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luARmM W C I S a o  m 

Martim Fsancisc~ Ribeiro & Andrada, terceiro 
nasceu em S. Paulo, a 11 de fevereiro de 1853. 

Era filho do Conselheiro Martim Francisco Rib 

de s, $,paule, osde, em 1875, 8e bacharelou. 



ia lhe ser a mais dedicada das esposas. 

ssolução a 3 de setembro de 1884.. 

ou parte activa nas lides da imprensa chefiando um 
nto de separatismo paulista que lhe poz em grande des- 

a verve extraardinaria de ironista. 
aclamada a Republica tornou-se um dos vultos proeminen- 
nova ordem de eousas. 

precisava o Thesouro de S. Paulo do prazo para a conta- 
o numerario. 



e echo para a sua pregação. 
reappareceu na arena politica pleiteando 
, que combatia o situacionismo paulista, um 

o Congresso Nacional, pelo quarto ditn 

Remnhecido deputado, após diversas peripecias m 
das, +&cui w parlamento, mais uma vez, os dotes fo 

rte e aparteador perigosissimo. 
vez desilludido da politica, sobretudo depois de 

muito frequentou o principe p 
ans e Bragança, por quem professava 

quem chamava o Príncipe Perfeito, vol 
a o campo das lettras onde já t 

screveu muito pelos jornaes e 
Rio de Janeiro. A sua riqueza de idei 
de e5tylo valeu-lhe sempre largo 

ou. E como os ann 
circulo das excel 

formar e no cultivo das letras, historie 
, 

Intimo amigo de Capistrano de Abreu, Calogeras, Le 
de Bulhões, Affouso Celso, Albwto Rangel, Oliveira Lima, 
fredo de Carvalho, Alfredo Varela e tantos mais patricios i 
trgs, com elfes mantinha activa correspondencia epistolar. 

Cada vez mais irreductivel, em sua attitude de opposi 
nista aos ~QIGEI~S do Brasil, os acontecimentos da revolu. 
de 1924 exacerbaram-no extraofdmariamente. 

ejou exilar-se e-novamente partiu para a Europa a 
imprudencia, aiiis, pois tinha a saúde combalida. 

lá voltou em pesaimas condições e~após algumas se 
to :wrdiico, e a que aggramra ve 

fallecer no Rio de Janeiro, a 20 de abril 
u desapparecimento pr~funda impressão nos 
lturaes do Brasil. Era figura de extcaord' 
llectualidade nacional perdia e a imprens 

os ~rincipaes traços desta persona 



888 Carta -ta. 
u depob em apuscnlo diversas de suas conferencias 
ombal. a Pksr Ir.rrslr E da E u m  em 1917 a fa- 

mosa Carta ri ~ a ~ ~ 4  cheia de notavel pre&iencia, e anteci- 
das eras após o termino da Grande Gnerra, sobretudo 
ás transformações de fnentalidade. 

m volume imprimiii em 1919 o RBido e em 1921 o eeatri- 
livros de humorismo cheios de caustieidade. Deu tambem 
muitos capítulos do Viajando. Escreveu iarga e longa- 
o "Jornal do Brasil", artigos sobremodo apreciados pelo 
e a forma eheia de cunho gessoai. 

Ao failecer deixava copia de originaes para o prelo. %a ex- 
emosissima viuva comecou a oublica-10s encetando a sene oelos . M& a morte da illustre senhora oc- 

impediu que proseguisse nessa obra 
manho carinho e piedade conjugal. 

testarnenteiro litterario de seu inesque- 
tificada pela sua digna sobrinha e lilha 

D. Oswaldina da Silva Lima. 
do-me de tão hn rosa  incumbencia fiz impri- 

' r e m i 9 3 4  o Grncej~~~& e agora entrego aó prelo a s  pz tgb6  
Revhnde, serie de chronicas sobre assumptos histwi&. Virá 

mais tarde o Caii&& 
Entendemos, a boa amiga OswaMina e eu eonfiar á guarda 
Instituto Historico Brasiieiro os vdumosos cadarws dos 

criptor mantendo-o ma Arca do Si- 
? .. 

Pmmptes para a ~&@&sllo mas ainda mn tanto tumiilhia- 
o rdiquat .de Matim Frsacisco os originaes &e 

ogando, ~ v m d o  e Debata&. 



Com Ma& Francisco III muito e muito convivi. 

Deas nos acuda. . . 

e politiea, na apreciação de factos historicos e contemporane 
Mas tão forte o sentimento de sua sinsridade, de sua le 

dade, que jamais deixei de lhe votar o mesmo apreço. 
E sourlhe inesquecivelmente grato ás numerosas demonstra 

agonia lenta. Um dos maiores abalos de minha vida proveio d 
bilhete que delle recebi quando já lhe fora o corpo entregue 





m sarcasta formidavel 

Dos tres foi o pensador fluminense o unico que 
honra da academisaçáo. Capistrano, pelo contrario, in 
ante os argumentos dos admiradores, recusou-a diversas ve 
pertinaz e terminantemente. 



Agastou-se um pouco: - Não quero! não é por isto nem 
aquillo: é pw commodismo, ouviu? por puro commodismo! 

áo desejo, não quero ser caceteado, aborrecido, incommodado 

de livros e folhetos frequentemente ineptos, cujo re- 
precisaria accusar, com grande perda de tempo. 

sobretudo pela pedincheira insupportavel de votos de can- 
atos ás vagas abertas, e por se abrirem, mal um collega pas- 
se por adoentado! E' só por isto!" 
Martim indifferente, em absoluto, jamais cogitou, a o  que eu 

saiba, de se apesentar ás eleições academicas. 
Creio qae 5% o tivessem convidada, com empenho, teria arce- 

do comtanto que o pleito não lhe désse trabalho algum. 
Disse-me um dia que, para e& tal easo se conslibstanciava 

na antithese de famoso dilemma. Ser ou não ser. era-lhe a mes- 
ma coisa. 

R i a  ne manqae leur gioii etib monquent a nôtre! Se- 
ja-me aqui permittido paraphrasear d archi-conhecido distico d e  
uma oblagio reparadora. 

A occurrencia do octogesimo anuiversario de Martim Fran- 
do mundo desapparecido ha nove annos, quasi, evocou- 
de figura deste homem de excclpaonal relevo em nossas 

s e cultivador de um genero em que no Brasil, estou certo, 
i$ terre quem o igualasse. 
nconfundivel pelo estylo, .a originalidade da phrase, o impp- 
dos conceitos, sabia ainda, com fermidavel mestria, mane- 

a replica e o sarcasmo, Iauçaado h t i d a  as mais inapera- 
, -unas e ,pèruisiwtes. 
A sua asa tão copiosa quanto pepular, no Estado de Sã* 

divulgará, fatalmeate, por tode o paiz, tão impressivn 
demonstração de unia superioridade dialectica realmente 

rsas faces apresenta este anec&ta+io rico de eepirito 
eloquencia e philosophia. 

una judiçiona~e á pdamentar,  ao jsrnaüsme e á litc- 
a livresca, ao  ju&aqiea&a :dos homens .e dos dados, pren- 

stas liistorias, eo áoivaaes quanto sbundan*es. Ca~aracte- 
itio de espirito absohtamente original e tempeta- 

ento sobremodo invulgar entre brasileiros. 
Mas o que acima do r e t o  lhe era a iamildada mestra provi- 
da forntidavei mestiia no manejo & resposta arrazadora, 
tac .rp h". Esta o tornava o mais temivai adversario nas 

stas parlamentares e fonenseh. 

,~ 
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nalidade dos contrastes offerecidos. 
yiire-lhe a larguissima ha, repito-o, Q f h r  da memo 

pauiistas. Della me seja permittido recordar algnns tasos, 
m6doi Biinlgados. 

Das suas bontadu muitas ficará0 para sempre incorporsd 
ás :melhores eotlectaneas do anecdotario brasileiro. 

Certo dia em assembléa politica enuncioif um ora& 

meza corieugion;yia duvidara. 

annuncioii o verberador. 

Em determinado momento damoii: 
- A Republica tudo perdeu, menes a honra! 
E como no auditoria causasse grande impressão aai aff 

mativa, insolita nos labias de quem a proferia, actrescentou:, 
- Ninguem perde o que nunca teve! 
Em certa occasiáo, grande difficuldade lhe valeu ver rec 

nbeudo o seu diploma de deputado. Movia-lhe formidavel guerr 
certo e proeminente vulto politico. 

Bradava encarniçado o seu perseguidor: "Oppor-me-ei cam. 
todas as for- ao  reconhecimento do Sr. bfartim Francisco! 
Constituiria sancçáo d e  verdadeiro escandalo eleitoral! 

E assim por diante. 
- Quão diverso o do Sr. seu illustre Pae-! conten- 

tou-se Martim em commentar, friamente. - Nega-se o meu 
inimigo a o  acto generoso c0.m que o seu digno progenitor o 
beneficiou: o reconhecimento I 

Numa justa jmal is t i ta  gabou-se, o seu contendor que já 
abundantemente explanara os direitos de sua caosa ad papcãlun 
ni memaiam. "Escrevo para a posteridade", affitmou pomposa 



osas se tornaram varias de suas orações no tribunal 

Afinal chegou o t y n o  da replica. Ao perceber o extremo 
aramento dos jurados e do auditorio liquidou Martim o caso 

o caso de legitima defesa! . . 

Verdadeiro pasmo dominou os ouvintes; mas os que conhe- 
ciam o que era a dialectica de Martim sentiram a antecipa~ão do 
goso de uma das suas grandes piadas, prestes a ser desfechada. 
- Portanto, continuou, retiro-me da tribuna. 



Publicou um livro de reduzido porte: 

vertera em verdadeiro culto. 

De Um Andrada tpnscrevamos alguns itens, para o uoss 
anecdotario: 

snobismo inconsciente, sempre detestavel. 
. Dramatizava. Ironizava. Era mordaz e fino. Pluma a r &  
Dardo penetrante. A's suas defesas sabia dar todo o seu de1 
humorismo. 

Pensou e executou. 

Biguel, mais cedo do que devera, foi para o meio da rua a gritat 
que citava p d i d o ,  a clamar por soccorro, que veiu muito mais 
depressa do, que deveria ter vindq. Os bombeiros retiraram a 
estopa e foi u q  vez o seguro.. . 

Isto porém não o livrou do processo e do jury. 



"Senhores! Conheceis o Mkud,  que não contente eni affron- 

Não o conheceis? 
E' o primeiro cozinheiro de Santos. Mas. . . não sabe. fazer 

"Em face do glorioso berço natal de V. Excia. lembrei-me 
& digno filho de tão illustre totiáo". 

Representava a estampa do bilhete postal a entrada da gale- 
ria da Cloaca niaxhu. ; . 

A um correligionatio que o ttahiia perseguiu Martim com 
uma çerk de telegtammas, passados espaçadamente, num sab- 
bado de Alleluia. 

Logo pela madtugada, lia o homem attonito. 
- Precavenha-se! E' hoje! Prognosticas graves! 

- Muito cuidado! Toda a prudencia é pouca! Real perigo! 
A's 8 horas: 
- Vae-se approximando a hora critica! Tenha toda a cau- 

- Perigo imminentissirno ! Procure occultar-se ! 
Pelas dez da manhã, novo aviso: 
- Chegou o perigo ao auge! NZo se exponha! 
A's onze esta interpellação surgia: 
- Afflicto por noticias! Conseguiu escapar? 
Ao meio dia nova pergunta anciosa: 
- Nada soffreu? Correm más noticias s*e sua integridade! 
Afinal, á tarde, chegava o ultimo despacho: 
- Aindabem que se salvou! Parabens! Assim folgará mais 

Certo jornalista depois de muito injuriar a Martim que lhe 
não dera a minima resposta, durante lwgo lapso de tempo, en- 
tendeu sobrepôr caricatura1 remate á descompostura com que 
imaginara tel-o atrazado. 

Assim.estafupou em beu pasquim um asno a eseoucaer cuja 
cabeça era a dó seu ag&te&b. 



. . "Deputado, discutia Martim lei orçamentaria. 
CoUega que se mantinha sempremudo, aparteou-o. Não de 

attenGo ao aparte. Uma segunda interrupçáo e mesma indiff 
rença do orador. Da terceira feita, porém, Martim, virando-s 
rapido: 
- Pqo ao  nobre deputado que não intwrompa o meu d 

curso, como eu nunca interrompi o seu silencio! 

teavam amorosamente. 

foi e o humorista se approximou do postigo. 
- Não se regista mais, disse a pequena visivelmente con- 

Houve uma insistencia amavel e uma aspera recusa. 
Martim não se  desconcertou. 
- E sellos, a senhora vende-os? 
Diante da resposta affirmativa, começa a pedir. Pediu m:l 

e tantos selos de 10 réis. Dois mil quatrocentos e cinco de 20, Uma 
quantidade fabulosa de 50. Mais outros e outros de 100, 200, 300,' 
de todos os valores. 

A menina, contava, recontava, transpirava. Findo o pedido, 
pede a cmta, que ihe é dada, depois de  sommas, de multiplicações 
demoradas, com as respectivas provas dos nove. 

Martim, muito amav'elmente: 
- Peço agora guardar os saltos todos. Esta foi a unica ma- 

neira de rehaver o tempo que perdi. 
E lá se foi com aquella elegancia muito sua, sem dar aos 

outros a impressão de que acabava de fazer deliciosa pilheria". 



AFFOWSO DE E. TAUNAY 

Pedira o Executivo um decreto de Estado de Sitio. Inconti- 
nente debatido, subiram á tribuna numyosos deputados a justi- 
ficar os votos que haviam dado. E já se sabe, invariavelmente 
favoraveis a o  Governo. 

Muitos houve que se derramaram em hypocritas e intermi- 
naveis declarações tendentes a salvaguardar os dictames da inde- 
pendencia legislativa. 

Pediu Ma.rtim Francisco a palavra e no meio da curiosidade 
geral exprimiu a s  suas razões de applauso ao  projecto: 
- Sr. Presidente! Votei pela concessão do Estado & Sitio 

porque. . . porque quiz l 
E desceu da tribuna no meio de uma surriada de gargalhadas. 
Uma das maiores faceirices mwaes de Martim F-cisco 

e r a  fazer praça de cyranismo. Empenhava-se em mostrar-se su- 
perior á commo~ão. 

E este facies Cerqueira Mendes o estudou com muita ex- 

"Movimentando-se em scenarios que não fossem muito 
strictos, em ambientes amplos, não deixava de apresentar as- 
ctos inconfudiveis, é certo, mas não era integralmente elle 

com a perfeita agudeza do seu espírito, com a surprehendente 
elicadeza do seu coração. 

A linha de sua elegancia moral não consentia dar aos outros 
mostras de sua sensibilidade. Essas, elle as guardava para os 
intimos, e isso mesmo por momentos rapidos e fugazes. . 

Quando a emogáo o eesravisava, mostrando-o tal qual era, 
procurava, e facilmente conseguia, anniquilal-a com o imprevisto 
duma phrase bem humorada. 

Quando o Conde d'Eu chegou a S. Paulo em 1921, Martim 
estava gravemente enfermo em casa do Dr. Capote Valente, um 
dos seus mais queridos amigos. 

Não tardou o Conde em visital-o. Vejo a scena. 
O mestre deitado. O busto alçado .por grandes travesseiros. 

Abre-se a porta. O Conde apparece. E estaca em meio do apo- 
sento amplo. Com emoção que foi delle, e logo nossa: 
- O amigo do meu Luiz! O amigo do meu Luiz! 
Repetindo a phrase, de ternura e de saudade, foi-se avizi- - 

nhando do leito. Tomou a cabeça muito branca de Martim e, a 
chorar, beijou-a uma, duas, muitas vezes. 

Martim apparentemente calmo. Senta-se o Conde. Cita no- 
mes. Recorda e resume episodios. Na tarefa de rec~rdar ,~?sgota  
hora inteira. Ao retirar-se reproduz a scena da entrada e, mais 
demoradamente, beija a cabeça andradina. 



Acompanhamol-o além da porta, e, quando tornamo 
q u w o  do doente tinha os olhos cheios d'agua. 

Para se exonerar da emoção que o captivara, disse á sen 
que lhe foi na vida inteira a companheira admiravel: - Eu, bontem, bem disse a você que precisava iavar a 
cabeça ! 

Dias depois, estávamos sós - eile e eu. Martim. passean 
o seu espirito pela cidade immensa de suas recordações, contava- 
me que o Pafriarcha, ao enfermar, recebera a visita de Bernardo 
Pereira de Vasconcellos - que deixou logo transparecer a sur- 
presa que lhe causavam os lençóes velhos e poidos & cama 
José Bonifacio. E esta phrase saouvia: 
- Não repare, Berdardo, são as irregulqidades do crivo! 
gemerriorando a passagem, Martim enterneceu-se e empre- 

gou o seu processo anti-emotivo: - Que noticias ha do Marcolino Barreto? 
(Politim paulista de quem q a  um cabriáo) 
L' Entretanto, já se disse que o mestre era de temperamento 

frio, esteril, vasio de emotividade. 
.. Não era assim, náo poderia ser assim. Basta attender que 

foi artista e não ha artista sem vibraçáo emotiva. O seu espirito 
flo.rescia em ternura. A bondade lhe era uma das finalidades da 
vida." 

E admiravelmente se casava á da creaturá de eleição que 
desposara e lhe dispensou longos amos de incomparavel affei- 
são, seja dito entre parentheses. 

"Havia nelle, não apenas a preoccupaçáo de ser amavel, mas 
a de ser carinhoso para com os amigos. 

Affonso Arinos affirmou que ninguem como elle sabia ser 
bom. 

Quando um dos de sua roda, restricta porque não queria - ~~ 

amplial-a, soffria aggravo ou molestia, náo se poupava eLfadi- 
gas para a r a r  ou Ienir a situação aspera o u  desamavel". 

Qundo foi da .revolução de 1924, Martim da janella, viu u 
menino ferido por bala. Desceu as escadas, conduziu o pequeno 
a uma pharmacia. Fel-o pensar, deu-lhe dinheiro e, mais do que 
isso, um pedaço da sua alma - que tão bem sabia chorar á vista 
do soffrimento alheio. 

Martim não precisa. de larga convivencia com as pessoas, 
para que dellas se recordasse com ternura. 

Para isso, uma impressáo lhe bastava. Varias vezes lhe ouvi 
observações como esta : 
- Auuetle olhar é bom. Enterneceu-me. Fiauei a auerer- 



ureliino Leite, depois de lhe haver enviado o se" bello 
- Por agnaze terras, fez-lhe uma visita por occasi& do 

dvinha a enorme superioridade sobre o adversario. 
Lucidissimo. O ser lucido era dom de familia. 
- Conheço bem a historia de minha gente. Não sei de p e s d  

or mais idosa que fosse, que tivesse ficado caduca. 
Era humorista de raça. Um dos maiores, talvez o maior, 

e o Brasil tenha produzido. A essa sua qualidade, porém, não 
va attençáo e desapreciava quem Ih'a desse. 

Se do seu feitio espiritual sentia orgulho, não cra pela prodi- 
sa 'facilidade com que aos outros fazia rir, m a s d a  sua illus- 
çáo e do surprehendente poder retentivo de sua  memoria." 

Caustico como sabia ser, empregava Martim Francisco 111 
umerosos e variados recursos para sublinhar a incisividade do 

dos seus appellidos e a & notavel sciencia da crase portugueza 
ue este paredro possue. 
- Como? Da crase? que historia é esta? 
- Como você está atrazado ! Pois a crase é a pedra de toque 

da vernaculidade deste homem eminente. Ninguem neste ramo 
e nossa syntaxe lhe leva a palma. 



. .. 
MARTIM FRANCISCO 111 

Certa vez trabalhámos juntos ; 'vinham as 
pareceres ao seu exame: e elk os corrigia 'tom 
minucia attento sobretudo a que se observassem a 
xiveis da crase. 

Assim os quinaus me choviam. Se eu por exemplo 
"a contestar, a denegar, as allegações adversarias est 
.biituados a af'irmar que nenhuma razão assiste aos 
provar a indiscutibilidade e a vehemencia do nos5 
tava o Z sobre os aa que precediam os verbos co 
-e os condecorava com o accento craseador. 

E-tudo isto sem a menor hesitação, o que é admiravel 
bem sabe. você que ahi está um dos mais notaveis esco 
grammaticaes do nosso pessoal dominante. 

Passava depois a se.gunda leitura ainda mais attenta. E! entã 
lhe acudiam, ás vezes as duvidas. ' . 

Como fossedespretencioso consultava-me: 
parecer que estes a. que regem os seus substant 
cqtibilidade e vehemencia tambem devem levar crase, não? Veja 
beni, vamos analysar.. . E' preciso evitar os  reparos malevolos 
porque como você sabe ha em nosso paiz a mania de se criticar 
o portuguez dos adversarios' acoimando-o logo de cassange." 

Por isto, obedeço a um acto reflexo sempre que escuto o 
nome deste illustre procer. O Z e a crase são para mim insepa- 
raveis. Não me alheio nunca de um acto constante de homenagem 
pirestada a tão insignesabedor do nosso maltratado pgtuguez. 

Outro gesto + mesmõ jaez e obediente ás mesmas determi- 
nantes reflexas, garantia Martim, era o que 
evocação do nome de um politico accusad? de, e 
wlenne, haver impingido como seu extenso e eloquente trech 
de celebre orador portuguez. 

Ahi levantava o braço direito, e -fechava-a mão, encurvand 
porém o indicador e o maximo. E ao mesmo tempo distendia para 
baixo o braço esquerdo cuja mão imitava o gesto da dextra. 
- Aspas! aspas! explicava. Não ponha malicia onde não ha.. 

E sobretudo não seja injusto para com o X.. . que sempre pro- 
fessou o horror ao plagio. Repito o gesto que elle fez, ao pro- 
ferir o malsinado trecho. Que culpa tem este orador illustre da 
buvice das circumstantes que não compreenderam o significada 
tão ciarodeste meneio e depois o acoimaram de plagiario? 

Um dos grandes caracteristicos do feitiò de Martim vinha 
a ser o cyranismo, já o lembrei. Homem profundamente scnsi- 
bilisavel timbrava em fingir-se inaccessivel aos grandes pretex- 
tos para a commoção quando no emtanto por elles se achara 
absolutamente empolgado. 



seu falar. Dir-se-ia sentir a volupia de se entristecer. 
Foi recordando e reconstruindo episodios de familia, horas 

crepusculares, ' sonhos e desanimos. 
Avivou a physionomia moral do Conselheiro Martim Fran- 

cisco com a energia dum cinzelador que quer maior nitidez de 
linhas duma medalha. 

Lembrou a visáo do estadista, serviços e desinteresses, o 
papel que desempenhou na questáo d o  elemento servil, as lições 
de direito, todo o prestigio dado ao seu partido pulitico. 
- E sabe você, acqesceutou melancolicamente, quem pres- 

'<ou uma das unicas homenagens, talvez a unica ao deputado 
liberal? Um deputado conservador) Foi o Joáo. Era assim que 
tratava o Dr. Joáo de Cerqueira Mendes, meu pae. O Joáo apre- 
sentou e justificou com muita emogáo um projecto mandando 
levantar um mausoleu á memoria do Conselheiro Martim Fran- 
cisco. O projecto foi approvado mas não cumprido. Conto isso 
no E x c a d o .  

Levantou-se. Foi buscar o volume ainda inedito, leu-me va- 
rias paginas em muitas das quaes disse haver sido João de Cer- 
queira Mendes o mais querido discipulo do velho lente de direito. 
Findo o qecho, levantou-se. Caminhou ate a varanda. Debruçado 
sobre a grade, ficou a pensar náo sei quanto tempo. 

Por detraz dum longo bambual, ao lado da graciosa vibenda 
surgiu um baláo esgalgado e multicor. 

- Só a fumaça leva para as alturas. Enfunemo-nos." 
No manejo do sareasmo, quer verbal quer escripto, uinguem, 

no Brasil, creio, levou vantagem a Martim Francisco. 
Leia al&em as paginas do R-. do Viajando, do Contri- 

buado e verá a que grau de acuidade podia attingir a sua ironia. 
Impossivel reunir-seem tão redyido numero de phrases maior 
somma de "atrozes verdades", como se diria em estylo das\ 
academias setecentistas. 



E tudo isto profqido num simplismo de proces 
á profundeza da visão do reparador se alliava a immensa 
do esgrimista da palavra e a altissima arte do escriptor. 

Tal lhe era o relevo da forma que lhe valeu a inconfundi 
dade constituidora do v ~ d a d e i r o  apanagio dos mais fortes pr 
saáores. 

Figura verdadeiramente fora do commum! Pela superiori- 
I .  dade inteliectual ninguem o frequentou sem do seu cunvivi6 

guardar a mais funda e inapagavel impressão. 
E ao lado disto que coração bem formado e affectivo! Obe- 

decia a uma conseiencia tão lectamente inspirada que a sinceri- 
dade lhe transparecia das minimas 'palavras e dos mais singelos 
actos, vehementissima. 

Poderia,' ás vezes, ser mal inspirado, mas sempre dentro 
dos dictames imperiosos do foro intimo. 

Bohdoso como raros, leal como ninguem mais, interessava- 
se pelo minoramento dos males dos que lhe ficavam á ilhvga, 
ao  mesmo tempo que, alargando os horizontes da philantropia, 
se associava, tão sincera quanto intensamente, a todos os gran- 
des rqovimentos em prol das conquistas da liberdade e da civi- 
lisaçãd. - 

Este constante ardor em prol das causas nobres e interesse 
pela melhoria da Humanidade lhe valqam os remoques dos repa- 
radores nescios, ádmirados de que patrocinasse subscrip~óes  em^ 
prol de armenios massacrados e escrevesse artigos defendendo 
os cretenses oppressos pelos turcos e assim por diante. 

E' que n o  peito sempre lhe ferviam as idéas generosas, Pre- 
cisava dar-lhes a expansão que imperiosamente lhe reclamavam 
os sentimentos da justiça e da bondade. 

Como succede com a maioria dos homens de personalidade 
forte nem sempre q a  Martim Francisco de convivi0 facil. 

Não gostava de contradiçóes, irritava-se e asperejava com 
o interlocutor, sobretudo se entre ambos havia grande differença 
de idade como commigo succedia. Mas não conservava rancor e 
com a maior rapidez se aplacava quando o contrariador lhe 
merecia a estima e a consideração intellectual. 

Certa vez, era  eu rappola de meus vinte e dois annos - 
tivemos duvida séria. em discussão, e Martim fortemente irri- 
tado tratou-me como quem ralha com um fedelho filho de amigo 
e conhecido desde a infancia. 

Passados uns dias vi-o numa rua de Santos, cumprimentei-o 
. com deferencia, pois por elle professava a maior sympathia. Não 

só não correspondeu á minha barretada como me vi,rou o rosto. 
Zangara-se e seriamente, 



Bastanté tempo decorreu sem que nos encontrassemos. E eu 
lorava a nossa divergencia. 
Certo dia.achava-se em São Paulo á espera de um bonde e os 

nossos olhares se cruzaram. Antes que tomasse uma attitude , 
que ignorava qual seria ~ I h o r ,  á vista de ssa positiva antipathia. 
anteriqrmente mostrada, veio Martim rapido como se preten- 
desse aggredir-me e mterpellou-me. 

E sem me dar tempo d e  lhe dizer o que quer que fosse, 
advertiu-me com o seu modo syneopado e imperativo: 
- Tenho lido os seus trabalhas! Continue! Conseguiu con- 

vencer-me de que eu errava quando cria que o caso de Amador 
Bueno era lenda! Isto commigo é difficil, sabe? Sabe bem disto, 
não ? Continue ! 

E lá se foi deixando-me ao  mesmo tempo entre attonito e 
desvanecido de uma demonstração de apreço daquella valia. 

Com o maior prazer e açodamento aproveitei pois a ensan- 

E mandando-lhe uns vojumes por mim publicados, em teste- 
munho de paz e acatamento, dklle recebi uns tantos conceitos 
generosos em estylo telegraphico a que abria a saudação inva- 
riavel de sua correspondencia aos amigos (era destes privativa, 
explicava e sempre) : Saude ! 

Mais tarde muito nos frequentamos, longos e longos annos, 
muito discutimos, muito rusgamos, estivemos ligeiramente arru- 
fados- diversas vezes. Mas eu sempre fazia de ovelha que voltava 
ao aprisco pois era-me impossivel deixar de frequentar tão alta 
intelligencia e admirar tão bello coração, cheio de affecto, leal- 
&de, desinteresse e sede de justiça. 

Não me dava por achado quando as coisas se entroviscavam 
demais. Assim tambem procediam muitos de seus melhores ami- 
gos acatadores de um feitio autoritario mas respeitavel sempre. 

Certo dia fui visital-o num momento em que estava enfermo 
e sujeito a terrivel exacerbação' politica contra o governo paulista 
como lhe succedia de vez em quamio, sobretudo por causa de 
amigos que lhe expunham a s  suas queixas e lhe referiam abusos 

- -  do poder, nem sempre bem relatados. 
Fortemente rheumatico não podia levantar-se. chegava eu 

ao mesmo tempo que o seumedico, moço muito sympathico. 
Grande palestra tivemos então. Mal informado Ian~ou Mar- 

.tim uma affirmaçáo a respeito de determinado incidente politico 
que me pareceu sobremaneira injusta. 

Procurei retificar-lhe a narrativa dos factos e isto o irritou. 
Fitando-me com arrogancia comesou: 



- Em 1862 era Florença a capital da Italia. S 
sabe que Florença foi capital do Reino da Itaiii? 

Conhecendo-o como o conhecia logo previ o desf 
terpellaçáo. - O1.Dr. Martim pelo amor de Deus, e por quem é, es 
sempre ávido de aprender com o Sr. 
- ~ u i t o  bem! faz muito bem! venha sempre. Mas, 

eu, em 1862 era Florença a capital do Reino de Italia q 
constituira então. Sabe disto? 
- Estou aprendendo agora. 
- Pois aprenda! Tendo o Brasil reconhecido a existenci 

do Reino da Italia mandou a Victor Emmanuel I1 como plenipo 
tenciario, o Conselheiro Felippe Lopes Netto. Já ouviueste nome - M a 2  ou menos ! - Pois vá aprendendo! Era pois ministro do Imperio do 
Brasil; junto á corte da Italia, o conselheiro Felippe Lopes Netto. 
depois Barão de- LopesNetto, pqnambucano apaixonado da Ita- 
tia, onde se formara na universidade de P i i ,  revolucianario 
praieiro, presidiario politico de Fernando de Noronha, durante 
quatro annos, diplomata habilissimo, nosso ministro na Bolivia, 
no Chile, no Uruguay, nos Estados Unidos, onde presidiu á gran 
de Commissáo brasileira que funccionou na Exposição Universa 
de 1876, em Philadelphia.. Sabia disto? - Não sr., náo sabia, obrigado peb  lição proveitosa: - Vá aprendendo, vá aprendendo! Representou a D. P 
I1 convidado pa.ra arbitro nas questóes, entre o Chil 
potencias oriundas da guerra do Pacifico. 

Sabe da Guerra do Pacifico, não?! A Guerra do Pacifico?! 
O Chile contra o Perú e a Bolivia ou como hoje se diz veras? 
Sabe disto, não? 
- Pela primeira vez estou ouvindo falar em tal! Deixe-me. 

tomar nota. Chile vqsus  PerÚ e Bolivia. Curioso! Nunca ouvira 
falar nesta guerra. 
- Pois vá aprendendo! E sobretudo aprenda o que de tudo 

isto é o mais importante. , 

E olhando-me .de alto a baixo, num tom impagavel de solen. 
nidade, displicente e atrevida, concluiu: 
- Saiba de hoje em deante que o Conselheiro Felippe Lop 

Netto, depois barão de Lopes Netto ... usava ceroulas de cretone 
Tambem não lhe dei resoosta e voltando-me oara o medico 

expuz-lhe : 
- Sr. Dr. A., por bem fazer mal haver$ Sei que o meu 

amigo Dr. Martim Francisco, amigo de meu Pae, acerca de quem 
escreveu eloquentissimo, inesquecivel necrologia, está doente. 



Corro pa,ra lhe fazer esta visita e tenho o prazer de ser apresen- 
tado ao Dr. Vejamos porém o reverso da medalha. Aqui venho 
para ser chamado de burro e ignorantão como o. Sr. acaba de 
ouvir. Só me resta pediplhe não pense que eu seja tão burro 
nem tão ignorante como o nosso eminente amigo acaba de in- 

- Nem burro, em ignorante! O que você sabe ser é irri- 
tante de tão teimoso. 
- Teimoso! agora sou teimoso! mais uma virtude aiinina! 
Retrucou-me Martim: 
- Teimoso e capcioso! Está na boa escola do- video mdi* 

probaque dos seus amigos do governo. 
E vem contestar-me ! 
Está bem! encerre-se o incidente! Retiro tudo o que lhe 

não disse e você teima em affirmar que lhe haja dito. E vocé 
retira a accnsação de mentiros6 que me fez, contestando-me coi- 
sas incontestaveis. 

E vamos daqui a pouco jogar um gamão que será o cachim- 
bo da paz, compromettendo-me a não o smrar demasiadamente. 
Vamos! "brazemos os pitos" como dizem os nossas caipiras. 
- E .sempre que eu quizer aprender coisas interessantes, 

como a s  de hoje, tratarei de o desmentir mesmo a custa de me 
ouvir tratar de sandeu p a  baixo. 

Dest'arte conservamos sempre affectuosas relações pois dava 
eu o necessario desconto á impetuosidade extrema do amigo 

-, illustre de quem, a cada passo, recebia as demonstrações da affe- 
ctuosidade e do apreço. 

Os vinte e poucos anuos que separavam nossas idades e as 
relações com meu pae davam-lhe como que uma autoridade de 
que não queria abrir mão, a meu respeito, embora a este autori- 
tarismo e dogmatismo mitigassem continuas mostras da real ami- 
zade, a que allude Cergueira Mendes em seu livro, e de que tanto 
me desvanecia. 

Em certo momento de aguda crise politica que se não resoi- 
vera como elle quizera, vivia Martim muito irritado. E eu I 
contrariava para o levar a proferir algumas daquellas boutadeq 
por vezes engraçadissimas e que a flux lhe acudiam, frequente- 
mente paradoxaes, exageradas no rigor das syntheses amargas. 
- Este Brasil está inipagavel! Nelle não se pode dizer, com- 

tudo, que haja tyrannia, só ha abusos! Antes mais prepotencia 
e menos prevaricação! Que sub raça em via de eliminação! O 
que me salva é o sangue celta de minha avó O'Leary. 
- Mas então é o Sr. graças a ella, aos Andradss e a seus 

avós Buenos o mixto de grego tapuya e celta de que fala Elicly- 
des da Cunha ? Boa liga ! 



- Não sei de nada disto. Agora só penso numa cou* 
do Brasil para sempre. Vou para a França, mudo-me de ve 
Pau. Ali acabarei, esquecendo-me completamente de uma 
digna de seus avós os exiladares daquelles que lhe outorga 
Independencia. 

-E dê-me Deus saude e uns cobres que irei visital-o, á ma 
gem do Gave, a verificar se o Sr. terá deixado de falar portu- 
guez. Tambem a esta altura não saberá mais pensar em portu- 
guez. Que o faça e quero ver como em francez lhe sahirão estes 
seus ditos ~ r a s a d o r e s  que todos nós admiramos e repetimos. 

-E' questão de mero exercicio e habito! - Boas! Olhe nem o Sr. conseguirá esquecer-se de sua 
querida poiitieagemsinha antiga de Santos. A ella estará sempre 
attento a reproduzir - si parva ucet, perdôe-me a liberdade - 
o caso classico de Cvlos V, enterrado no Mosteiro de São Justo 
e afiado na politica da Europa. Muito mais abalo lhe causará. 
por exemplo, a noticia da queda do Partido Municipal Santista 
do que a da restauração do imperio germanico. 

L E' isto! não passo, nunca passei, de pobre politiqueiro 
santista! obrigado, muito obrigado! 
- E depois, meu querido Dr., continuava eu, onde encon- 

trará o Sr. assurnpto e ambiente para as suas piadas, para estas 
soberbas piadas que tanto sabe .serem avidamente decoadas 
pelos paulistas? 

Onde em Pau, o seu auditorio pressuroso e a enorme roda 
dos seus admiradores e do seu publim? 

Tudo isto lhe fará immensa falta e o deixará desaruoado, 
exinanido de pilhqias porque no fundo vosmecê aprecia muito 
os  applausos da nossa galeria que constitue todo o Estado de 
São Paulo. Até aqu'elles a quem o Sr. sova perdoam-lhe a tunda 
porque riem do seu muito espirito. 

- Nada &to compensa o aborrecimento e a nausea causada 
por este nosso estado de cousas de paiz achavascado. 
- Qual o que! meu bom Dr. Martim! Ouso ainda dizer-lhe: 

O seu caso é a adaptação brasileira do famoso Visconde Reynaldo 
de '&a de Queiroz. Procede o Sr. como aquelle sceptico e sar- 
castico portuguez fidalgo que vivia a desancar a sua patria e a,  
sua gente a ponto de chegar a dizer que nada havia mais nefasto 
do que um bom clima.. . 

E isto quando no fundo sentia secreto enternecimento, e 
bastante gratidão mesmo, pelo pobre Portugal que lhe propor- 
cionava ensejos para aquella série de mangificas piadas e para- 
doxos graças aos quaes colhia tantos triumphos hilares. 

Ria-se Martim da observação em que no fundo achava seus 
visos de exactidão e redarguiu-me: - Exactamente! Muito 



do pela franqueza! D i r  de bons mots mauvaia caractcIe! 
você em chamar pilheria a enunciaçáo da vvdade. E' o .  

Assim muito discutiamos e sentia. eu real satisfaçZo em 
otradizer o meu inte~locutor illustre, provocanb~ de sua parte 

Invariavel annotador dos factos de cada dia, redactor de 
um Diario intimo que abrange dezenas de annos e deve encerrar 
interessantissimas paginas, alludia Martim, freauentemente a 
esta sua obra, parte importante do que chamava: "Viagem em 
torno de mim mesmo". 

Certo dia em que o contrariara bastante, a pirraçal-o a valer 

- Bem, Sr. Dr. Martim! Cada vez mais receio visital-o pois 
invariavelmente discutimos. O Sr. Se irrita e quando' me retiro 
l á  sei o que a colera o leva a escrever no seu jornal? 

O mais innocente dos attributos com que me gratificará será . 
o de burro. Ora como o seu D i o  deve ser, e é verdadeiramente, 
uma obra prima de ironia, graça e talento, receio muito, para a 
minha reputação, que acabe apontado aos postesos como ver- 
dadeiro cretino. 

Só ficarei, pois, socegado se o Sr. me prometter que sempre 

Ainda é bom que você não vá adeante.. . 
- Autolatria não! Natural homenagem de um escripto~, 

conscio da sua valia, ao proprio estylo! E' o que queria dizer-lhe. 
- Está bem! Vou fazer como me pede, mas em termos e 

se houver ensejo, pois anda você em muito má escala. O meu 
decalogo é o melhor de todog, inclusive o do Sinai. Pratique-o! 

E como lhe agradecesse este favor exp.rimindo-!he que a 
minha insignificancia fatua se desvanecia em receber a honra 



nossos grandes homens. 
- "Epaminondicamente" ? indaguei. 
'- Sempre epaminondicamente como diz vocé e diria a 

funta e celebre Baroneza. 
- E aquella sua historieta q u e  todo São Paulo ha po 

repetia, sobre a ira de dois dos mais conspicuos maioraes 

- Que maioraes? - 06 dois com quem o Sr. esteve a conversar na rua, a 
groposito da nova lei da obrigatoriedade do ensino primario para 
a alphabetisaçáo rapida do Estado de S. Paulo.. . - Não é invenção e sim a pura verdade! Encontrei os 
homens no auge do furor falando até em praticar violencias. A 

gar invencionice onde não ha senão verdade é porque t e m  in- 
vencivel propensão 'para a malicia. Sabe você perfeitamente, a 

invariavelmente vejo, por associação de ideias, a imagem pitt 
resca e passadista de um tilbury. 

Está o homem velho e fora de moda como um tilbury: é um 
dos nossos melhores alcaides e não quer reformar-se! Por isto 
me lembra tal vehiculo no meio de automoveis. O simile não é 
igual? perguntaria o T.. . Assim tambem o Z.  . . Não acha você 
qiie elle tem cara & "porteiras do Braz" ? (ca~cellas de estrada 
d e  ferro at.ravancadoras insnpportaveis de uma das maiores e 
movimentadas avenidas paulistanas). 

Estes similes estapafurdios elle os desenvolvia empre,pndo 
argumentos os mais engraçados. 

E assim com a mais viva satisfação concorriam os amigos 
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o iiderdo cutigat nos internalios em que a cada passo a cultura 
e o bom gosto do aiwur maravilhavam o seu auditorio pelo 
imprevisto das deducções e conclusões. 

Conta-se de Lefèvre, Duque de Dantzig. que, certa vez, lhe 
mandaram, como ajudante de ordens, um official cuja familia 
era das mais nbbres Q França: 

Notou o glorioso guerreiro, filho das proprias obras e da 
Grande Revolução, que o tal pintalegrete, tão nullo, quanto cheio 
de prosapia, ousava assumir, em relação a elle, attitudes menos 
deferentes. 

Assim certo dia o eshorrachou com uma interpellação fulmi- 
nante: que prefiro reproduzir em fra'ncez, pois a meu ver, ao 
nosso portuguez faz falta uma accepção exacta de aneêire, no 
sentido de fundador de dynast:a, o que diminue a força e a finura 
expressivas da advertencia : 

" Saluez-moi tout bas, Monsieur! Vous, vous n'êtes qu'un 
rejetou! Moi je suis un ancêtre!" 

Quantas vezes, ao deixar a casa de Martim Francisco, ter- 
ceiro do nome, não me occorreu a lembrança desta historieta! 
Autitheticamente porém: Alli estava um rebento que, ao mesmo 
tempo, e.ra um ancêtre. 

.Tam& que solidariedade entre eUe e os seus grandes avós 
existia! Como das minimas palavras lhe decorria o sentimento 
da intimidade continua com aquellas gloriosas vidas ancestraes 
de que conhecia infindas particulwidades e minucias! 
- O seu maior pezar, Dr. Martim, é não ser agma octoge- 

nario, não é exacto? Assim teria podido conhecer os Andradas, 
observou-lhe Cesar Bierrenbach, certo dia, numa phrase engraçada 
que o Dr. Alfredo de Toledo, presente á conversa, reproduziu-me. 

E Martim que não teria ainda cincoenta annos redarguiu- 
lhe vivazmente: 
- Mas isto só me teria permittido conhecer o Patriarcha, 

muito velho e já decadente. E me faria mais idoso da que meu 
Pae, accrescentou rindo, pois quando José Bouifacio morreu elle 
apenas contava onze annos. E assim mesmo tal impressão me 
trasmittiu de seu avô que de outra não preciso nem melhor me 
poderia occorrcr. 

Filho.extremosissimo não sabia Martim Francisro I11 a qual 
d e  seus paes mais teria amado. 

Assim não admittia que o comparassem ao illustre progeni- 
tor e homonymo. 



- E' porque da Inconfidencía eu passaria naturalmente á 
Independencia e portanto aos Andradas, para ter de dizer que 
elles eram tão parciaes, tão apaixonados quanto o seu neto, re- 
trucou-lhe assomado o teimoso "a r i ry  jaguaribara" de Vieira 
Fazenda, Quer vocè queira, quer não! não ha duas opiniões: a 
sua intelligencia é superior á de seu pae. - Pois está direito? terei mais intelligencia do que meu 

. Pae, já que você assim quer, mas elle tinha mil vezes mais 
talento do qeu eu! ' 

Era esta uma subtileza que Martim Francisco muito gostava 
de estabelecer. Admittia até que homens de talento fossem intei- 
ramente inintelligentes. Reservava a denominação de talento 
exclusivamente para a faculdade creadora e a de intelLigencia 
para a acuidade da percenão, apenas. 
- Muito talentos0 o F! . . . mas totalmente desprovido de 

intelligen~ia!~ dizia deste e dbquelle. 
E como Capistrauo ainda insistisse em proseguir no estudo 

de um parallelo, aliás mdemente sincero, como tudo Quanto 
emittia, incapaz como era de qualquer rebuço, mostrou Martim 
do modo mais inequivoco quanto tal comparaçfio o constrangia. 
- Sim! meu Pae pouco deixou para que a posteridade con- 

siga avaliar exactamente o que foi. Poderia ter produzido im- 
menso, e do melhor quilate, mas era destes viciados pela paixão 
da leitura. Quando se agradava de um livro podia vir o mundo 
abaixo que delle não se desapegaria. Lia e não escrevia. Eis por- 
que os que com elle não privaram não lhe podem avaliar o ta- 
lento, em nada inferior ao de Tio José. Este escreveu, compoz, 
publicou, documentou-se e meu Pae não. 

Era um desprendido, alheio, inteiramente, a qualquer vaidade. 
h s t a  porém um pensamento seu para lhe salvar os meditos 
perante a posteridade, pois é perfeito como apanhado philoso- 
phico, constituindo uma das syntheses mais energias  e exactas 
prbferidas nesta nossa terra. 
- Qual? indaguei curioso. 
- "A infelicidade do Brasil é ser um paiz onde ninguem 

se inutilisa!" disse-me frequentemente e ainda m'o repetiu pou- 
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Haverá entre nós conceito mais profundo? Quem o proferiu? 
E resvalando para o habitual sarcasmo: 
- Dirão vocês que muitos, e muito mais expressivos, até 

por ahi correm, enunciados pelo X.. . o Y. .  . o Z . .  . não é ?  
E uma série de nomes de politicastros ignaros lhe acudiu 

aos labios num tom de desdem a que sabia dar a mais engraçada 

rqrio entre os apartes do Z (que estou colleccionando para op- 
partuna anthologia) e os  elogios funebres do Y.. . notabilissi- 
mos! como vocês sabem! 

Olhem! vejam se este "simile não é igual!": 
- O Y . .  . é o Z federal. O Z é o Y estadoal! Não está 

perfeito? Que diz você Capistiano? O "simile não é igual" ? 
-Era a comparação tão engraçada para quem conhecia o fei- 

t io dos dois bombasticos paredros, que a imprevista comp.araçáo 
' 

nos fez r ir  bastante. 
Alludindo a dois "coronelóes", de grande situação plitica, 

e homonymos, accrescentou Martim : 
- Já que Capistrano deu hoje para Hutarco, a esboçar 

parallelos entre meu Pae, e eu, recommendo-lhe outro incompa- 
ravelmente mais util e inteiramente actual. Qual dos dois Fran- 
celinos é o mais Francelino? 

Vivia pois Martim Francisco continuamente absorto na evo- 
cagáo dos feitos de seus grandes maiores..Impossivel seria en- 
contrar-se maior solidariedade do que esta entre Neto e Avós. 

Com as idéas e pincipios esposara-lhes a s  amisades intensas 
e as inimisades violentas, pessoaes e politicas, numa identificação 
de sentimentos que mais estreita não podia ser. 
- Insanavel desgosto o acompanha, observei-lhe certa vez 

a repetir o conceito de Bierrennbach, a circumstancia de não 
haver privado com nenhum dos primeiros Andradas. 
- Não é assim! não é assim! retrucou-me com toda a viva- 

cidade e receios0 da pecha de parcial. Não é como você pensa! 
Reconheço até em José Bonifacio defeitos e alguns graves erros 
politicos. Neste ponto, como em muitos mais, não sou brasileiro, 
nã pertenço ao  povo mais inimigo da imparcialidade existente 
á face da terra. Se algum brasileiro se mette a biographw al- 
guem é fatal que salte aos extremos. Não conhece o meio termo. 

Não vê como os nossos positivistas procedem, a endeosar 
José Bonifacio em tudo quanto fez, sem a menor restricção, 
quando, no emtanto bastante ha em que se lhe vá á mão? 
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Assim tambem reconheço quanto era Antonio Carlos, amigo 
da ~enograph ia  e Martim Francisco, por vezes, impoliticamente 
cabqudo. 

Mas esta tão apregoada imparcialidade mostrava-se muito 
mais apparente do que real: 

Esposara Martim Francisco os pontos de n s t a  dos Andra- 
das, com tal convicção, que os adversarim &a politica de seus 
av6s nelle contavam posthumo contendor'e da maior energia. 

Uma das coisas que muito o indignavam era que se puzesse 
em duvida a veracidade do caso famoso das assignaturas em 
branco de Pedro I, legitimas letnps de cachet, genero Luiz XV, 
emittidas com o fito de se praticarem violencias contra os An- 
dradas, visto como haviam sido concedidas a inimigos da "Trin- 
dade Patriarchal da Independencia". 

E' o que conta Drummond em suas memorias se me não 
engano. 

Mostrava-se Capistrano sempre summamente sceptico a tal 
respeito o que a Martim sobremaneira agastava. 

Era mais uma vez since~issimo o mestre cearense. Ao pu- 
blicar, ultimamente, algumas das centenas de cartas que dqle 
conservo ainda encontrei um topico que muito me lembrou as 
suas interminaveis discussões com Martim em S. Bemardo. 

Assim, a 3 de Junho de 1921, escrevia-me, a propasito dos 
homens da Independencia. 

"A tal historia das assignaturas em b a n c o  de Pedro I so- 
bre que Martim Francisco faz tanto fincapé dá-me a impressão 
de can-can". 

Occasiões houve em que as discussões entre os dois amigos 
a respeito da authenticidade do caso se tornavam muitos acerbas, 
como nesse mesmo anno de 1921. 

Apodou Ca~istrano a Martim de engulidar de patranhas e 
este vingou-se y i w n d o  de ironias terriveis certos amigos do 
historiador, a quem não apreciava. 

Revoltado bradava-lhe Capistrano: Cale-se Martim! cale-se 
por amor de Deus! Você é a encarnação do sarcasmo impiedoso! 
Nunca vi coisa igual ! 

Certo dia versou a discussão dos dois amigbs illustres sobre 
a peponalidade de Pedro 11. 
- Era o mais perfeito dos empregados publims, o para- 

digma do funccionario honesto, o molde inegualavel do burocrata 
consciencioso e bem intencionado, expenden Martim. E nada 
mais do que isto! 
- Apenas? E onde inclue o Sr., o patriotismo, a honesti- 
, a inflexivel vontade de acertar, o culto á rectidão desse 



- Neste mesmo pafagapho, meu caro Sr. ainda cabem 
muitas outras virtudes, ja lh'o disse mais de uma vez. Foi o ulti- 
mo dos velhos e bons Procuradores do Conselho dos tempos co- 
loniaes, dos zelosos de suas republicas, entenda-se bem. Intelli- 

to, mexeriqueiro. 
Ahi interveio Capistrano assomado: 
- Mexqiqueiro náo senhor! Náo confunda! Bisbilhoteiro! 

E precisava sel-o! Precisava andar informado das patifarias de 
varios dos que o rodeiavam e serviam, para lhes inscrever as 
nomes, no caderno onde laborava o benemerito lapis fatidico, a 
mais solida instituição esteiadora da grandeza e honorahilidade 
do Imperio. Pedro I1 conhecia os homens e sabia leval-os! 

E como tivesse uma memoria immensa, uinguem o ignora 
e como não dava treguas aos prevaricadores, muita gente, por 
velhacaria, fingia-se honesta, a tremer diante delle porque uma 
vez inscripto no cadqninho.. . adeus l 

Quando o .  puzeram na rua muito passado puro se renegou, 
de 'um momento para outro. Todos nós conhecemos isto, e de 

- Perfeitamente! tudo isto é muito exacto. Bisbilhoteiro 
como raros admitto-o, mas tambem mexeriqueiro e muito. Gos- 
tava de can-caiu, de dizque-diz-que. E a valer. Provocava-os 
até. E bem sabe você, houve quem o advertisse de que isto não 
era lá muito digno de um soberano. 

Proseguiu vivacissimo o dialogo a proposito dos meritos, 
qualidades e defeitos de Pedro 11. 

Taes coisas disseMartim a respeito do monarcha que a horas 
tantas exclamei : 
- Mas o Sr. está fazendo a apotheose do Imperador! 
Lembrou quanto era calmo e valente, trabalhador formida- 

vel, patriota como raros: adverso aos aulicos, iuseusivel ao  espi- 
rito de camarilha, modesto, prompto a confessar que errara, cheio 
de sinceridade, destituido de rancor! Que mais? 
- Funccionqio imp~ccavel ! correctissimo ! Ganhou muito 

bem e muito bem igualmente gastou os seus ordenados!.E> o que 
estou dizendo. Preferiria você que fosse vadio e forreta, não? 
- Nos ultimos aunos do Imperio não era isto o que você 

delle dizia, interveio Capistrano, com summa malicia. Dahi a 



MARTIM FRANCISCO nI 

vingança que delIe tomou em effigie, como bem se sabe. J 
Conceiçgo que o conte! 

Im&cm-se Martim, bastante enfiado, e redarguiu com' u 
de suas observações desnorteadoras, em disparate. 

. a merecia. - Merecia não! A ella tinha todo o direito! A birra impe- 
par, gratuita, ingrata, afastou-o do Senado. - Já aii estava o irmão, observei. Talvez por isto! - Ora esta ! que tinha uma coisa com a outra? Q u e  imo-~ 
rancia a sua! Lá não se encontraram ao mesmo tempo pae e 
filho: Francisco dé Lima e Câxias? sogro e genro: Vergueiro e 
o Barão de Souza QueLoz? dois OU tres irmãos como BS CavaI- 
canti de Pernambuco? 

Foi uma espoliação o que meu Pae soffreu. E era tão bom 
que mil vezes mais me doeu a injustiça, do que a eiie. Birra gra- 
tuita de Pedro 11. . . 
- Irritou-se você e deu para poeta ! Agora sou eu quem fala 

de sua poesia de cacaracá, explicou Capisfrano. Esqeveu umas 
coisas de que hoje se penitencia apezar dos desgostos que lhe 
causou Pedro 11. 

Pedi a Martim que recitasse algumas destas poesias anti- 
bragantinas e elle nos disse uns poucos de versos escorreitos, 
repassados de vae, terriveis de ironia, felizes em allusões sa- 
tyricas. . 
.-. Servira de themaa  estas quadras (?) o famoso cacoete im- 
perial do ji sei, já sei! 
- Isto não se repete! advertiu o poeta. Encaro agora a.  

pessoa de Pedm I1 & modo diam&alment$ opposto ao de ou- 
trora. Hoje a seu respeito penso,.em genero numero e caso, como 
Capistrano. 

E repetiu o celebre e energico conceito emittido pelo his- 
toriador sobre o'segundo imperante, certa comparação amarga 
amarissima e irreproduzivel, e aliás sobremodo conhecida. 

Capistrano, que não apreciava ver-se citado, contentou-se 
em observar: W t a m  mutatm! A 15 de Novemb.ro de 1889, em 
Santos demonstrou Vossa Senhoria outros sentimentos. Pecca- 
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Tão exaltado q w  ainda hoje em Santos se referem determi- 
nações de sua violencia. 

Asiim, a 15 do corrente, condescendera que da Camara Mu- 
nicipal carregassem grande retrato do soberano deposto, desti- 
nado á fogueira. Não foi este quadro, aliás de excellente factura 
artistica, destruido porque Julio Conceição o escondeu em casa 
Ali por longos annos o guardou restituindo-o á municipalidade d? 
grande cidade portuaria que o fez recollocar em posição do mais 
hon,roso destaque. 

Mas o que a Martim Francisco punha absolutamente "fóra 
dos gonzos" era discotdar alguem de seus modos de apreciar os 
seus maiores. 

Por mais que apregoasse a isenção de animo, vehemente lhe 
irrompia o sentimento da solidariedade integ.ra1 com os grandes 
progonos. E o fazia em eloquentes revides. 

Do livro de Cerqueira Mendes transcrevamos um trecho 
caracteristico em reforço do que estamos dizendo. 

Referindo palavras do seu biographado, diz o escriptor pau- 
lista : 
- "No Brasil, ~ f i r r n a  Joaquim Nabuco, aliás muito andra- 

dista, é uso deprimir os Andradas, embora sua trindade fasci- 
nasse sempre a mocidade nacional. 

Quando José Clemente Pereira, Ledo, Jauuario, Sampaio e 
outros, hesitantes, foram merecidamente punidos como t i lnigos 
deekradoo da causa naciwal, começaram os Andradas os dezoito 
mezes de um governo que, inutilizando batalhões da met,ropole, 
apparelhando a possivel Marinha, arrecadando impostos apenas 
numa exigua faixa do paiz, e não derramando, por motivo poli- 
tico, um gota de sangue brasileiro, conseguiu, facto que desafia 
copias e desconhece imitações, criar uma nacionalidade, sem em- 
prestimo externo. 

Natyalmente contra esse governo, rematado que foi o ar- 
tigo essencial do seu programma, as opposiçóes se congregaram. 
Sempre assim aconteceu. E' de praxe revolucionaria. Amoldari- 
do-se a novas formulas, reagem dentro dellas os interesses con- 
trariados, e não miudos, nem poucos wam elles de 1821-23. 

Ao elemento portuguez podermo e queixoso, adhesivo e ap- 
prehensivo, logicamente se ligaram, nas insidias da sua acção. 
o justo, porém mal applicado despeito de Diogo Feijó, por não 
haver obtido assento na Constituinte, e os dissabores daquelles 
medrosos que, conforme reconheceu mais tarde o proprio José 
Clemente, padeciam de inveja que r& e de sentimento da msbio- 
&de que ato-ta. 



i30 mais atilada patriotismo. 
Necesçariamente a maioria adversa aos Andradas teve maior 

descmdencia que a minoria. Dahi, a té  hoje o facto que Joaquim 
Nabuco assignalou. 

0 s  paulistanos festejaram o desterro dos deputados ons t i -  
tuintes. Cumpre frisar, mas bastante frisar sem rodeios, sem 
subterfugios, essa absurda circumstancia: dos censores que vi- 
vem e vivqam a publicar os erros dos Andradas, nem um indimu 
quaes deveriam ter sido os seus acertos. 

Alguns, mostrando-lhes eu esse aspecto da questáo, se res- 
tringiram em resposta, a ficar com a cara desenxabida do obsesso 
consciente. Um delles, porém, decorrido minuto de meditação. 
que delicadamente considerei pofundo, replicou defender eu os 
Andradas porque delles descendo. 

Que por náo sel-o os accusava o trapalháo, desisti de tre- 
plicar. 

Aos Andradas nada se perdoa. Nem uma attenuante Ihes 
abranda as padecidas sentenças. Suas acções mais explicaveis 
pela intengáo, pelo momento, pelo tamanho da responsabilidade 
exercida, são processadas e julgadas por inexwavel prevenção." 

Assim ao Andrada illustre, desapparecido em 1927 sobre- 
maneira irritava, chegando ás vezes a exasperal-o até, a discre- 
paneiados pontos de vista sobre a politica dos seus grandes 
maio~es. 

Tive um dia a 'infeliz idéa de lembrar o que dissera Varnha- 
gen da inferioridade do primeiro Martim Francisco em relaçáo 
aos dois irmaos, e, do tom violento dos artigos do Tamoyo. E re- 
mrdei de passagem, aliás, sem commeutarios, a famosa phrase de 
Armitage sobre os Andradas: despoticos no governo, facciosos 
na opposiqão! 

De Santos, da casa hospitaleira, como raras, como rarissi- 
mas, de seu velho e dedicado amigo Julio Conceiçáo onde, enfer- 
mo, mudava de ares, mandou-me Martim amistoso "pito" em 
postal. 

"Saude - Visconde Reynaldo (assim lhe chamava eu, ás 
vezes, recordando-lhe o famoso personagem eceano), ancioso, 
espera noticias de quaes os artigos demagogicos do T-O? 



por pGa o Pantheon dos Andradas em Santòs e de artigos en- 
tão' publicados, escreveu-me de Caldas: "Gostei muito dos seus 
dois artigos. Preferia-os porém completados pela indicação posi- 
tiva das arbitrariedades do Coronel Martim Francisco e ainda 
pela "fita" de Ledo pedinte de passaporte, comtanto que não 
fosse p r a  paiz da AmMca, inventando que se vestira de mulher 
para escapar aos "sanguinarios Andradas". 

Agora que Capistrano não $de ignorar o que leu no ar- 
chivo da Secretaria do Exterior, porque náo discute mais estes 

- Nada tenho afinal com 7 de Setembro, com monumentos, 
Adradas ,  etc., etc. 

Até estimo não houvesse quem discutisse as provocações do 
meu Contribuindo. 

Por excepção e para relativa distracção talvez perquira ei: 
se o. .  . (referencia a um esqiptor com quem muito embirrava) 
esclareceu a duvida em que se achava: se Sainte Beuve era ho- 
mem ou mulher: questão que, quando acabasse, feliz do genero 

Disse. Grato desde já e sempre amigou. 
Nada tinha com o 7 de Setembro, monumentos, Andradas, 

etc., mas ficou gratissimo, aos amigos que por occasião da pas- 
sagem do centenario da Independencia o saudaram. E estes fo- 



muito avultadas como era de esperar. 
Continuava em Caldas e eu telegraphei-lhe: "Abraço no 

ceiro Maçtim, neste dia que é tão seu, os gigantes da sua -g 
Gratamente me respondeu em postal: 
"Obrigado pelo telegramma, mdk diiláor. Acceito o a r  

ticio. Abraços". 

IV 

Depois de, por muitos annos, residir.em Santos, onde o seu 
escriptdrio-era dos mais movimentados, voltou Martim Francisco, 
em 1910, á Camara dos Deputados. Tendo; depois disto passado 
larga temporada na Europa. resolveu, ao regressar ao  Brasil. 
mudar-se de Santos. 

Viveu, durante uns dois annos, nos arredores de S. Paulo, 
nume chacva de São Bernardo situada e d  face do mais ameno 
e risonho panorama. 

ma D. Zezé, ou D. Zé, como decretara o marido que ella foss 
chamada, mais simplisticamente. 

Verdadeira criatura de eleição esta senhora illustre "que 
lhe foi na vida inteira, a companheira admiravel" como tão exa- 
ctamente disse Arthur de Cerqueira Mendes, personificação do 
desvelo conjugal, da cordealidade e do serviplismo! - 

De São Bernardo sahiu Martim Francisco expulso pela falta 
d'agua, proclamava. 

E-caustico como sabia ser expunha: 

honestidade. 
Tambem ali se processam hediondos attentados contra a civi- 

lização, perseguem-se os saboeiros e as lavadeiras! E' uma terra 
onde estas categogrias de industriaes e profissionaes tem que 
morrer a fome o u  emigrar. 

E voe& compreende, como homem civilisado, não posso, não 
quero, não devo, diminuir a minha longa intimidade, de sempre. 
com o sabão. Não infringirei este mandamento essencial de meu 
Deulogo do homem de te aceiado. 

Este decalogo, ad nsnm Martini, dizia - era ali& tão inte- 
ressante quanto tendencioso. 



Se um dos seus mandamentoe vinha a ser: exactamente nun- 
ça diminuir a intimidade com o sabão", o ultimo aquelle que lhe 
constituia o pROt e servia de real pretexto para a apresentação 
do conjunto o que trazia veneno á cauda impunha a prohibição 
da leitura de grande jornal politico da época, aliás agitadissima. 
A opposição movida ao partido então dominante em S. Paulo, 
levava-o á pratica da mais real injustiça. 

E manda a verdade dos factos contar que Martim sorvia. 
com avidez as ediqões diarias desse periodico de que dizia: muito 
bem feito! muito bem feito! mas não presta para nada"! 

Zangado pois, com S. Bernardo que lhe perturbava a hydro- 
therapia quotidiana resolveu, alguns annos mais Wde, para ali 
voltar ao saber que já no no municipio deixara o leiti de t e r  
aquella pureza de antanho, por elle tão apregoada. 

Referindo-se ao novo prefeito, Coronel Saladino Cardoso 
Franco, o administrador devotado que tão grandes beneficio5 
prestou ao seu municipio, costumava dizer: 
- Este Saladino é extrao~dinario! E' um homem qtie não 

faz dividas! paga as contas velhas e as actuaes da sua prefeitura! 
E á hora da apresentaçáo ! E' incrivel ! um homem que paga juros, 
paga coupons, paga contas, paga'ordenados! E' extraordinari* 
e pelos tempos que correm! De repente demittem-no a bem d o  
serviço publico e põe-no na cadeia como pregador de pessimos 
exemplos ! 

Veja o que aconteceu commigo: só porque alardeei, q u a n b  
secretario da Fazenda, que S. Paulo, para pagar a sua divida. 
apenas precisava do tempo necessario á contagem do dinheiro, 
nunca mais me quizeram para coisa alguma! 
- Pudera! Nada mais humano! objectei-lhe. Lembre-se da- 

quella maxima profundissima do livro do F.. . . a quem tanto o 
Sr. admira. 

E citei-lhe certa obra, um dos mais lidimos titulos da glorra 
do nogso "asneirario nacional". 
- Veja o que diz o F. "As crianças gostam de quem Ihes 

offerece balas e bons bocados e não dos que Ihes dão ralhos e 
pregam paimadas". 

Vive o Sr. a perseguir os seus ex-confrades, os politicos. E 
de que modo? Daquelte a que ninguem perdoa, a fazer espirito 
a custa delles! E que genero de espirito! Ahi está porque não o 
quizeram nem o querem para coisa alguma. Das suas pilherias 
muitos têm medo que se pelam. Verdade é que certos têm o bom 
gosto de não encavacar ;até de achar enorme graça nas piadas 
como se dá com o Px e o Pz. 



- Está V. muito enganado, completamente engaqdo. bI 
receiam as minhas pilherias, que não são piiherias como. 
du, pois não invento, nunca invento. Só falo a verdade ,e 
produzo o que ouço, ou sei de fonte limpa ou antes limpida. 

Interrompi-o a esta altura : 
- Quer accaso o Sr. convencer-me de que seja exacto o que 

s e h t a  de X. .  . quando este ao lhe explicar a causa de sua ruptura 
com o Dr.'Z. declarou não poder supportar a fatuidade & tal 
"sujeita de mi d h t ? " .  

--Pois fique certo que assim foi. Apure o facto que se *r- 
tificará da authenticidade indiscutivel desta historieta imotente. 

O X.. . a muitos e muitos repetiu esta queixa amarga e em 
francez, lingua que a fundo conhece e divinamente pronuncia 
com um sotaque que desbanca o da Touraine. 

Mas como você me interrompe a cada passo! e provoca di- 
grsssões, a desviar a convwsaçáo! Como X brasileiro! gente em 
geral incapaz de seguir um fio de raciocinio! 

Uuitos dos meus inimigos não me querem, não por *usa 
do que lhes digo e possa dizer-lhes. E' porqae sabem que grito, 
e a cada passo recordo aquelle lemma salutar do meu papgf de 
cartas. . . 
- Em que o Sr. já teve a bondade de, por vezes, escrever-me 

e sem lhe riscar o cabeçalho! Se outro fosse, que não hotnem de 
boa composição estariamos até de relações cortadas. A policia 
&te! Lembra-me o Sr. que a poli& &te! Como Kto é gentil! 
E como é sobretudo honroso! 

De modo que par* a s  minhas coqtas com o thesouro .do Es- 
tado é salutar a advertencia! Só me admiro que o Sr.. admitta. 
e rom tanta liberdade, em sua casa, um homem a quem adverte: 

poaOi. &i&! olho vivo pois! 
- A advertencia é gera!, generalisada, não especialme~te 

pa,ra você, a quem apenas aponto o perigo do contagio, apesar 
de o ter como immunisado, assim como mais alguns. - Ainda bem! e muito obrigado por mim e pelos "mais 
alguns" ! 

Allude Cerqueira Mendes, no seu livro, á persistencia cem 
que Martim Francisco crivava de piadas e ~ilherias, os figur&s 
que a seu ver encarnavam o mandarinato da epoca. 

A um destes paredros votava singular birra. E assim, a seu 
respeito, fazia correr historietas assás pouco benevolas. 

Encontrara-o certo dia muitissimo irritado. Como que a 
desabafar-se prorompera em recriminações contra um professor, 



cheio de esperanças, intelligentissimo, estudioso, culto, mui- 
o culto, para a sua idade! 

não acha Você? 
A Martim encontrei certo dia, no centro de S. Paulo. Dis- 

e-me que estivera num café, em companhia de joven pwlamentar. 
- E não imagigna você o prazer que tiue em percorrer as 

provas de um livro que elle tem no prelo, obra destinada a grande 
repercussão nos nossos meios literarios. Agora imprimiu o pri- 
meiro dos tres volumes, já colleccionados, dos-Gus uotaveis 

- Leitqra magnifica, não ha duvida! Muita vivacidade na 
replica? Isto me surpreende, objectei-lhe. 
- Como está você equivocado a respeito do ZX.! Autor de 

leitura deliciosa! Não será grande orador mas em compensação 
é. formidavel aparteador. Superior a Bernardo de Souza Franco 
e ao famoso Aprigio! 
- Ah sim? - 
- Pois não ! Em determinada pagina lerá você trecho pe- 

regrino como este; que reproduzo quasi ipsis di tanto se me 
gravou á memoria: 

"Neste momento solicitou o orador : 
- Sr. Presidente, peço uma prorogação de dez minutos se 

é que a casa não se acha fatigada de me ouvir. 
Ahi aparteei vivamente: 
- V. Ex. japais cansa os seus auditorios! 
Esgotado este prazo terminou o orador: 
- Agradeço a mews nobres collegas a attençáo que me pres- 

Ao que commentei ainda mais vivamente: Mais que V. Ex. 
falasse, nós o ouviriamos!" 
- Delicioso com 'effeito; observei. Aparteador gentil e elo- 

- Mas o grande t r i u m ~ h o  do Z provem-lhe dos apartes 
causticantes, candentes, terriveis. 



mixto de desprezo e irritaçáo com que Martim ia causticando o 
que entendia ser os desmandos do regime. 

Frequentemente comeqava rindo e terminava possuido de 
extraord(aria imitação. 

A sua colera contra os malversadores, os batoteiros, os mer 
cenarios, os advogados administrativos, os estipendiados do 
Thesouro, explodia. Não havia o que tanto- lhe excitasse a ira 
quanto a noticia,de algum pau& maior ou menor em perspecti- 
va ou em via de execução. Manda a verdade que se diga quant'o 
porém se deixava 'frequentemente influenciar pela malevolencia 
de info,rmadores maldizentes e ,perfidos em cuja lealdade con- 
fiava. 

Tinha como que a cerberomania dos dinheiros publicas. Era 
lhe absolutamente insupportavel a idéa de que um ceitil do Es- 
tado poudesse ser desviado, 

Nelle renascia aquella hirsuta, intratavel probidade do avó 
e homonymo. Com verdadeira delicia repisava a conhecida anec- 
dota relativa ao  roubo soffrido pelo Patriarcha num theatro, 
onde deixára, sobre uma cadeira da platéa, a cartola dentro da 
qual puzera a carteira com os quatrocentos mil réis de um mez 
de seus vencimentos de Ministro de Estado. 

Sabedor do caso, e aborrecido com o prejuizo de seu então 
Edps Acha- mandara o Principe, futuro Pedro I, que o The- 
souro indemnizasse o roubado. 

Mas tivera de ceder ante a recusa fo,rmal d o  Ministro da 
Fazenda, irmão da victima: 
- Quer então V. Alteza, indagara Martim Francisco. rude- 

mente, que o erario publico seja responsabilisado, e prejudicado, 



- Não senhor! A idade que parecem ter, não senhor! A idade 
que merecem ter 1 
- Como? perguntaram-lhe surpresos os circumstantes. 
- Certamente! por exemplo o Z (e referiu-se a alguem, 

famoso pela vaidade e o exhibicionismo) tem e terá sempre cinco 
annos de idade. 

Compassivo como era transformara Martim a sua chacara 
de Santos em verdadeiro asylo dos cães da rua que lhe appare- 
ciam famintos ao portáo. E dava-lhes nomes pittorescos. A um 
delles haptisou Salda . , 

- Meu amigo é o unico que hoje existe em todo o Brasil! 
Vb procural-o em qualquer de iiossas administrações: federal, 
estaduaes, municipaes! Dar-lhe-ei um doce se encontrar o mini- 
mo vestigio de semelhante animal fabuloso. E' para que náo 
desappareça, de vez, do paiz, que tomei tal providencia. 

A outro cão b a p t i w a  Decreto, relatou-me o Dr. Leopoldo 
de Freitas. E pelo motivo seguinte: 

Tendo rusgado com os collegas de-governo abandonara su- 
bitamente a Secretaria da Fazenda, recolhendo-se á sua casa de 
Santos para de todo se alheiar da politica. 

E ficara á espera do decreto de exoneração, por abandono da 
cargo. Vieram-lhes propostas e pedidos, a que voltasse atraz da 
resolução. Conservara-se inabalavel. . 
- Não quero falatorios, quero o Decreto! respondia incon- 

vencivel. E como passassem semanas e não viesse este, um bello 
dia, ao recolher mais um cão desvalido, deu-lhe tal nome. 
- Ad perpetuam rei -riam! commentava. Continúo a 

Analyzando-lhe a cultura escreveu Cerqueira Mendes em Um 
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Martim não deixou á primeira vista, trabalho que corres- 
pondesse á sua cultura. TaLvez por isso mesmo, ou pela volupia 
da maldade, se lhe negou o valor mental - que o collocava entre 
os homens mais cultos do seu tempo. 

Examinemos o caso. 
Foi mau estudante de humanidades. Elle proprio m'o con- 

fessou varias vezes, ao  rememorar, e frequentemente fazia, os 
seus dias collegiaes. 

gistrar. 
Encontrou-se em viagem, com o Dr. Mello Nogueira. Con- 

versaram, seguidamente, por mais de duas horas. 
Ao se separarem, disse Martim: - Não o tratarei por Senhor. Fui collega de seu pae. Tenho, 

por isso, autoridade para lhe dar conselhos. Você é culto, mas 
timido. A timidez é um mal. Nunca fique quieto. Diga sempre o 
que entender dizer. E se não entender coisa nenhuma, diga o que 
lhe vier á cabeça. Oiça esta historia. Sou pontualissimo. O pri- 
meiro a chegar. Uma occasiáo, em Santos, marquei a um amigo 

' - Não pode passar! 
- Posso. Sou da Regencia! 
O bombeiro perfilou-se. Fez-me continencia. Passei. Fui 

-pontual á entrevista. 
Mello Nogueira, com aquella timidez distincta: 
- E porque disse sou da Regencia? 
- Foi o primeiro absurdo que me occorreu. Os absurdos . vencem sempre; Adeus! 

O Imperador annuneiara sua visita ao  estabelecimento. Era 
natural que se fizesse o que se fez; deu-se a tudo aspecto feliz 
e festivo. 

D. Pedro, depois de jantar com os  rapazes: 
- Então seu Martim, muito satisfeito? 
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Foi expulso do Collegio. 
Seu pae, desolado, quando o viu entrar em casa, teve este 

grito de censura: 
- Você acaba na forca! 
Fez então os  preparatorios á ventura. 
Ao entrar, porém, na Academia, sentiu necesidade d e  fazer, 

e fez, serio estudo de preparatorios. Mesmo depois de formado 
disso não se esqueceu. 

Familiarizou-se com as linguas~néo-latinas. Sabia de cór Vir- 
gilio e Horacio, Lucano e Petronio. Ko idioma que era o seu foi 
dos classicos rigidos aos amenos. Antonio Vieira e Manoel Ber- 
nardes, Herculano e Camillo, lhe eram familiares. Admirava Fia- 
lho, pelo estilo que varia para apropriadamente vestir os seus 
assumptos. Estudou physica, chimica, astronomia e isso por 
curiosidade que chamarei atavica. 

O estudo, porém, que mais o seduziu, que a vida inteira o 
trouxe como um enamorado, a reler velhos papeis, guardados P 
sombra melancholica dos archivos, foi o da Historia Patria. 
Nesse departamento de actividade intellectnal se fez grande entre 
os  maiores. Delles se assenhoreou não em compendios, que st 
redizem, e uns aos outros se copiam. Andou á cata do docimento, 
morou nas bibliothecas, descobriu e destrinçou registos e alvarás, 
edi~óes seculares, annotou-as, desfez enganos e fixou acertos. 

Par  isso mesmo, ainda no quarto anno de Direito, publicou 
O s  Precursores da Indepndmcia, ou a primeira ft&dadq como 

Foi injustocom elle proprio. As paginas do trabalho são far- 
tas sementeiras de idéas.A gente sente que antes de escrevel-as, 
Martim as cultivou. Entremostram horizontes dilatados pela sna 
argucia de historiador. Ha  theses, que, só para formulal-as, exi- 
giam conhecimentos interessantes e invnlgares. Theses que, sem 
esforço, por elle podviam ser desdobradas em compendios. 

Fiz-lhe esta observação, não só quanto aos Prrauums como 
a outros estudos seus. 

E accrescentei : 
- O senh'or tem o dever de fazel-o. 
- Dever? Porque diz você - dever? Não nasci para apos- 

tolo. OS outros que estudem, como eu estudei. Continuarei esere- 
vendo a meu geito. 

Esse zeu geito dava aos espiritos que não fossem de escól, 
a idéa de superficialidade. 

Martim precisa ser lido com uma dupla visão. E' necessariw 



ler o que escreveu e o que não escreveu, mas d e i o u  ficar 
cnpto nas entrelinhas. 

outros conhecimentos. 

que se enraiza fundo em leituras e reflexões. Apparece-nos João 
Ramalho, com os seus mamelucos, altivos, quasi selvagens. Mar- 
tim Affonso, desembarcando em S. Vicente, Anchieta, o santo. 
Balés, o astiito. Tibiriçá, Nobrega, André Femandes, Fernão Dias 
Paes, João Pires, Amador Bueno da Ribeira. Os factos se encw 
deiam. Surgem povoaçóes, e a s  lutas que dentro dellas se por- 
fiaram. 

Acqrescente-se a esse mealheiro farto de sabedoria historica, 
todas as suas pesquizas sobre Felippe dos Santos, Tiradente* e 
o fim que Tiradentes teve, questão essa que poz sal M m o k  
de Vieira Fazenda, e teriamos material completo, custoso, para 
densos volumes. 

Martim, porém, não se preoccupava com quadros de largas 
dimensões. Preferia as miniaturas. Dava roteiros. Ensinava ca- 
minhos, dentro dos quaes nos devemos movimentar para desco- 
brir o oiro das nossas lendas e tradi~óes. 

~eceb ia ,  quasi diariamente, fivros que escriptores brasileiros 
e portuguezes lhe enviavam. Náo os guardava. Lia-os, t taçaw 
nelles profusas observações e os enviava a dois amigos. 

Será bom observar que desde muito se havia desfeito dos 
quatro ou cinco mil volumes de sua bibliotheca. 

Deu, primeiro, os seus livros de Direito. 
Quando carinhosamente lhe censurei esse a b ~ r  mão de ver- 

dadeiras preciosidades, respondeu-me : 
- Com, a'guerra, e depois da guerra, tudo se innovou. O Di- 

reito, principalmente, porque nunca foi sciencia. Rio-me quando 
isso se diz ou se affirma. Muda agora como amanhã mudará. Sem 
principios basicos, varia como o tempo,, o Direito é reflexo de 
usos e de costumes, e costumes e usos, dia a dia, de minuto a 
minuto, se modificam e se transformam. 

Desfazendo-se-de sua bibliotheca, só ficou com um exemplar 
de Aristoteles, para o qual apontava dizendo: 
- Esse ainda está de pé!" 
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Adquirira Martim Francisco prodigiosa emdiqáo em varias 
sectores de nossa historia. 

A do Brasil Na@ conhecia maravilhosamente. Dos fastos 
parlamentares possuia a mais larga sciencia. Assim, tambem de 
tudo quanto se referia aos annaes de S. Paulo, de 1800 aos nossos 
dias, aos da invasão hollandeza e das pugnas em torno da colonia 
d o  Sacramento. 

Eram estes os  seus capitulas predilectos. 
Dahi lhe proveio a longa intimidade com Capistrano de Abreu 

com quem se carteou dezenas de annos, assiduamente. De tempos 
;a tempos vinha o mestre cearense passar uns dias em casa do 
amigo, o que motivava infindas conversas, debates acaloradissi- 
mos, rusgas fortes, terminando tudo sempre pela pacificaçáo 
daquelles dois espiritos fortes, a que tanta admiração reciproca 
prendia inquebrantavelmente. 

Expressivamente relatou-me o amigo, Dr. Gabriel Ribeiro 
dos Santos, um episodio que bem documenta o apreço em que o 
Andrada tinha o grande historiador. 

Sabendo que Martim se achava gravemente enfermo, fôra 
visital-o aquelle prestigioso homem publico da Velha Repblica, 
perfeito cavalheiro e culto espirito que S. Paulo todo tanto 

Encontrou-o a confabular com um homem de curioso aspecto, 
a quem não conhecia, de barba agreste e descuidado vestuario. 

Estava a conversa a findar, aliás. Ainda ouviu o Dr. Gabriel 
recommendar-lhe Martim no tom da maior energia: 
- Olhe! você não deixará de todo que ali se altere uma 

palavsa, que se toque numa virgula, ouviu? o que eu tiver redi- 
gido fará vocé imprimir! Onde estiver escripto velhaco fará pu- 
blicar velhaco! Você me promette isto? Não quero, nem depois 
de morto' fazer concessões a malversadores dos dinheiros pu- 

Retirou-se o desconhecido e entrando-o Dr. Gabriel no quar- 
to, perguntou ao visitado quem era aquelle homem de aspecto 
singular e physionomia tão expressiva, ,a quem delegara poderes 
de além tumulo, tão solennes e especiaes. 
- A primeira cerebração do Brasil, simplesmente! respon- 

deu-lhe Martim. 
Então você não conhece Capistrano? 
Estou com pneumonia e mal. Creio que vou morrer. E encar- 

reguei-o de acompanhar a impr9ssão de minha posthuma. E elle 
o fará, exigindo a reproducçáo integral dos textos que me não 
foi dado fazer vir a lume. 
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Tal não aconteceria, pfrcm. Tendo Martim vencido a cris 
que antevíra fatal ainda viveu uns annos. 

Fallecendo a 20 de Abril de lW, no tumulo a Capistranu 
preceder& menos de quatro mezes apenas. 

Y 

De São Bernardo recebi, em Outnbro de 1921, um daquelles 
postaes typicos, a que Martim Francisco I11 me habituara, re- 
passados de laconismo tão synthetico quanto vibratil, altamente 
representativo de sua feição de espirito e nervosidade de estylista. 

"Saúde! Sabe que Capistrano vem passar cinco dias com- 
nosco? Só terá, porém o habees-wrpus depois de dez. E está 
você intimado a dez jantares. Venha e traga D. Sara. Zé (a espo- 

grupo Martimzé". 
Respondi-lhe immediatamente mais ou menos assim: "Bra- 

vissimo! Perdoe-me a chapa: Tito Livio em casa de Cicero! Irei, 
bemos! Optima idéa a da suspensão do gamão. Tanto mais 
quanto me sinto forte como Napoleão em 1811. E quero ser ge- 
neroso! Quero e vou poupal-o !" 

Uma das gloriolas de Martim Francisco I11 vinha a ser a sua 
virtuosidade ao  gamãoque, aliás, magistralmente jogava. Neste 
particular seguia a grande tradição andradina, apregoava, como 
em tantos mais, aliás, a reviver muitos dos aspectos da "trin- 

dade eterna de heroismo e gloria", cantada por Fagundes 
Varella. 

Aprendera a jogar, segundo o methodo do Patriarcha, que 
o houvera de longinquos avós gabava-se a gracejar "InvenciveI 
.como. voce tanto sabe", "accrescentava engrspdamente baso- 
fio". 

Conhecia uma infinidade de versos e versinhos, quadrinhas, 
paronymos rimados e não rimados, proverbios e rifões, acompa- 
nhadores dos lances dos \dos. A muitos creio mesmo que in- 
ventara. 

Jogava "á antiga portugueza", á "mo&rna brasileira", á 
"moda coimbrã", á ''santista", etc., e dispunha de não sei quan- 
tos qualificativos commentadores do rlesenroliir das partidas, ás 
vezes, iniciada após o recitar do celebre soneto de Nicolau To- 
lentino sobre o nobre esporte das boticas. 



- Oh! causticava-me, .mas que jogo amarrado! jogue largo! 
jogue á santista generosamente ! faca como eu! audaoes h-! 
Não "jogue de gaveta" como se estivessemos em Ytú. Aprenda 
a jogar "andradinicamente" ! Aproveite o professor que -se não 
cobra senão em pancadaria! Você apanha, mas aprende! 

' 

Enthusiasmava-se e perseguia o conteudor com os mais aci- 
dos commentarios sobre o seu "pichotismo". 

Assim pontuava as jogadas '<ciassicas" do adversario com 
mil e um debiques. 
- Como você jogou bem este "tres e az, casa faz!" Sober- 

bo! Que bella descoberta realizou! Vou aprendel-a! E' tambeni 
inexcedivel no seis e cinco! Ninguem lhe leva a palma em materia 
de seis e cinco! Magistral! Quero tambem aprender este seu 
golpe que é diificillmo. Estas S U ~ ; ,  senas repartidas, que obra 
prima! Ninguem igualmente o bate neste casa de senatua popu- 
iusque.. . "Cinco e tres casa fez!" como se ensina em Tatuhy 
e você já aprendeu, bravo! "O forte das quinas é em Campinas", 
dizia-me um cometa com quem eu jogava em Limeira, quando lá  
foi advogar e me ensinou muita cousa excellente do adagiario 

- Mas o Sr. me atordoa, aioga-me com a catadupa dos seus 
rifões! Eis ahi a sua principal a sua unica força! e o segredo do 
seu triumpho! estontêa o pobre adversario com esta torrente . 
de palavreado por vezes tão desenxabido, frequentemente tão 
sandeu mesmo, desculpe-me a franqueza! - que nem sei como. 
um homem de sua superioridade mental e de sua instrucçáo 
repte taes asneiras! Que aberração! Verdadeira homenagem da 
intelligencia e da selecção cultural á burrice das massas! O Sr.. 

Entáo se o forte das quinas é em Campinas digo-lhe agora 
que o forte das senas é em Alfeuas e dos azes em Cataguazes, o 
forte dos duques é entre os niknamuques e os kalmuques, das 
quadras nas esquadras e dos ternos nos infernos! 

Comso tudo isto revela intelligencia e inspiração creadora!' 
Qual intelligeucia ! talento, ou mesmo genio ! 

Quinas e ,repimpinas das pernas finas em Campinas! Come 
deve orgulhar-se desta phrase genial.. . 
- Que infelizmente não é minha. Iiifelizmente. fique-o sa- 

bendo! E' da cometa de Limeira. 



Surrava-me, a valer mas eu lhe não dava o braço a tor 
E nos momentos de maios despeito, quando a tosa era demasia 
appellava para a força de outro campeão temivel. 

cardos predilectos de que "a sciencia nãa é uma palavra vá" ! 
e de que "contra a sciencia não prevalece a sorte." 
- Deixe-se agora de prosa! Sente-se de novo e vamos fazer 

como os ginjas de Nicolau Tolentino. Mas quando lhe doer muito 
a bordoeira, não me atire a tavola á cabeça ouviu.? ''Vamos com- 
padre, corra-me estes dados!" 
- E recomeçavam os rifões. 
Certa vez em que a tunda fóra demasiada, voltando a casa 

cansado de tanto apanhar, escrevi e enviei ao terrivel e inexo- 
ravel contendor uma fantasia em que descrevia imaginaria des- 
forra aos tão grande revezes da realidade. 

Assim lhe enderecei este: 
Schema da partida. "A inunortal" assim intituiada pelos 

maiores mestres e tratadistas do nobre jogo tolentiniano. E por 
&uns delles até a ''lnrmortal imbnitavel". 

Realiida no dia 12 de Junho de 1921 (ás 8,23 e 30'' a aber- 
tura) na cidade de São Paulo, servindo de juiz o Exmo. Sr. Dr. 
A. J. Capote Valente. Contadores Dr. Martim Francisco R%& 
de Andrada (brancas) Affonm de E. Taunay (pntas). 

PRELIMIXARES-SAHIDA 

O Dr. Martim Francisco começa querend,o -impor a sua fa- 
mosa, abusiva e irregular abertura. Protestos do seu contendor 
que resiste á intimativa. 
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Appela o Sr. Taunay para o juiz e o Dr. Capote Valente, 
austero e imparcial, dá-lhe toda a razão, fazendo vigorar a sã 
doutrina e as'tradições seculares do nobre jogo, perturbadas pe- 
las inacceitaveis e inauditas innovações do Sr. Dr. Martim Fran- 

' . Este submette-se, .mas furioso, a ameapr :  
- Ah! é assim? Gamáosinho cantado em senas e tapado d e  

duas pedras batidas! E' só o que lhe vou applicar. 
Será terrivel a minha vingança! Espere por ella! 
A. Taunay, modesto e digno nada lhe responde ás provoca- 

O Dr. Martim Francisco gangento, superior, desdenhoso, jo- 
gando dente wperbo, se assim é possivel dizer-se, proclama em 
todos os tons da solfa: 

- Eu não sei perder, como você de sobra conhece! Panca.. 
daria certa ! Você jogar commigo? ! Ah Ah ! Você? ! Pobrezinho ! 

Commovida, serio, abotoado, espera o seu adversario a se- 
quencia dos acontecimentos do terrivel prelio. 

Dr. M. F. "Vamos m e d r e !  corra-me estes dados!" 
- A. T. Por mais respeito que professe pelos seus enormes 

conhecimentos dos nossos classicos, meu caro Sr. Dr. Martim 
Francisco, e por mais que saiba da insignificancia da minha 
sciencia literaria, tomo a liberdade de advertir que desta vez a sua 
admiravel memoria falhou. Tolentino escreveu: 

"Vamos vizinho!'' e não "vamos compadre." 
- Dr. M. F.. Que pretenção! atreve-se agora, a emendw-me 

na recitação de um soneto que conheço desde 1865! Ouça lá: 

Em escura botica encantoados, 
Ao som de grossa chuva que cahia, 
Passavam de Janeiro um triste dia 
Dous ginjas ao gamão encarniçados. 

Está certo? Está certissimo, não? 
A. T. - Até ahi, sim. 
Dr. M. F. - Ouça agora o segundo quarteto, impeccavel- 

mente recitado: 

Corra compadre, corra-me estes dados. 

A. T. - Perdão! agora quem lhe brada um quos -1 é este 
seu criado Mathias. 



Corra vizinho, corra-me esses (e não estes) dados 

Gritava um delles, que nem boia via. 
De sangue frio o outro lhe dizia 

- Mil annexins naquelle jogo usados. 

Dr. M. F. - Compadre e não vizinho! Você está adulterati- 
do o texto. 

A. T. - Appelo para o veredicto do Dr. Capote Valente! 
Levanta-se o Dr. Capote, paciente e bondoso como sempre, 

vae ás suas estantes, tira o livro de Tolentino e diz: Vizinho 
e não compadre! Martim perdeu! 

Tolentino não escreveu. 
A. T. - Bem! Dou o incidente por findo. Não discuto cóm 

os meus mestres mesmo quando tenho razão. 
Dr. M. F. - (gangentissimo) Camo é nuodesto! Muito bernlt 

Estabelecida a premissa de que, ainda desta vez, levei você a 
melhor,. repito-lhe. 

Vamo. compadre! uma-me estes dados. Vamos jogue! faça 
a abertura desta partida que mais uma vez consagrará a sua 
inferioridade completa e a minha generosidade immensa. 
- Fora do gamão, bem entendido, observa o Dr. Capote 

- A. T. - Dois e az.. . 
Dr. M. F. - Senas! aenatne! semta, sendo&! Aqui s e  

espelha a possa situação .reciproca. Preparar o lombo que  lá vae 
pau! E pau de escachar! Começo! 

ENCETA-SE A PARTIDA 

Dr. M. F. - 4 e 3 (Move as duas pedras collocadas no cam- 
po adversario). 

A. T. - Tres e az, casa faz! (bate). 
Dr. M. F. - "Ah ah! como está petulante. Espere pelo- 

troco:Senas! .cp.iua, aenatm, searto* S. P; Q. R.! 
Senatas pop&qme Romanus! Eo dii senatos mt foiturua 
A. T. - "4 e 2; casa faz'' (bate a outra pedra descoberta). 
Dr. M. F. - "Isto não C nqda!" Quinas e repimpinas, das 

pernas finas em Campinas! 



O Dr. M. F. - Sorri com ar de olympico desdem e brada: 
Ternos! ternuras de um peito amante! A beira mar plantadas, 
accrescentava o meu parceiro da Limeira, confundindo as ter- 
nuras com as tristezas. Bom homem aliás, embora meio cacete. 

A. T. - (Sempre .mudo e mod,esto). 6 e 4 (fecha nova casa). 
O Dr. M. F., visivelmente commovido e sobretudo já muito 

alwmado, finge desinteressar-se do jogo. 
"Afina1 Capote! nada me disseste daquelle teu aggravo, de 

que falamos hontem. 
Caso bem curioso, não? 
Mas o Dr. Capote applica-lhe uma ducha gelada: - Martim 

tu tomas uma tunda pavorosa! Presta attenção! A cousa está 
arruinando! (como se elle não estivesse attento e com todas as 
faculdades afiadas! Falta de psychologia do illustre causidico? 
Não! mera gentilezapara com o querido amigo de tantos annos). 

Dr. M. F. - Socéga Capote! Então não me conheces? E' 
agora; só agora é que vou começar a jogar; gosto de provocar 
o perigo. Aqui não se applica o periculum m mora. - Quadras! 
quadradas e quadrinhas! Vou recitar a Você uma quadrinha fal- 
samente attribuida ao Imperador: 

Muito vence quem se vence 
Muito diz quem não diz tudo 
A um discreto pertence 
A tempo fazer-se mudo! 

E' do Conde de Vimioso e não de D. Pedro 11, ouviu? Apren- 
da, aprenda sempre! 

A. T. - Senas (com as pedras da segunda columna de cinco 
fecha a ultima casa). 

O Dr. Capote Valente f o m e  de espanto e enthusiasmo. 
O Dr. M. F. toma ares inteiramente andradinos (demagogo 

Só ahi é que descerra os labios: Meu caro e nobilissimo ami- 
g o  Dr. Martim Francisco Ribeiro de Andrada Machado e Silva 
e Araujo, senhor d'EntreCávado e Homem e de outros contos, 
honras baronias e senhorios, do reino de Portugal e suas con- 
quistas. Mais uma vez cahem os  Andradas!. Em 1823; em 1M1, 
e m  1921, succumbem os Andradas, d. .a. .dá, dá! 



dinicamente" ! 

Brilham-lhe os  olhos de furor. 
A. T. - Senas e senatos d t w !  

tim!. que sorte a tua! 
Náo a aproveitas ! Só dobrados! e mais dohrados! e dohrados 

altos! e n k  os sabes aproveitar! Que diabo! Estás decahindo! 
E muito! Tantos dobrados altos e delles náo sabes tirar o mini- 
mo partido! Que diabo! 

A. T. - Quinas! e repimpinas das pernas finas em Campi- 
nas! E arraial dos Souzas.. . repito o que o Sr. me ensina pondo 
uma adâenda topographica e opportuua ao seu ahsurdissimo rifão. 

O Dr. Martimlembra-se mais uma vez do soneto de Tolen- 
tino, agita a tahoa, nella bate os dedos como se fossem dentes 
de queixada e desfere-lhe "espantoso murro" - Azes! 

A. T. - Duques, duquezas e ducaes! Continúo a aproveitar 
os ensinamentos de seus rifões. 
- Casa aberta Martim! Casa aberta! brada o Dr. Capote 

Valente espavorido. Olha o gamáo! olha o gamáo! E que gamáo? ! 
Aproveita esta chance". Senão estás perdido! 

O Dr. M. F. (recupera a calma; sorri com ar de infindo des- 
dem e chocarreiro exclama): 
- Chegou a hora ! Heu, mieande puerl Veadinho enroscado 

por sucury! Laocoonte para um! E' o meu gostinho afrontar 03 

perigos extremos do gamáo para poder pregar a rolha! E' mes- 
mo o caso de Ovidio: mora in paidum 

(Se comtudo tivesse o ensejo de observar o Dr. Capote per- 
cehetia que no rosto deste se estampava um sorriso de inderro- 
kavel SCeptici$mb): ' ' ' . ' 

- Dr. M. F. - Azes! Annazes e Caiphaz-! 
- A. T. - Agora sou eu, meu caro Dr. Martim Francisco 

Ribeiro de Andrada Machado e Silva e Araujo quem recita i 

Quando eiie appweceu no escuro do horizonte.. . 
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- A. T. - Meu caro Dr. Martim Francisco Ribeiro de An- 
drada Machado e Silva e Araujo, terceiro do nome e indesthro- 
nave1 dynasta, ouça-me bem: 
- Gamáo cantado em senas, de duas pedras batidas, e o resto 

da - immovei!!! Tapado ! Gamão! Tapado ! 
(Continha a recitar) : 

Frenetico e viril ergueu-se este gamáo! 
E gamáo tapado! 

O Dr. Martim Francisco assume uma attitude de incompa- 
ravel dignidade. 

Magestatico volta-se para os dados e, reatando a grande 
tradição andradina, desdenhoso, exclama: "a Antonio Carlos". 
- Soberanos do gamão, eu vos çaudo! 
De abysmado, Dr. Capote 'Valente nem cumprimenta o ven- 

cedor (sempre modesto) mas no seu intimo rumina: 
. - Não! em verdade! este homem é o campeão universal do 

Do seu eminente e arrazado parceiro muito de manso indaga 
o vencedor: 
- Meu caro Dr. Martim Francisco, heim? que tal? quer uma 

desforrasinha? 
- 

Occorre então a explosão. Projecta-se o taboleiro, com pa- 
vo,rosa violencia, no meio da sala, por um triz partindo um dos 
bellos vidros da grande estante de livros do Dr. Capote Valente 
que, machinal e tolentinicamente exclama: 
- Fui eu só quem perdeu com o tal joguinho! 
E accrescenta, melancolico e confrangido: 
- Mais uma lenda que se desvanece! a da sciencia de Mar- 

tim ao gamáó!" 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .+ . .j .. .. .., 

Veio-me no dia seguinte, em cartão postal, a resposta imme- 
' 

diata a esta fantasia affrontadora do terrivel campeão da tavola 
e dos dados. 



E volte para apanhar, mas =cegue ! Não baterei tão forte i 
Saudades, ao grupo, do par Martim-Zé". 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Assim surrado como quer o nosso pittoreseo proverbio que 
aconteça aos bois ladróes recebi o "balsamico lenitivo", da velha 
chapa, sabendo que durante uns tantos dias ia passar as tardes 
na intimidade de Martim Francisco e de Capistrano. E isto na 
casa de que era dona .a bonissima senhora cuja memoria perdara 
tão fundamente saudosa para quantos tiveram a ventura de a 
conhecer, nella reverenciando nobilissimo padrão da velha edu- 
cação da mulher brasileira. 

Tupo supwior esse da inesquecivel D. Zé, de sen verdadeiro 
nome Ursula de Lima Ribeiro de Andrada. Chamavam-lhe Zezé 
OS seus caros. 

Martim resolvera simplificar-lhe o nome. E ella de boa 
mente acceitara a reducção de seu appellido carinhoso. 
- E' mais simples Zé do qne Zezé, explicava o marido en- 

graçadamente atabalhoado no falar vertiginoso. Gosto das sim- 
plificações e detesto as complicaç8es! 

E assim a bonissima senhora, por comprazer ao  marido que 
a adorava e a quem ella retribuis toda a intensidade do affecto 
soffrera a mutilação de seu appelido de menina e moça. 

A depôr sobre o affecto dedicado por Martim Francisco e 
seus amigos e especialmente a Capistrano de Abreu, traçou Ar- 
thur de Cerqueira Mendes interessantes paginas em Um Andrsd.. 

"Repartia-se com os que &e eram caros. Não se abotoava 
nos commodos platonismos da inercia, quando os via em diffi- 
culdades ou enleios. 

Afinava a amizade. 
Ouvindo pkase,  levemente ironica que fosse, contra um 

delles, replicava com vivacidade causticante. 
Fosse lá aiguem fazer-lhe referençia menos sympathica ao 

e 
Conde Affonso Celso, Calogeras, Nestor Rangel Pestana, Paalo 
Prado, Affonso Taunay, Leopoldo de Freitas, Alberto Rangel. 
Castro Prado, Christovão Prates da Fonseca, LeopolQ Bulhõts, 
Heitor de Moraes, Julio Conceição, Antonio Padua de Almcida 
Prado, Bruno Barbosa, Celestino Bourroul ou Heitor Jobiim! 

Dos mo-, como Rio Branco, Conde d'Eu, o PrincÍpe D. 
Luiz, Homero Baptista, Vieira Fazenda nem se fala! 

Seria coisa identiea a bulir com vespas. 
Tinha logo aquelle dar d'hombms, muifo seu, significando 

descaso, e momentos depois, a defesa apparecia em golpes caus- 
ticantes. - Contra Capistrado de Abreu? 



Esse, um caso todo especial. Queriam-se avaler.  Eram dois 
prodigiosos sabedores de Historia. Duas intelligencias com lar- 
gos e perfeitos pontos de contacto. 

0 s  temperamentos completamente diversos. 
Martim, mais vibratil. Accendia-se logo á chamma da dis- 

cussão. Capistrano, incomparavelmente mais calmo. 
Os dois nisso se distanciavam para depois se igualarem na 

teimosia. Eram terrivelmente teimosos. As turras se eternizavam. 
As questões historicas, as unicas para elles realmente interes- 
santes. A mesa se transformava em arena.. . 

O desdobrv dos guardanapos valia por um cartel de desafio. 
Entreolhavam-se como dois pugilistas. A' primeira observação, 
partisse de lá ou de cá, estrugia a controversia rumorosa. 

Não raro, uma simples minucia servia de thema ao debate. 
Eu os ouvia e os  admirava. E que saudades do tempo em 

que os via, porfiando, sustentando cada um a sua maneira de 
interpretar e julgar! 0 s  conhecimentos se desdobravam. Desdo- 
bravam-se como rolos magicos, sem fim.. . 

O Andrada, constantemente, aquecendo-se, falava sem pau- 
sas. Capistrano fazia sorrir a mascara de sua barba hirsuta. O 
argumento do sorriso mais exasperava o adversario que, entáoi 
alteava a voz vara dizer: 
- Responda! 
- Não respondo! 
- Por que? 
- Porque estou á espera do quebra-mar! Quebra-mar! era 

dona Zé que logo chegava com a palavra apaziguadora: 
- Mas Martim. são o~iniões! 
- Ninguem tem o direito de as ter absurdas! - Opinião, cada um tem a sua! 
Martim ia-se aquietando, e Capistrano, muito myope, come- 

cava a descascar a sua fructa, tranqnillamente, com sqena  bea- 
iitude. 

Capistrano de Abreu passava dias demorados na casa do 
amigo. Ay regressar a,o Rio, a polemica continuava por meio de 
bilhetes. 

De longas cartas, seja dito entre parentheses. Parte dessa 
correspondencia está hoje em meu ~ o d e r  e espero ter o prazer 
de um dia a pub l iw táo interessante é. 

"Quando estava longe, na Europa, .por exemplo, as linhas 
escriptas á pressa não bastavam a Martim. Escrevia então car- 
tas minuciosamente interessmtes, e uma, dentre ellas, fel-a im- 
primir em Bordéos. 



A epístola bem merecia as honras da letra de fôrma. O estylo 
epistolar, leve, cheio de originalidade, artistica, Martim o pos- 
suia como poucos o possuem. 

E' este o inicio da carta empaginada, em folheto: 
' ' ~ ~ ~  e g o :  saude, Saudades, muitas a ti e aos teus, 

minhas e de minha dona. 
Nem pódes imaginar quanto me penalizou a retirada final de 

Vieira Fazenda! Entonteceu-me. Se é sempre prematuro o falle- 
cimento dum homem superior como conformar-se a gente com 
o desse magnifico exemplar do merito, cuidadoso da saúde, me- 
thodico, promissor ainda de larga permaneneia ao  lado dos ami- 
gos, que eram, aliás, todos que.0 conheciam. 

Sinto a Patria incompleta; seu cabedal intellectual está des- 
falcado. Tanta presteza historica sempre ás ordens de quem 
o interrogava, tanta illustração sobre coisas da nossa terra, tanta 
bondade permanente lhe davam um feitio especial, inimitavel, 
inconfundivel. Elle sabia saber; excitava a inveja, mas sob a fór- 
ma da admiração. Fosse possivel entre os  que o frequentavam, 
uma subscripção de vida para que a delle se prolongasse, e Fa- 
zenda distanciar-se-ia em longevidade, de varios patriarchas ca- 
naneus. E como te  elle estimava, Capistrano! Nas suas cartas, 
verás, tua entrada era sempre certa e affavel". 

Depois, são os assumptos que interessavam e até agora não 
deixaram de interessar á nossa época. 

Acompanha, como estiidante chronico, a marcha da guerra. 
A politica européa. A aptidão da mulher para os trabalhos que 

. outr'ora lhe estiveram defeços. Os problemas da aviação. para, 
depois, responder, longamente, á pergunta sobre os  Aadrsd.r 
estudo largo, pensado, que Martim interrompeu, para nunca mais 
recomeçar. 

Fiz-lhe, durante um passeio, interrogação identica. Despon- 
deu-me a rir : 
- Não escrevo. Não esqeverei. Os nomes notaveis trazem 

onus sem beneficios.. . Que herdei de meus avós? Dois males 
incuraveis: asthma e pés grandes! 

Qsorio Duque Estrada e Martim se desa~reciavam. Para ser 
mais verdadeiro, detestavam-se. Velha rixa plitica, que seria 
eterna, se os dois eternamente vivessem. 

Osorio fez, todavia, justiça ao ironista, dizendo-me que a 
Cartr a Capistrano bastava para fazer um homem e attestar 
uma illustração." 

_ _ . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. . . . . . . .. 
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Entre os bons amigos e admiradores de Martim Francisco 
contava-se o Dr. Francisco de Albuquerque Cavalcanti, a quem 
ha pouco me referi. Fôra em tempo, seu adversario ao gamáo, 
jogo em que demonstrava a mais notavel mestria. 

Martim que muito o apreciava oygulhava-se de o ter batido 
algumas vezes. 
- Vencer o Cavalcanti é proeza que jamais a você caberi, 

dizia-me gangento. Joga de tal modo que a té  parece dominar 
os dados! E' formidavel contendo11 

E realmente tremendo contendor, apaixonadissimo do que 
sempre e respeitosamente chamava "o nobre jogo" tambem pon- 
tuava ás partidas, com uma série de rifóes e p~overbios engra- 
çados. Quando vencia era infallivel que enunciasse o aphorisma 
gaiato: a sciencia não é uma palavra vá, que proferia do moda 
mais malicioso. 

Era o Dr. Cavalcanti conhecidissimo em todo o Estado de 
S. Paulo pela belleza do caracter, a perfeita honradez, o cava- 
lheirismo sem jaça. 

Medico de notavel capacidade, apaixonado de sua profissão, 
clinicou durante mais de meio seculo em Jundiahy, cidade a que 
se affeiçoara extraordina,riamente. Serviçal, amigo dedicado como 
raros, honrado, singeleza, retrahido, modestissimo, tendo verda- 
deiro horror ao reclame de sua pessoa e de seus meritos profes- 
sava verdadeira paixão pela vida na penumbra, no circulo da 
querida familia e dos amigos. 

As fircumstancias forçaram-no a sahir deste isolamento, 
quando da revoluçáo de 1930. O voto unanime de seus concida- 
dáos obrigaram-no a assumir a prefeitura de Jundiahy, cargo 
que durante annos exerceu'cwm notavel capacidade e extraordi- 
nario devotamento á causa publica. 

Valeu-lhe isto a extraordinaria demonstração de apreço c 
reconhecimento que os seus municipes lhe fizeram ao  retirqr-se 
da vida publica. 

Homem de bella cultura geral, e do mais agradavel convivio, 
foi com a mais funda saudade que os seus amigos viram desappa- 
recer, a 2 de maio de 1936, tão elevada personalidade de cidadão, 
de profissional e cavalheiro. 

Commentando o que eu publicara sobre esta partida fantas- 
tica escreveu-me a espirituosa carta que me não furto ao desejo 
de aqui transcrever recordando os tão gratos momentos que me 
valeu a sua amizade saudosissima, de que tanto me desvanecia. 

E' esta a epistola do bom amigo, cheia de "persiflage" e 
humorismo do melhor quilate, e delicada rememoração do con- 
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vivio de um bom amigo parceiro daquelle "nobre'jogo" em que 
se  consumara mestre. 

"Meu muito caro Affonso Taunay. 
Ao bom amigo - omPLim primundurn - um abraço "beni 

sentido", e cumprimentos e votos de felicidade, fortuna e saúde; 
e; para todos os que lhe são caros no correr deste 1934. 

Li com muito prazer o que escreveu com tanta espontanei- 
dade e ternura sobre traços psychologicos de seus amigos Mar- 
tim Francisco e Capistrano. 

A primeira parte me fez rir, gostosamente, todo o tempo 
da leitura e da repetição. Gosei verdadeiramente com a leitura 
deseríptiva do heroico combatente entre dois gigantes, no pe- 
queno espaço de um taboleiro de gamáo. 

Em espirito, lá estava assistindo ás arrancadas dos dois va- 
lentes campeões, acampanhando-as nos gestos apaixonados; qu- 
vindo-lhe a phraseologia especialisa. e mordente; a batida irri- 
tada dos copos no taboleiro, os saltos freneticos dos dados; em- 
fim todasas mudanças que se apresentam em semelhantes duel- 
los, nos quaes o sentimento se decompõe em movimentos.. . ás' 
vezes violentos e bruscos (varias observações de autores espe- 
cialisados na materia). 

Naturalmente o meu bom amigo lembrou-se de mim, do meu 
m e t h o h  de combater fallando sempre, criticando as boas e más 
jogadas, com o fim proposital de  desnortear padversvio ,  de 
fazel-o perder as estribeiras, e provocar tibiesa e irresolução no 
lançar os dados. E' natural que o reflexo centrifugo, desanimado 
e fraco, traga como consequencia um reflexo centripeto inde- 
terminado e frio: Sciencia pura, meu amigo !. . . . . . 

Sim, o jogo do gamão é uma sciencia; permitte, como na 
esgrima, twtes les feintes desfavoraveis ao  adversario. E não 
olha para os meios, aliás innocentes, como ensina o grande Es- 
cobar, para obter o fim desejado. 

I1 faut étourdir I>adv-ers&e, pour profiter &.bon moment o& 
i1 viendra s'd- h t  natureNement, par distraction, iporan-  
ce ou ineptie. 

O Paulo Alves, meu velho amigo e velho companheiro de 
gamão de todos os sabbados, quando estava em má maré ficava 
agitadissimo com o meu methodo scientifico, e exclamava impa- 
ciente: você me atordôa com as suas .consideraçóes, sentenças e 
brocardos.. . E' impossivel que você náo esteja canqado e rouco. 

Eu gozava intimamente da impaciencia do bom Paulo, e con- 
tinuava : - Chore meu caro ; tem razão para chorar. . . quem 
panha não pode estar risonho. Vocè quer um lençol para enxu- 



gar a s  lagrimas? Não faça cerimonia commigo.. . etc. etc. O 
gamão é uma sciencia que requer estudo e muita pratica. Apren- 
da commigo, não custa nada etc. etc. 

Continuavamos a jogar ás vezes durante 3 horas! 
No ultimo sabbado, na vespera de sua morte, (morte repen- 

tina), o combate foi terrivel: elle estava taciturno e rufava so- 
bre o taboleiro com o copo num maxixe em andamento agitado. 
Eu por minha vez, com a crueldade commum aos jogadores, de 
gamáo, rufava-lhe sobre a s  costas uma pancadaria scientifica em 
compasso binario accelerado e quente. 

Nunca o vi tão infeliz e tão apaixonado! Tive de supportar 
de começo ao fim da lucta uma ladainha de queixas amargas; 
lamentos dolorosos de caiporismo.. . os meus apartes eram os  
causadores dos desastres do dia, etc. raivava, atordoado com zum- 
bidos nos ouvidos com tonteiras etc., etc. No proximo sabbado 
haveria de tirar uma vingança atroz, etc. 
- Meu caro, retorquia-lhe eu arrumando as pedras, estude, 

pratique: o gamáo é uma sciencia, e a sciencia.. . já sei, accres- 
centava elle risonho e bonacheirão: a sciencia não é oalavra vá. 

Foi a ultima partida: no outro dia, elle partia para o Além. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Já vê, meu caro Affonsu, que você com a sua pintura fina, 
leve e amistosamente picante, com relação ao methodo de Mar- 
tim Francisco você me fez passar momento verdadeiramente 
agÍadavel. Li duas vezes o seu artigo. Na 2." parte foi encan- 
tador de candura e doce fraternidade. O estylo de simplicidade 
elegante e natural encantou-me. 

Queira pois, meu bom amigo, receber meus agradecimentos 
sinceros pelo bem que me fez ao começar o anno novo, propor- 
cionando-me um bom instante de prazer, de consolo espiritual e 
de saudades de nosso amigo commum Martim Francisco. 

O espirito delle deve estar satisfeito. 
Um abraço do seu amigo certo 

(a,) F. Cavaleanti." 

A amizade de Capistrano pela pessoa de Martim Francis- 
co 111 vinha-lhe dos annos da primeira mocidade. 

Duraram suas relações quasi meio seculo talvez. Discutiam 
e rusgavam que era um Deus nos acuda. Mas como se estimavam 
e consagravam-se reciproca admiração! 
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Já velhos continuavam nas interminaveis discussões de an 
tanho, de sempre. E por vezes o sarcasmo de Martim fazia co 
que o historiador, seu hospede em S. Bernardo, sahisse para 
S. Paulo a arejar. 

Vinha, então, á casa de Paulo Piado e á minha contar 
"-Martim estava impossivel! por demais rabugento, aspero, 
turrão e inconvencivel! Impossivel! Quem lhe salvava ainda a 
situação era D. Zé!", o Quebra-Mar. 

Mas chegava a twde e lá se ia em demanda do fóco das rus- 
gas, de onde se apartava saudoso para reatar o fio de uma cor- 
respondencia volumosa e sem soluções de continuidade. E fala- 
va-lhe logo em voltar. 

Assim, por exemplo, a 30 de Janeiro de 1924, escrevia-lhe 
alludindo a o  proximo anniversario do amigo (11 de Fevereiro). 

"O dia 11! o dia ll! tinha me descuidado da promessa. Af- 
fonso lembrou-ma. Estou estudando um plano, g h i r  daqui a 9 
num 1% embarcar em Santos a 10, estar ahi a 11, abraçar, vol- 
tar a 13". 

Nunca deixava Capistrano em suas cartas de demonstrar, por 
meio de engraçadas exclamações em post e.saiphim, a veneração 
consagrada á esposa do amigo: 
- Adeus D. Zé! Beija a mão de sua rainha o subdito fiel! 
- Abraço e beijo as mãos de quem sabequebrar mar! 
- Beijo as mãos da Rainha do Quebra Mar! 
- Viva a Rainha do Quebra Mar! Abraço e beijo as mãos 

de Vossa Majestade! 
A 5 de Maio de 1920 cumprimentava o casal amigo :- 
"Trinta e sete annos de casadas! E a harmonia intima ainda 

mais encanta quando do convivi0 não resultou desagrado". 
A 10 de Fevereiro de 1917, saudava o anniversario de Martim: 
"E' amanhã o grande dia, parabens, parabens! sahir dos no- 

ves fóra nada para os noves fóra um. Já é progresso!" 
Em outra carta, voltando a si do grande çobresalto causado 

pela falsa noticia do fallecimento do amigo, espalhada pela im- 
prensa, elle, tão reservado de sentimentos sentenciava: "Para 
transpores o fosso precisas de dois "habeas-corpus", o da Rai- 
nha e ormeu". 

E lembrando-se dos dias da hospitalidade escrevia a 1 de 
Janeiro: "desejo qeu tua ausencia de S. Bernardo seja passageira 
apenas p q a  variar. Aauseucia torna mais delicioso o paraiso. 
posso dizel-o; as impressões de conjunto apresentam-se em seus 
elementos que a cada instante reapparecem sempre novos e 
cada vez mais vivazes". 
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* 

Assim estava imminente a chegada do mestre historiador e 
eu já descontava a anciosa perspectiva de uma série de tardes en- 
cantadoras passadas em casa de Martim Francisco, hospedeiro 
do "Cariry jaguaribara", de Vieira Fazenda. 

Já desde algum teppo, aliás, calculava que a vinda de Ca- 
pistrano a São Bwnardo se realizaria. E neste sentido, indiscreto, 
interpellara o historiador, certo de que me responderia atra- 
vessado. 

Apaixonado do viver retrahido agastava-se quando algueni 
pretendia inteirar-se das suas passadas. Sobretudo se o curioso 
não era pessoa de sua intimidade. 

Diversas vezes escrevi-lhe inventando refqencias de cartas 
e de conversas que não recebera, e não ouvira, para lhe provocar 
as denegaçóes mais ou menos irritadas. 

Invariavelmente acreditava Capistrano na lisura das pergun- 
tas feitas "de accordo com noticias vindas dahi", de "boatos 
espalhados em São Paulo" e outras formulas por mim empye- 
gadas nestas carinhosas e innocentes mystificações. Em resposta 
a uma das taes interpellações abelhudas, escreveu-me certa vez 
a seguinte e interessante carta: 

"Eu desejaria bem saber quem é o mexeriqueiro que lhe 
manda noticias falsas e fantasiosas de minhas passadas, presentes 
e futuras. 

Não irei passar o verão no Rio Grande do Sul, nem em parte 
alguma fora daqui. Nem mesmo pretendo ir a São Paulo como G 

tal intrigante referiu a você. Já lhe disse uma vez que ao Rio 
Grande pretendo ir para o veranico de Maio, se A. Brasil estiver 
em Pedras Altas. 

Admiro-me muito de que haja quem se occupe com os meus 
projectos de viagem. Diga ao tal sujeito que lhe escreveu que 
cuide de assumpto menos futil." 

Continuando a minha intrigazinha e convicto de que o meu 
illustre mestre viria a São Paulo, mesmo, visitar Martim e Ja- 
guaribe, inventei um encont.ro com o neto deste ultimo, Olavo 
Ekman, a quem o historiador affectuosamente chamava pelos 
nomes do seu homonymo, o grande chronista escandinavo. 

E assim obtive a confissão dos projectos de Capistrano qne 
até a ultima hora teimava em me deixar crer numa hesitação 
~erfeitamente falsa, pois bem sabia eu quanto se preparava para 
visitar os dois amigos. 

Por uma carta hoje em meu poder datada de 28 de Setem- 
bro e dirigida a Martim avisava achar-se livre. Contava partir 
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a 22 de Outubro e demorar-se em S. Bernardo de 24 a 31 desse 
mez. 

Mas ,a mim obstinava-se em manter-se mysterioso. 
Assim me notificava: 
"Affonm amigo. 
Como está você sabido! Sabe de minha vida mais do que 

eu mesmo! Fala-me da minha viagem a São Paulo como de 
coisa assentada. Não está de todo marcada. E' mesmo provavel 
que não se realize. Ando muito pesadão. 

Não acredito no seu encontro com Olaus Magnus. Isto é 
invenção sua para ver se desembuxo alguma coisa que dê repasto 
a sua incommens~ravel curiosidade. Não, meu amigo! estão ver- 
des os roxos maduros cachos!. . . 

Se eu for só me decidirei depois do dia 15, ou mesmo 20, por- 
que não posso ficar fóra de casa tanto tempo. Quero passar o 
anniversario de D. Zé em S. Bernardo e depois irei a São Vicente 
para o dia de annos de Domingos (Jaguaribe). 

Isto já lhe servirá de referencia. Vá ver-me em casa de Mar- ' 
tim se é que não receia pela sua fé a companhia de um velho ' 

atheu e de um velho agnostico. 
Martim me chama mas creio que não poderei demorar-me 

em sua casa mais de dois $ias, no maximo tres. Por ahi se go- 
verne você pois para o castigar de sua indiscreta curiosidade, não 
o prevenirei de .minha passagem pelas paulistanas terras. Mas 
tudo isto é muito hypothetico.. . 

Em todo o caso você conhece os meus habitos e assumpta- 
rá. . . Só lhe perdôo o iutromettimento em attenção ás intenções 
que são puras. . . Respeitos a sua senhora. 

Bien á vous Cap". 

Alguns dias depois de receber o bilhete de Capistrano, partia 
eu á tarde para S. Bernardo onde, desde algum tempo, residia o 
Andrada illustre. Ali alugara lindo cottage em logar sobremodo - aprazivel, e viveu uns tres annos, creio. De lá sahiu com verda- 
deira saudade. Expulso.   ela falta d'agua! contava. E no emtanto 
era a terra do Brasil onde o leite se apresentava mais puro. Pois 
se não havia agua! um unico pingo! 
- Querem que eu diminua a minha velha intimidade com a 

sabão! Não o faço, sou civilizado! bra+va, espirituosamente 
sangado. 
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A' casa de Martim cheguei pois ancioso pelo encontro com 'os 
dois amigos, cuja gloria era das mais puras de nossa terra. 

Valeu-me o affectuoso convite uma série das mais agrada- 
veis tardes. Causar inesgotavel e incansavel nada mais grato era 
a Martim Francisco do que a presença dos amigos, sobretudo da- 
quelles de quem acatava a preeminencia intellectual. 

Assim, e com o maior prazer, procurava rete,r em casa, hos- 
pitaleira como raras, dias e dias a fio, Capistrado de Abreu, a 
quem tanto queria e admirava e com quem, a proposito da his- 
toria antiga, moderna e contemporanea do Brasil, discreteava 

E rusgava muito, immenso mesmo. 
E,ra invariavel, nos ultimos annos, que Capistrano vindo do 

Rio, para visitar em Ção Vicente o seu amigo de iufancia, Dr. 
Domingos Jaguaribe, com quem, ás vezes, passava semanas - 
fizesse uma parada de, pelo menos, tres dias em casa de Martim, 
em São Bernardo. 

Ao mestre cearense já naqnella época endereçara o Andrada 
a notavel Carta a Capistraao, obra de pensador poderoso, que é 
das melhores coisas de seu reliquat. Cheia -de verdadeiras anteci- 
pações propheticas sobre a marcha da civilização, após a grande 
Guerra, nella se encerra aguda perscrutação dos phenomenos 
sociologicos e dos signaes do tempo. 

Terá, com o decorrer dos annos, o destaque que merece, de 
tal estou certo, no conjunto do seu acervo soberbo de escriptor. 

Dias agradabilissimos aquelles, de interminaveis conversas! 
Passavamos em revista os fastos do Brasil, da descoberta 

ao centenario da Independencia. Duas memorias portentosas se 
defrontavam. 

Em materia de historia imperial l'evava Martim Francisco 
positiva e notavel vantagem a Capistrano. Tudo quanto de longe 
se prendia á politica contemporanea dos cinco Anclradas, os da 
primeira e os da segunda geração, elle conhecia com tal preci- 
são e abundancia de minncias que realmente assom%rava. 
- Basta de Bernardo e Aureliano! reclamava ás vezes Ca- 

pistrano. Basta de Feijó! 
Com que poder de evocação, com que colorido reproduzia 

Martim o annecdotario dos grandes vultos do nosso parlamenta- 
rismo! Como lhes conhecia a intimidade! 

Assim tambem se mostrava prodigioso sabedor das coisas 
dos cem ultimos annos da historia paulista. 
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preferencia. 
E como a tudo quanto expendia illuminava a incisividade dos 

conceitos era o mais vigoroso retratista que imaginar se póde. 
Capistrano, iucomparavelmente menos loquaz, muito menos 

se intqessava pelos annaes do Brasil nação. Para clle a phase 
da formação, a historia geographica tudo era. Deixava o amigo 
falar e contentava-se em aparteal-o, com aquella enorme capa- 

. cidade expressiva que se traduzia no laconismo das syntheses 
do seu estylo telegraphico. 

Quanta philosophia magnifica nos reparos, por vezes sobre-. 
modo amargos ! 

Iuesqueciveis tardes e domingos, os daquelle ambiente sau- 
doso de S. Bernardo a que a ~ d a  por cima illuminavam a affectuo- 
sidade, a gentileza, a intelligencia da nobilissima figura feminil 

o seu traspasse, avistei-me com Capistrano, quanto -notei, 
nesco como timbrava em ser, cheio da faceirice de pret 

ausente. 
Repetiu-me apenas tres vezes: Pobre D. Zé! e com tal into- 

n a ~ á o  que bem vi quanto o sensibilizara a perda do amigo. 
- No enterro de Martim estava absolutamente deswvorado, 

relatara-me aliás Dyonisio Cerqueira. 
Jamais tive a coragem de voltar a o  lindo rincão dos nrredo- 

res de S. Paulo onde inesqueciveis horas passei em intima con- 
tacto com aquelles espiritos superiores, onde tanto priçara com 
dois dos meus mais notaveis compatriotas. Typos de inconfun 
divel relevo ás suas figuras dajá o tempo dimensões cada vez 
mais avantajadas. 

Conheciam-se desde a primeira mocidade e as mais affectuo- 
sas haviam sempre sido as suas relações. Isto não os impedia de 
rusgarem a valer o que cada vez mais lhes reforçava a amizade. 
Conheciam reciproca e perfeitamente as respectivas falhas dc 
couraça e não se poupavam as pirragas. 
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podia levar o amigo a virar "o touro a quem se mostra a capinha 
vermelha" do proloquio popular. 

Nada por exemplo o exasperava mais do que a duvida da 
perfeita authenticidade de c q t o  caso famoso. O das tres assig- 
naturas e m  branco que Drummond, o fervido andradista, revela 
e m  suas Memorias. Não! talvez ainda o agastasse mais qual- 
quer suspeita sobre a inferioridade de Martim Francisce I em 
relação aos outros dois grandes irmãos. 

Pgr seu lado tambem tinha Capistrano intensas sympathias 
e fundas e irreductiveis antipathias. Tal disposição de espirito não 
lhe contribuia para o reforço da equanimidade. Muito pelo con- 
trario! Magoado em seus tendões de Achilles, irritava-se e de- 
batia vehemente. Mas em geral ria-se das pilherias do amigo em 
quem achava enorme graça. 

Uma das pirraças que Martim lhe fazia era a proposito de 
sua precocidade autoral. 
- Capistrano, avançava elle: começou a publicar, a impri- 

mir-se muito cedo! Aos onze annos, incompletos (segundo a sua 
contagem de idade, que a minha é outra, seja dito de passagem). 
Quer ser da minha idade! E' inaudito! 

Em 1864 offereceu a o  Instituto Historico Brasileiro um 
exemplar impresso do seu romance A douda, facto que agora 
nega mas acha-se documentado por uma acta de sessão do Ins- 
tituto. 

Ria-se 'Capistrano silenciosd 'Ipara dentro", como tanto 
era do seu feitio. 
- Como, Dr. Capistrano? indaguei surprezo. O Sr. escreveu 

algum romance? Conte-me o caso que me surprehende immenso. 
O Sr. romancista! eis uma nova face para mim insuspeitada. E 
que t i tub  extravagante deu á sua novella: A doiida! 

- E' um romance muito valioso cuja paternidade agora nega. 
Entende, injustamente, que elle lhe não augmenta a fama. Pois 
olhe, é bomzinho! E em todo o caso bem melhor do que a celebre 
Praia da Gloria que tanta pilheria de mau gosto valeu ao bom X... 
- Mas desejo immenso ler esta novella. Onde a encontrarei? 
Continuava Capistrano a sorrir e respondeu-me: 
- Pois procure-o na Bibliotheca Nacionai. Leia-o e depois 

diga qualquer coisa a respeito desta locubração precocemente ge- 
nial que Martim mujto admira. 

Por mais que tentasse entrar em maior indagação nada 
consegui ! 

Ficou Capistrano impenetravel e não se digmou responder-me. 
Continuava Martim a discutir : 



oito mezes mais moço do que eu. E no emtanto, em agosto de 
1864, aos onze annos incompletos de idade, já tinha romance 
impresso e offerecido ao Instituto! Como se explica tão extraor- 
dinario phenomeno? 
- Mas será possivel, ;epetia eu embasbacado? Isto é mais 

alguma do Dr. Martim, useiro e vezeiro nestas coxas. 
Levaptou-se o Andrada, foi á estante e dellavoltou .com um 

volume da Revista do Instituto Httorico Brasileiro. Abriu o livro 
e offereceu-me á leitura, fazendo notar que se tratava de  uma 
acta da sessão do Instituto a 19 de Agosto de 1864. 

Realmente alli pude ler que o Sr. C. de Abreu offerecera 
o seu romance A Douda á bibliothecado Instituto. 

Triumphante poz-se Martim a calcular que idade teria Ca- 
pistrano ao  compor tal uovella, se realmente nascera, como affir- 
mava, em Outubro de 1853. 

Contentava-se ~ a ~ i ' s t r a n o  em commentar : 
- Até a isto quer Martim forçar-me. Fazer-me vir ao mun- 

do antes delle! 
Mas não contestou a autoria da Dou& 
Intrigadissimo com o caso apenas regressei a S. Paulo fui ao 

diccionario de Sacramento Blake e ahi vi que o tal C. de Abreu 
era um Claudino de Abreu, antigo typographo que se mettera 
a autor. Satisfeito com a descoberta e voltando a S. Bernardo 
agradeci a Martim a pequena mystificaçáo de que me fizera 
victima. Mas notei que elle não apreciara haver eu matado tal 
charada. 

Tentou virar gangento mas eu copiará o verbete de Blake e 
reduzi-o ao  silencio. 

Commentou Capistrau?: 
- Esta pilheria de Martim é velha como a Sé de Braga! 

E' você o centesimo a quem elle a impiuge. Mas ago.ra sahiu-lhe 
o tiro   ela culatra. E veja como ficou zangado! Não se póde con- 
tradizel-o! mas não ha duvida: nesta bisca, foi elle quem ficou 
burro ! 

E a desforrar-se riu-se o 4 r y  jaguaribara como lhe cha- 
mava o bonissimo Vieira Fazenda, quando elle Capistrano lhe 
attribuia o nome de Tapera velha! designação apropriadissims 
a uma fazenda em ruinas, explicava. 

Pilhando o amigo em casa, tudo envidava Martim F,rancisco 
para qué della se não fosse depressa. Queria retel-o e o mais lon- 
gamente possivel. Mas Capistrano escapava-lhe deixando se con- 
vencer, difficilmente, de que deveria permanecer em S. Bernardo. 



Marcara tres dias de demora em casa do amigo e não pre- 
tendia excedel-os, de todo. Não podia fazel-o. 
- Que vae você fazer em S. Vicente? com este açodamento 

todo? indagava Martim, numa insistencia que poderia passw por 
impertinente, não fora a flagrante intençáo amistosa que a ins- 

- Já me cansei de lhe contar que pouco me demorarei alli. 
Assistirei á festa anniversaria de Domingos - que reune filhos, 
genros e netos - aproveitando ao mesmo tempo o ensejo para 
tomar banhos de mar, já que vou morar na p,raia. E preciso'voltar 
logo ao Rio onde muito tenho que fazer. 
- E' isto! quer tomar banhos de mar! Olhe! Na sua, na 

nossa idade isto é contraindicado. Você ficará doente! Estimula- 
se a sua arterio esclerose e você caro pagará a imprudencia! Fi- 
que aqui comnosco! Este clima é optimo para você que precisa 
sobretudo de ar da montanha; os banhos de mar lhe farão im- 
menso mal, assim como o a r  da praia. 
- Não é O que me dizem os medicos! 
- Sim, porque são insinceros, condescendem mm esta sua 

verdadeira mania. 
E assim proseguia a discussão. 
Afinal, desanimado deante da teimosia do "cariry jaguari- 

bara" fingia-se Martim agastado. 
- Estou quasi indo a S. Vicente só para ver você e Jagua- 

- Jaguaribe e eu somos tritóes muito modestos, Leandros 
menos que mirins. 
- Mas eu é que, ao imaginar a sua entrada no salso elemento 

reconstitúo o inverso do caso do dragão devorador do joven, 
casto e pudibundo Hippolyto. 

Le flôt qui l'apporta recule epouvanté 

o que traduzo e paraphraseo neste alexandriuo, magnifico como 
todos OS meus versos: 

Ao avistar-te o m w  recua espavorido! 

Ria-se Capistrano. . 
- Pois está muito bem. Verão as praias de S. Vicente o seli 

segundo hippiara. Já sei de sobra, que sou feio, muito feio e 



que você é bonito, muito bonito. Chega até a ser bello! Marti 
O bello! rival de Quincas o bello! 

E como sabia perfeitamente onde visar os  golpes acrre 
centou: Esta formusura lhe veio aliás toda.de sua Mãe que er 
uma linda senhora porque seu pae nada tinha de bonito. Era a t  
bem feioso. 

- - Não era nada feio! - Gordo demais, balofo, e de más coxes, ámarellado. - Você só o viu no fim $ vida, retrucou-lhe Martim viva- 
mente. 

Mas Capistrano proseguiu : - Seu tio José Bonifacio era muito mais bonito do que elle. 
- Tio José tinha melhor tez, mas meu pae apresentava 

maior regularidade de traços, sobretudo em moço. Foi um lindo 
moço. 
- Isto diz você, que sahiu alto e bem apessoado pelos Biie- 

nos e não baixote como o seu avô, o Patriarcha. 
- Baixote, não senhor! Meáo! - Baixote, inteiramente baixote. Ainda encontrei no Rio 

muita gente que o conhecera e delle me falou com abundancia 
de info<rmes. 
- Era meáo! Os seus informantes já o viram velho e curvo. 

Era meáo! 
- Deixe-se de prosa! Era baixote e bem baixote. O que o 

salvava vinha a ser o rosto. 
- Era meáo! O Sr. Capistrano de Abreu, que despreza os 

fastos do Brasil independente, para quem os nossos annaes ter- 
minam em 1800, que chegou ao cumulo de escrever a historia 
& Brasil - supprimindo-lhe a Inconfidencia Mineira! entende 
conhecer minucias como esta sobre a estatura de José Bonifacio! 
E melhor do que eu, bisneto! E' simplesmente pasmoso! Que 
espirito de contradição! Não ha igual! 

A esta altura intervim pedindo ao mestre dos Capitulas de 
bistoria colhiai que não proseguisse num terreno onde evidente- 
mente a superioridade de posiqão cabia ao contendor. 

Mas Çapistrano era pirragavel e facil de estomaga7-se. 
- Veja você a força de Martim! quer prender em sua casa 

um sujeito feio, feissimo, deante de quem fogem as ondas. AO 
menos em casa de Domingos ninguem me lembra esta feiura que 
Deus me deu e o Sr. Martim delicadamente me recorda. 
- Qual! quer ir-sedaqui Só de impaciencia, não pelos banhos 

de mar mas porque as musas o impellem a S. Vicente. 
- 



E' o furor venejaadi que atiça Capistrano poeta contra Ca- 
pistrano historiador. Precisa dar largas ao estro! Sente o s  estiios 
da inspiração. E por isto vae para S. Vicente, vae poetar ! 
- Para escrever-nos uma ode ao  mar? indaguei surpreso. 

Nunca imaginara o Dr. Capisuano capaz de procurar na famosa 
"biquinha" vicentina de Anchieta a lympha classica de H i p  

- Pois é verdade; arde Gapgtrano por entregar-se ao fogo 
poetico, ao torneio innocente e engra~adissimo que a Jaguaribe 
e' a elle apaixona: o dos "ditinhos". Dizem rimas amaveis. Não 

Riu-se Capistrano: 
- E que tem você com isto? E' costume da nossa infancia 

e de nossa terra. Fazemos um desafio, lá ao nosso modo, como , 
os trovadores do Norte, e lembramo-nos de nossa meninice. 
- E enchem-se de amabilidades! Santo Deus! que amabi- 

- Que tem você com isto? Ora esta! "Peioyes me diz você! 
Não brigamos Jaguaribe e eu e acabamos rindo. 
- E o peior é que Capistrano leva a maior das desvantagens 

nesta luta graciosa. Vale-se Jaguaribe do facto delle chamar-se 
João o que lhe permitte, está se vendo, um numero infinito das 
taes trovas, abundantes em qualificativos, augmentativos e sobre- 
tudo pejorativos as mais das vezes sobremaneira energicos. 

Para lhe responder vê-se Capisvano em talas. E como a s  
rimas para Domingos são rarissimas - só me lembro de pingos! 
- recorre a Minguinho e Mingote. Foi elle mesmo quem tal. 
me contou. 

Como tudo isto é divertido! Como sáo intellectuaes estes 
jogos floraes vicentinos! Marcaráo época na historia literaria 
deste nosso paiz notavel! 

Dominguinhos, Domingote 
Tens me cara de caçote, etc. 

- Não é isto o que você diz ao seu amigo, como me contou? 
- Isto e mais tudo o que você quizer! Que homem! Nunca 

vi tão perfeita enc&rnação do sarcasmo! E' horrivel!  bradava^ 
Capistrano que, ás vezes, se zangava seriamente para pouco de- 
pois voltar. ás boas e acabar rindo. 

* . 



Obedecendo, gostosamente, a intimações peiteradas e por 
vezes violentas até, fora Capistrano de A b r a  a S. Bernardo 
passar alguns dias em casa de seu amigo de quasi quarenta annos. 

A convocaçáo do historiador annunciada com grande antece- 
dencia pelo Andrada, sequioso conversar, e sobretudo por 
discutir com aquelle amigo queridissimo, evocava-me antecipa- 
ções pittorescas e saborosas. 

Já os via, da manhã á noite, a conversar sobre a historia do 
Brasil, a se pirraçarem, a se contrariarem ferrenhamente, a pro- 
posito de uns tantos pontos, entre elles incouciliavelmente con- 
trovqsos, continuas pretextos para debates prodigiosamente 
animados. Começavam argumentando attentamente e acabavam 
a não ouvir mais patavina do que o contendor proferia. 

A' ordem restabelecia a intervenção de D. Z é ,  o "Quebra- 
Mar" como lhe chamava Capistrano a "rainha do Quebra Mar", 
alludindo ao imperio que essa criatura bonissima, verdadeira en- 
camaçáo da cqdura  e da suavidade, exercia sobre o impetuo- 
sissimo marido, a quem, adorava e por quem era adorada. Casal 
admiravel ! 

Mas como no fundo achava D. Z é  immensa graça naquelias 
discussões em que Martim excitado ao ultimo ponto desfechan 
piadas sobre piadas ao que Capistrano lhe retrucava com felici- 
dade, sua interferencia só occorria quando a situação se tornava 
grave demais. 
- Já estou mais que habituada a tudo isto, disse-me certa 

vez, rindo-se do meu receio de que os dois velhos amigos se desa- 
viessem seriamente. Isto que agora discutem é turra de trinta 
ou mais annos. Já uma vez sahiu Capistrano da nossa casa zan- 
gado deveras, furioso mesmo. E passados tres dias continuaram, 
Martim e elle, a correspondencia animada que mantêm desde 
1895. Não sei o que se escreveram, mas sei que amainon logo 
o furacão. 

Brigam a valer, por palavras, e concertam a briga por meio 
de cartas. Nada os desunirá! E eu apreciei, immenso; agora, a 
vinda de Capistrano porque Martim anda muito triste e abatido 
e precisava deste estimulo. Quero ver se o nosso amigo aqui fica 
oito dias em vez dos t resque promettea: E o Sr. me ajudará a 
segural-o. Quando elle estiver muito encanzinado com as pilhe- 
rias do Martimacontra os jesuitas, Gonçalvès Lêdo ou o Padre 



Feijó e quizer espairecer um pouco de tanta brigalhada eu o farei 
passar um dia em São Paulo com o Sr. ou com Paulo Prado. 

Dahi a dias houve, com effeito, a necessidade de uma dis- 
tensão destas. E Paulo Praào que recolhera em casa o mestre 
historiador contou-me que elle lhe chegára, suffocado de indigna- 
qão. Tão irritado que, a deblaterar, proferira até umas tantas 
coisas injustas e outras absurdas relativas ao prestigio e á im- 
pcrtancia dos Andradas na época da Independencia. 

Em outra occasião encontrei Ca~istrano muito assomado a 
dizer-me que precisara sahir de S. Bernardo para "tomar a r  na 
tromba". 

- Martim está impossivel! Insuppo,rtavel! capaz de fazer 
perder a paciencia ao santo varão Job. Eu não o aguentava mais! 
Volto amanhã á sua.casa para me despedir de D. Zé. Se não 
fosse ella, não voltaria, absolutamente ! E' demais, tanto dogma- 
tismo e autoritarismo! Pobre D. Zé que tem de o aturar! Uma 
santinha ! 

Em 1923, se me não engano, demorou-se uns oito dias em 
casa do amigo. E nesta occasião assisti a muito curiosos debates 
dos dois sabedores insignes dos nossos fastos nacionaes. 

Se Capistrano era o mestre inegualavel da historia colonial. 
não podia medir-se com Martim em mate.ria de conhecimento 
dos annaes do Brasil, Reino e Imperio, consoante diversas vezes 
observou-me Calogeras e com toda a exacção Neste particular 
eram formidaveis os conhecimentos do Andrada, muito acima 
dos de seu contendor, que aliás se desinteressava bastante deste 
periodo. 

Convidado, ou antes, intimado a jantar, diariamente, em S. 
Bernardo, emquanto lá estivesse Capistrano, obedeci a esta ordem 
umas quatro vezes em dez dias. 

Isto porque era a casa de Martim de difficil accesso, situada 
a mais de kilometro da estação de S. Bernardo, suburbio da ca- 
pital paulista, então muito mal servido'de trens, mau grado della 
apenas distar uma duzia de milhares de metros. 

Assim, para aproveitar a rara e preciosa fortuna chegava á 
casa de Martim, ás quatro da tarde, e, em um domingo, lá estive 
umas dez horas consecutivas, consagradas quasi integralmente 
ao exame dos nossos fastos nacionaes pelos dois amigos illustres. 

As animadissimas discussões á mesa, de que fala Arthur de 
Cerqueira Mendes em Um Andrada, tive frequentemente o ensejo 
de as presenciar e saborear. Eram por vezes táo vehementes 
quanto  intressantes e engragadas. 



concertar com uns alfinetes de fralda. E Martim impacientava-s 
porque os pontos lhe incommodavam as orelhas. 

Dirigia-lhe Capistrano remoques maliciosos. 
- Mas o que é que este homem pretende com esta especie 

de fmnette de irmã de caridade? Como fica grotesto! não ach 
Affonso? Se vocé, Martim, tivesse idéa de quanto tal carapuq 
o enfeia e torna ridiculo!. . . Compre de uma vez um gorro, um 
fez de borla, ponha um cocar ! E' mais nacional! E' mais Acayaba 
de Montezuma, é mais Dendê Bús, se achar melhor. 
- Como é para vocé me contemplar pouco se me dá a apre- 

ciação amavel, redarguia-lhe o nosso amphytriáo. Sabe simples e 
perfeitamente que tenho horror ás moscas. Et voih! 
- Mas você não é careca, nem jamais diminuiu a intimidade 

com o sabão de accordo~com um dos mandamentos do seu famoso 
decalogo. Lava e perfuma diariamente "a bella cabeça andra- 
dina. . . " 
- Oh! como o Sr. Capistrano está gentil e carinhoso. E iro- 

nico ! E gracioso ! 
- Se você tivesse consciencia do ridiculo desse turbante que 

lhe dá ares de feiticeiro amador, de pythonisa de fancaria.. . 
- 011 antes de pythonisso, quererá você dizer, ou, melhor, de 

pythão, po,rque tudo poderei parecer menos effeminado. 
- O u  melhor de pythão, diz bem. . 

- Digo mal, amigo! que este substantivo não é o masculino 
de pythonissa e foi inventado, como synonimo de nigromante: 
pelos padres precursores dos S. J., seus amigos do peito. Porque 
como vosmeeê que é lente de historia, e por concurso, do Imperial 
Collegio de D. Pedro 11. . . 
- Em cujos fastos o nome de vossencia brilha como o 

talentos0 alumno, mas indisciplinado brilhante e incorrigivel 

- Vosmecê, que é lente de historia, por concu,rso, deve saber 
que collegio das pythonisas.. . 
- Collegio que, entre parenthesis, não sei se existiu. Sei 

que havia pythonisas, mas não sei se formavam collegio. Vamos! 
prosiga ,&a dissertação erudita e tão interessante! em que tanto 
aprendemos! Tenho, talvez, uns reparosinhos a lhe oppor, depois. 
a proposito da invenção romana attribuida a pytháo. 
- Invenção de padres! Quer a palavra dizer tambem mago, 

nigromante.. . 



- Não senhor! a palavra vem de muito mais Iange. Apollo 
era chamado o Pythio pela sua victoria sobre a serpente Pythão. 
A um de seus filhos deu até o nome de Pytheus. E você s a b e o  
que eram os jogos pythicos. Além da pythia, a summa sacerdo- 
tisa - de Delpho, havia as pythonisas, nome dado por extensão 
a todos os prophetas, adivinhos, charlatáes e tutti quanti . . 

Proseguia accesa a discussão erudita, cheia de argumentos 
pró e contra. 

Appelavam os formidaveis contendores, dotados ambos de 
desmarcada memoria, para as reminiscencias livrescas. E não che- 
gavam a accordo. 
- Mas tudo isto se resolve já, aventei, intervindo na pugna. 

Não percamos tempo. Temos aqui, a dois passos, o Noel e o 
Larousse. 

"Levantando-me então da m e s  tive a felicidade de trazer 
solução conciliatoria e apaziguadora. 
- Chamavam os gregos pythóes os sujeitos possessos pelos 

espiritos que ajudavam a prophetizar. E os velhos tratadistas 
theologicos utilisaram o substantivo para caracterisar os bruxos. 

Acalmaram-se os animos acirrados pelas recordações mytho- 
logicas divergentes mas dentro em breve surgia nova discussão. 
ahi a proposito da prata da casa, de algum assumpto de historia 
nacional. 

E assim decorriam interessantissimos os almocos e os jan- 
tares de S. Bernardo. 

A seu cosinheiro, o bbin Saul Silva, cordon bleu absoluta- 
mente notavel, maitre queux de primeirissima ordem, intitulara 
- Martim: o maior dos b r d i r o s  vivos. 

E, expunha, assim lhe chamava por vel-o inexcedivel no cum- 
primento dos deveres modestos mas utilissimos "coisa ahsoluta- 
mente phenomenal neste grande paiz", accrescentava ferina- 
mente. 
- Digam-me se ha algum outro patricio nosso t i o  efficiente, 

em sua esphera, quanto Saul! Descubram algum se forem ca- 
pazes ! 

O copeiro Akibá, com a sua algaravia luso-japonica, consti- 
tuia outra figura interessante da casa. 

Era sexagenario, e dos mais velhos japonezes emigrados no 
Brasil. A Santos aportara muitos annos antes da grande cor- 
rente immigratoria de sua gente. Bom homem, delle tinham 
milita pena Martim e D. Zé. Depois de os servir bem e por largo 
lapso, fizera boas economias, negociara com felicidade e pudera 
voltar a ter.ra, levando regular peciilio. 
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De repente reapparecera em S. Bernardo, miseravel, andra- 
joso, esfomeado. Os bons patrões de outrora acolheram aquelle 
pobre frangalho humano com a costumeira caridade. 

Rapida a historia dos seus revezes. . . 
Regresswa do Japão a Santos e ali, uma rmrtiugak ou com- 

binação para o jogo do bicho lhe comera os ultimos nickeis ao 
"acompanhar" a borboleta, o jacaré, ou não sei qual outro dos 
vinte e cinco parceiros do nosso famoso jardim zoologico loterico. 
- Pobre Akibá! comrnentei. Foi o que se intitwla, na gyria 

de hoje, "aguia com zero nove". 
- Que significa isto? indagou Martim. 
Precisei pol-o, e a Capistrano, ao corrente desta figura no- 

tavel e de pittoresco symbolismo, oriunda da distribuição dos 
vinte e cinco "bichos" pelos cem primeiros numeros cardeaes. 
E provinda da contiguidade da "ave jovina" e do "solipede utii, 
paciente e sovado" da anthologia dassica. 
- Interessante, commentou Martim, a aguia immediata- 

mente seguida pelo burro. Com isto symbolisa bem a Feijir! ac- 
crescentou, dando logo largas inesperadas á inflexivel ogerisa 
consagrada ao  grande Regente, inimigo politico de seue avósi e 
destituidor de José Bonifacio do cargo de tutor de D. Pedro 11. 
Aguia com zero nove l Eis o que aconselho: mande você esculpir 
tal insqipção por baixo da sua estatua no monumento d o  Ypi- 
ranga ! Tão merecida ! Sobretudo como procer da independencia ! 
E com justissima preteriçáo de Antonio Carlos de Andrada, m 
de Martim Francisco, por exemplo.. . 

E ahi lhe aceudiram novas ironias, genqalisa,&s e fortissi- 
mas, que levantaram os noçsos protestos. 

Voltou-se a conversa para a analyse do grande monumento 
do Ypiranga, commemorativo do centenario da Independencia e. 
de inauguração official recente. 
- Ao grupo da Inconfidencia não pode Martim apreciar, 

avançou Capistrano, pirracento. Pois nelle estão enforcando o " 

Tiradentes, coisa que não se fez, segundo descobriu e desvendou 
pele Caatribiimdo! 
- A melhor pilheria do anno em que a publicaram: procla- 

mou-o Goulart de Andrade, tive a imprudencia & proferir. 
- Não direi isto, observou Capistrano. Mas é das melhores 

piadas brasileiras. E talvez a melhor das do nosso Martim.. . 
Exasperou-se o And,rada. 
- Não quero palanfrorios, quero factos! quero provas que 



- 
AFFONSO DE E TAUNAY 

Saiam vocês a campo! próvem, se forem capazes, que o en- 
forcado de 21 de Abril foi mesmo o Tiradentes e não o carpin- 
teiro Izidro. E a historia das alvas da Santa Casa de Misericor- 
dia? Como é que vocês a explicam? Vamos! saiam a campo! 
- Cancan, mero cancan! cancan ridiculo e inepto, commen- 

- Mas muito mais do qeu eu fez você, redarguiu Martim 
triumphante. Contentei-me em escamotear o Tiradentes da forca. 
Você em seus Capitulos escamoteou os Inconfidentes, todos, da 
Historia do Brasil! Isto é que é simplesmente fantastico! Que 
topete, heiu? Artigo primeiro: Fica supressa da Historia do B.ra- 
si1 a Inconfidencia Mineira. Artigo segudo: revogam-se as dis- 
posições em contrario. 

Nada mais simples, mais singelo! mais peremptorio! Bravo! 

Coube a Capistrano a vez de se agastar: 
- Já lhe explíquei, não sei quautas vezes, os motivos que 

me levaram a assim agir. Deixe-se de má fé, agora! Sabe voce 
perfeitamente que o meu trabalho foi abreviado pela curteza 
dos prazos de entyega. Systema brasileiro de encommendar gran- 
des serviçes, á ultima hora, para serem executados, logo e logo! 
- Bem! está esclarecido o caso! intercedeu alarmada a bo- 

nissima Rainha do Quebra Mar. Discutam outro assumpto! 
Mas não tardou a occurrencia de nova escaramurgi agora 

historico-religiosa. 
- Martim,homem ás -vezes de certa imparcialidade e cohe- 

~enc ia ,  quando não lhe dão em balda certa.. . acoimou Capistrano 
ao  parlamentar do Imperio e da Republica. 
- Quem quer falar de coherencia de ideias? ! repontou-lhe 

o Andrada, inflammado. O Sr. Capistrano de Abreu! E' simples- 
mente pasmoso! 

Um cidadão atheu, tão atheu quanto eu e fanatico de jesui- 
tas ! Comprehenda-se isto ! 
- Atheu, não senhor, agnostico! , 
- Athen! desrespeitoso para com padres, frades, bispos e 

papas. E como tem filha freira até faz pilherias de mau, de pessi- 
mo gosto contra Jesus Christo, de quem se diz sogro! Como isto 
é reverencioso ! 

Capistrano, que vive a pregoar o seu agnosticismq, que faz. 
praça de declarar que não acredita nem em Deus nem no-Diabo 
é no emtanto supersticioso como um calabrez. - Eis o que eu desejaria bem que você me pozesse a pratos 
limpos, retrucou-lhe o historiador estomagado. 
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- Se você lhe perguntar quaes os santos de qualquer dia d 
anno elle lhos dirá logo, e logo, sem hesitar. Conhece o calen- 
dario de cór e salteado. Não se contenta em saber que 24 de lu-  
nho é dia de São João Baptista e nos dirá immediatamente que 
nelle tambem se celebram, por exemplo, Santo Apparicio, mar- 
tyr;  São Felisbino, bispo e confessor; Santa Radagasia, virgem, 
- Realmente, observei, o Dr. Capistrano, ao datar as cartas 

que me èscreve, geralmente aponta os santos ojagos. 
- Por desfastio! Acho muito poetico este costume catholico 

que Augusto Comte arremedou desastradamente, como em tan- 
tos outros casos. 
. - Qual poesia! pura superstição, insistiu Martim. Vela a 
Deus, vela ao Diabo! 

De pwtica é que esta balda nada tem. Pura, purissima su- 
perstição. Deus e bom mas o Diabo não é mau! Convem ter ami- 
zades em toda a parte. Assim Capistrano não se contenta em 
mencionar os santos; data as suas cartas das oitavas, dos triduos 

- Seja como for, retrucou o historiador, abespiuhado, a mi- 
nha mania é mais desculpavel do que se eu désse para a pratica 
deacertos apertos de mão com meneios de cousp.irador barato e 
srrihas de carbonario de cacaracá, como .quando o nosso amigo 
Martim interpela algum da opa, gravibuudo e mysterioso: 
- Bom dia, bmáo! Bom dia, Irmão! A senha da semana? 

Leite de vacca! Vacm de leite! Chapéos de palha para meninas! 
Chapéos para meninos de palha! 

Que belleza de fraternidade, hein? A mesma que levou o 
Irmáo Ardionte-Rei, Pedro I, vulgo Guatemozim a escorraçar o 
irmão Lagar Tenente José Bonifacio, vulgo não sei o que! E 

'outros Irmãos da  mesma confraria admiravel.. . 
E o nosso amigo bmáo Martim Francisco toma a serio es- 

tas baboseiras ! 
Sem lhe dar resposta immediata proseguiu Martim Francis- 

co: - Pois bem, é um homem destes que se proclama coherente, 
quando sabemos que lhe falar dos jesuitas, de qualquer jesuitg 
é a w s  beili. 

Adora Loyolá e sua Companhia, idolatricamente. Çobre tudo 
depois que matou a charada Andreoni-Antonil, pensa que viroa 
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- O Padre Antonio Pinto, apressei-me em elucidar. E real- 
W n t e  assim é. Homem notavel! Poucos sacerdotes incutem tão 
alta impressão de zelo e intelligencia, espirito de devotamento e 

E' este mesmo! Pois o Sr. Capistrano sahindo de seus cuida- 
dos, anda agenciando subscripções e doações para se construir 
grande collegio de jesuitas na terra delle, em Baturité. Quer 
inundar o Ceará, e todo o Brasil, de jesuitas! Bella coherencia! 

Se acaso se encontrasse com o pobre Marquez de Pombal! 
- A ruindade e a inutilidade feitas gente.. . commentei, ma- 

chinalmente, a repetir celebre phrase, muito citada pelo mestre 
) cearense. 

- Voar-lhe-ia ao gasnete.. . E elle, que não acredita, nem 
em Deus, nem no Diabo, impio até á medula dos ossos, é homem 
para vir garantir se for preciso que, com effeito, Anchieta leu o 
breviario no fundo de um rio e mais historias da carochinha. 

E' até capaz de nos pregar a surpresa de apparecer-nos como 
milagreiro, no p,rocesso de canonizaqáo do mesmo Anchieta. Ju- 
rará que elle, incredulo, incren, agnostieo, assistiu a prodigios 
executados por obra e graça do compassivo amigo de João de 
Bolés. 

C Inflammon-se Capistrano com esta ultima, terrivel e in~us-  
tissima zargunchada desferida ao seu tão admirado thaumaturgo. 
- E' isto! dá vocè mais uma vez, para reeditar asneiras ar- 

chirehatidas. 
- Não senhor! não estão esclarecidas! Leia você.. . 
- Não leio coisas ineptamente conjecturaes. Comece lendo 

Ramiz Galváo, coisa que nunca fez e não guer fazer. E não re- 
pita o que está archiesclarecido e desmentido! 

Sabe aliás perfeitamente quanto sou imparcial, chegando até' 
a crer que, Nobrega é tão notavel quanto Anchieta. 
- Qual! você é socius! collega do Rodin do Judeu errante 

Não escapa dahi ! 
E' socius! Mas, sendo pacifico, bondoso e ingenuo, os esper- 

talhões dos jesuitas sabem utilizar-se das suas qualidades A. M. 
D. G. ! Vae no arrastão ! 

Sabia Capistrano perfeitamente onde visar a resposta e com 
a precisão de um Robin Hood acertou em cheio. 
- Pois bem, seja! antes mil vezes mim do que membro do 

conselho de Kaddosdi, rosa-cruz, grau trinta e tres e outras in- 
venções de marranos a quem você, ingenuo como os seus inge- 
nuos antepassados, acompanha, pensando que está fazendo gran- 
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de coisa. Bateria! tres martelladas! pum, pum, pum! - Ho 
gloria ao veneravel Martim! 

Bateria ! pum, pum, pum! Esquadro ! Triangulo! Pelicano 
Olho da Providencia, o fitão de 33! Abobada de aço! E.. . r 
trato a oleo, de corpo inteiro, com as insignias todas, conclu 
Capistrano com summa malida. 
- O que salva a você é ter boa indole e ser incapaz de tor- 

cer o pescoço de uma gallinha. Porque se não, na escola dos 
Rodin.. . 
- Em todo o caso, antes a escola dos Rodin do que a do 

Grande Conselho de Kaddosch. A g o ~ a  sou &I quem o diz l se 
você não tivesse o fundo bondoso que nós lhe conhecemos e so- 
bretudo se muito não houvesse melhorado na companhia, e com 
os exemplos, de D. Zé, seria capaz de não sei quantas violencias. 

Que o demonstre o pobre retrato de Pedro I1 em Santos, 
enxotado da Camara depois de 15 de hiovembro como Julio Con- 
ceição poderá contar! 
- E' isto! retrucou Martim, assás embaraçado, sempre a 

mesma historia ! Andradas ! tyrannos no poder ! demagogos na 
opposição! Não se pode tocar na Santa Companhia de Jesus que 
elle fica feroz. 

Fqoz.? feroz em quê? Você é que não permitte o mais 
innocente reparo aos seus Grandes Orientes de todos os d i e s  
deste mundo. 

Continuando o revide, allegou Martim: 
- O mais interesswte é isto: se alguem disser o diabo do 

Papa, dos bispos, frades e padres, Capistrano não se moverá. 
E' capaz, até, de dar. boas gargalhadas. Mas ai do impruden- 

te que se lembrar de fazer a menor critica á Campanhia! Arris- 
ca-se a ter perturbada a integridade physica. Isto como d o i s e  
dois são quatro. Diga o que quizer de pontifices e antistites, pre- 
lados e servos de Deus, mas não toque na roupeta que elle é ca- 
paz de comer vivo o reparador. 
- Emprest+me você a truculencia de seus sentimentos de 

represalia. 
Se. ás vezes, me irrito é porque vejo homens intelligentes 

como você, acreditar em chorrilhos de coisas idiotas, perversas. 
ineptas, só porque foram inventadas pelos inimigos dos jesuitar, 
como a tal mmit.8 secmta, digna de engazopar a crianças e a 
beocios. 
- Mas, meu caro! ha dias me repetiu você aqui varias das 

imbecilidades e infamias inventadas pelo miseravel Taxile ]>e- 
iord contra a magoneria? - 
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(Timbrava Martim em assim dizer e não maçonaria, obe- 
diente á tradiqáo, allegava). 

E assim proseguiu longamente a discussão ate o esgota- 
mento das razões dos contendores que acabaram deblaterando 
sem mais ouvir o que Ihes era redarguido pelo cantrariador. 

No dia seguinte, após o encerramento da debate, renova- 
ram-se as hostilidades entre os dois amigos irreconciliaveig neste 
e em outros terrenos. 

Um dos pontos provocadores de sua divergencia provinha 
da these: teria realmente D. José I sido mero fantoche engon- 
çado por Pombal, ou não? 

E Capistrano, que ao Conde-Marquez votava immensuravet 
aversão, ou antes verdadeiro odio, exaltava-se concitando Mar- 
tim á leitura de obras que apregoava isentas da eiva da'suspei- 
çáo, como a biographia de João Lucio de Azevedo. 

Respondi-lhe o Andrada com certa frouxidão, parecendo- 
me que não lhe era consideravel a admiração pela figura historica 
do ministro de D. José I. 

Defendia - a mais por espirito de contradicçáo e o desejo 
de excitar a vis iracunda do amigo que não perdia vasa para re- 
petir o conceito: "a maldade e a inutilidade feitas gente", opi- 
nião esta que não me lembro se seria sua ou citada de Camillo. 
Castello Branco, se me tiáo engano. 

Havia momentos, porém, em que ~ a r t i m  tomava a defesa 
de Sebastião José de Carvalho, a quem Capistrano quasi negava 
o pão e a agua da classica chapa. '* - Olha, Capistrano, disse-lhe c q t a  vez, em impagavel tom, . 
se, por exemplo, no terremoto de Lisboa houvesse você perdide 
algum avô, estaria agora a apregoar-nos que o fautor da catas- 
trophe fôra Pombal! 

Tambem é demais tamanha parcialidade! Não será acaso 
você um desses parentes dos Tavoras que pullulam em todos os 
cantos destes nossos Brasis? algum sabrinho ou primo do ermi- - 
t&o & Caraqa? que por signal era tanto dos - ~ a v o r a s  como 

VI11 

Conhecedor assonrhroso das minucias do scenario e dos has- 
tidores da época imperial, aos olhos de Martim Francisco III 
viviam, sempre presentes a s  contendas dissensoras da famosa 
Qindade patriarchal da Independencia e &s demais proceres de 
nossa libertatão nacional. 

-. 
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Assim abominava, e com a maior sinceridade, a figura de  
Joaquim Gonçaives Ledo, a cuja reputação aggredii vehemente. 

Sabedor de que no momento da Iudependencia, no Ypiranga, 
figuraria ao lado da estatua de José Bonifacio a do illustre agi- 
tadar fluminense reclamou creio que do ,Dr. Oscar Rodrigues 
Alves, então secretario do governo paulista: 
- Nãa façam isto! Immediatamente requerwei ideas-eor- 

por preventivo para o relogio de meu Avô! Pedro I proclamou 
coram popib que por tres vezes comprara este homem! Leiain 
Drumond ! 

Esta piada eUe a repetiu ao ver no Salão de Honra do Mu- 
seu Paulista o retrato de Ledo que eu mandara pintar, em grande 
medalhão, junto de outro com a effigie de José Bonifacio. 
- Ainda bem que meu Avó está de beca! Isto lhe protege 

o relogio e a carteira! Mas é prudente que Você lhe mande 
ainda dar um apito! 

A Feijó náo podia perdoar as grandes dissençóes com os 
Andhadas, as rusgas violentas' com Martim Francisco I e sobre- 
tudo a destituição da tutoria imperial do Patriarcha. 

Dahj lhe proviera o maior resentimento á figura historica do 
Regente a quem, no Gntniuindo, tratou com a moxima dureza 
senão com muita injustiça. 
- Feijó era burro! clamava frequentemente! I3 uma prova 

da burrice de certos sujeitos é que o admiram! E porque? porque 
sabia manejar bem o vergalho! E' por isto só que ficou caro á 
alma populw ! 

Apenas admitto que o admirem aquelles que não lhe estudam 
a biographia. 

A Humanidade só gosta, deveras, de quem a leva aos tran- 
c o ~ .  Eis o motivo pelo qual os dous unicos chefes de estado do  
Brasil que conservam admiradores, quando ha tanto desappare- 
ceram, sáo Feijó e Floriana Peixoto. 

E depois desta tirada assaz paradoxal, e filha da paixão, pro- 
seguiu a commentar uma phrase que eu escrevera: - Haveria figura mais evidentemente apoucada do que esta 
do "grande padre regente" ? que você reverencia? ... ! Mais con- 
tradietoria? mais incoherente? um sujeito q9e depois de feroz 
repressor da desordem, como foi, virou masho~queiro? o maior 
dos trapalhões deste paiz, o mais impolitico dos governintes? 
Veja o que fez no Rio Grande do Sul! 
- Entretanto, retruquei-lhe, tira o Sr. vaidade do iacto de 

que, em 1842, seus maiores estiveram vigiados pela policia, nti 
Rio de Janeiro, e impedidos de ir a S. Paulo adherir ao movi- 



mento revolucionario liberal promovida por Feijó. O Sr. mesmo, 
relatou-me que "os dous velhinhos" ( M a ~ t i m  Francisco e An- 
tonio Carlos) foram detidos, em casa, quando se preparavam 
para fugir para Santos. 

- Mas isto era manifestar coherencia com todos os actos de 
sua vida! E não incoherencia como a de Feijó. Fique você certo 
de  que este Padre era uma porta! Honesto, houestissimo, de 
n~ãos  e de costumes, perfeitamente! mas burro! que culpa tenho 

Aqnella hirtoria que o Petisca ou o Matraca, ou ambos, con- 
tra eiíe inventaram e imprimiram em seus jornalecos, quando 
assumiu o governo é completa calumnia. 
- @a1? indaguei curioso. - Escreveram que no proprio dia da sua posse como Re- 

gente do Imperio, installara, no Paço da Cidade, as quatro creou- 
Ias que constituiam o seu serralho! Isto era indigna invencionicr, 
nascida da paixão politica. Mas que haja sido burro ninguem 
póde duvidar, se lhe examinar os actos com cuidado, e dispuzer 
de vulgar senso commum. 

Serviria muito bem para capitão mór de alguma vi& ou di- 
dadesinha, nunca para chefe de estado. 
- Realmente, protestei, não servia de todo nem para minis- 

tm da Justiça! Nesta qualidade não prestou o miuimo serviço 
a o  paiz! Nem tinha atC a menor cofãgem pessoal. 

O Sr. mais realista do que o rei nesta solidariedade com os  
seus Avós. . . . . . 
- De quem apenas herdei os incuraveis males que você co- 

nhece: asthma e pés grandes.. . 
- E por contrapeso a falta daqui110 que nega a Feijó, tam- 

bem, não? Mas vamos ao caso meu caro Dr. Martim. O Sr., irre- 
ductiveltnente solidario com o seu avô Martim Francisco, homem 
turrão, cultiva a bkra que o mais novo dos Andradas tinha ao 

Pois não me contou que Feijó arrependido das antigas rus- 
g a s  com os amigos e correligionarios de outróra pedira-lhes pa- 
zes? Recapitulemos! Dirigiu-se a Antonio Carlos e este, pressu- 
Tosamente, reatou as velhas relações amistosas com o collega 
das Côrtes e companheiro de Fatmouth. 

Quando chegou a vez de Mart ip  Francisco, este, inflexivel, 
Tespondeu, por intermedio do irmão: - "Diga ao D i o p  que 
eommigo 6 uma vez só!" Tu& isto ouvi-o do Sr. 

- Pense você coma quizer, mas não julgue sem estudar bem 
a causa. Faça-o e mudará de opinião. 



$obretudo para quem escrevia no mais puro cassange. 
Fap-o você gravar em bronze e ponha-o sob o medalhá 

que lhe mandou fazer para o Ypiranga. E ajunte á placa a lho to-  
graphia do 2. . vão admiravelmente juntos ! 

Apezar de todas a s  pretengóes a cada passo apregoadas d e  
alheiamento dos juizos acaso emittidos sobre os seus, era Mar- 
tim. o mais susceptivel dos molestaveis. E isto a proposito de- 
qualquer circumstancia. 

Assim, certo dia, encontrei-o indignado com um genealogis- 
ta, seu patricio, que não cogitara de eswever sobre os Andradas. 
porque estes, não procediam dos velhos troncos martim-affonsi- 
nos, doe povoadores quinhentistas de São Vicente. 
- Que grande desprestigio para os Andradas! expendeu en- 

tre diversos e pesados remoques. Estão liquidados! E sem re- 
medio ! 
- Mas isto peIo menos não attinge ao Sr. ! objectei-lhe. Pelo 

lado materno ninguem lhe leva vantagem, em materia de sangue- 
bandeirante. Seu avô Antonio Manuel da Silva Bueno era sobri- 
nho neto ou bisneto da Anhanguera, tinha por avoengo Amador 
Bueno da Ribeira e por primas a fina flor dos calsóes de couro- 
Que mais? 
- Não ligo a isto a minima imprtancia! redarguiu-me pe-- 

remptoria e visivelmente insincero. Hoje só aprecio a minha 
ascendencia irlandeza que me faz apaixona& da liberdade. Todâs. 
as mais nada me dizem. 

E, no emtanto, havendo eu divulgado um documento do Ar- 
chivo Nacional, inilludivelmente comprobatorio da tentativa e m  
1641, de acclamação de Amador Bueino, como rei de S. Paulo, 
(facto que diversos escriptores vehementemente  contestaram,^ 
proclamando-o fructo da vaidade e da falsidade de Frei Gaspar- 
da Madre de Deus e Pedro Taques) - vi-o enthnsiasmado com 
a descoberta. 

Avistando-me na rua correu ao meu encontro, accelerada-- 
mente, e felicitou-me de modo caloraso. 

Gabe-me' peque& desforço então. 
- Então, Sr. Dr.!? vosmecê não liga a minima impmtaneia. 

nem ao Anhanguera nem a Amador nem aos demais Buenos seus. 
antepassados?! E' por isto que se mostra contente? 

Indesmontavel em seu c~ranismo, replicou-me immediata-- 
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mente: - Pura satishçáo litteraria e de sympathia pessoal, fi- 
que certo disto! Gostei de ver você tealisar esta descoberta de 
real importancia. 

Mas bem sabia eu quáo diversa era a cauoa de tal prazer. 
E disto tive a mais completa eomprobaçáo, vendo-o, com o mabr  
interesse, criticar a minha Hutai. Geral d*s Bandeiras buliu- - cuidadosamente lida. 

Sincero, lealissimo, generoso, mas recto antes de tudo, elo- 
giava e desapprovava por vezeh acerbamente. Ej m o  a sua criti- 
c a  inspirasse a vontade de servir e o grande conhecimento dou 
assumptos, foi-me sempFe a mais proficua a clarividencia doa 
seus reparos. 

No primeiro trimestre de 1927 voltava Martim Francisco da 
Europa gravemente combalido pela fadiga cardiaca, consequentr 
da terrivel asthma de dezena: de annos. 
- Asthma e pés grandes! eis quanto dos Andradas herdei! 

lembrava, a cada passo, a gracejar. 
Viviamo? afflictos por noticias suas pois a seu respeito 

corriam lugubres boatos. A 2 de abril recebia um postal seu 
annunciando-me a cua chegada ao Rio de Janeiro. 
- "Saúde. - Cheguei desarvorado tendo ido bater a Mar- 

rocos. Só estive fóra da barna oito dias durante seis mezes; de- 
senganado tres dias. Zé melhorou, não muito. Escrevo com diffi- 
cyldade agora. Mal posso dizer adeus abraçando-os, com Zé, pela 
firma - MartimZé. 

Decidi entrar, e ftrme, em tratamento regular. -M. F." 
Por carta do Capistrano que correra a vel-o soube que es- 

tava mal, muito mal mesmo. O emphynema pulmonar, cada vez 
mais intenso dava-lhe terrivel trabalho a o  coração. 

Mandaram-no para o hotel de Paineiràs. A um pedido meu 
d e  noticias respondia, a 15 de abril. 

- '<Saúde. - Continúo a remar. E' de Seneca no incendio de 
Lyon; "a construcção é lenta, o apodrecimento é rapido." Mas 
hei de resistir. 

Abraço de cá e lá. Muito amigo - MartimZC." 
A 21 de abril, pela manhá, enorme aperto de coração senti 

ao ler nos jornaes a noticia do fallecimento, na vespera, do amigo 
illustre e bom. 

Assim lhe baqueara o grande, o generoso coração! 
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Relatando os ultimas dias de Mqrtim Francisco escreveu Ar- 
thur de Cerqueira Mendes em Um Aiabad.. 

"Apenas chegado da Europa, envia ao Dr. João de Cerqueira 
Mendes um cart%o postal : 
- Molestia grave. Cura garantida. 
Camo se elle enganava! 
No dia 20, logo cedo, n%o $e sente bem. 
O Dr. Mariano Filho, hospede do mesmo hotel, desce soli- 

cito, para vel-o. Applica injecçóts estimulantes. O orgatlismo 
reage. 

Martim, ao uotavel cultivador das nosias lendas e tradiSó'es: 
- Voc€ tem relações n o  C d o  & W t  - Tenho. 
- Fap então corrigir os versos latinos ha dias publicados. 
Disse dois versos. 
- Sabe de quem' são? 
- Sei. De Virgilio. 
Mariano Filho continuou a estrophe. Martim ouvia, já sem 

poder falar. Sem uma unica convulsáo morreu. Morreu onde e 
como deveria ter morrido: nas altura? gloriosas da montanha e 
ao rythmo embalador da poesia eterna. . . " 

Relatou-me Dionysio Cerqueira que indo vel-o encontrou-o 
a arfar. Falava com extrema difficuldade :mas ainda gracejava. 

Como o amigo o interpelasse: 
- Como se sente agara? respondeu-lhe: 
- Assim, assiml D'aqui para cima (e fez um gesto com a 

dextra a lpda  levando-a do nivel dos labios ao alto da cabeça) 
vou admiravelmente. Mas d'aqui para baixo.. . E accrescentou o 
nome de um politico de quem não gostava.. . 

No dia immediato a o  do seu desapparecimento, 21 de abril 
de~~727.reavivou-se-me a commoçáo recebendo um postal seu, 
datado do dia dezoito. 

A's portasda morte era o mesmo, o homem de es~ i r i to  forte, 
o discutidor incansavel a debater os factos da nossa historia, a 
defender a reputação de seus grandes avós, abediente a o  norte de 
toda a existencia. 

E a brincar, em momentos em que apenas conservava um 
fio de vida troçava uma ultima vez a minha calligaphia, recor- 
dando ainda as discussões memoraveis em que elle, Capistrano e 
eu tomaramos parte, tantas vezes, em sua casa de S. Bernardo. 

Era realmente a mais entristecedora carta de adeuses. 
- "Rio - Hotel Paineiras - 18 - abril. 

* 



Saúde. Recebi carta ecletica de 14. Traduzi. - Não voa 
bem. Em verdade vou mal: fui sempre mais animal do que ani- 

mento de Chaguinhas, assignada pelo juiz,,pois é sabido que, até 
1821, na Brasil não houve autos de enforcamento. , 

Saudades do par a o  Grupo. 
Desde 5 de janeiro não leio j~rnaes .  Volto para a cama. 
Amigos - MartimZé." 
E sempre gentl- não deixava dE recordar, em post- 

scriptum que agradecia uma suggestáo de minha mulher que lhe 
mandara falar de um remedio para o Mnoramento dos aceessos 

"Vou já providenciar quanto ao  remedio". 
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tS Carlos Pedroso dá Silveira 
i -a -: 

* dmida - Alguns inéditoo intemsscmtn - 
H- sobre B&m Hdiodaa) 

No passado numero desta REVISTA (volume XKX, 1931- 
1932). escrevi aigumas linhas, subordinadas ao titulo "Carlos 
Pedroso da Silveira - uma duvida a resolver", a proposito de 
divergencia notada entre o testamento do illustre paulista e PE- 
DRO TASUES, de um lado, e a "Genealogia Paulistana", de 
SILVA LEME, de outro. Sal divergencia consistia no facto deste 
paciente e consciencioso pesquisador haver declarado, na sus 
apreciada obra, que descobríra uma filha de Cprlos Peboso, de 
nome Anna Pedr(>so da Silveira, casada com Manoel da Costa 
Guimarães, a qual não vem mencionada no testamento, que o 
Dr. Felix Guisard Filho, distincto historiador taubateano encon- 
trou num dos cartorbs de Taubaté, nem na relação da "Nobi- 
Ilrchia Paulistana". 

Embora suppondo que tivesse havido equivoco, em SILVA 
LEME, suspendi qualquer juizo definitivo, até exame nos assen- 
tamentos parochiaes de Atibaia e Nazareth. Tenho feito fraba- 
lhos de caraaer genealogico e sempre entendi que a consulta a 
dummentos C indispensavei, de maneira que não deixou de me 
causar impres~So a phrase que li, de EDUARDO PRADO, em 
nota a capitulo sobre o Padre Manoel de Moraes, publicada na 
"Revista Novai', de Fevereiro de 1932. Precisamente na pagina 
22, vem lá: "F'edro Taques, como todos os genealogistas, inspira 
pouca confiança.. . . . . . . . ." Pouca confiança, porque? Pena foi 
que o grande escriptor paulista não revelasse por que razão lhe 



inspiravam os genealogistas pouca confiança. Seria meio de cor- 
reição, para os possiveis abusos e lapsos certos, em relação aos 
que se dedicam a tão ingrato genero de estudos. 

Esforcei-me por encontrar qualquer documento elucidativo 
do caso de Anna Pedroso da Silveira e foi assim que recebi, d o  
Bispado de Bragança, copia do registo matrimonial de Manoel 
da Costa Silva e Maria de Lima Escudero, o qual é o seguinte: 
"Secretaria da Di- de Bragança. Estado de São P& (Bn- 
61). Certifico que revendo o livro n.O 3 de assentamentos de casa- 
,mentes pertencente á parochia de Nazareth, encontrei ás folhas 
7 o do theor seguinte: "Manoel da Costa Sylva e Maria de Lima 
Escudeyra - Aos dons de Março de mil sete centos e secenta e 
douz annos, nesta Igreja de Nossa Senhora de Nazareth, pellas 
sinco horas da tarde pouco mais, ou menos, feitas as denuncia- 
ções costumadas, e sem discobrir impedimento algum, com dis- 
pacho de Sua Excellencia Reverendissima, cujo fica em meo po- 
der; em minha prezença e das testemunhas Manoel do Prado e 
Moraes e Estevão de Moraes Cardoso, pessoas de ,mim conheci- 
das, se receberão por palavras em face da Igreja solemnemente 
Manoel da Costa Sylva, iregues de Sáo João de Atibaya, filho 
de Manoel da Costa Guimarães, e de Anna Pedrosa da Silveyra; 
neto por parte Paterna de Diogo da Costa Borges e de Joanna 
da Sylva, naturaes da Villa de Guimaraens; e por parte Materna 
de Carlos Pedroso da Sylveira e de Izabel de Souza, naturaes da 
villa de Taboathe; com Maria de Lima Escudera filha de Mar- 
celb Rodriguez Escudero, e de sua mulher Luiza Vaz de Lima. 
dos avós Paternos ninguem deo noticia; por parte Materna de 
Estevam Vas de Lima e de ~ a t h a r i h  do Prado, naturaes, e fre- 
gueses, desta Freguezia; e não lhe dey as bençoens por ser tempo 
impedido; do que fis este assento que asigney. O Vig.ro Manoel 
de Barros - Tomarão as bençoens a seu tempo. Barros. Mel 
do prado e Morais Estevão de Moraes. - Nada ,mais se continhx 
em o referido assentamento, ao qual me reporto e do qual dou 
fé. Bragança, 6 de marso de 1936. O Secretario do Bispado, Padre 
Luis Gonzaga Peluw. Com as armas do Bispado. Certidão n.' 839 '- 

Diante dessa constatação, sou obrigado, ainda uma vez, a 
render homenagens ao espirito investigador de SILVA LEME. 
Elle descobriu, de facto, mais uma filha de Carlos Pedroso da 
Silveira e de Isabel de Sousa Ebanos Pereira, a qual não constava 
da lista de PEDRO TAQUES, nem do testamento, em poder do 
DF. Felix Guisard Filho, onde está bem visivel: "Declaro que 
sou natural da Villa de São Paulo, filho de Gaspar Cardoso Gu- 
terres e de Gracia da Fonseea.de legitimo matrimonio. Declara 



dotei com aqui110 que pede e como não Ihes désse ról, ellas po- 
derão declarar com seus maridos o que receberão." 

O problema, entretanto, com o documento do Bispado de 

LEME, que encontrou, de facto, refe.rencia a mais uma filha de 
Carlos Pedroso e de Isabel Ebanos, mas cria novo aspecto para a 
questão, qual seja a de saber porque motivo Cprlos Pedroso da 
Silveira, em seu testamentc+ ditado em hora tão tragica da vida, 
exclu,iu a filha Anna Pedroso da Silveira. Filha desobediente, 
eliminada definitivamente? Filha posthuma, nascida já em Mi- 
nas, depois da dispersão da familia, seguinte ao assassínio de 
Carlos Pedroso da Silveira? Filha natural, tida, aos olhos dos 
metosdesse ramo, como legitima? Omissão lamentavel do pae, 

tres rapazes e tres ou qtiatro moças? 

E emquanto o espirito indaga, procurando justa soluçgo para 
esse problema genealogico, passo a referir algo sobre interes- 
sante dommentaçáo inédita, do magnifico archivo da Curia Me- 
tropolitana, onde se descobre materia relevante para o estudo da 
historia de Carbs Pedroso da Silveira. 

A religiosidade da familia de Carlos Pedroso da Silveira 
apparece nitida, na vocação ecclesiastica que se nota em seus 
filhos, netos e bisnetos. E tambem nos collateraes. Neto paterno 
de  D. Maria Miguel da Silveira, nascida na cidade de Angra, da 
Ilha Terceira, descendia elle, for~osamente, por esse iado, do 
muito catholico Willem van der Háagen, fidalgo flamengo, po- 
voador dos Açores, ainda na primeira metade do s e d o  XV. 
Como achasse feia a adaptação do seu nome para Guilherme 
"Vandarága", elle proppo traduziu s;.n der Hhgcm para da 
Siheira, vindo desse tronco numerosos Silveiras do archipelago, 
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de onde passaram para o Brasil, cheio de Silveiras da origem 
indicada. 

. Não são poucos os Silveiras açorianos, que  se distinguiram 
na Igreja. Citam-se D.,Frei Ch~istovam da Silveira, que foi arce- 
bispo de Goa e Primaz da India e i e n t a l ;  Frei Diogo de Santo 
Antonio, franciscano, e o Padre Carlos da Silveira, jesuita. Paul- 
mente se descobrem outros, camo o clerigo Antonio da Cunha 
da Silveira e o Padre Dr. Jorge da Silveira Souto Maior, gue foi 
Vigario Geral e Provisor do Bispado do Rio de Janeiro, pelos 
annos de 1695. Este Padre Dr. Jorge era sobrinho de D. Maria 
Miguel da Silveira, avó paterna de Carlos @droso da Silveira. 

Pela linha aaterna, Carlos Pedroso, authentico Toledo Piza- 
Fonseca Rodovalho, vinha a ser bisneto de Dom Simão de Toledo 
P i a ,  primeiro do nome, sargento-mor da armada hespanhola, 
o qual combateu contra os turcos, em Lepanto e contra o Prior 
do C,rato, na Ilha Terceira. Ora esse Dom Simão casára com D. 
Grácia da  Fonseca Rodovalho, irmã do Deão da Sé de Angra, 
por alcunha o Rabaço, que instituiu o morgado no Pico Redondo. 

Cam exemplos taes e tantos. não é para causar admiração 
que filhos e netos de Carlos Pedroso manifestassem pendor pela 
vida ecclesiastica. Foram sacerdotes do habito de São Pedro: 
Leonel Pedroso da Silveira, filho; José Bento da Silveira, Carlos 
Pedroso da Silveira e Floriano de Toledo Piza, netos; Esta.nislau 
da Silveira Ebanos e Agostinho José da Fonseca Moreira, bis- 
netos. Gaspar Guterres da Silveira, filho, tambem requereu habi- 
litação, mas desistiu da carreira e casou. 

Encontrei, no archivo da Curia Metropolitana, aqui eni Sã0 
Paulo, parte do processo de geaere et moribus de Gaspar Gu- 
terres da Silveira, o p~imogenito de Carlos Pedroso da Silveira 
e Isabel de Sousa Ebanos Pereira. O processo foi iniciado corii 
um requerimento em que Gaspar Guterres "da Silva" pede habi- 
litaçáo, em 1705, declarando que "é filho de Carl'os Pedroso dn 
Silveira, provedor do: quintos de Paraty." São Paulo, e:m 1705, 
pertencia á diocese do Rio de Janeiro, pois o bispado de Sãu 
Paulo, como se sabe, data de 1745. Assim, pois, vieram os autos 
paya Çáo Paulo, por ser daqui o pae do habilitando. Fez-se prova 
de que D. Grácia da Fonseca Rodovalho, avó paterna do reque- 
rente, era irmã de Dom João de Toledo Castelhanos (que se ha- 
bilitara tambem de genere, em 1658), cujo filho Lourenço foi :J 
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Padre Lourenço de Toledo Taques ('1, vigario de Taubaté. falle- 
Udo nessa localidade em 1754, com setenta e tantos annos de ida- 
de. Os Toledos P i a s  e Rodovalhos da Fonseca já estavam, por, 
isso, justificados, no Rio de Janeiro. 

Quanto a Gaspar Cardoeo Guterres, de Lisboa, pae de Carlos 
Pedroso da Silveira, justificou-se, no Rio a sua qualidade de 
um& de Luiz Nunes da Silveira, residente, naquelle anuo de 
V05, em Victoria do Eopirito Santo, casado, com um filho sacer- 
dote do habito de Sáo Pedro, o Padre João & Araujo, habilitado 
psovarelmente no Rio e com um neto, cujo nome se não declara, 
religioso do Carmo. Os Carhso Guterres - Nunes da Silveira 
já estavam, tambem, por isso, justificados, na sede do Bispado. 

No processo existente èm São Paulo, nada figura quanto a 
Dona Isabel de Sousa Ebanos Pereira, mãe do habilitando, o 
qual, aliás, acabou casando com Feliciana dos Santos Barbosa 
Lima e indo morv  em Pitanguy, onde deixou geração de tres 
filhos. O Dr. DIOGO LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA DE VAS- 
W C E L L O S ,  na sua "Historia Antiga das Minas Geraes", pa- 
gina 188, refere-se a Gaspar, nos seguintes termos: "De S. Cae- 
tano sahiu Gaspar Guticrrez da Silveira, para Pitanguy, onde 
casou com sua prima D. Feliciana dos Santos Barbosa Lima". 
Náo atinei como poderiam ser primos. 

No tomo IV dos "Annaes do Museu Paulista", 1931, o Dr. 
TKEOPHIM FEU DE CARVALHO, em trabalho sobre "occor- 
rencias em Pitanguy", pagina 634, traz a ordem de prisão pas- 
sada pelo Conde de Assumar, datada de 21 de Dezembro de 17-19, 

) Alem desse e do seu irmão Padre Francisco de Toledo,.jesuita, 
provincial do-Maranhán, collateraes proximos (primos) de Carlos Pedroso 
da Silveiia, encontram-se outros sacerdotes, na mesma linha collateral, 
embora mais afastados, na familia do Provedor dos Quintos de Ouro de 
Taubaté e Puaty. Ocorre-me apora Timotheo W ê a  de Totedo, a cujo 
mapeito se vem escrevendo historia pelo maibodo coníuso. Nasceu Timo- 
teo em 1703 e casou em 18 de Abril de 1735, enviuvando em 1.O de Janeiro 
de 1752; por s e  homem de preparo e de fé, passou para a vida sacerdotal 
e deUe disse PEDRO TAQUES, já no fim dav ida  "existe clerigo e vigario 
de Pindarnonhangaba". Segundo se propala, Timotheo, ao dizer a primeira 
missa, foi acolytado po seus filhos Padre Carlos e Frei Antonio. Entre- 
tanto ATHAYDE MA~CONPES, no bello trabalho sobre Pindamonhan- 
gaba, menciona Timotheo CorrEa de Toledo como 6." vigaria dessa loca- 
lidade, de 1721 a 1738. Ngo c-preendi. 

Eis OS tres religiosop filhos de Timotheo e de  Ursula Isabel de Mello: 
1.") Conego Carlos Corrêa de Tpledo e Mello, nascido em Taubaté, em 

1736, ard&ado em 17s e vjpario callado de S b  José do Rio 
Mortes, em 1776. Envolveu-se, como seu irmão, o 



com referencia especial a alguns, em cujo numero esta Gaspar 
Guterres da Silveira. Eis o trecho: "O Sargento mór Silvestre 
Marques, Esteváo Rodrigues e João Ferreira dos Santos, sahiráo 
com todo o segredo da Villa de São João d'El Rey, a buscar o 
caminho que vay de Pitanguy para São Paulo, e dado caso que 
encontrem algua pessoa de qualquer qualidade que seja que se 
retire de Pitanguy, os prenderá0 e remtteráo a minha 
com toda a segurança especialmente a :  Gaspar Godois Moreira, 
Pedro de Moraes da Cunha, Francisco Pedroso Xavier, Francisco 
do Rego Barros (natural de Pernamhuco, Manoel de Freitas 
(natural da mesma parte), GASPAR GUTERRES DA SILVEI- 
RA, Bento Paes da Silva, Placido de Moraes, Joseph Tavares, 
Roque de Faria. E farão ainda maiores diligencias por colherem 
a s  pessoas seguintes: Sulpicio Pedroso Xavier, Domingos Rodri- 
gues do Prado, Alexanbe Rodrigues do Prado, Estevão Furquim, 
Luiz Furquim e Antonio Rodrigues Mendes, mulato que corria 
em Pitanguy com hua fabrica do guarda 'mór Garcia Rodrigues 
Paes; . . . . . . . . . .. . . . . . Villa do Carmo 21 deDezembro de 1719. 
Com a 'rubrica de S. Excia." 

* 
i * 

Em relaçáo a Leonel Pedroso da Silveira, encontrei tambem 
o seu processo de ha5ilitação de genere et modus, em data de 
1749, sempre no archivo da Curia. Leonel havia estudado com os 
Jesuitas, no famoso Collegio da cidade do Salvador, na Bahia, 

Luiz Vaz de Toledo, na Conspiração de Tiradeutes, e, sobre ambos, 
pesa a triste sina de terem umridado, para a ,revolta, o Coronel 
Joaquim Silvério dos Reis Montenegro; 

2.0) Frei Antonio de Santa Ursula Rodovalho, taubateano, ORDINIS 
FRATRUM MINORUM, que professou em São Paulo, em 1762. 
Notavel orador sacro, intelliientz, virtuoso e de grande preparo, 
faiicceu, no Rio de Janeiro, a 2 de Dezembro de 1817. Eleito Bispo 
de Angola, 'em 25 de Abril de 1810, recnsou o cargo, porcausa da 
viagem longa e penosa; 

3 . 7  Padre Bento Cortez de Toledo. ordenada por lf80, era Vice-Reitor 
do Seminario de SHo Jose, no Rio de Janeiro, em lf99. 

Podem-se indicar ainda: ,Padre Domingos Moreira de Tdedo. Frei 
Simão de Jesus. capucho; os tres irmãos Padre Tímotheo Conèa de To- 
fedo, Padre Floriano da Silva de Toledo, vigatio de Itajubá e Padre Boni- 
facio da S i  de Toldo, viguio de Cunha e, depois, de Oliveira (Minas) : 
Wdre Simão de Toledo Rodovalho, vigatio da Vara e Visitador em Matto 
Grosso.. . . . . . . . . . . 



onde estivera em companhia de outro taubateano, Pedro 
seca de Carvalho, igualmente ordenada em São Paulo, ( 
por longos amos,  vigario de Taubaté. 

Leonel Pedroso da Silveira e Pedro da Fonseca de Carval 
conterraneos, quasi da mesma idade ("da mesma criação", 
;iam-se), pertenciam a familias entrelaçadas por casament 
muito intimas, e essa intimidade haveria ainda de augmentar, 
1723 e m  diante, com o casamento de Leopoldo da Silyeira e Sou 
sa, irmão de Leonel, com Helena da Silva Rosa, filha de Miguel 
de Sousa e Silva, tabellião em Taubaté e de Barbara Moreira de 
Castilho (S. L.. V. 430, Titulo "Alvarengas"). Filho dos portu- 
gueses Manoel Francisco de Moura e Maria da  Silva, pertencia 
o tabellião Miguel de Sousa e Silva a gente tambem muito reli- 
giosa, pois vinha a ser irmão da mãe do <'grande barrete frei 
Antonio de Santa Maria, o Passante, de alcunha, religioso ca- 
pucho." (=) 

O processo de Leonel é de 1749J1750, mas muito parco em 
datas, como o geral desses documentos. Leonel nascêra em Tau- 
%até, ao que parece. O pae, de São Paulo; a mãe, de I ra já ,~no 
Rio de Janeiro; o avô paterno, de Lisboa; a avó paterna, de São 
Paulo; o avô (materno, baptizado na cidade do Rio, na Igreja de 
Nossa Senhora da Candelaria, "ou Sé della* ; e a avó materna, 
de São Vicente. 

Nessas condições, estando a s  testemunhas espalhadas em 
localidades varias, expediram-se diversas precatorias, pois Leo- 
nel, ao tempo de sua habilitação, residia em São Caetano, fre- 
-. guesia mineira, onde lecionava, na sua funcção de "mestce de 

grammatica". Parece até que o processo archivado na Curia 
Metropolitana de São Paulo é parte, apenas, do processo total, 
existente algures. 

Cumprindc-se a precatoria, foram aqui inqyiridas muitas tes- 
temunhas, sobre a raça e sobre os costumes, como se usava. Da 

(a) Legpoido da Silveira e Sousa legou a rens filhos mteressantes 
apontamentos de familia (ver CORREIO PAULISTANO, de B de Agosto 
d e  1934). onde menciona Frei Antonio de Santa Teresa, retigioso capucho 
da Provincia das Ilhas, que. em 1724, administrára o baptismo a Rosblia. 
uma das filhas de Leopoldo e Selena. E o Morgado de Matheus, em carta 
dirigida a Frei AWIQ do Sacramento, datada de 25 de Junho de 1 4 ,  faz 
allusão a Frei Antonio de Santa Terem. Tratar-se-há, aqui, de uma unica 
pessoa, apesar dm 50 aonos dp differença? Ou. quem eabe, o Frei Antonio 
de Surh Taaa, de 1724, de Leopoldo. não C outro senso o "grande barrete 
Frei Antonio de SPdn MBL", primo de Helena da Siva Rosa, mulher de 
Leopoldo da Silveira e Sousa? 



raqa deviam a s  testemunhas dizer se se tratava de catholicos 
antigos e se, na famif?  do habilitando, não havia sangue judeu, 
moqro, mulato, christão novo. Arrolaram-se as seguintes pessoas, 
aqui em São Paulo: 
- Reverendo Padre Manoel Victo Antonio, da Companhia 

- Reverendo Padre José de Moura, da Companhia de Jesus. 
- Tenente Coronel Antonio da Cunha de Abreu, de Juquery; 

(estes tres nada sabiam de Carlos Pedroso da Silveira, pae do 
habilitando) 
- Capitão Pedro Taques Pires; 
- Antonio Lu& Peixoto; - Reverenda Padre Estanislau de Moraes; 

(estes pouco adiantaram: conheceram, apenas, 0 mestre de cam- 
po Cartos Ped,roso da Silveira) - Conego Gregorio de Sousa de Oliveira, declara que "co- 
nheceu em Taubaté Carlos Pedroso da Silveira que vivia a Ley 
da nobreza". 

Em Sáo Vicente, terra onde casára Carlos Pedroso da Sil- 
veira, foram inquiridas, a 1." de Julho de 1750, seis testemunhas, 
as quaes deveriam depor sobte Isabel de %usa Ebanos Pqeira, 
mãe do habilitando e sobre a progenitora della, Ignez de Moura 
h p e s ,  natural dalli. Eram os depoentes vicentinos: 
- João Gonçalves Crespo, lavrador, solteiro; - Ascenço de Sousa Vieira; 
- Pedro Rodrigues do Amaral; - Isabel de Lima, casada com Sebastião Paes Monteiro; 
- Joanna de Lima, viuva, irmã da precedente; 
- Padre José Gonçalves de Aguiar. 
Os depoimentos não adiantam muito, prendendo-se estricta- 

mente aos pontos de vista da Igreja. Somente a testemunha Pe- 
dro Rodrigues do Amaral affirma que "Isabel se ausentou ha 
40 e tantos annos para Taubaté". 

Em Taubaté, prestaram depoimentos: 
- Manoel Nunes de %usa; - Manoel de Barros Pereira; 
- Francisco de Figueiredo Castello Branco; 

(3) Em Gilberto Fre~re,  "Casa Grande & Semala", linha 24,s do $e%- 
to. pagina 488, h& rcferencia (tirada do relatorio do Padre Bento JosC 
Cgpeda, dobre os jesuitas) a respeito de um padre, "certo Victor htonio', 
que "teria pot costume tomar da cabelleira do Senhor das Passos e ir 
com ella disfarçado. ." 



- Antonio Pires Ferreira, de 54 annos, agenciador; - Antonio dos SantosVianna. 
Perante o Padre João de Bessa Passos, vigario de Tauba 

por 1749, continuam os depoimentos taubananos, pois alli havia 
morado o habilitando, em tempo da vida de seu pae, o Mestre 
de Camw Carlos Pedroso da Silveira, assassinado em Agosto de 
1719. ~ ; > ~ r e c e m  mais as seguintes pessoas: 

- 

- Antonio Pio Ferreira, com 70 annos, baptizado em Tau- 
bàtá, &$radar. Diz que o habilitando saiu "em c6mpatihia de sua 
mãe de  morada para o caminho do mar", aos 14 atinos mais &i 

menos; éonh&ceu a avó de Leohel, mãe de sua mãe, '"com quem 
foi qibdo junto". A phrase aqui 6 am6igua, devendo entender-se 
que AtlWRio Pio Ferreira foi Criado juntd com Isabel Ebanof, 
pois Ignec de Moura Lapes devia ser betn mais velha do que 
a testemunha; 

L. João de Barros Alcaçova, com 82 ahtibs, baptiiado em 
&o Sebastião. Declara que Leonel, "aos 16 antios auzentou-se". 
Cónheeeu Carlos Pedroso como dizitneiio e depois como prove- 
dor dos quintos feaes; 
- Andreza de Castilho e Sousa foi a testemunha que pres- 

toil o tnãis interessante desses depoimentos taubateanos. a i a  
eiâ ithiá de Helena da Silva Rosa casada com Leopóldo da Sil- 
Wita o Smse, ?mãó da habilitando. Andfeza easára em 1702. 
em Taubatk, tom w poftuguês Pedto da Fonseca de Carvalho, de 
Lamego, assassinado em 1722, pae do Padre de igual nome, ari- 
ma referido. A depoente conhecia intimamente a familia de Leo- 
nel e se  considerava pessoa da casa. Havia cortado relações de 
amizade com Leonel, mas achou que esse afastamento não a 
impedia de dar testemunho insuspeito. Declarou que em 1749, 
data do depoimento, cbntava sessenta aunos de idade e tinha 
trinta, quando a familia de Leonel ausentou-se de Taubaté. Que 
Leonel,, por occasiáo de ir-se embora estava com seus 17 annos 
e que, ao tempo do depoimento (1749), elle era "mestre de gram- 
matica, em Minas". Esse é um importante conjuncto de infor- 
mações muito pecisas e, por isso, muito preciosas; 
- Manoel Nunes de Sousa, com 72 annos, natural de São 

Sebastião, depoz que era da casa de Leonel, intimo da familia ; 
- O Padre Pedro da Fonseca de Carvalho, filho de Andreza 

de Castilho e %usa, acirda, diz que elle e Leonel eram da mesma 
criação e andaram juntos no Seminario da Bahia. E accresceuta 
que Isabel dt? Satsa BbBhos Pereiti, mãe' do habilitando, "era 
da familia dos Botafogos" ; 



- Francism Cordeiro de Castilho, com 48 annos, de Tau- 
te. Affirma que Leonel, com 16 annos, ausentou-se com toda 
familia, para o caminho do mar; 
- Manoel Fqrei ra  de Castilho, com 77 annos, de Taubaté. 

* 
* * 

De 1755 a 1758, processaram-se, num auto só, as habilitaç6es 
& gemere et mo&& de dois netos de Carlos-Pedroso da Silveira 
e de Isabel' Ebanos. Tratava-se de José Bento da Silveira e Ca- 
los Pedroso da Silveira, filhos de Francisco Alvares Corrêa (que 
S. L. diz Francisco Alvares de Castilho) e de Maria Pedroso da 
Silveira. Esta M v i a  fôra baptizada em Taubaté, conforme consta 
do termo lançado no livro segundo, folhas 23 verso e que reza 
o sepinte :  "Maria, filha de Carlos Pedroso e de sua May Isabel 

de Souza foi baptizada por mim nesta Igreja Matriz 
sendo padrinhos Antonio Cabra1 e Maria Bicuda aos tres 
de Mayo de 1692. Fr. Matheus da Sumpção." 

Como desejassem documentar bem o .processo, os habilitan- 
dos requereram juncçáo do t q m o  de baptismo, em São Paulo 
e do.de casamento, em São Vicente, de Carlos Pedroso, avô ma- 
terno delles, bem como do casamento de Francisco Alvares Cor- 
rêa e Maria Pedroso, seus paes. Não foram encontrados os livros 
parochiaes. Já naquella época, 1755/1758.. . 

Houve inquirições em Taubaté e em São Paulo. As daqui 
foram poucas, apenas quatro: 
- Capitáo-Mór José de Goes e Moraes, com 73 annos, que diz 

have,r conhecido Carlos Pedroso, em São Paulo, como es- 

- Padre Francisco de Xavier, "natural e morador desta", 
com 69 annos, "vive de minarar", disse que sabia que o 
Mestre de Campo Carlos Pedroso da Silveira era natural 
deste "reconcabo" de São Paulo, onde o conheceu e teve 
opportunidade de "ver que este se tratava com a gravidade 
com que se tratam as pessoas graves" ; 

- Ch,ristovam da Cunha de Moraes, com 61 annos, de Concei- 
ção dos Guarulhos, lavrador; 

- José de Moraes da Cunha, com 64 annos, tambem de Con- 
ceição dos Guarulhos. 

Em Taubaté, terra de Francisco Alvares Corrêa e de Maria 
Pedroso da Silveira, paes dos requerentes habilitandos, inqui- 



riram-se oito testemunhas, sendo vigario da vara o Padre 
Gaspar de Sousa Leal. Depuzeram, sobre a raça e sobre os co 
tumes, como se fazia mister: 
- Manoel Vieira de Amores, com 72 annos, natural de Tau 

baté, agenciador; - Lícenciado Timotheo Corrêa de Toledo, de 58 annos, na 

Leiria, agenciador; 
- Pautaleão Ferreira de Mendonça, de 77 annos, natural de 

Soroaba, lavrador; - Manoei Nunes de Çousa, com 80 annos, natural de São Se- 
bastiáo, agenciador; 

' - Francisco de Gusmão, com 59 annos, natural de Taubaté, 
lavrador; 

- Victorino Corrêa Nunes, com 78 annos, natural de São João. 
da Foz, lavrador. 

Em geral os testemunhos teem uma uniformidade monoto- 
na, limitando-se á materia da justificação: se se trata de catho- 
licos velhos e fieis e se não há, nos progenitores e seus ante- 
paEsados mais proximos, sangue judeu, mouro ou mulato. A pu- 
reza do sangue reputa-se essencial para a sentença de genera 
favoravel á pretenção manifestada, de ingresso no sacerdocio. 
Nesse processo de José Bento e de seu irmão Carlos Pedroso, as 
testemunhas insistem ainda, como as anteriormente referidas, 
que o Mestre de Campo Carlos Pedroso da Silveira, avô materno 
dos ditos habilitandos era da freguesia da Sé, em São Paulo e 
Isabel de Sousa Ebanos Pereira,. avó materna, & freguesia d 

. Xrajá, no Rio de Janeiro. Tambem nenhuma duvida fica que Fran- 
circo Alvares (Alvrea, que é como se dizia e escrevia) Corrêa e 
Maria Pedroso da Silveira, progenitores dos requerentes, conta- 
vam-se no numero dos taubateanos authenticos. 

* 
* * 

Não encontrei, no archivo da Curia Metropolitana de S ã 5  

nos, o primeiro, neto e o segundo, bisneto do Mestre de Camp 
Carlos Pedroso. 'Fioriano era irmão dos Padres José Bento 
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Carlos Pedroso, acima indicados e Estanislau, sobrinho dellrs, 
filho da irmã Isabel de Sousa Castelhanos, casada com Manoel 
Monteiro da Veiga, de São Caetano, Minas. Este casal tinha duas 
filhas, que falleceram no recolhimento de Macahuhas (Brigida 
e Anna), como se pode ver em SILVA LEME, volume V, Titulo 
"'I'aledos Pizas", pagina 512. 

Um outro bisneto de Caylos Pedroso da Silveira e Isabel de 
&usa Ebanos Pereira, Agostinho José da Fonseca Moreira, foi 
padre secular, ordenado em São Paulo. ElIe era filho de Agosti- 
nho Gago da Fonseca, nascido em Taubaté a 14 de Maio de 1726, 
e de Anna Moreira de Jesus, nascida em Guaratinguetá, em 24 
de S e t e ~ b r o  de 1736; netq paterno de Luiz da Fonseca (ou de 
Afonseca) Simões, português, da Farinha Podre, em Coimbra, 
e de Felipa Gago Lo-, baptizada a 24 de Maio de 1685, em Ytu, 

' primogénita do casal Francisco de Barjos Freire e Maria d? 
Moraes da Silva; neto materno de Leopoldo da Silveira e Sousa, 
filho de Carlos Pedroso e Isabel Ebanos, baptizado em Taubaté, 
a 15 de Junho de 1700 e de Helena da Silva Rosa, tambem bapti- 
zada em Taubaté, a 30 de Janeiro de 1703.- 

Agostinho José da Fonseca Moreira, que nasceu na Fregue- 
sia do Facão (Cunha, antes de 1785), e alli foi baptizado em 1764, 
requereu habilitação de genere et mribus. em 1792, e o processo 
aqui se acha, em São Paulo, no admiravel archivo da Curia, já 
citado tarias vezes no decorrer desta exposiçáo. Há informaçóes 
valiosas sobre a familia do habilitando, principalmente por se 
tratar  de zona onde os papeis parochiaes do seculo XVIII quasi 
não existem mais. 

No p,rocesso.do Padre Agostinho José da Fonseca Moreira, 
d e  1792, e no de seu primo Padre Manoel Rodrigues Tavares, 
muito anterior, de 1758, há curiosos dados sobre gente de Tau- 
baté e de Ytu, pois Felipa Gago Lobo, avó dos referidos pad,res. 
nascida em Ytu. de onde se mudára w r a  Taubaté, ahi morou 
longos annos, ekceptuado apenas o prazo, necessario, aliás, da 
aventura das minas de ouro das Geraes, como era a moda do 

:, tempo, nos começos do sem10 XVIII, para o.s paulistas que se 
prezassem. 

Encontrei essa Felipa Gago Lobo, minha quinta avó em 
linha paterna, morando em Cunha, em 1767, com 82 annos, em 
casa do filho Agostinho Gago da Fonseca, pae do Padre Agosti.. 
nho José da Fonseca Moreira. Ella vinha a ser prima do poeta 
Claudio Manoel da Costa, como se sabe, neto materno de outro 
Francisco de Barros Freire e Isabel Rodrigues de Alvarenga, 
paulistas, moradores na freguesia do Guarapiranga, Minas. 
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O Padme Agostinho Josél da Fonseea Moreira ou náo gozava 
da sympathia dm parochianos, ou era mesmo sacerdote pouco 
zeloso no cumprimento de seus deveres ecclesia?ticos, pois en- 
contrei, no Archivo do Estado, documento interessante, no qual 
se 18 queixa dada contra elle, em resposta a informaçáo que as 
autoridades civis pediram, aos municipes, a respeito dos vibrios 
das parochias. ( 4 )  Elle, Padre Agostinho, talvez nem se lem- 
brasse mais (se é que alguma vez o soube) de que um seu tio; 
trisavô, Dom João de Toledo Castelhanos, o mais religioso de to- 
dos os homens, morreu em cheiro de santidade e "expirou no 
mesmo ponto em que se elevava a sagrada Hostia pelo eelebrante 
da missa cantada na festa da Purificação, que a elle toeou no dia 
2 de Fevereiro de 1727", conforme a narrativa de PEDRO TA- 
Qms. 

Esse Dom João de Toledo Castelhanos, tio materno do Mes- 
tre de Campo Carlos Pedroso da Silveira, de quem foi curador, 
habilitara-se por sentença de genere, em 1658, mas deixou de 
entrar para a carreira sacerdotal, que foi seguida pelo filho se- 
gundo-génito Padre Lourenço de Toledo Taques, de que atrás 
se faz ~eferencia. 

* 
* * 

Com o fito de procurar algum esclarecimento, examinei tam- 
bem o processo do Padre Pedro da Fonseca de Carvalho, irmão 
de criação de Leonel Pedroso da Silveira e seu collega, nos es- 
tudos do Collegio dos Jesuitas da Cidade do Salvador, da Bahia, 
como refeci paginas atrás. 

Alem do que jB ficou dito, vê-se que o Vigario da Vara, em 
1732, era o Padre Antonio de Lima Fagundes. Depuzeram, em 
Janeiro de 1732, as seguintes testemunhas: 
- Diogo Barbosa do Rego, Capitão, com 70 annos, natural 

de Taubaté; 

4 "Existe nesta Villa sem occupa~ão, e tem supprido algumas vezes 
as faltas do sobredito vigario (Padre José de Almeida Leme) e no que 
respeita o seu comportamento, e costumes, tem seguido os mesmos passos 
do dito vigario, n5o tem probidade para a pobreza antes tem falta de 
caridade e sciencia nos exercicios do Ministerio Sacerdotal." (Irrformação 
da Camara de Jacarehy, de 22 de Setembro de 1799, prestada a Antonio 
Manoel de Mel10 Castro e Mendonça, govemadõr da Capitania de São 
Paulo (1797-1802). Livro Zi, folha 52 verso). 
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- Manoel Nunes de Sousa, Ajudante, com 55 annos, naturai 
de São Sebastião, "morava em Taubaté desde cinco annos" ; 

- João da Veiga, Mestre de Campo, com 80 annos, natural 
de São Paulo; 

- Francisco BorgesRodrigues, de 73 annos, natural de Tau 

- Manoel Garcia de-Peralta, natural de São Paulo, morava 
em Taubaté fazia 23 amos; 

- Salvador Gil do Prado, de Taubaté; 
- Domingos Lobo, com 67 annos, de Taubaté; 
- Antonio da Cunhq, Garcia, com 65 annos, natural de Sã* 

- Miguel Garcia da Cunha, Capitão, com 57 annos, natural 
de São Paulo; 

- João Sobrinho de Mo~aes,  Capitão,' com 70 annos, natural 
de São Paulo, fazia 50 annos que morava em Taubaté; 

- João Ribeiro Maciel, com 60 aunos, natural de São Paulo; 
- João Antonio das Neves, com 50 annos, natural de Mogy, 

fazia vinte annos que morava em Taubaté; 
- Domingos André dos Santos, com 65 annos, português, sol- 

- Gaspar ,Pereira da Costa, com 47 annos, português ; 
- Paulo Vieyra: da Maia, com 81.annos, natural de Taubaté; 
- Isabel da Cunha, filha de Henrique da Cunha. 

Nesse processo de habilitação fica bem claro que Miguel de 
Sousa e Silva, tabelliáo em Taubaté e que casou com Barbara 
Moreira de Castilho, "de tradicional familii paulista", era de 
origem modesta, tendo como progenitores Manoel F~ancisco de 
Moura e Mariana da Silva, a qual casou segunda vez, no Rio de 
Janeiro, com Antonio Francisco Caminha, pfficial de sapateiro. 
Parece que o primeiro marido, alcunhado "o Barriga", desem- 
penhava o mister de pintor. Manoel Francisco de Moura, pintor, 
seria talvez de Alvaiazere (Leiria), tendo morado e casado em 
Alemquer (Lisboa). 

Ainda a proposito de Carlos Pedroso da Silveira, há bastante 
tempo vem-me trabalhando O espirito hypothese que precisa ou 
não ser provada á luz de documentação fidedigna. Todos os indi- 
cios, veementes, são pelo sim. 

E' o caso que Barbara Heliodora Guilhermina da Silveira, 
esposa de Ignacio José de Alvarenga Peixoto, ao que me parece, 



* .  mais divulgada e, assim, mais facil de verificação. 
A tradição, quanto á heroina mineira, considera-a oriunda 

de f a m i ~ í  paulista. Havia nascido em São João d'El-Rey e tinha 
como progenitores o Dr. José da Silveira e Sonsa, que foi advo- 
gado nAquella localidade e D. Maria Bueno. Sobre Maria Buenq 
nenhuma duvida: filiava-se aos Buenos de Ribeira, de São Paulo. 
Fica a difficuldade apenas para a linha paterna, dos Silveiras. 

Penso que o Dr. José da Silveira e Sousa, de-São João d'El- 
Rey, é oJosé, que se encontra em SILVA LEME, ao tratar, este 
autor, dos filhos do Sargento-Mór Estanislau da Silveira e Sousa 
e de Clara Maria Leite (Volume V, da Genealugia Paulistana, 
Titulo "Toledos Pizas", pagina 512, n.' 3-1, 4-f). 

Essa identificação, do José, de SILVA LEME, supra dito, 
com o Dr. José da Silveira e Sousa, advogado em São João d'El- 
Rey e pae de Barbara Heliodora é que deve ser provada. Feito 
isso, estará a esposa de Alvarenga Peixoto ligada á descendenda 
do Mestre de Campo CarlÒs Peclroso. 

Como foi dito varias vezes, no decòrrer deste trabalho, o 
Governador de Taubaté, Piudamonhangaba e Gnaratinguetá ca- 
sára em São Vicente, com D. Isabel de Sousa Ebanos Pereira, 
descendente de Heliodoro Ebanos, filho de Helius Eobanus Hes- 
sus (1488-1540). Helius Eobanus Hessus, o mais querido dos 
professores da Universidade de Erfurt, lecionou tambem em 
Nurenberg e Marburg, e passava, ao seu tempo, como o maior 
talento poetico. Publicou obras em latim e deu, nesta lingua, 
traduc~óes do grego, entre as  quaes a "Iliada", de HOMERO. 
muito estimada. Corre wmct veridico o dito de Luthero sobre 
Helius Eobanus Hessus; que elle era o "Rex poetarum Germa- 
nice". 

Filho de Helius Eobanus Hessus, foi Heliodoro Ebanos, en- 
contrado por Hans Staden, em São vicente, no meiado do século 

(5) Sobre Heliodoro Ebanos, ver REVISTA DO INSTITUTO HIS- 
TORICO E GFBGRAPHICO DE SAO PAULO, volume XIII, de 1908. 



Rio de Janeiro, era Gibaldo Ebsnos Pereim, de quem foi filha 
D. Isabel de Spusa Ebanop Pereira, a esposa de Carlos P e d r ~ r o  
da Silveira. O nome Hdkdom representava, de tal arte, tradiçáo 

a antiga e a té  certo pwto glon9sa da familia de Isabel. . 
Por outro lado, tudo indica que Carlos Pedroso da Silveira, 

neto paterno de D. Maria Miguel da Silveira, natural de Angra, 
da Terceira, devia provir, embora remotamente, como expuz 
neate artigo, de Guilher,me da Silveira, o táo curioso Willem vau 
der Wáagen, povoador das Ilhas de São Jorge, Fayal, Terceira.. . . 
Homem bom, empreendedor, intelligente, elle proprio adaptára 
o nome flamengo á linguagem portuguesa, para fugir á adapta- 
ção popular, inexpressiva, já esboçada em Vsndarági. O nome 
t&jj- constituia, portanto, bella e antiga tradiçáo na familia 
de Carlos Pedroso da Silveira. 

Nessas condições, uma menina, baptizada com o lindo nome 
de Barbara, Hcliodor(r. G u i l h e  da Silveira, apresenta mui- 
tissimas probabilidades de pertencer a familia onde tivessem 
existido Oiilhermu, e Heliodomr de certa importancia, o que se 
dava exactamente na do Sargento-MOI Estanislau da Silveira e 
Sousa, neto materno de Carlos Pedrwo e de Isabel Ebanos. E' 
sabido que os paes davam, ?os filhos, nomes onde se combinavam 
engenhosamente homenagens avoengas e lembrasqas affecti- 
vas. . . Procuravam reviveç, na prole, todo o passado da familia. 

Ignoro se ainda existem descendentes de Barbara Heliodora 
Guilhermina da Silveira e Ignacio José de Alvarenga Peixoto, 
casados em 1778. Como se sabe, Alvarenga viu-se condemnado 
á morte, na forca, em São Joáo d'El-Rey, pela sentença de 18 
de Abril de 1792. Dois dias depois, commutava-se a pena para 
degrêdo perpetuo em Dande, lugar relativamente bom. Final- 
mente, a 2 de Maio, terceira sentença substituia Dande por Am- 
baca, muito inferior, sem recursos, pessimo e para Arnbaca se- 
guiu elle a 23 do mesmo mez e anno, tendo fallecido em 1P de 
Janeiro de 1793. 

Eram estes quawo os filhos do casal, ao tempo da sentenp:  
1." Maria Ephigenia de Alvarenga, com cerca de 12 annos, 

fallecida em 1794, já na casa dos 15; 
2.' Jose Eleuterio de Alvarenga, com seus 5 annos. pois havia 

nascido em 1787. Casou em 1811 e falleceu em Abril de 1831, 
deixando filhos, entre os quaes uma filha de nome 
- Maria Ephigenia, nascida em 1816; 

3P Joáo Evangelista Damasceno de Alvarenga, com 3 annos. 



CARU>S PEDROSO. DA SILVEIRA 

Foi, durante dez annos professor de latim, na Campanha 
r e casou, em 1a1. Consta que morreu louco no Rio.& Ja- 

neiro. Deixou, pelo menos, dois filhos: 
- José Igwcio - Maria, casada com Damaso Xavier de Castro, com uma 

filha de nome Anna Guilhermina de Alvarenga, que 
vivia em Christina; 

4.4 Tristáo Antonio de Alvarenga, com 2 annos, afilhado de 
Thomaz Antonio Gonzaga. Falleceu, tuberculose, em 16 de 
Dezembro de 1816. 

O Dr. LUCIO JOSE' DOS SANTOS, no seu excellente tra- 
balho sobre "A Inconfidencia Mineira", de onde tirei notas sobre 
a farnilia de Alvarenga Peixoto, informa que Barbara Heliodora 
morreu tuberculosa. em 24 de Maio de 1819, em São Gongalo do 
Sapucahy, aos 60 a m o s  de idade. Refere-se a um baptizado em 
que ella foi testemunha, a 9 de Outubro de 1814 e cita uma inter- 
dicção de Maio de 1812, pela qual passou a ser curatelada do 
Capitão Simão Lopes de Araujo, seu cunhado. 

Nega, o autor citado, que Barbara tenha enlouquecido com 
a desgraça que .attiugiu a familia, em 1789, o que lhe parece 
fantasia e desejo de e levv Barbara e diminuir Maria Jaaquina 
purothéa de Seixas, a famosa "Marilia".. Accresceuta que Bar- . 
bara Heliodora teve sempre carinhos da familia: seus filhos J-e 
Eleuterio e João Damasceno, suas irmãs Mariana Candida da 
Silveira e Iria Claudina Umbelina da Silveira e seu cunhado o 
Capitão Simão Lopes de Araujo. 

São Paulo, Março de 1936. 













~pontamentos para a Historla ' 
de Sema Negra 

A FUNDAÇÃO 

O SEGUIPDD BANDEIRISMO 

A fundação de Serra Negra não é uma data: 6 o vabalho 
silencivq e abnegado de uma época, que começa ahi pelas altu- 
ras de 1821, (1) quando Lourenço Franco de Oliveira, (2) com a 
familia e escravatura, deixou te-ras de Bragança e, atravessando 
impémios caminhos, veiu para o municipio de Mogy-Mirim, onde 

(I) - O historico da fundaçjo da cidade de Serra Negra, baseamo-lo 
em grande parte na5 valiosas informagks prestadas pela sra. d. 'Maria 
Luisa de Oliveira Leme, veneranda matrona ha pouco fallecida. A dis- 
tincta senhora leu nosso trabalho, quando foi publicado, em 1928, no 
"Correio Paulistano". Achou-a exacto, conforme testemunho de seu dii- 
tincto filho. sr. Benedicto Leme de Abreu. D. Maria Luisa, que possuia 

t u m a  clara intelligencia, era enteada de d Rita Bueno de Olizeira, igual- 
mente conhecida por Rita Framo, filha do fundador da cidade. 

Foram consultados tamhem varios archivos. taes como o da Curia 
IDiocesana de Campinas, o da Curia Metropolitana de São Paulo e outros. 

Foi em 1821 que Lourenço Franco de Oliveira veiu para o municipio de 
Mogy-Mirim, porquanto, segundo nos disse d. Maria Luisa, d Rita Franco 
costumava contar sempre, a seus enteados, que ti&= dez annos quando 
-aoompanMra seus paes ás novas terras que iam cultivar. 

D. Rita Franco falleceu, nesta cidade, aca oitenta annos, com o espi- 
rito lúcido, como' o attestam todos quantos a conheceram de perto. Em . 

natural da Villa Nova gragança, onde nasceu em 1811. Esteve nas nossas 
TOPOS a sua certidZo.de baptismo, datada de 13 de Julho de 1876 e assigna- 
do Pelo então vigario dwudla pasoehia, eonego Esecbias Galváa da Fm- 



fundou, a alguns kilometros da serra Negra, (3) j2 perto da capi- 
tania de Minas, (3-A) o latifundio fazendeiro das Tres Barras. 

Inaugurava-se, por esse tempo, o que Alfredo Ellis (Junior) 
denominou: o segundo bandeirismo. 

Os seculos XVI, XVII e XVIII se haviam notabilisado com 
a epopéa das bandeiras de conquista e descobrimento. O seculo 
XIX teve, em Sua phase amanhecente, um valor não menor: 
caracterisou-se pelo reerguimento da energia paulista, que esta- 
va adormecida, por assim dizer, desde a descoberta de oiro nas 
Minas Geraes. E' que para as regiões auriferas se havia escoado 
o melhor elemento de Piratininga. 

No inicio do seculo XIX, porém, os paulistas, que traniam 
ainda as mesmas qualidades eugenicas e os mesmos nomes lau- 
reados de seus ancesQaes, realisaram, com a abertura de lavon- 
ras  e a plantação de cidades, obra de significação historica tão 
grande quanto a de seus avós. 

O espirito nomade e aventureiro das gentes de São Paulo - 
que foi, sem duvida, uma das mais altas virtudes dessa raça 
de gigantes, á qual deve o Brasil a sua immensidade geogra- 
phica - esse espirito bruxoleava. Nascia, em compensação, nes- 

toura. Esse documenta, que pertenceu a d. Maria Luisa de OINeira Leme, 
diz, entre outras coisas, que Rita era filha legitima do sargento Lourença 
Franco dPOliveira e de Manuela Maria Bneno, esta natural de Atibaia e 
aquelie de Bragança. 

(2) - Lourengo Franco de Oliveira nasceu em Bragança no anno dc- 
1775. Tinha, pois, 46 annos quando vein para o municipio de Mopy-Mirim, 
e 53, quando Serra Negra foi erecta em capella curada 

O assentamento do obito do fundador da cidade encontra-se a folhas 
quinze, do livro competente, numero 1, da parochia de Serra Negra. E 
assim reza: 

"Lourento - A w  treze de março de mil oito centos, e trinta e tres, 
neste Curato de Nossa Senhora do Rosario de Serra negra Com os-sacra- 
mentos todos bairro do rio do peixe Faleceo da Vida presente de molestia 
interna 'Lourenço Franco de Oliveira, idade sincwnta, e oito, Casado com 
Dona Manoela Maria. Bueno, fes suas disposicão por um apontamento 
poriso não  tem abentestado. Foi seo corpo acompanhado solenemente, e 
cantoce tres mementos envolto com a Bito Franciscano, e por mim re- 
comendado enterrado dento desta Matriz debaixo da Capella Mor. O Pe. 
Policarpo Joaquim F. 01. Cesar." 

Existe, no cartario de par desta cidade, o inventario de ~ o u r e h p  
Franco de Oliveira, cujos autos estão bem conservados. 

(3) - Diz João Mendes de Almeida, no seu interessante "Diccionarim 
Geographico da Provincia de São Paulo", paginas 239 - 240: - " S e m  
N a  compç9o de H&~n-yêr6, "um pouco volteadora". De herá, ad- . 
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ses peitos de assombrosa resistencia, os nobres pendores para 
vida rural, d& que falla o eminente sociologo Oliveira Vianna 
em seus wtaveis trabalhos. 

E o estoicismo heroico despendido na creaçáo das proprie- 
dades ruraes era o mesmo de que. deram próvas os homens dos 
seculos anteriores, em suas empresas arriscadas. ''partindo para 
o s e r i a  agreste, escotelo, apenas acompanhado de alguns ne- 
gros e uns poucos caboclos, o paulista do seculo XIX se isolava 
particularmente no amago do oceano verde da matta" (4)para  
ahi lavrar a terra e formar fazendas. 

O bragantino Lourenço Franco de Oliveira póde, sem duvida, 
ser incluido na galeria desses oitocentistas de velha tempera, 
que possuiam, ao mesmo tempo, a intrepidez de seu; antepassa- 
dos bandeirantes e os traços caracteristicos dos senhores ruraes, 
ricosdessas "affeicóes tranquillas e suaves, elaboradas no reces- 
so dos lares estaviis e pacificas." 

ASPECZY>S DA EPOCA 

Quando Lourenço Franco se installou em suas novas terras, 
no municipio de Mogy-Mirim,' o Brasil atravessava um mo- 
mento de inquietação civica: lutava-se pela independencia na- 
cional. 

verbio, "um pouco",n, complemento nasal de herã para ligar esse adver- 
bio á *r6 "voltear". O nome contrahidb e sendo aspirada o h, sôa CerP- 
n'-&ré. Allusivo ás curvas que cada uma dessas serras faz, parecendo mais 
um grupo de montanhas, mais ou menos alcantiladas, do que uma s 6  
serra. " 

(3-A) - "Jozé Caetano Monteiro Guedes Cadete do Regimento de 
Cavallaria de linha de Minas Geraes, e Commandante das picadas de Mogy 
Merim etc. Attesto t. faço serto Que a deviza desta Capitania dista da 
serra Negra, ao alto da Serra da Boa vista Rumo direito, o que sertifico 
pella instrnçoens que tenho neste Quartel. para siguranças dos Riais direi- 
tos pertencentes a esta Capitania de Minas gerais, e atbe o preieente 
náo ha ordem nenhuma para se modar a dita deviza, por me ser esta 
preseate paGo esta por mim feita assignada e jurarei seporeivel for. Quartel 
da phcsda de Mugi merim, 26 de Maio de 1819. Jozé Caetano Monteiro 
Guedes,. cadete commandante. O cadete incarregado nesta picada, J o d  
G a r c a  de Almeida Frant. Pg. quarenta réis de sello. S. Paul: 25 de 
Junho de 1825. Mesquita" (Ar hivo do Estado de São  Paulo, Divisas 
de Sáo Paulo 6 Minas", l 7 ~ - l k l ,  S. Pauto, 1894.) 

(4) - Alfredo EUis (junior). 
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Era deploravel o estado geral do paiz. Elevado improvisada- 
mente á sede da Monarchi Portugueza, o Brasil continuava a 
viver dentro de um Qiste e confuso ambiente colonial. Si no 
litoral, ou com ,mais exactidáo, na cidade do Rio de Janeiro; 
introduzira D. João VI, não obstante a má vontade de seus auli- 
cos, uns laivos de progresso - a verdade é que, no interior, a 
nossa patria marcava passo e era ainda quasi que a mesma colo- 
nia abandonada dos seculos passados. Estavam abertos os portos 
brasileiros ás nações da mundo civilisado. Entretanto, eram pra- 
blematicas as communicações entre a s  cidades das capitanias 
mais importantes. 

São Paulo, nesse tempo, muito embora não tivesse aquelle 
aspecto de desolação e de ruina que Saint-Hilaire encontrou aari 
villas de Minas Geraes, era apenas uma pobre cidadezinha pit- 
toresca, collocada entre o Anhangabahú e o Tamanduatehy. 

Governava a Capitania, o ultimo dos capitães-generaes: João 
Carlos Augusto Oeynhauser Grevembourg (visconde de Ara- 
caty). 

Existiam, no territorio paulista, tres mmarcas sómente: São 
Paulo, Hytú e Coritiba. 

A' comarca de Hytú então, Mogy-Mirim. E o que 
era Mogy-Mirim nos primeiros annos do seculo XIX, di-lo Saint- 
Hilaire, em linhas precisas: - "Está situada esta villa em região 
plana, coberta de campinas e capões. Em 1819 compunha-se ape- 
nas,de duas ruas parallelas, e na provincia de Minas (5) teria 
sido, quando muito, séde de-freguezia. As casas são baixis, pe- 
quenas, e, na maioria, construidas de varas cruzadas e uma terra 
cinzenta que lhe: dá um aspecto triste. Não creio que o numero 
dellas fosse superior a cem, e só havia duas que além do,rez 30 
chão tinham mais um andar. Além da igreja parochial, que é 
mnito pequena, dedicada a São José, ha mais outra com a invo- 
cação de Nossa Senhora do Rosario. Veem-se nesta pequena villa 
muitas vendas mal providas e duas lojas, uma das quaes bem 
vistosa. Os habitantes são, na maioria, agricultores que só aos 
domingos vêm á cidade." (6) 

, ( 5 )  - Saint-Hilaire percorreu S. Paulo em 1819, mas só relatoa a. 
viagem em 1849. 

C 
(6) - Saint-Hilaire, "São Paulo nastempos coloniaes", traducçáo de 

Leopoldo -Pereira. 



Na segunda década do secuto XIX estavam transformado& 
em proprietarios ruraes e, por conseguinte, sedenQrisados, os  
grupos nomades e guerreiros que vinham das primeiras entradas. 
Manifestava-se, por isso, entre elles, a necessidade de uma orga- 
nisaçáo social. "Um lavrador limita-se com outro - são palavras 
d,e eminente pensador - e os instrumentos, apparelhos, bestas, 
que utilisa, o variado dos seus productos e as diversas artes que 
a agricultura chama em seu auxilio estabelecem relações neces- 
sarias entre os  habitantes de uma região e tornam indispensavel 
um rudimento de villa que lbes sirva de centro." 

Foi essa, mais ou menos, a origem d e  Serra Negra. 
Aberta a sua lavoura; de pé as casas de moradas p v a  a sua 

familia, escravatura e aggregados; plantado emfim o seu lati- 
fundio das Tres Barras (7) - Lourenço Franco de Oliveira pro- 
curou alguns vizinhos (raros, por causa da grande extensão das 
propriedades agricolas) e entendeu-se. com elles N a  que fosse 
erecta, num ponto de convergencia das fazendas da região, uma 
pequena capella. 

Uma capella representava, nessa época, - como, aliás, atÈ 
hoje - o centro obrigatorio da sociedade rural, onde, nas missas 
dominicaes, nas novenas festivas e nos terços vespertinos, s e  
fraternisavam pela mesma crença os  moradores de toda a re- 
dondeza. 

Escolheu-se pwa tal uma planicie na fralda da serra Negra,. 
distante mais ou menos seis kilometros das Tres Barras e onde 
já havia duãs ou tres casas de construcçáo primitiva, cobertas 
de sapê. 

Passava torcicolando perto um ribeirão manso e claro. Er- 
guiam-se em redor outeiros de configuração bizarra. O a r  era 
puro. A agua potavel era optima. 

Em terreno ahi situado e que, mais tarde, com José Antonio 
e João Franco, doou ao respectivo patrimonio (8), Lourenço 

(7) - A fazenda fundada por Lourenço Franco de Oliveira era enor- 
me. Occupava uma grande area compreheudida entre o logar denominado 
"Bico de Pato", na estrada Serra Negra-Lindoya, e o inicio do mono 
das "Sete-voltas", na mesma estrada. Esses lagares tendem a desappa- 
rewr com a construcçáo da nova rodovia estadual. A fazenda das Tres 
Barras era de cereaes e creaçáo. 

(8) - Adolpho A. Pinto e outros, "A Provinda de São Paulo", 1888, 
pagina 52i .  
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Franco de Oliveira ergueu, com o auxilio de vizinhos, uma pe- 
quem e humilde capella sob a invocação de Nossa Senhora do 
Rosario (9) ,  cons~uindo  em frente ama casa para a sua familia. 
A' proporção que os dias corriam, levantavam-se novas casas. 
E onde actualmente, na pittoresca cidade serrana, é a praça 
Lourenço Franco de Oliveira, principiava a viver a povoação, 
que tinha o mesmo aspecto tristonho das pequenas povoações 
brasileiras. Ao centro, uma capella tosca. Em derredor: casas 
de  paus a pique e longas beladas. 

CAPELU CURADA 

Poucas e sem a menor conservação eram, nesse tempo, as 
vias de communicaçáo em todo o paiz. Peores deviam ser as desta 
zona, onde os accidentes topographicos tornavam os caminhos 
quasi inaccessiveis. Nisso residia, precisamente, uma das razões 
priucipaes das grandes diffjculdades encontradas pelos habitan- 
tes desta terra na execução dos menores emprehendimentos. 

Ao contrario, por conseguinte, do que acontece em. nossos 
dias, nos quaes, ao longo dos caminhos de ferro e das rodovias, 
se  constroem cidades em semanas, Serra Negra formou-se lenta-. 
mente, ao sabor das circunstancias. 

A época de sua fundação, que se iniciára, pois, como vimos, 
por volta de 1821, só terminou, póde-se dizer, em 1828. 

Tres annos antes da Abdicação. 
Longe das lutas politicas que se desenrolavam no paiz e em 

que se chocavam opiniões e interesses, Lourenso Franco de Oli- 
veira trabalhava sem cessar pelo desenvolvimento do logar que 
havia fundado. Tanto assim que, no mencionado anno de 1828, 
encabeçando uma representação dos "povos de Serra Negra", 
pedia elle ao bispo diocesano de São Paulo a creação de capella 

Attendeu-o D. Manuel Joaquim Gonçalves de Andrade, que, 
como vice-presidente da provincia, estava, no momento, em exer- 

(9) - A imagem de Nossa Senhora do Rosano venerada na capellinha 
de Louren~o Franco de Oliveira era uma pequena e linda imagem, a qual 
hoje se encontra na fazenda da sra. d. Isolina de Moraes, carinhosamente 
conservada. 

O oratorio que servia de altar mór 6 mencionada capella acha-se eni 
poder dos herdeiros de d. Mana Luisa de Oliveira Leme, que são agora 
proprietarios de grande parte da fazenda aberta pelo fundador da cidade. 
No mencionado oratorio, veem-se ainda estampas e imagens antigas, bem 
como moedas coloniaes de 1819, 1820. 



cicio. E, por provisão de 23 de Setembro do mesmo anno, fo 
povoaçáozinha de Lourenço Franco erecta em capella curada. 

Damos abaixo, na integra, essa provisão. (10) 
"D. Manoel Joaquim Gonsalves de Andrade pr. merce 

Deus, e Confirmação da Se Apostolica Bispo de S. Paulo, do 
Conselho de S. M. Im. & & & Aos que esta N. Provisão virem 
Sande, e Benqão em o Senhor; Fazemos saber q. Attendendo 
Nos ao  q. pr. sua  pam. representarão os Povos da Capeila dè 
N. Snra. do Rozario de Serra Negra filial de Mogy merim deste 
N. Bispado, tendo em consideração a longa distancia com as- 
peros caniinhos, em que estão pa. procurarem em suas respetivas 
Parochias o p a s t o  espal., e conhecendo Nos depois de mais 
serias, e exatas informaçoens o qto. convem q. S .  M. I. ali 
erija hua Parochia o que ora levamos a Sua Augusta Preza. em 
qto. isto senão verefica querendo Nos da nossa pte. minorar 
todos os encomodos destes Povos, pr. bem espal., e tem po- 
ral seu Havemos pr. bem plã. preze. erigir, e constituir a da. 
Capella da Serra Negra Curada com os limites seguintes - prin- 
cipia na estrada que vem de Mogy merim pa. a da. Capela em 
hum Espigão entre o Engenho do Tene. Joze Fjz. Palhaos, e 
o de Joaqm. Cintra da Silveira ate o pico Alto, plo. mmo. Es- 
pigáo devizando entre o Engenho do Rdo. João Joze Ramalho, 
e o do Alfes. Joaqm. Joze Pires; plo. mmo. Espigão entre s 
Sitio de Anto. R n t o  Guedes, plo. mmo. Espigáo entre o Sitio 
de  Mel. Ferreira do Prado, e o de Mel. d,e Siqra. Padilha: 010. . . 
mmo. Espigáo ate descer no Rio Camandocaya; passando o Rio 
Prumo direito a hum Espigão plo. mmo. Espigáo a te  a Serra 
do Caguarata, pla. Serra abaixo a te  o Rio de Jaguari, q. con- 
fronta com a Va. de S. Carlos; plo. Rio acima te frontear 
huma que deviza com a Va. de Bragança entre o Sitio do Capam. 
Salvador Ortis de Camargo, e o de Joaqm. @tis plo. mmo. Es- 
pigáo entre o Sitio digo, plo. mmo. Espigão a procurar o Nas- 
cente; entre o Sitio do Captam. Joze Moreira da Silva e o de 
João da Roza, plo. mmo. Espigáo entre o Sitio de Pedro de 
L i ,  e o de Mel. da Silvra. plo. mmo. Espigáo entre o Sitio 
do fallescido Franco. de Lima Rocha e o de Franco. Correa da 
boa vefeda, plo. mmo. Espigáo entre o Sitio do mmo. Lima, 
e o de Joaqm. Anto., plo. mmo. Espigáo ate descer no Ribei- 

10) - Livro de Registro de Provisóes do anno de 1828, folhas 5, verso 
Archivo da CnM Metropolitana de São Paulo. A certidão da provisão nos 
foi fornecida, graciosamente, pelo illnstrado director desse archivo. cav. 
F. de Salles Collet e Silva. 
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ráo q. vem do Pinhal, passando o do. Ribeirão a hum Espigáo 
defronte, q. se chama Toncural, que deviza entre o Engenho do 
mmo. lima e o Sitio de Mel. Joaqm. Moiráo; plo. mmo. Es- 
pigáo a descer no Rio Camandocaya entre hum lugar chamado 
Salles, e a Fazenda dos Mostaldes, que foi do fallescido Igncu. 
Roiz, sobindo o Rio ate passar a Ponte do Capam. Roque de 
Olivra. Dorta ao Rio acima ate o Sitio de Marcellino Gomes, e 
dahi a sahir na Estrada do falescido João Pirks da Serra, e 
seguindo a mma. Serra a s a h i  na Estrada do Roque, seguindo 
pela Serra a diante a descer no Sitio de Mel. Jacinto, q. esta 
na beira do Rio do Peixe, atravessando o Rio a rumo.direito a 
procurar hua Serra q. fica entre o Sitio do falescido Ajude. 
Theodoro Roiz Tavares e o de Joáo Xer. Ferra. ate Areas do 
&raia1 de S .  Francisco de Paula de oiro fino plas. das. Areas 
pa. a pte. do Nascente ate hum Espigáo q. desce no Salto do 
Rio do Peixe entre o Sitio do' falescido Anastacio Pinheiro, e o 
do falescido Joáo Glz - passando o Salto seguindo pr. hum 
Espigáo acima devizando entre o Sitio do Alfes. Jacinto Joze 
d,e Araujo Cintra e a s  terras do Alfes. Jaze Deziderio Rnto 
ate o Espigáo que diviza com Pedro de Godoy Bueno, e seguindo 
pelo Espigáo abaixo ate o Ribeiráo da Penha abaixo do Sltio de 
Luis Cardoso; passando o Ribeiráo procurando o Espigáo, e se- 
guindo o Espigáo acima q. passa nos Canaviaes do Alfes. Joáo 
dos Santos Camargo ate dar na estrada onde foi principiada. - 
Mandamos pois que esta se cumpra, e será app~ezentada aos 
Rmos. Paroehos de Mogy merim, Braga., Oiro fino e Campinas 
que confináo pa. que copiando em os livros do Tombo risquem 
de seus Roes a todos os mes. compreheudidos nos livros digo, 
nos limites aqui mencionados, os  quaes passarão a prestar obi- 
diencia como Applicados ao  Rdo. Capelláo Curado que par? este 
effeito tirará Provam., e passará a ter os livros necessajios pa. 
Assentos de Baptismos, e Cazamtos. e o do Tombo onde esta 
será tambem copiada. E pa. que chegue a nota. de todas cada 
hum dos mencionados parochos, e o Rdo. Capelláo lerá esta em 
dois dias festivos a Estação da Missa Conventual, de que pas- 
sarão Certidão bem como de a terem cumprido em tudo o mais. 
Dada em S. Paulo sob N. Signal, e Sello das N. Armas aos 23 
de 7bro. de 1828. E eu Pe. Ildefonso Xavier Ferreira Official 
da Camara Episcopal a escrevi. - Manoel - Bispo. - Bar- 
bosa - Chanca. 1 $ W .  

A capeua curada de N. S. do Rosario de serra Negra, como 
acabamos de vêr, limitava-se com Campinas, Braganp, Mogy- 
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Mirim, de cuja parochia era filial, e Ouro-Fino, Estado de Minas 
Geraes. 

O primeiro capelláo curado foi o padre Camillo José de Mo- 
raes Lellis. 

O primeiro baptisado realisou-se a 9 de Novembro do mesmo 
anno de 1833. A 26 desse mez e anno assentou-se o primeiro 
obito. E no dia immediato foi feito o primeiro casamento. (11) 

DE CAPELLA CURADA A C O M A P C A  

PROCESSO DE EVOLUÇAü 
t 

O processo de evolução das cidades brasileiras, no Imperio, 
seguia, quasi sempre, os mesmos tramites. 

De capella curada passavam os logares, naquella época, a frr-  
guezia, a que corresponde, no periodo republicano, o districto 
de paz. 

Depois, subiam a villa. 
A creaçáo de villa, de conformidade com a s  Ordenações d o  

Reino e Carta Constitucional, (12) importava, então, na de mu- 
nieipio, cuja séde podia ser elevada a cidade. 

Por fim, chegavam a termo e comarca. 
Serra Negra foi capella curada durante treze amos. Isto é: 

de 1828 a 1841. 

(11) - Suecederam ao padre Camillo Moraes Lellis, no cargo de 
capellio curado, os padres Policarpa Joaquim de Oliveira Cesar, Felippa 
José Pereira, Roque de Sousa Freire, Domingos da Silva Bracarense, Ma- 
nuel de Aimeida Pereira, Mutinho Barreto. Depois da elevaçáo da capella 
a freguesia ou parochia, em 1641, foram vigarios os padres frei Francisco 
da Piedade Peztedc, JosC Gomes Pereira da Costa, Francisco das Chagas 
Caminha, João Hygino Lessa, Antonio Corrêa Leme, Candtdo José Corrêa, 
Antonio Minuel d e  Camargo Lacerda, Francisco Carneiro Pereira, João 
Elebori, Pasdioal Blotta, Xavier Marsicano. Paçchoal Gazineo, João Baptis- 
ta  Bellinfanti, Dario Azzi, Modesto da Cunha Montserrate, conego Joáo 
Osorio Marcondes, padre Francisco Maria Terlirzi, conego Humberto 
Manrini. 

O munici~io está haie dividido em duas mrochias: Serra Nema e - 
Lindoya. 

O primeiro &$%entamento de biptisado feito na parochia de Serra 
Negra, ainda quando capella curada, foi o seguiute: (Livro n. 1, folha n. 2. 
Archivo de Curia Diocesaua de Campinas) " C u a d o  - Aos nove dias 
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UM DESPACHO DE LOtJRENÇO FRANCO 

Serra Negra era ainda capella curada.. . Já possuia, entre- 
tanto, escrivão e juiz de paz. 

O escrivão chamava-se Gregorio de Godoy Moreira. 
O juiz de paz não era outro sinão Lourenço Franco de Oli- 

veira, o fundador. 
Ha, por exemplo, nuns autos de demanda, existentes -no ar- 

chivo do Cartorio Civil desta cidade, o seguinte despacho exarado 
por Lourenço Franco: 

"Conçedo avenia pedida igoalmte. seje notificado o 
Supdo. e sua mer. pa. compareçerem na pra. aud. 
Capella do Rozario 8 de  Junho de 1831. Oliveira." 

Em pagina seguinte dos mesmos autos se encontra a as- 
signatura toda do fundador da cidade com a declaração do cargo 
que occupava e que era o de juiz de paz.. 

1841.No anno anterior, entre apprehensões e jubilos, Pe- 
dro I1 havia assumido o governo do Brasil. No anno seguinte, 
uma revaluçáo deveria abalar toda a provincia, (a revoluião de 
Sorocaba) ecoando até e s t y  rincóes serranos, que aprestaram a 
sua Guarda Nacional, conforme se deduz do requerimento apre- . ' 

sentado á Camara Municipal, na sessão de 20 de Agosto de 1870, 
pelo tenente-coronel Antonio Gonsalves Mamede. 

- do mez de Novembro de mil oito centos, evinte, e oito nesta CapeUa 
Curada de Serra Negra baptisei, e pus os Santos Oleos ao innocente Custo- 
dio filho de Lourenço da Silva Pinto, e de sua muiher Gertrudes Maria; 
do  bairro de Camandaocayo: foráo Padrinhos Custodio Pinto da Fonseca 
e sua mulher Anna Maria de Soiza; todos desta applicação, de que fiz este 
assento, que assigno. O capellão curado Camillo José de Moraes Lellis." 

O primeiro obito assentado na capella curada de Serra Negra foi este: 
(Livro n. 1, falha n. 2, Archivo da Curia Diacesana de Campinas) ''Maria - 
Aos vinte, e seis de Novembro de mil oito centos, e vinte, e oito anms 
nesta applicação, e bairro de Camandaocaya falleceu de Lombrigas Maria 
filha de Leonardo Pereira Vidzl, de idade de trez annos: seu corpo foi 
involto em pano branco, por mim recomendado, e sepultado no Cemiterio 
desta Capella Curada de Nossa Senhora do Rosario. O capellão Curado 
Camillo José de Moraes Lellis". 

Eis como foi assentado o primeiro casamento: (Livro n. 1, folha n. 2, 
Arcbivo da Cwia Diocesana de Campinas) "Ignacio Jose de Moraea e 
Ebcolnaüui Maria Franco - Aos vinte, e sete de Novembro de mil oito 
centos, e vinte, e oito nesta Capella Curada de Nossa Senhora do Rosario 

. , 



Em 1841, a I2 de Março, pela lei n. 173, a capella curada 
d e  Serra Negra foi elevada a freguezia. 

Era presidente da provincia, Raphael Tobias de Agniar, que 
iria comprometter-se na menchnada revolta. Raphael- Tobias 
d e  Aguiar. foi tamhem o ultimo possuidor da decantada Mar- 
queza de Santos.. . 

E' este o texto da lei G'3: 
"Raphael Tobias de Aguiar, Residente da Provinda de 

Paulo, etc. Faço saber a todos os seus habitantes, que a Ass 
bléa Legislativa Provincial decretou, e eu sanccionei a Lei s 
p i n t e :  Artigo 1P - Ficam erectas em freguezia as capellas 
curadas d õ  Campo Largo do munici~io da villa de Coritiba e da 
Serra Negrado municipio da villa de Mogy-Mirim, o presidente 
da provincia lhes marcará os  limites. Artigo 2.O - Ficam revo- 
gadas as disposiçóes em contrario. Mando portanto á todas aE 
autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei 
pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente 
como nella se contém. O Secretario desta Provincia a faça impri- 
mir, publicar e corrq. Dada no palacio do Governo de São Paulo 
aos doze dias do mez de Março de mil oito centos e quarenta e 
um. Raphael Tobias de Aguiar" . 

VILLA 

A 24 de Março de 1859, pela lei n. 651, saucciohda pelo 
presidente José Joaquim Fernandes Torres (do Conselho de S. 
Magestade o Imperador, Senador do Imperio e tc)  foi Serra 
Negra elevada á categoria de villa, ficando seus habitantes "obn- 
gados a fazer a casa da camara e cadêa a sua custa". 

' 

da Serra Negra, feitas as denunciaç5ens, e sem impedimento algum, paga 
a taixa do Competente sello, pelo meio dia em minha presença, e das tes- 
temunhas abaixo assignadas se receberão em Matrimonio na forma da 
'Santa Igreja Ignacio José de Moraes, filho legitimo de-Antonio José de 
Moraes e de Clara Domingues dos Passos, e Escolastica Maria Franco, fi- 
lha legitima de Joaquim Alves da Cunha ja fallecido, e de Gertrudes Maria 
.Cardoso: O Contrahido natural da Villa de Bragança, e a Coutrahida da 
Atibaia, e residentes nesta Applicaqáo da Serra Negra. Receberão as 
%eingaons Nupciaes, de que para constar fis este termo, que com as teste- 
munhas me assigno. O CapeUáo Curado Camillo José de Moraes Lellis, 
João de Siqua. Cardoso Cruz, e signal de Manuel + Domingues Alvarenga 
João de Soiza Moraes e Marja Gertrudes de Godoy." 

(12) - Djalma Forjaz, 'O desmembramento dos mnnicipios do Estado 
d e  São Paulo", publicado no #O Estado de São Paulo", 1930. 



Serra Negra, por essa época, era um pequeno e pobre arraial. 
Possuia apenas uma rua, a de SanQ Cruz, pela qual se tomava 
a estrada que levava a Amparo; e um largo, o da Matriz. Casas 
espalhadas aqui, alli. 

. Existia, desde 1865, na humilde povoasão, uma escola de 
primeiras letras. Desde esse anno, tambem, os sepultamentos 
eram feitos fóra da Igreja, num rustico cemitqio que havia a 
sahida da estrada do Rio do Peixe. 

Gente simples, costumès sãos, habitos patriarchaes. 
De accôrdo, porém, com o artigo terceiro do decreto de. 

13 de Novembro de 1832 era mister installar solennemente o 
municipio que acabava de ser creado. 0s' homens grados do logar 
agitwam-se. E deliberaram, então, escolher, para tal solenni- 
dade, o dia 7 de Setembro do referido anno de 1859. 

No dia fixado, o presidente da nova Camara, major Antonio. 
Pires da Fonseca, acompanhado do secretario interino, Vicente. 
Ferreira Alves Nogueira, reuniu, em recinto adrede preparado,, 
os vereadores e lhes deferiu juramento. Em seguida declarou 
installada a nova villa. Eram vereadores: o alferes João Modestrr 
da Cunha Franco, João Baptista de Vasconcellos, José Roque 
de Moraes, José Franco de Moraes, e Joaquim José Gomes, 

O PRIMEIRO LIVRO DE ACTAS DA CAMARA 
MUNICIPAL 

Ainda existe, muito bem conservado. no archivo da Muui- 
cipalidade local - archivo esse que foi carinhosamente organi- 
sado pelo sr. Manoel Carlos de Toledo, durante a gestão do sr. 
cap. Antonio Eduardo de Almeida, na prefeitwa municipal - o 
primeiro livro de actas da Camara. Seu termo de abertura é o. 

"Este livro hade servir para nelle se lançar as actas dos 
trabalhos da Camara Municipal desta nova villa; suas folhas 
váo por mim numeradas e rubricadas com a minha rubrica q u r ~  
dis - Fonseca - e no fim leva o emcerramento em o qual, se de- 
clarão o numero de folhas. Serra Negra 6 de Setembro de 1859. 
Antonio Pires da Fonseca. " 

ACTA DE INSTALLAGAO DA VILLA 

A acta da instaliação da villa de Serra Negra encontra-se 
no livro respectivo,. numero 1, existente ainda no archivo da  
Municipalidade local 

:L-., 



APQNT. PARA .4 HISTOPA DE SERRA NGRA 

E' do teor seguinte: 
"Autto de instalação da nova villa de nossa Senhora do 

Rozario da Serra negra creada pela lei provincial numero doze 
de vinte e quatro de Marqo de mil oitocentos e cincoenta e nove. 
Anno do Nassimento de nofso Senhor Jezus Christo de mil e oito 
centos e cincoenta e nove, trigesimo oitavo da Independencia e 
Imperio do Brasil, aos sete dias do mez de Setembro do dito 
anno nesta villa- de nossa Senhora do Rozwio da Serra negra 
na c a F  destinada para as cessões da Camara Municipal da mes- 
ma, ahi achou-se presente o Senhor Presidente Major Antonio 
Pires da Fonseca, com migo Secretario interino abaixo declarado 
e assim mais os seis Vereadores que com- a Camara Muni. 
cipal da referida Villa, eleitos nos dias tres e quatro do mes de 
Julho do corrente anno, aos quaes o dito Senhor Prezidente de- 

. ferio o competente juramento e deu posse do cargo na forma do 
estilo, tudo em comformidade do disposto nos decrettos de treze 
de novembro de mil e oitocentos e trinta e dous, vinte e dous 
de JuIho de mil e oito centos e cincoenta e tres, e portaria do 
Exceilentissimo Prezidente da Provincia de vinte e nove de abril 
do corrente anno. Em virtude do disposto no Artigo te,rceiro do 
referido decretto de treze de novembro de mil e oito centos e 
trinta e dous, vão neste transcriptos a lei da miaçáo desta Villa, 
a designação de seus limites, e o juramento, e posse dos Verea- 
dores o que hrd0 é do theor seguinte, vai no fim do autto 
transcripta a lei da criação desta Villa. Thiar do twmo de jura- 
mento aos Vereadores. --Aos sete dias do mes de setembro 
de mii e oito centos e cincoenta e nove nesta Villa de nossa Se- 
nhora do Rosario da Serra negra, na casa destinada para as 
cessões da Camara Municipal da mesma Villa, ahi acharão-se 
presente, os cidadoes Major Antonio Pires Fonceca, Alferes Joáo 
Modesto da Cunha Franco, João Baptista de Vasconeellos, Jose 
Roque de Moraes, Joaquim da Costa Figueisedo, José Franco de 
Moraes, Joaquim José Gomes, elleitos a tres e quatro de Julho 
do corrente anno, para o cargo de Vereadores da Camara Mu- 
nicipal desta Villa, aos quaes o Senhor Prezidente da mesma 
Camara deferi0 o juramento na forma da lei e deu posse; do que 
para constar lavrei o prezeate termo em que assigna o Prezi- 
dente e os Vereadores juramentados. Eu, Vicente Ferreira Alves 
Nogueira, Secretario interino que o escreví. Emtempo, não com- 
parece0 o Vereador Joaquim da Costa Figueisedo, dia e hora 
supra. O Sevetario Vicente Ferreira Alves Nogueira que O' es- 
crevi. Antonio Pires Fonseca, Joáo Modesto da Cunha Franco, 
João Baptista de Vasconcellos, José Franco de Moraes, José 
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Roque de Moraes, Joaquim José Gomes. - E por esta forma 
deuce por instalada a Villa de nossa Senhora do Rozario da 
Serra negra, como nesta se contem e dedara, d o  que para constar 
lavrei o prezeute autto no qual assigna o Senhor P~ezidente com 
os Vereadores elleitos. Eu Vicente Ferreira Alves Nogueira, Se- 
cretario inferino que o escrevi. aa) Antonio Pires & Fonseca, 
João Modesto da C. Franco, José Franco de Morais, Joáo Baptis- 
ta de Vasconcellos, José Roque de Morais, Joaquim José Go- 

Seguem-se, no livro de actas, algumas paginas em branco. 

TRABALHOS CAMARARIOS 
Na sessão da nove1 G m a r a  Municipal, realisada a 25 d e  

Outubro de 1859, sob a presidencia do major Antonio Pires da., 
Fonseca, foi apresentada pelo vereador Fonseca, na ordem do 
dia, a primeira indicação, que foi a seguinte: 

"que se mandace faser um cofre grande com boa feixadura 
e que se compre um pote e um prato razo e dous copos para bebet- 
agua e uma Tezoura de apwar papel, uma caixa de obreia uma 
campainha e uma salva pequena. Foi aprovado." 

o PR~MEIRO ORÇAMENTO MUNICIPAL 

A commissão de contas, na sessão realisadaa 23 de Feve- 
reiro de 1861, apresentou á Camara o pr im~iro  orçamento da' 
receita e despesa. Esse orçamento, que foi approvado e remet- 
tido á Assembléa Provincial para os fins de direito, é do teor 

"A comição de contas tem a honra de sumbeter a provação 
desta Camqa, o orçamento da receita e despeza para o anno 
corrente; Ramo 12% aferição 24$ L p s .  para mascate 40$ con- 
sumo 51m' corte de res pr. cabeça 8$ licenças pa. vender a 
gl. 48$ carne verde e subsidio literario 43$ multas diversas 6@ 
saldo existente em 31 de ]Obro. de 1860 11$543. Despeza grati- 
ficação ao  Secretario 15@ dita ao Fiscal W$ dita ao portro. 5@ 
sustento com prezos pobres e luzes pwa a prizáo 20Q6 aluguel 
com caza de prizão 1 3  porsentagem a o  procor. 25$364 obras da 
Camara 5% despeeas eventuaes 30$ obras publicas 2086379 emtran- 
d o  em discuçáo foi aprovada he igualmente aprovado as contas 

(13) - Livros de Actas n. 1, folha 35. Archivo da Camara Municipal 
de Serra Negra. 



GUERRA DO PARAGUAY 

A guerra que fomos obrigados a sustentar contra o cau'i- 
lhismo -de Lopez levantou em todos os rincões da patria brasi- 
leira loucas enthusiasmos. 

Em Serra Negra, como era natural, ella deu ao patriotismo 
de seu povo, attitude vibrante. 

A 17 de Dezembro de 1866 a Camara da villa reuniu-se, em 
sessão extraordinaria, para resolver a melhor maneira de auxi- 
lia? o governo no grave momento por que passava o paiz. 

Presidiu essa sessão o padre Antonio Corrêa Leme, que por 
alguns annos foi vigario da parochii e que, hoje, constitue figu- 
ra de destaque da historia serrana. 

Abrindo-a, pronunciou o sacerdote enthusiasticas palavras. 
E terminou assim o seu discurso: 

"Querendo esta Camara marchar de accô~do com as authori- 
dades e auxilia-las no empenho de arranjar o maior numero de 
recrutas, voluntarios e designados, promove0 esta reunião de 
pessoas gradas do municipio, afim de se assentar nos milhoreç 
meios de levar isto a effeito e conta que todos unirão os  seus 
esforços para este fim, pois quando se trata da causa publica, 
devem-se por de parte 3s dissidencias Politicas e uuiremlse to- 
dos como um só homem para auxiliar o Governo, porque o amor 
da Patria está acima das c?nsiderações individuaes". (14) 

Segundo se verifica pela leitura das actas da Camara Mu- 
nicipal, innumeros serranos-se bateram no Paraguay. Como bons 
brasileiros. 

A PRIMEIRA CADEIA E O PRIMEIRO MERCADO 

Serra Negra, ahi por volta de 1869, com suas ruas desertas, 
suas casas de longas beiradas e seu largo melancolico, onde se 
erguia a igrejinha de h u r e n ç o  Franco, era apenas u m  villa 
socegada e obscura. 

Ao longe, lá para os lados do nascente, levantava-se a mu- 
ralha da serra. Extendiam-se, em redor, campos calados, onde 
pastava o gado descuidoso e valles humidos, onde cqrria serena- 
mente a agua espelhante dos ribeiros. 

A população serrana, composta, quasi toda, dessa velha aris- 
tocracia rural de que fala Oliveira Vianna, era naturalmente or-  
deira e pacata. 
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Entretanto, existia na villa uma cadeia, levantada um pouco 
longe do centro habitado, quasi no inicio da estrada do Rio do 
Peixe, mais ou menos onde hoje se encontra a Confeitaria Mar- 
chi. A cadeia, porem, não se parecia com a s  suas congeneres de 
agoça. Não tinha portas. Os presos de todas as categorias eram 
amarrados a um cepo. (15) 

Outra coisa curiosa é que, por esse tempo, Serra  eira &o 
possuia predio para o funecionamento do mercado: os generos 
destinados á venda precisavam ser expostos ao  a r  livre. 13ahi 
a razão por que alguns moradores da villa, resolveram pedir aos 
poderes munici$es providencias a tespeito, como se vê na acta 
da sessão da Camara realisada a 13 de Abril do mencionado anno 
de 1869. 

"Foi lido - diz a referida acta - uma representação assigna- 
da por José da Rocha Franco, Francisco Antonio Pugliere Vi- 
bonete e J&o Candido de Assis Ferreira representando a esta 
Camara que não havendo no mercado desta villa eommodos para 
o s  mercadores em tempo de chuva resguardarem os  seus generos 
e mesmo por causa do logar ser improprio par ser em rua de 
porcissáo portanto os representantes requer que esta Camara 
mude o 1uga.r e este que tenha proporqóes para se fazer um ran- 
chão para agasalho dos mercadores para que os representantes 
offerecia para ajuda da construcçáo do rancháo 20$033 por cada 
um." 

A Camara, depois de algum t e m p ,  attendeu ao  pedido. Era 
justo. E mandou construir o mercado. atraz das "taipas da Cadêa. 
nova, onde esteve uma Capella de Santa Cruz" e onde em nossas 
dias é o largo do Mercadinho. 

Em 1879, quando Azevedo Marques escreveu sobre este muni- 
cipio uns rapidos apontamentos, Serra Negra era ainda uma 
pobre villa de aspecto colonial, sem movimento, sem a menor 
preoccupação de progresso. 

Além da Matriz, nenhum outro edificio publico possuia. Sua 
população era de 4.750 habitantes, sendo 214 escravos. Seus elei- 
tores não passavam de 12. Contava apenas 85 fogos. Duas escolas 

(15) -Depoimento do capitão Francisco P i t o  da Cunha, eminente 
chefe republicano, que aqui reside ha mais de cineoenta annos. O cap. 
Francisco Pinto da Cunha é uma das mais destacadas figuras da histaria 
politica do municipio. Foi propagandista da Repuhlioe e prefeito nesta 
cidade. 



mixtas diswibuiam á infancia serrana a instrucçáo primaria. A 
lavoura era já de cafe. A renda provincial e a geral eram arre 
dadas por uma agencia de collectoria em Mogy-Mirim. A receita 
municipal náo ultrapassava a pouco mais de 1 :íXO$OX). 

A RUA DA VARZEA . 

Serra Negra conservavam seus nomes populares. 
A actual rua Visconde do Rio Branco chamava-se rua de 

Santa Cruz; a José Bonifacio, rua das Flores; a Saldanha'Mari- 
nho, travessa do Tanquinho; a Prudente de Moraes (anterior- 
mente Luis Leite), rua Direita; a Tiradentes, rua de Santo An- 
tonio ou rua &'Ponte. A rua 7 de Setembro, que nessa época não 
possuia a extensão actual, chamava-se rua do Gommerdo. Havia 
tambem o largo de São Benedicto, actual p r a p  da Indep~nden- 
Qa, e o I v g o  da Matriz, que hoje se chama praça Lourenço Fran- 
co de Oliveira. 

Os nomes das mas, como consta da acta da sessão da Camara 
Municipal, realisada a 6 de Setembro de 1873, eram escriptor 
nas esquinas pelo fiscal. 

Mas, Serra Negra progredia. Resolveram, por isso, os seus 
dirigentes, a 9 de Fevereiro de 1875, abrir mais uma m a  no bairro 
da Vwzea. 

Ao ser executada a resolução, á Camara se Ihe deparou um 
sério obstaeulo. Os vereadores se viram embaraçados para ven- 
cê-lo. Era inacreditavel, espantoso: o proprietario de um terreno 
por onde devia passar a nova rua negava-se ir cedê-lo á Munici- 
palidade. 

Que fizeram então nossos 'antepassados? 
Consultwam seus amigos e correligionarios do Rio do Pei- 

x e  (16), com elles combinando o plano de acçáo. 
Numa belb manhã, aqui aportava, chefiando um decidido 

grupo de filhos do pitoresco povoado, Salvador de Almeida. 

(16) - Hoje, Lindoya, districto creado a 29 de Julho de 1%99, pela 
lei n. 638, e installado a 23 de Fevereiro de 1900. 

(17) - Depoimento do Cap. Francisco Pinto da Cunha. testemunha . d o  facto. 



A principio, como era natuol,  a nova via publica tomou o 
nome do bairro da Vqzea, onde estava situada. A 19 de Fevereio 
de 1887 a Camara resolveu chamar-lhe rua da Liberdade. SD 
mais tarde, no periodo republicano, 6 que lhe deram o nome que 

Serra Negra, em 18&0, não possuia ainda os  requisitos neces- 
sarios para  se^ erevada a termo. Villa acanhada e pobre não 
podiamos aspirar a tanto. Esperassemos. Era essa a opinião dos 
vereadores da época, que a fundamentavam assim: 

"A caza que serve de Cadeia nesta Villa é de proporçáo 
acanhada e incapaz de acomodar o numero de jurados e&idos. 
pela lei para uma sessão de jury. E' uma caza particular de uma 
constrncção sem divisões necessarias para uma salla de jwy, e 
sem comodos necessarios para testimunhas. Como se quer dar a 
tal edificio proporçáo de uma Cadeia regular! e com capacidade 
para jury. Basta atender-se que esta caza tem de frente sete- 
metros e de fundo nove metros e oitenta centimentros e a sala. 
mais espaçosa que existe tem de frente quatro metros e d e  
fundo seie metros e tendo um pequeno quarto que serve de ar- 
quivo e hum que serve actualmente de Cadeia e hum ditto q. 
serve de quartel da Policia e estes pequenos. Quanto á qualifi- 

desconhecidos.'' (18) 

Entretanto, quatro annos depois, a 16 de Maio de 1B4, era 

Não sabemos si já tinhamos, nessa época, predio sufficiente 
para o funccionamento do Jury e numepo legal de cidadãos para 
a constituição do corpo de jurados. E' de crêr que sim. 

(18) - Livro de Actas. Archivo citado. 



NT. PARA A ii iST DE SERRA NEGRA 

CIDADE 

A 21 de Abril de 1885, o presidente da Provincia, José Luis 
de Almeida Couto, commendador da Ordem de São Gregorio 
Magno, sancciouou a lei n. 113, elevando a cidade a villa pa- 
cata e boa. 

ABOUIÇAO DOS ESCRAVOS 

Serra Negra, segundo a tradição, jamais possuiu grande nu- 
mero de escravos. O municipio foi, por isso, um dos que, no 
Estado, mais depressa receberam correntes immigratorias. Os 
immigrantes mais antigos que para aqui vieram foram de origem 
portugueza. Depois é que veiu, em grande escala, a calonia 
italiana. 

Mas, sobre a repercussão da lei Aurea nesta localidade, ne- 
nhum documento importante encontrámos. A esse respeito, tam- 
bem a tradição oral bem pouco guarda. E esse pouco é cpnfuso, 
contradicforio. 

Sabemos, ~orérn ,  que o Juizo de Orpháos do Termo recebeu 
com applausos a resolução magnanima do governo imperial. (19) 

15de Maio de  1888, mais ou menos. 
Preside a audiencia o segundo supplente em exercicio, cida- 

dão Este"áo Franco de Godoy. E' porteiro Pedro Francisco do 
Amaral. 

Ao toque de campainha do estylo, executado pelo official 
de Justiça "que serve de semana", pelo mencionado Juiz foi dito 
o seguinte: 

"que antes de iniciad,os os trabalhos cumpria o grato e pa- 
triotico dever d e  congratular-se com o Pais, com o Ministerio 
de dez de março e com a Regencia de Sua Alteza Imperial pela 
passagem e sancçáo da gloriosa lei de treze de Maio que riscou 
das nossas instituições a vergonha tres vezes secular do elemento 
servil; e ordenava que se escrevesse no protocollo dos escrivães 
presentes este voto de felicitações que seria assignado pelas pes- 
soas do foro que neste momento se achaváo na sala da audiencia." 

O termo foi esqipto pelo escrivão de orpháos. Fortunato 
José Dantas de Vasconcellos e assignado por Esteváo Franco de 
Godoy, que na qualidàde de segundo supplente em exercicio pre- 

(19) - Protocollo dar audiencias, livro n. 2, archivo do cartorio do 
2." officio desta comarca. 
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sidira a audiencia, Theophilo Dias de Mesquita, José FranGsco 
Soares filho, João Antonio de Arruda, Fr. de Assis Ferreira 
Sampaio, delegado de policia, José Rebello de Amorim, Pedro 
Francisco do Amaral, Antonio Marcondes Alves Alvirn e For- 
tunato José Dantas de Vasconcellos. 

REPUBLICA 

Serra Negra possue tradição republicana. 
Ainda nos dias em que o Imperio irradiava, sobre as provin- 

eias, força e prestigio, já um grupo de republicanos, dentre os 
quaes destacamos o cel. Pedro Penteado, já fallecido, e o capitáo 
Francisco Pinto da Cunha, trabalhava ardentemente, neste mu- 
nicipio, pela implanta~ão do novo regime. Não obstante contarem 
com adversarios formidaveis, como João Candido de Assis Fer- 
seira, chefe cmservador, e Candido de Abreu, procer liberal - 
os moços que se abrigavam sob a bandeira dos novos principios 
politiaos conseguiram, ahi por 1886, quando mais forte ia a re- 
acção monarchica, uma camara repliblicana. (20) 

O anecdotario serrano regista, tambem, acerca da Republica, 
um caso curioso. 

Em 1885, mais ou menos, o secretario da Camara, Antonio 
Faustino de Figueiredo Brasil - sympathica figqra de bohemio 
intelligente, cuja vida constituiu um capitulo de romance (21) - 
resolveu, com alguns companheiros decididos, depois de esgo- 
tadas algumas garrafas de boa cerveja portuguesa, proclamar 
a Republica em Serra Negra. O plano foi logo executado. To- 

(20) - Livro de actas. Archivo citado. E depoimento do eap. Francisco 
Pinto da Cunha. • 

m(21) - Antonio Faustino de Figueiredo Brasil era uma figura curiosa, 
cuja vida se envolvia em pesado mysterio. Appareceu certa feita Iresta 
localidade, onde fixou residencia. Ninguem soube de onde vitra. Annos 
depois. aqui chegou uma escolta policial e o levou preso. Não se conse- 
guiu saber tambem o motivo dessa prisão. A tradição, pelo menos, náo 
guardou esse detalhe da vida romantica de Antonio Faustino. Antonio 
Faustino, entre nós, deu próvas de intelligencia náo vulwr e relativa cul- 
tura. Foi aqui rabula e secretario da Municipalidade. Um dia, com peças 
velhas, reconstruiu um piano. . (Informatões de um contemporaneo do 
interessante bohemio. Referimo-nos ao sr. Antonio Pinto da Fonseca, que 
aqui residiu quasi sessenta annos e foi individualidade de prestigio no com- 
mercio serrano.) 

Outro typo interessante que passou por Serra Negra foi o conde de 
La Rase. Ouçamos a seu respeito o depoimento de  um amigo, José Quirino 
de Sousa Filho, modesto quão estudioso cidadão: 
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mou-se a Cadeia. Foram presos os dois ou tres soldados que al$i 
se encontravam. E o resto do dia foi de festa. No dia seguinte, 
porém, aqui chegava um refo~ço policial de Amparo, que conse- 
guiu com facilidade restabelecer a ordem. (22) 

Era natural, pois, que a praflamaçáo da Republica fosse 
recebida com extraordinarias manifestações de jubilo, nesta lo- 
calidade. 

Na noite de 16 de Novembro, Serra Negra revestiu-se de 
galas. O povo delirou. 

E, no dia 17, a Camara se reuniu sob a presidencia do cidadão 
Janua,rio do Amara1 Campos, afim de deliberar sobre o memora- 
vel acontecimento. 

Leiamos a propria acta dessa sessão, que, aliás, foi escripta 
por Antonio Faustino de Figueiredo Brasil: 

"Aos desesete dias do mez de Novembro de 1889, nesta 
cidade de Serra Negra, na salla das Sessões da Cama. .Mal. pre- 
sentes o presidente da Camara cidadão Januario Amal. Sousa 
Campos e os vereadores Augusto Belisario de Sousa Mello, João 
Chrisostomo Pupo, Ignacio Tristão da Silveira e João Pires Pi- 
meotel, faltando sem participação os Vereadores Antonio Fran- 
cisco de Oliveira, José Marianno de Oliveira, Benjamin Domin- 
gues de Godoy e Manoel Pinto de Ola. Franco e sendo meio dia 
declarou O Preside. aberta a sessão. Expediente. Pelo Presi- 
dente foi dito que, constando por Telegrammas recebidos e ainda 
por diversos joruaes, de forma a não poder duvidar-se que no 
dia 15 do corrente mez foi deposto o Governo Imperial e em seu 
1oga.r proclamada a Republica n o  Rio de Janeiro, na cidade de 

"O mallogrado Maximiliano, Conde de La Rosé era membro da familia 
imperial allemá. Talvez ralado por algum grande desgosto, abandonou sua 
~ a t r i a  e os doces carinhos de sua familia, procurando no  Brasil um lenitivo 
aos seus soffrimentos maraes. Ignoramos o anno em que chegou a esta 
cidade, ainda villa nesse tempo. Embora palestrasse muito com seus ami- 
gos, notava-se em sua physionomia uma tristesa profunda. Para combater 
esse mal que o minava lentamente abusava demasiado das bebidas alcooli-, 
cas. Um dia entrando eni sua casa abandonada, nos suhurhios desta cidade, 
enforcou-se. Datado de uma intelligencia lucida, discorria sabiamente so- 
bre qualquer aisumpto. Era  amigo de todos, principalmente das crianças. 
Da Allemanha recebia os seus vencimentos que eram consumidos em pro- 
digalidades. Antes de  suicidar-se escreveu uma carta dirigida á princesa 
Luisa, sua irmã. Essa carta era escripta em allemáo e em bellissima calli- 
graphia" 

(22) - Depoimento do sr. Antonio Pinto da Fonseca, que foi teste- 
munha do facto. 
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São Paulo Capital desta Provincia e em muitas outras Provin- 
çias do Imperio, achando-se já nomeado um Governo Provisorio, 
resolveo convocar extraordinariamente a Camara afim de que 
a mesma como directa interprete dos sentimentos dos Municipeç 
e ainda como mais proxima zeladora de seus interesses, propo- 
nha, discuta e resolva com urgencia a$ medidas que julgar mais 
convenientes aos interesses do Paiz e a manutenção da ordem 
durante a perturbação que necessariametite deve apparecer no 
começo do estabelecimento de uma nova ordem de cousas. Indi- 
cação: Uma, assignada pelos vereadores Joãv Chrisostomo Pupo 
e Augusto Belisario de Sousa Mello, da forma seguinte: - Ten- 
do sido recebida com manifesto jubilo pelo Municipio a noticia 
d a  Proclamação da Repuhlica, o que fica ainda mais provado com 
os festejos puhlicos hontem a noite expontaneamente feitos pela 
população da cidade, não havendo de parte alguma a minima 
demonstração de opposiçáo ao estabelecimento da nova forma de 
Govqrno, indico que a Camara dirija ao Governo Provisorio da 
Provcia. um manifesto de adhesão por parte do hlunicipio á Pro- 
clamação da Republica como actual Governo do Paiz, nomeando 

. tambem uma Commissáo que promova entre os municipes a as- 
signatura de,igual manifesto de adhesão. Posto em discussão e 
a votos foi unanimemente approvada e em seguida o Presidente 
nomeou para comporem a commissáo que deve anga~iar  assigna- 
turas para o Manifesto de adhesão por parte dos Municipes os 
Cidadãos Felix da Silva Leite, Dr. Leonidio Ribeiro e Camillo 
Pires Pimentel os quaes achando-se p.resentes, declararam accei- 
t a r  o encargo, e o manifesto de adhesao por parte da Camara foi 
immediatamente, feito e assignado pelo Presidente e Vereadores 
presentes. - Uma dos mmos. Vereadores, da forma seguinte: - 
Considerando que deposto o Governo Imperial, achão-se como 
forçosa consequencia igualmente depostas as authoridades por 
elle e por seus delegados nomeadas, não podendo existir como 
authoridades legalme. constituidas sinão aquellas que occupam 
cargos de eleição popular; considerando mais que o Municipio 
não  pode estar sem uma authoridade aquem esteja encarregado 
a policiamento do Municipio, indico que a Camara officie ao Juis 
d e  Paz mais votado unica authoridade que se acha em condições 
legais, convidando-o a tomar a si o policiamento do Municipio, 
proviioriamente até que o Governo tome (medidas nesse sentido, 
participando ao mesmo Governo as medidas que tomar. Posto 
em discussão e a votos foi unanimemente approvada. Nada mais 
havendo a tractar encerrou o Presidente a Sessão e de tudo 

para constar lavrei a presente acta que vai assignada pelo Presi- 
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dente e Vereadores presentes depois de lida e approvada. Eu, 
Antonio Faustino de Figueiredo Brasil Secretario da Camara 
a escrevi. Januario do Amal. Ssa. Campos Prezide. da C. M . - 
João Ch,rysostomo Pupo - Ignacio Tristáo da Silveira - João 
Pires Pimentel - Augusto Belisario de. Sza. Mello." 

O Juizo de Orphãos recebeu, tambem, com vivas manifesta- 
ções de jubilo, a proclamação da Republica. 

Audiencia de 26 de Novembro de 1889, presidida pelo cidadã 
João Candido de Assis Ferreira, primeiro supplente em pleno 

Porteiro: Pedro Francisco do Amaral. 

"Aberta a audiencia ao meio dia, ao toque da campainha 
do estyllo, pelo official de Justiça que servia de semana, pelo dito 
Juiz foi dito que acatando e respeitando o novo ~eg imen  pro- 
clamado no Paiz, convida aos empregados e mais funccionarios, 
independente de quaesquer convicções a tambem o acatarem e 
respeitarem, a bem do progresso, da paz e da ordem. Pelo es- 
crivão do Juizo Municipal Cidadão José Rebello de Amorim foi 
dito que, tendo em data de vinte e quatro do corrente mez, adhe- 
rido a actual fórma de Governo em officio que dirigiu aos quatro 
Juizes de Paz deste Districto, julgava-se dispençado de assignv 
o presente Termo, mas o faz em attenção ao  Meretissimo Juiz, 
visto reconhecer em suas palavras a melhor boa vontade para 
que seja rodeado de todo o prestigio o actual Governo. Pelo 
Advogado Doutor Benjamin Soares de Azevedo foi dito que 
igualmente adheria a Republica proclamada a quinze do corrente 
mez na Nação Brasileira, e que não podia deixar de offerecer os 
seus servi~os a causa publica, louvando as medidas tomadas pelo 
Governo Provisojio de São Paulo e Governo Federal do Rio que 
tem toda a calma e moderação iniciando o novo regimen e forma 
de Governo a tanto tempo almeiada no Paiz. E por mim Fortii- 
nato José Dantas de Vasconcellos, escrivão de orphãos deste ter- 
mo que de coração abraço as ideias supra expedidas porque fui 
sempre Republicano e que assignara a mensagem enviada pela 
Camara Municipal ao Governo Provisorio, não é ocioso fazer 
presente declaração não só como particular como tambem como 
funccionario publico que escreve e assigna o presente termo. O 
que ouvido pelo Juiz mandou que extrahida uma copia do presen- 
t e  termo para ser enviada ao Governo de São Paulo fossem 
feitas as devidas remessas e declarações nos P~otocollos das 
Audiencias. Nada mais havendo a tractar mandou o Juis encerrar 
o presente termo, o que pata constar lavrou-se o presente termo, 
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- que vae pelo Juiz assignado comigo escrivão a seu cargo e func- 
- cionarios. Eu, Fortunato José Dantas de Vasconcellos, escrivão 

de orphans o escreví. João Candido de Afsis Fe,rra., Benjamin 
Soares <Azevedo, José Rebello de Amorim, José Mendes de To- 
ledo, Pedra Francisco do Amaral, Fortunato José Dautas de 
Vasconcellos." 

COMARCA 
Finalmente, Serra Negra, a 30 de Dezembro de 1893, foi ele- 

vada a comarca. O decreto respectivo foi sanccionado por Jorge 
Tibiriçá, que occupava pela primeira vez o governo de São Paulo. 
Esse dec,reto recebeu o numero 114. E é o seguinte: 

"O Governador do Estado, attendendo ás representações 
que lhe dirigiram a intendencia municipal de Serra Negra e mui- 
tos moradores do termo do mesmo nome, a respeito da neces- 
sidade de ser creada nelle uma comarca, e considerando serem 
procedentes os fundamentos daquellas representações; decreta: 
Artigo 1.' - Fica creada a comarca de Serra Negra, constituida 
pelo termo do mesmo nome, que se desliga da comarca de Am- 
paro, com as divisas actuaes. Artigo 2." - Revogam-se as dis- 
posições em contrario. O secretario do Governo o faça publicar. 
Palacio do Governo do Estado de São Paulo, 30 de Dezembro 
de 1890. Jo,rge Tibiriçá." (23) 

GOLPE DE ESTADO 

O golpe de Estado-de 3 de Novembro de 1891 repercutiu em 
todo o paiz. E a quéda de Deodoro, verificada a 23 do mesmo 
mez, occasionou, como era natural, modificações administrativas 
não só nos estados como tambem nos municipios. 

A nossa Inteudencia Municipal, nessa época, era composta 
do dr. José Antonio de Mello, Leopoldo Palhares de Andrade, 
Francisco de %usa Abreu, Miguel Rigotti, José Roque de Mo- 
raes, capitáo Feliciano Leite da Cunha, Antonio José Vaz. 

(23) - ,Serra Negra, de 1828 a 1858, pertenceu ao  termo de Mogy 
Mirim, comarca de I tú ;  de  30 de M a r ~ o  de 1858 a 24 de Fevereiro de 1853 
pertenceu á comarca de Mogy Mirim; de 24 de Fevereiro de 1863 a 21 de 
Abril de 1873, ao termo de Amparo, comarca de Braganga; em 21 de Abril 
de  1873, passou a fazer parte da comarca de Amparo; a 16 de Maio de 
1884, foi elevada a termo, com um logar de juiz municipal e de orpháos. 

Foram juizes de direito desta comarca, desde 1890 até 1933. oe srs: 
d ~ .  Luiz de Aguiar e Sousa, Braz Odorico de Freitas, João Gonyalves de  
Oliveira, Pacifico de Oliveira Lima, José de Mesquita Barros, Julio Amaro 
da Rosa Furtado, Aristides de Toledo Piza, Thales Dùarte de Almeida. 
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Essa Intendencia, solidaria com Deodoro e com Americo 
Brasiliense, o presidente de São Paulo que cahira com o funda- 
d o ~  da Republica, resignou coiiectivamente o mandato. 

O povo, então, acclamou intendentes Joaquim Rodrigues de 
Siqueira Bastos, presidente; Antonio Pires Ramos Pimentel, 
Ignacio Tristáo da Silveira, Joaquim do Amara1 Sousa Campos 
Junior, José de! Paula Andrade, os quaes tomaram posse a 15 de 
Dezembro do mesmo anno de 1891. Na sessão desse dia foi in- 
serido na acta um voto de louvor ao chefe do movimento revo- 
lucionario Marechal Floriano Peixoto, aos "distinctos officiaes 
Contra-Almirantes Wandenkolk e Custodio José de Mel- e ao  
Cidadão Quintino Bocayuva . " 

Dois dias depois tornaram a reunir-se os intendentes accla- 
mados. Leiamos a acta dessa reunião: 

"Aos dezesete de Dezembro de mil oito centos e novedta 
e um, nesta cidade de Serra Negra, na sala das sessões da Jn- 
tendencia Municipal, presentes os cidadãos Joaquim Rodrigues 
de Siqueira Bastos, Antonio Pires Ramos Pimentel, José de Pau- 
fa Andrade, Ignacio Tristão da Silveira e Joaquim do Amara1 
Sousa Campos Junior, declarou o Cidadão Presidente abwta a 
sessão e passou a justificar o motivo da presente reunião e que 
esperava ser acolhido pelos cidadãos intendentes. Declarou que 
em vista de ter sido acclamado Presidente deste Estado o iIIus- 
tre Cidadáo Doutor José Alves de Cerqueira Cezar, e a c e i t o  por 
todos os municipios com geral manifestação de regosijo e ga- 
tantia do Estado, esta intendencia officiasse ao  mesmo Cidadáo, 
apresentando os seus cumpyimentos pela sna elevasão ao alto 
cargo de Presidente do Estado, e declarar que esta intendencia 
acceita o cargo para o qual foi acclamada e pedir a nomeação 
legal, prestar franco e leal apoio á administração do digno Presi- 
dente. Sendo unanimemente acceita esta resolução foi delibe- 
rado que immediatamente se dirigisse por officio ao Cidadáo 
Presidente do Estado. Nada mais havendo a tratar declarou o 
Cidadáo Presidente encerrada a sessão. E para constar lavrei a 
presente acta, etc." Era secretario da Intendencia José Alves 
de Andrade Junior, que foi um dos primeiros professores pri- 
marios existentes nesta cidade. 

ESTRADA DE FERRO 

Até 1892, Serra Negra foi apenas servida por estradas de . rodagém, que, devido aos innumeros acsidentes topographicos 
do municipio, não deviam s q  das melhores. Nesse anno, porém, . 
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a Companhia Mogyana resolveu trazer a té  nós o ramal que, 
sahindo de Amparo, servia a umas fazendas vizinhas. Ramal esse 
de bitóla estreitissima que até hoje nos serve. 

A inauguração desse melhoramento deu-se a 28 de Março 
do referido anno de 1892, revestindo-se de grande solennidade, 
conforme reza o depoimento dos contemporaneos. 

O PRIMEIRO JORNAL E SEUS FUNDADORES 
O primeiro jornal que se publicou nesta cidade chamava-se 

"A T,rihuna da Serra". Appareceu em 1893. Teve vida ephe- 
mera, pois durou apenas um anno. (24) 

Foram seus redactores-fundadores Jorge Pires de Godoy e 
Syivino A. de Oliveira. 

O primeiro foi poeta, historiador e pamphletario de reco- 
nhecido merito. Na mocidade escreveu um livro de versos, que, 
segundo sabemos, foi festivamente recebido pela critica. Mas, 
o que o to.rnou popularem todo o Estado foram os seus interes- 
santes "Almanaques de Amparo", cuja collecçáo constitue opti- 
mo repositorio de informaçóes sobre esta zona. Fundou e dirigiu, 
tambem, em sua vida de bohemio incorrigivel, innumeros jor- 
naes. Era um espirito curioso. Uma intelligencia culta. No ma- 
gisterio, occupou diversos logares. 

Sylvino A. de-Oliveir? é, entretanto, menos conhecido. Aqui 
residiu por longos annos, dedicando-se ao professo~ado. Leccio- 
nou em escolas municipaes e estaduaes. Era um estudioso, um 
amigo das letras. Escreveu uma "Chorographia do Municipio 
de Serra Negra para uso dos alumnos das escolas publicas", im- 
pressa na Typographia Popular, de Amparo, em 1895. Possuimos ~ ' 

um exemplar desse folheto. Não obstante ter. apenas nove pagi- 
nas, é ,um trabalho bem feito. 

Foram esses os fundadores da imprensa serrana. 

O coordenador destes apontamentos historicos julga termi- 
nada, aqui, a sua tarefa. 

Serra Negra, porém, continuou a viver. E está cada vez 
mais viçosa, acompanhando, galhardamente, o rythmo de pro- 

(24) - Artigo de Jorge Pires de Godoy. publicado no *O Serrano", e 

jornal local, em 1907, ou 1908. 
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3." Centenario da fundação da 
Villa de Sao Sebastião 

A actuai cidade de S. Sebastião teve sua origem remota i1i, 
doação das $) leguas de costa que D. João I11 concedeu e con- 
frontou a Pero Lopes de Souza, doaçáo essa que rezava a se- 

. 

" Quarenta leguas de terra começarão de doze leguas 
ao Sul da Ilha de Cananéa, e acabarão na terya de San- 
ta Anna, que está em altura de vinte e oito gráos e 
um tqço,  e na dita altura se porá um padrão, e se lan- 
çará uma linha, que só corra a roeste dez leguas, que 
começarão no rio Curupacé e acabarão no rio de S. Vi- 
cente; e no dito rio Curupacé da banda do norte se 
porá um padrão e se lançacá uma linha que corra di- 
rectamente a I'oeste: e a s  trinta leguas que fallecem 
começarão no rio que c e r u  em roda a ilha de Itama- 

Dentro dessa faixa de territorio, teve assento a antiga Fre- 
guezia. 

O rio Curupacé, na expressão do citado documento, nada 
mais é do que o "trecho ultimo do rio Juqueriqueré", como diz 
João Mindes. 

Por fallecimento de Pero Lopes de Souza, em 1539, succedeu- 
lhe na posse dessas terras, sua mulher, d. Izabel de Gambôa, 
tutora de seu filho Martim Affonso de Souza, a qual concedeu 
procuragão bastante ao fidalgo Antonio Rodrigues de Almeida, 



"dar as taes terras, aguas e sobreditas se,smarias a 
quem lhe aprovesse." 

* 
* * 

Como diz Pedro Taques, a Capitania de Santo Amaro apenas 
tinha o nome de Capitania, porque nas dez leguas de costa que 
contava, "não havia villa alguma que lhe servisse de capital, no ' 
tempo de Antonio Rodrigues de Almeida, nem ainda depois delle, 
a& o tempo da ilha de S. Sebastião em 1636, que é a u n i a  que 

Antes de mais nada, devemos notar que ha evidente engano 
w asserção do conhecido historiador quando diz - v& da ilh 
de S. Sebastião em 1636 - como si se tratasse de Villa Bella da 
Princeza, que, de facto é a vilk da Iiiba, quando na verdade, 
~eferia-se á villa de São Sebastião, que foi erecta nesse mesmo 
anno de 1636, pois que a antiga caaplla sob a invocação de Nossa 
Senhora da Ajuda e Bom Succesco, sámente recebeu tal predi- 
camenfio, com o nome de Villa Bella da Princeza, por Portaria de 
3 de  Setembro de 1W. 

Voltemos ao assulapto. 
i Segundo f'edro Taques, antes de Antonio Rodrigues de Al- 
meida. servira no mesmo cargo, o capitão ouvidor Jorge Ferreira, 
que, por sua vez, succedii ainda a Gonçalo Affonso, por nomeação 
de d. Izabel de Gambda, como tutora e administradora de seu 
filho, que era entáo Pero Lopes de Souza. 

Na verdade, por morte de Pero Lopes, donatario da Capi- 
tania de Santo Amaro, passou a mesma a seu filho Martim Af- 
fonso de Souza, a elle succedendo sua irmã d. Jeronyma de Albu- 
querque Souza, mulher de d. Antonio de Lima. 

A' Jeronyma de Souza, por sua morte, succedeu sua filha, 
d. Izabel de Lima de Souza de Miranda, mulher de André dc 
Albuquerque, - a ultima descendente, em cuja pessoa se extin- 
guiu a familia do primeiro Pero Lopes, o donatario, como affir- 
ma o dr. Antonio de Toledo Piza. 



Foi então que á eiia, d. b a b e i  de Lima de Souza, seguiu- 
lhe Lqm de Souza, primo da precedente, por descendencia 
recta de Martim Affonso de Souza. 

Foi LÃpo de Souza, quem, por seu 1-tenente o capitão-m 
Gaspar Conqueiro, residente na villa de Santos, concedeu du 
sesmarias, - uma a 20 de Janeiro de 1603 e outra a 16 de Ju 
de 1609, em que se lê o seguinte: 

Dizem Diogo de Unhate e João de Abreu, moradores 
na Vilia de Santos, que elles são moradores de 40 an- 
nos nesta capitania, casados e têm muitos filhos e ne- 
tos, em especial Diogo de Unhate que tem 11 filhos, 
sendo 7 filhas 5 solteiras para casw, e que não tem 
terras para faser seus mantimentos, e pqr esta causa 
padece grandes trabalhos e necessidades, e que elles 
haviam ajudado a sustentar a terra e a defender dos 
inimigos que a ellas vinham, francezes, inglezes e hol- 
landezes, e contra os indios rebellados, passando nas 
guerras muitos trabalhos e necessidades, recebendo em 
seu corpo muitas flexadas e feridas de  que o dito Diogo 
de Unhate ficara manco e aleijado do braço e mão di- 
reita, e derramára seu sangue muitas vezes sem tez 
tido remuneração alguma; e porque a 15 leguas desta 
villa de Santos, na ilha de São Sebastião, na terra 
fume defronte d'ella e toda a costa até o Rio de Ja- 
neiro eram todas as terras deshabitadas e devolutas. 
e ainda que eram tão longe pediam pwa ambos dois 
pedaços de terras de mattos b r a w  que começavam 
defronte da ilha de São Sebastião nos arrecifes que 
estáo juntos de uma praia que chamam Piraqui-mirim, 
que estáo da banda da terra dos Iguaramimis . p r a  o 
Nordéste e que d'ahi vão cortando pela terra adiante 
ao  longo do mar salgado, passando outros arrecifes 
que estáo defronte da ilha ao  longo da costa, e d'ahi . iria pela mesma praia que se chama Saranambitú e 
por ella ao adiante irá cortando até chegar ao porto 
das canoas que chamam Ibapitandiba, e deste porto 
correria direito á serra e pelo cume della iria cortando 
até onde comepu a m i r ,  e toda a terra que houver 
dentro desta demarcação, aguas vertentes para o mar, 
entrarão nesta data. 

E outro sim mais uma legua de terra de mattos, 
maninhos e capoeiras antigas dos gentios, que estavam 
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devolutas, para plantações de canaveaes, algodaes e 
mantimentos porque esta terra firme a queariam para 
criações, a qual terra pwtiria do capinsal que estava 
na dita ilha de S. Sebastião que era.. . de ciryba e juá 
a dar em outro Piraiquê que chamam mirim até a en- 
ciada a que chamam dos Inglezes, e que a dita legua de 
terra fosse em quadra. 

Despacho: - Concedo. Santos, 26 de Janeiro de 
1608. - Caspar Conqueiro, capitão-mór." 

Estabelecendo-se com suas familias nas terras que lhes fo- 
ram concedidas "na ilha de São Sebastião, na terra firme defron- 
te della", ou melhor, na parte do Continente, defronte da ilha de 
São Sebastião, Diogo de Unhate e Joáo de Abreu, deram ~r inc i -  
pio ao povoado, ao qual, de então por diante, outras tam- 
bem foram reunir-se. 

Pouco a pouco, com a concessão de novas datas foi augmen- 
taudo o pequenino nucleo, até que, a 23 de Março de 1636, sendo 
regular o numero de habitantes, era elle erecto em villa pelo 
capitáo-mór e alcaide da Capitania de S. Vicente, Pedro Motta 

. Leite e Provisão do Conde de Montesjanto, desmembrando-se o 
seu territorio do municipio de Santos, a que pertencia. 

Quanto ao nome do seu fundador, divergem varios historia- 
dores, dizendo uns, como Pedro Taques Paes Leme, em sua 
Genealogia Paulistana, terem sido Francisco de Escobar Ortiz 
e sua mulher d. Ignez de Oliveira Cotrim; outras, como Jose 
Jacinto Ribeiro, a Diogo de Unhate e Joáo de Abreu. 

Com quem a razão? 
De um auto lavrado no anno de 1636 e que se encontra, se- 

gundo documento official, á folhas 2 do livro do Tombo existente 
na Igreja local, a povoa+ já era existente havia 30 annos, asser- 
+ que é c&mada com o extracto de 2 caitas de sesifiariar 
concedidas em Santos peio Capitão-mór Gaspar Conqueiro, loco- 
tenente de Lopo de Souza, a 20 & Janeiro & 1603 e 16 de Junho 
de 1609. - 

Essa affirmativa, da existencia da povoação trinta annos 
antes de 1630, - muitos aunos, aliás, - encontra sua confirma- 
ção não só nas refqidas sesrnarias concedidas pelo loco-tenente 
Gaspar Conqueiro a Digo de Unhãte e Joáo de Abreu, como em 
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outras mais, que tivemos occasião de verificar no livro original 
por nós encontrado no Archivo Publico, de onde se julgava t e r  
desapparecido. 

Assim. é que, a folhas 52 desse valioso volume, vem regis- 
trado o seguinte : 

Traslado de uma carta de dada de terras de sesmwia 
de Diogo Rodrigues e José Adorno, que Ihes deu o 
Capitão Jeronymo Leitão na praia além da,.aertioga, 
ate Toque-Toque. 

Jeronymo Leitão capitão e Governador por Sua 
- Magestade desta capitania de São Vicente costa do 

Brasil de que é capitão e governador Pero Lopes de 
Souza por.. .. faço saber a quantos e.& minhi  carta. 
de dada de terras virem e o conhecimento della com 
direito pertencer que a mim me enviou a dizer por sua 
petição Diogo Rodrigues e José Adorno morador.es. ... 
............ tempo nesta capitania com mulheres e 
filhos ............................................. 
ou parte della ......... da dita Izabel de Guambôa.. . 
desta capitania do seqhar Pero Lopes de Souza me 

............ pedia que em nome do dito.. que a elles 
........ supplicantes tem por sua carta empossada 

em nome de Antonio Rodriguer de Almeida como ca- 
pitão que era da dita dona Izabel de Guambôa ....... 
respeito a serem moradores antigos e sustentarem a 

........... terra e terem mulheres e filhos sua peti- 
................ ção declarada na verdade e havendo 

respeito ............. dos supplicantes e pasçar tudo 
... na verdade .......... a petição dos supplicantes. 

capitania de muito tempo de terem mulheres ........ 
.......... e sustentar a terra nas guerras della tudo 

.......... á sua custa lhe dou toda a terra que achar 
estar e ser desta capitania que estiveremde d . .  ..... 
....... .:. . das demarcações de sua carta que tem de 

. .da ...................... por Antonio Rodrigues d e  
Almei& aos supplicantes assim e da maneira que em 
ella se contem a qual lhe dou pelos poderes que para 
isso tenho do senhor Pero Lopes de Souza que estão 
nas camarao destas villas com as condições da ses- 
maria com todalas entradas I: sahidas e logradouros 
forjas de tcdolos tributos somente dizimos a Deus para 
elles e seus herdeiros ascendentes-e descendentes deste 



dii para todo sempre mando a todalas justiças a que 
o caso com direito pertencer os mettam de posse e 
os deixem roçar ..................... ditas terras e 
esta carta será registada ...i........ do tombo do 
dito senhor para a todo o tempo constar como foram 
dadas .............................................. 
..................................................... 

registada a carta atraz ................... ......... 
nesta provedoria e feitoria a folhas 128 do dito ..... 

livro .............. escrivão da provedoria e feito- 
ria e alfandega nas capitanias de S. Vicente ...... de 
que passei a presente certidão de registo por mim fei- 
ta e assignada em esta villa do porto de Santos hoje 
aos vinte e quatro dias do mez de Fevereiro de mil E 

quinhentos e oitenta e seis annos/ Francisco Casado 
.... pagou nada fica registada esta carta de dada de 
ier.ras no livro dos registos que ........ o senhor Pe- 
ro Lopes de Souza as folhas quarenta e tres e qnaren- 
t a  e quatro bem e fielmente sem cousa que duvida faça 
por mim escrivão das dadas por mim assignada aos 
vinte e sete dias do mez de Fevereiro de mil e qninhen- 
tos e oitenta e sete annos pago nada ............... 
.......... A qual carta de dada de terras de sesmaria 
acima e atraz escripta eu Diogo de Unhate escrivão da 
fazenda de Sua Magestade desta capitania de S. Vi- 
cente fiz aqui trasladar a requerimento de Diogo Ro- 
drigues sem embargo de constar qKe já foi registada.. 
. . . .  o livro nem o logar certo onde foi registada ..... 

propria carta original entreguei ao di- ............ 
to .......:..... Rodrigues e este traslado vae certo e 
verdadeiro e o concertei com o tabellião aqui commigo 
assignado em esta villa do porto de Santos ao vinte. .. 
........... de mil e seiscentos ............ 
Registada por mim escrivão da fazenda de Sua Ma- 

Diogo de Onhate 
............................ 
............................ 

..................................................... 
Antonio Rodrigues de Almeida ............... Santo 

..... ..... Amaro e da Gua.. pela senhora de Guambôa 
capitôa e governadora ....... p.or el-rei nosso Senhor 



mulher que .............. do senhor' Pero Lopes 
............. Souza etc. faço saber a tadolos juizes 

jus t ip  e officiaes e pessoas da .................. 
capitania que esta minha carta de dada de terras 
sesmaria de hoje este dia para todo sempre virem e 
o conhecimento della com direito pertencer ........ 
por Diogo Rodrigues e José Adorno ...... petição di- 
zendo em ella entre ..... que elles havia muitos annob 
que viviam na capitania .... Martim Affonso de Sou- 
ira ....... defendendo-as ambos com suas pessoas ..... 
terem terras suas na capitania do dito ...... por se- 

desse um pedap  de terra que está .......... indo da 
Bertioga para a ilha de São Sebastião ....... a saber 
de um logar que se chama Guaraty-pa ......... com 
terras de Domingos Guarracho correndo por costa att 
onde dizem Itaco-Toque que está aquem da dita ilha de 
São Sebastião partindo com Braz Cubas e juntamente 
com umas ilha? que se chamam de Boiassucanga que 
fasem a maneira de ponta no meio d a  dita terra, 
etc. 9 ,  .......... 

Alem dessa, que divisava com o lugar denominado Itaco- 
Toque, (Toque-Toque) em S. Sebastião, e que, mmo vimos, lhes 
havia. sido. sopcedida no anno de 1586, outras existem cama as 
de Simão Machado, 1608, onde ainda se lê: 

....... lhe fisesse mercê dar-lhe um pedaço de teRa 
...... que é nesta costa indo de aqui. São Sebastião 

onde chamam Ipianameiua que começa a partir do Pi- 
rai que das ilhas de Boiguassucanga estava na terrz 

.... firme e iria acabar na ponta do Toque.. 

Outra, de Gonçalo de Pedrorosa, ainda no anno de 1608: 

"na terra firme de ......... te da ilha de São Se- 
...... bastiáo que está nos mattos lograr e aprovei- 

tar o qual pedaço de terra começara da ponta do 
....... Toque-Toque aonde acaba que tem Diogo Ro- 

drigues e Antonio Adorno que Deus tem.. ....... 
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Outras 'mais como as que foram concedidas a Diogo Dias, a 
Diogo de Unhate, - "defronte da ilha de São Sebastião" - a 
Jacome Lopes, etc. 

* 
* * 

Do expasto, claramente se vê que, embora elevada á cate- 
goria de villa no anno de 1636, teve a m e s m a o  seu principio 
muitos annos antes, sendo seus primeiros povoadores aquelles 
que receberemm sesmarias na parte não só do continente &de se 
acha assentado0 municipio de S. Sebastião, como tambem na ilha 
do ,mesmo nome, - hoje Villa Bella, mas que, naquella época 
fazia parte integrante do Seu territorio e de sua jurisdicção. 

* 
* * 

J. Jacinto Ribeiro declara haver manifesto engano em Pedro 
Taques, quando affirma que os fundadores da povoação foram 
Francisco de Escobar Ortii e sua mulher d. Ignez de Oliveira 
Cotrim, - apoiado nas sesmarias de Diogo de Unhate e '0.50 de 
Abreu, que, requerendo-as allegavam em suas petições - eram 
&-as tenas desabitadas, defronte da Ilha de Sáo Sebastião. 

Entretanto, parece-nos não haver engano na affirmativa de 
Silva Leme, quando diz terem Francisco de Escobar Ortiz e sua 
mulher "vindos da Capitania do Espirito Santo," p a o  povoar a 
ilha de São Sebastião, que haviam obtido do _donatario Pero 
Lopes de Souza, "para si e sua nobre desceudencia". 

Ortiz, foi senhor de dois engenhos de assucar, os primeiros 
da Ilha e possui+, como diz Pedro Taques, um navio de duas 
cobertas, que navegava para Angola. Foi irmão de d. Antonia de 
Escobar, casada na Capitania do Espirito Santo com Vasco Fer- 
nandez Coutinho, filho natural do Capitão donatario da mesma 
Capitania, Vasco Fernandes Coutinho. 

De d. Antonia de Escabar e Vasco F. Coutinho foi filha o 
Capitão Frederico de Mel10 Coutinho. 

Manda a boa logica, que se admitta os primordios da povoa- 
ção na Ilha (hoje Vilb Bella) e não no Continente (São Sebas- 
tião), como se deu com Cananéa, quando alli se formou o pri- 
meiro nucleo de povoadores. 

E a razão disso é muito facil demonstrar-se. 
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Naquella época, tada a faixa do territorio, comprehendi 
entre a serra e o mar, estava eivada de indigenas, que atacava 
os  intrusos que casualmente appareciam nessas paragens. 

Pois Anchieta, longo tempo não permaneceu prisioneiro d 
Tamoyos, em Ubatuba? 

Possivelmente, receiosos de um ataque por parte dos natu- 
raes do paiz, podiam os primeiros povoadores da região, ter pro- 
curado a ilha, como luga,r mais eeguro, afim de poderem estabe- 
lecer-se. 

Tendo Francisco de Escobar Ortiz recebido a ilha como 
doação, ahi se estabeleceu, antes talvez que outrem se localisasse 
na parte fronteira. 

Dessa maneira, teria sido a ilha o primeiro lugar onde se 
estabeleceram taes povoadores, cuja presença nesse ponto do 
litoral animou aos demais que, a seguir-se-lhes, foram estabele-. 
cer-se no continente. 

O facto de ter sido a povoação da terra firme (S. Sebastião) 
elevada á categoria de villa em 1636, emquanto que Villa Bella (na 
Ilha) somebte fosse ereda em 1806, isto é, 170 annos depois, 
não seria para se admirar, porque, sendo a ilha toda uma posses- 
são de Francisco d e  Escobar Ortiz, ningüem mais, sem-o  seu 
consentimento alli poderia ter aportado com o fim de estabele- 
cer-se, emqnanto que, da parte defronte varias pessoas se tor- 
naram posseiras, sendo natural o augmento do nucleo de povoa- 
dores, o que teve como consequencia tornar-se retardada o desen- 
volvimento dessa pwte do litoral, ou seja, da povoação da Ilha, 
que era uma feitoria pertencente a um só dono - Francisco de 
Escobar. 

Facto curioso ! 
Tendo ella recebido os primeiros povoadores, - mais a rde ,  

desapparecendo o perigo do ataque dos selvagens, era São Se- 
bastião, na teilra firme, o ponto escolhido, pelos novos morado- 
res, desenvolvendo-se mais rapidamente, mesmo por causa do 
perigo da travessia do canal. 

Esse, o facto que se commemorou condignamente n a  cor: 
rente anno, aos vinte e tres dias do mez de Março, assignakndo 
o tricentenario da fundação da legendaria cidade do litoral norte 
d o  Estado. . 













P R E F A C I O  

DuOplinaF rebciona&.s entre si e indispensmis para o aisumpto 
de que hacfamos sBo a Geologia, Pdeontologia, Archeologia, Ethno- 

30&, Anthropobgia, Geogroghio, H i s t h ,  ReligiBo, Philologia e 
Glottologia. 

Comquanto muitos $esses ramos do espirito h-no na0 tenham 
dicto &da sua ultima palavra no campo a que cada uma pertence, 
apresentam nei obstante em conjuncto dados sufficisntes com os q w s  
se podem formular hypotheses e theoriar que perrnittem fazer-se u m  
idéa do estado s o d ,  moral, espiritual e intellectud do h m e m  na 
éra pre-historica. ' . 

Dir-se-á que &tas affirmações são assentadar em méras hy- 
potheses. Porkm é preciso não desprezar as hypotheses que por wezes 
h m  a feliz exito. Quantar doutrinas que hoje não soffrem con- 
festagáo anterimmente f m m  méras hypotheses. Outras t h e h ,  aban- 
donadas no passado, rwivemm wais tarde e,'bafejadas pelo sopro das 
n a  descobertas, foram ganhando terreno até se tornarem acceiúu 
romo realidades. 

Vimos esforçado-nos ha wnos no sentLIo & interessar os in- 
tellechraes no estrcdo & Glottologie 

Ha certos campos do pensamanto humano bastante adiantados e 
cultivados n o  B r d ,  mas ha outros inteiromente d e s d o s  e entre 
estes figuro o da Glottologia Gera.? Comparada, que offerece o &o 
panorama no tempo e no e s w o  do estudo s&fico das linguar do 
globo, vehicudos d4F i d k  e da d k a ç á o  dos p m s  e archivos da 
hadição e pehamonio sagrado de nossos avós. 

E' verdade que com a creoçáo da Universidade de S. Paulo esi4 
se dando um n a m  im&ko ao campo & estudos gera& e é bem de 
crer que para o futuro venha-se a em'nar eskr disciplina, que, ao iado 
do estudo da Hist& dar Rdigióes, outra bruna, é uma das mais 
importónte e Mil para a Humanidade. 

.---~ JORGE BERTOLASO S T E L L A  . - 





A Grottologia e a Pre-historia 

TEMPOS GEOLOCICOS 
2 0  

(I* 
r s b  

Geologia e Pakontologia 
1d2311 

A' guisa de introducção wnosso trabalho apresentamos 
noções de gsologia e paleontologia necessarias ao fim a que 
pomos. o " S  

Muitos seculos em numro 
se focmassem as caudas geologbs, no 
=mio de parte as mais antiga cama& s o i i h  que 
ficam de archeanas ou azoicas, 
terrenos de sedimentação pode 
sabios julgam que o periodo de sua formação 
18 milhões de amos. 

Os depmitos que se sobrepuseram aos da Época 
bem chamada éra pdeozoica, 
kpoca semndaria ou tambem 
ou menos 6000 metros; oç terrenos tercianos, é 
ainda éra neozoica chamada, têm apenas 4000 met 
os depositas quatmm'os, época q ~ e r &  ou 
q u a t e d  ou moderna, reduzem-se pouco mais 

I - 
tros de espessura. il~rn-s~+ desK 

Calcula-se em 125000 amos no minimo G&gape&yZm 
quatemarios, em cerca de 2500000 annos a dos w , , t $ J @ g ~ 6 ~  p3 
3750000 amos o tempo que foi necessario p a r $ O ~ j ~ & ~ & $ f , J i S  
renos secundarios. 

Y (I)  R Verneau, Los Odgenes de lo Hunio&uA,vmiB, ,CXohd@n &%dmr. . 



Cada uma destas éras e épocas está caracterizada pela existencia 
de seres organizados,' plantas e animaes cujo typo foi se aperfei- 

Os tempos geologicos durate os quaes se fo rmarp  OS sedi- 
mentos fossiliferos dividem-se em quatro eras ou épocas da maneira 

1.' A Em p a l d  comprehende cinco periodos ou phases: 
1P O periodo cambriano ou dgonkiano. 
2.' O pmiodo siluriam. 
3 . O  O penado devoniono. 
4: O periodo carbonifero. 
5." O periodo perroiiuha. 

Nesta éra aparecem os primeiros vestigios dos seres organizados. 
Os seres viventes eram representados por organismos muito simples. 
Appareceram depois os ciustaceos, os molluscos, que são o alphabeto 
da paleontologia (2) e varios peixes etc. 

Surgem os primeiros batrachios e os primeiros reptis. Faltani 
nesta éra passaros e mammiferos. 

2.' A Em mesozoica ~ m p r e h e n d e  os seguintes periodos ou 

1." O periodo trmsico, jurassico. 
2 . O  O paiodo liosico. 
3 . O  O periodo oolithko. 
4.O O periodo cietacico. 

Dentre os animaes caracteristicos desta éra figuram reptis ma- 
rinhos e terrestres que alcançaram dimensóes gigantescas, mediido 
alguns 25 metros de comprimento. Calcula-se em 20 toneladas o peso 
do brautosauro. Lá pelo meio desta época appareceu um animal devé- 
ras original, o archeoptryx, intermedio entre os reptis e as aves, appa- 
recem os primeiros passaros e os primeiros mammifros. 

3.& A Em neozoica comprehende quatro periodos como se- 

1.O O periodo eocenu. 
2 . O  O periodo digoceno. 
3P O periodo mioceno. 
4." 0 periodo plioceno. 

Nesta éra multiplicamse as especies animaes. Encontram-se gran- 
des aves como o gastamie. grandes mammiferos como o coryphodon 
e o lophiodon, o palestherio, o heptodon ou echippo, um carnivom, o 
arectocyon, que marcou a passagem dos marsupiaes para os mammi- 

(2) Glodd E. H&oM do Hmnein Primitivo, p. 20. 
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.feros monodeiphos. O primeiro nmimante foi o xiphodon. Appar 

da mta. Aparece o brontops, meio elephante e meio rhimoceronte, o 
Kmweras e os mastodontes. Apparecem alguns macacos como o me- 
sopitheco. 

No fim desta éra, no periodo plioceno, apparece a maior parte 
das especi& existentes achialmente, tanto no reino animal como no 
vepaai. 

A h &nha pouco differe da actual. 
Os grandes mammiferos dominam a terra firme: os mastodontes 

e os elephantes, os hippopotamos e os rhinocerontes. Muitos macacos, 
grandes variedades de veados, antilopes e ovinos. Grandes desdentados 
(megatherio. giyptodonte). Muitos roedores. M t r e  os camivoros 
nota-se o dinocero, do tamanho de um elephante, os ursos e os gran- 
des felinos. A p p m  o boi e o cavallo. 

Quanto ao problema do apparecimento do homem na éra terciaria 
ou principio da quaternaria, tractaremos em capitulo B parte. 

A 4.* Era quat& chamada tambem m o d g m  ou antkopo- 
a&. Esta é a éra que nos interessa de maneira toda especial, devido 
ao apparecimento do homem. 

Eduardo Lartet, considerado o fundador da paleohtologia h u m -  
na, tomando em consideração os descobrimentos feitos p& seus 
gntrxessores e os resultada de suas proprias escavações, tentou das- 
sificar chronologifammte os achados, baseando-se nos restos de ani. 
maes que se encontravam junctos dos restos dos homens. 

Admittiu no penodo da humanidade primitiva: 
1 . O  A Época do Grande Urso das Cavatas ,  2.- A Época do Ele- 

phante e Rhinoceronte, 3: A @oco da Renna, 4.O A Epoca do Urso, 
mais ou menos comotremtemente os archeologos adaptaram a divi- 
são : E&& do Pedra, Edode do Bronze e Ed& do Ferro. 

Tres classes de dados são tomadas em consideração para estabe- 
lecer a chronologia pre-historica: 

1.' A estratigraphie, isto é, o estudo da superposição das camadas 
em que se encontram restos humanos. 

2 . O  As eseecies animaes cujos ossos encontram-se com os restos 
do homem, nas camadas onde jazem esses restos. A paleontologia tem 
bases seguras para attrihiir uma época determinada aos restos de 
animaes pertencentes hoje á especie extinda das regiões em cuio 
solo se encontram ossos enterradas. 
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3." A industk que, faltando ossos h m o s ,  constata a existen- 
cia do homem em uma época qualquer, Para se affirmar que o homem 
haja vivido em um periodo remoto qualquer, basta encontrar alguns 
ohjectos, sahidos das suas máos, por exemplo: um instrumento de 
pedra ou osso elaborado, uma esailtura ou qualqaer outra cousa que 
denote intelligencia humana do fabricador. Esses achados são tão 
importantes quasi como o esqueleto do proprio homem, para deter- 
minar a época em que elle viveu. 

A éra quaternaria comprehende os dois seguintes grandes pe- 
r idos : 

1." O peviodo pleistocmto. 
Z? O pevbdo pre-hkbarico ou holoceno. 
,Este periodo abrange quatro edades, baseadas nos instrumentos. 

de que o homem se serviu: 
1 . O  A edade pdeolithica ou da pedra lmcada. Nesta edade o ho- 

mem somente usava imtnimentos ~dimentaes, como machados, etc.. 
feitos especialmente com pederneiras. 

2." A e d d e  neolithica ou da pedra polida. Nesta edade a indus- 
tria humana progride, pois já ha adapeãa de cabos aos utensiiii c 
ás armas; apparece a arte ceramica e a tecelagem. Apparecem as 
PalafitnS ou choças edificadas sobre estacas nos lagos. 

3." A edade de bronee. Revela esta edade que o homem descubriu 
os metaes e se utilizou delles. 

4." A edade de ferro. Nesta edade o homem revela grande aper-~ 
feiçoamento na prepara@o de amas  e na metallurgia. 

Estas divisões não têm propriamente wm caracter scientifico. E' 
de notar-se que servem antes para classificar instrumentos do que 
propriamente caracterizar épocas, observa F. S. D. ( 3 ) .  E' assim que 
emquanto se levantavam ars civilizaç6es do Egypto e da Assyria os 
antepassados dos Europeus viviam em cavernas, luctan'do com as 
féras. Os gregos e os romanos já usavam os ,mtaes emquanto que 
os germanos e os gaulezes estavam ainda no uso da pedra lascada ou 
polida e convem lembrar que ainda em nossos dias indigenas da Ame- 
rica, da Oceania etc. vivem como em plena edade da pedra lascada. 

Ha outra maneira de dividir a éra quaternaria e é a que apre- 
senta Boule. Elle a divide em tres sub-épocas, basetndo-se na fauna 
e nos phenomenos geologicos: 

1 . O  A época do hiPpoPotasno. E' a mais antiga. Corresponde ao qua- 
ternario inferior e caracteriza-se sob o ponto de vista climatico por 
uma temperatura suave. 

í3) F. T. D. Histmia Naturd, 815, 



A GLOTTOLOGIA E A PREWSTOMA 

2." A época do mammuth (') ou elephmprimigenius de Bluaten- 
bach. Esta época corresponde ao quaternario mdio. Era de clima 
frio e hnmido conforme o attesta a grande extençáo dos glaciarios. 

3." A época ah rinma. Abranje esta época o final do puatemario. 
&e wriodo foi frio. mrém sem.  . - . 

Varias são as causas que provocaram o phenomeno gkeiario. C. 
Vinaccia (9 apresenta algumas theorias: a astronomica, vnlcanica, 
orogenica, sobr, etc. 

-, No fim da éra terciaria e inicio da quaternaria foi que se maai- 
festou o phenomeno glaciario (6). 

Ha quem queira sustentar que houve um só periodo glaciario na. 
época ou éra'quaternaria, porém não podem duvidas que houve du- 
rante a época dikvial uma serie de glaaarios ~ u c c e s i v ~  entre os 
quaes se intercalaram periodos interglaciarios de dima quente. 

Segundo a!.guns (7) houve tres Uivasóeç glaciarias, cada uma po- 
rém foi seguida de um r m o  das geleiras ( p e h d o s  intergiuciarios), 
deixando' por muito tempo as morenas anteriores. A segunda invasão 
glaciaria estendeu-se mais longe pela zona temperada: as &eiras 
polares desciam até ao meio da Europa e cobriam quasi aç dois terços 
da America do Norte; os valles dos Alpes e de outras serras conti- 
nham rios de geio, ~ j a  espessura era de cerca 1M)O metros. As pla- 
nicies p s u i a m  um clima brando, produzindo vegetação. O phenomeno 

i glaciario não se manifetava por egual em todo o temtorio da mesma 
latitude. E' assim que a grande invasão giaciaria não deixou vestigios 
na Siberia central, a não ser além do circulo polar. Foi egualmente fra- 
ca no Himalaya e no grande massiço central asiativo, emquan'o que M 
Europa desceu até o parallelo 4S0, na America do Norte até 400 etc. 
O resfriamento actual da Siberia começou depois da grande invasão 
glaciaria da Europa e da America septentrionai. Na America do Sul, 
no PerG, na Colombia, no Equador, no planalto boliviano, surgiram 
outros vastos gbciarios. 

E' escusado apresentarem-se aqui as provas que demonstram os 
vestigios dessas geleitas primitivas. 

Segundo algum o homem assistiu o ultimo periodo glacial (a). 
! 

(4) O nome mammuth oripina-se do Tartaro mommo terra, .porque julgavam 
os na-s qne esse animal habitasse debaixo da terra E. Glodd: H&& 
Reamida do H m e m  Prinritiuo. Lisboa, 1905, tr. por Teixeira Botelho, pag. 26. 
G. Vinaccia L'Albo deli'Umnitá e delPArte, Torino, 1926, pag. 39. 

(5) G. Vinaceia, L'Albo dell'Umnitá e delPArte, Torino, 1926, p. 48-50. 
( 6 )  G. Vinaccia, L'Alba deü'Ui~nit6 c deUArfe, Torino, 1926, p. 31. 
(7) Cdlw@o F. T. D. HiStOria NotYld. São Paulo, 1913, p. W09-810. 
( 8 )  G. Vmaccia, L'Alba dell'Umauit6 e delPAde, Torino, 1926, p. 51. 
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O HOMEM NA PRE-HISTORIA 

A n t i g u i i  do homem 

A hiitoria do homem primitivo tem suas raizes incrustadas na 
historia & terra. Varia são as  hypotheses a.respeito da época geolo- 
gica da humanidade, mas nenhuma é corroborada com provas incon- ,, 
teçtaveis. Estas theorias relacionam-se i +tencia do homem ter- 
ciario, questão esta que constitue para a sclencia um dos mais arduos 

Alguns sabiaç náo se contentam em admittir a existencia do h*. 
mem sa época terciaria recente, maswll--n'o em época m i t o  mais 
affasta&. Asim é que Klaatxh dá a existencia do homem no antigo 
terciario ou ,pelo menos no terciario medio.. 

Para que se pudese affirmaiscientificamente a &stencia do 
homem na época terciaria seria preciso que se tivessem descoberto 
esqueletos hu,mancs teruarios, porém até agora nada foi encontrado 
que prove isso categoricamente. Os pretensos restos fosseis do homem 
terciario, dos quaes com tanto enthusiasmo se têm occupado os anthro- 
pologos, já náo são dignos de tal consideraçáo. Nem o esqueleto 
"eoceno" de Delémant (Suissa), nem os restos "pliorencd' de Colk 
de1 Vento, proximo de Savona, na Ligyria, nem os de Castenedolo 2 

proximo de Brexia e os de Matera, todas na Italia, nem o craneo 
indico de Calaveras, encontrado na California, trouxeram ( 9 )  dados 
para a soluçáo do magno problema. E' verdade que -temente i?. 
Amegfiino sustentou a proveniencia de um craneo dos Parnpas, ao 
meio dia do Mar de la Plata, proxima da Costa do Atlmtico (Mira- 
mar Azgentina). Porém L. Nitsch demonstrou, segundo Hoernes ('O), 

que este craneo, conservado no Museu de Ia Plata, é de facto fossil, 
mas não é terciario, pois baseando-se em dados seguros, conclue-se que 
elle não provem de depositas inferiores dos Pampas (terQano recen- 
te), ma5 de superiores (quaternarios), dos quaes provem tannbem 
outros restos nutaveis. 

Os eólithos constituem outro argumento para alguns sabios que 
affirmam terem sido preparados ou retocada pelo homem terciario 
e querem assim que eólithos signifiquem "pedras pertencentes á época 

(9) Obermaier H. E1 Hmnbre Fdd, p. 2, .Mdrid, 1925. E' tal o MIla 
desta obra que o grande anthropologo G. Sergi definiu-a poema de haiens. 
U. Betlini, Le Origine &Ela Civiltá Itolico. Roma, 1929, p. 14. 

(10) Hoernes M. L'Uomo, vol. I p. 205, Milano, 1912. 



da aurora da humanidade". Tracta largamente deste assumpto 
scientista H. Obermaier no seu livro "E1 Hombre Fosii". 

Os estudiosos têm rwrrido a documentos iudirectos pam pro- 
var a exjstencia do homem terciario. Baseamse em pedras grasseira- 
mente lascadas, em vestigios de incisão, de g o l p ,  de cortaduras, etc. 
Estes vestigim têm sido assignahdos em os= e dentes de animaes 
terciarios em Pikermi na Grecia, em Saint-Prest, Susan, Pouancé c 
Billy, na França, em Monte Aperto, ~roximo de Siena, na Italia, na 
Beigica e na America do Norte e do Sul. Affirmam os dwtos que 
se tracta de residuos de cosinha e de imtrumentcs primitivas. 

Porém para que tivessem valor esses documentos seria preciso 
provassem constituicem de facto traços produzidos por um ser ra- 
cional e n5o phenomenm naturaes, como por exemplo, mordedlira 
ou roedura de animaes, a pressão da terra, etc.. 

Transcrevemos em seguida um trmho de Verneau (IZ) sobre 
O aaulnpto : 

"Se ba kcho micho ruido airededor de cartaduras obrzradas 
en huesos de animales terciarios, que se han compara,& a ias incísio- 
ws hofbas por ei Hmnbre de 10s tiempos cuatemarioa, con ayuda 
de d l l o s  de silex, en huesos de 1% Mamiferos a que daba caza, 
con e1 evidente objeto de desprender de ellos la a m e .  Se ha admitido 
que aigunas de estas seudocorta&ras no eran sino impreiones geolb- 
gicas y que otras se debían a los dientes de animales carniceros ; tam- 
bien mchos sabios se han apremirado a rechazar todos 10s hedim de  
esta naturaieza. Hay uno, sin embargo, que merece detenida atención. 

En Monte Aperto, Itaiii, Capellini ha recogido huesos de cna 
pequeíia baUena terciaria que muestran cortes que no parecen debidos 
a acciows gdógios ,  ni a 10s Carnivoros. Son verdaderas incisimes, 
uno de cuyas borde es liso y el otro rugoso, como si e1 hueso hubiese 
sido bendido con una herramienta mrtante que, drspués de haber 
penetrado a certa profundidad, hubiera hecho saltar ~ u i  fragmento- 

(11) Mendeg Corrk. Homo, p. 130, Coimbra, 1926. 

(12) Verneau R. Loz Origims de h Hrmnnidod, p. 47-48, bbor, Bar- 
celona. 1931. 



Además, entre estos cortes los hay que, acumulados sobre un mismo 
punto, afectan una forma casi semieirmiar de un radio muy débil, 
exactamente como m r r e  mando, teniendo en Ia mano zin immtrumento 
cortante y tornando un punto de apoyo sobre e1 pulgar, se ataca una 
superfide plana. En fin, si se tratase verdaderamente de cortaduras 
debidas a un Camivero, se deberian encontrar en 10s huesos 13s 
huellas de 10s quijadas, y esta no se observa. Es, puas, bastante vere- 
simil que las intisiones de 10s huesos de Monte Aperto se deban a 
un instrumento de silex manejado por un ser inteligente". 

E' possivel que o homem tenha. existido na éra terciaria: Quem 
sabe se para o futuro a paleontologia fornecerá provas incontestaveis 
desse fado. O que temos de positivo, por ora, é que o homem appa- 
receu na éra quaternaria. 

Como foi dicto, a gpoca Quatemaria comprehende tres grandes 
divisões, que, tendo em cmta os phenomenos geologicos, condiees 
climatologicas e a fauna, sáo a edade ra renna, edade do mammuth e a \ 

edade do hippopotamo. 
As provas da  existemia do homem na edade da renna, que é a 

mais recente, abundam, segundo demonstrou largamente Verneau ( '3 ) .  

E' assim que foram reconhecidos milhares de objectos lavrados por 
seres humanos e tambem foram encontrados frequentemente ossos 
humanas. 0 s  instrumentos são de pedra, de osso, ou chifre de renna. 
Nos Eyeies (Dordonha) Eduardo Lartet e Henrique Christy desco- 
briram uma vertebra de rema nova na qual tinha sido encontrada, 
cravada a ponta de flecha do caçador que lhe déra a morte. Ora esta 
é uma prova incontestavel que o homem viveu na mesma época da 
m n a .  

Em varias grutas, que serviram de moradia e de sepultura aos 
nossos antepassada desta época, foram encontradas camadas de cinza, 
carvões e frequentemente ossos queimados de anima= que os caça- 
dores usavam para sua alimentação. Além de outras provas, cita-se o 
facto de se encontrayem nas cavernas pinturas gravadas que demms- 

tram a existencia de um ser intelligente. Finalmente em muitas grutas 
foram descabertos ossos de homem fossil, na França por exemplo, 
foram encontradas em grande quantidade, especialmente no sueste 
e de um modo particular em Dordonha, no valle de Vézére; eni 
Tayac (refugio na rocha de Cro-Magnon) ; em Laugerie-Base, na 
Madeleine; em Chancelade, perto de Périgueux; em ,Combe-Capelle, . 
egualmente db Dordonha ; em Aurignac e Gaurdan, do Alto Garona ; 
em Sordes, das Landas. Encontraram*e e p a h e n t e  em Vilhonneur, 

(13) Vemau R. LQS Origines de 10 Hmanidod, tr. por A. González, 
Eolección Labor, Barcelona, 1931, 10. 37-44. 



Charente; nos Hoteaux, do Ain, em Sclutre, Soône-et-Loire. F m t n  
 feita^ descobertas importantes proximo de Mentbn, aas p t a s  de 
Bauussé-Roussé, no territorio do munidpio italiano de Grimaldi. Ou- 
tros paizes da Europa fornecem dadas tambem referentes $ edade 
da r e m .  

Para a edade do mammuth, que corrasponde ao quaternario me- 
dia, as provas não são mui diversas. b i s t e m  ellas principalmente 
an i n s ~ e o t o s  de pedra e em ossos humanos. 

Os instrumentos de pedra &o muitos. Os restos humanos cm- 
sistem em maxilares inferiores, fragmentos de craneos e tambem 
esqueletos. 

A primeira decoberta de esqueleto foi em 1856, no barranco de 
Neanderthal, f d o  prejudicado pelos trabalhadores e não tendo 
sido poçsivel reconhecer mais do que o casquete craneano e alguns 
assas maiores. 

Encontraram-se 30 amos mais tarde, em uma gruta em Spy, Bel- 
gica, dois esqueletos da mesna época. No dia 3 de agosto de 1908, 
em m a  gruta da Corréze, em La Chapelle-aux-Saints, foi descoberto 
um achado de importancia muito maior. A estas descobertas seguiram- 
se muitas outra em Maustier e La Ferrassie (Dordanha), em Ia 
Quina (Charente). Além desses citam.% tambem o craneo descoberto 
em Gibraltar em 184.8 e os numerosos restas encontrados em 1899 
em Krapina (Croacia). 

Da Edade do hippopotamo, que correspude ao quaternario in- 
ferior ou mais antigo, não possuimos donimentos tão abundantes e 
uma das razões está em que decorreram desde essa +a muitos 
seculos, mtamdo partanto as w o s  expostos á aqão do tempo e por- 
tanto á destmiçáo. Actualmente não conheams, quanto aos ossos 
humanos dessa época, mais do que uma rnandibula, descoberta a 24 
metros de profundidade, em Mauer, do Gran Ducado de Baden e os 
restos e um craneo muito incompleto, encontrado na Inglaterra 
(Sussex). 

Se os restos humanos dessa época, são pouco numerosos, por 
outro lado a existencia do homem está demonstrada cabalmente por 
iammeros instrumentos de pedra, recwecidbs em aluviões, que da- 
tam & começo dos t e m ~  quaternarios. 

Com referemia á duração da Era Quaternaria, os calmlos variam 
de 10000 a 1620000, os da duração da época glacial de 17000 a 1290000. 
os da duraGo dos tempos post-glauaes de 4000 a 100000 annos. 
Boule (I4) pensa que se pode avaliar em I 0  amos o fim do pe- 

(14) Baile M .  Les H o w s  Foss~es,  Eléments de Pdeontdwie Humaine, 
Pari* 1923, p. 30 



riodo glacial o tempo da emigração da renna e o principio da civili- 

Os dados da paleontologia humana e da geologia permittem, pelo 
que prece, fazer determinG o evento do homem ha cerca de 100000 
annos pelo menos. 

Sambem no que diz respeito ao desenvolvimento d a  linguagem 
e sua successiva e grande differenci~áo, é preciso admittir um longo 

AS RAÇAS HUMANAS 

A Rirça de Naudertbil 

A raça conternporanea da &ma do mammuth e do rhinoceronte 
recebeu o nome da localidade em que foi descoberta e é chamada raça 
de Neanderthal, l d  onde foram descobertos os s e m  primeiros res- 
tos. Foi na Chrréze, na b ChapeUeaux-Saints, onde se encontrou o 
esqueleto mais completo de um individuo desta .r*, segundo informa 
Verneau (I5). G. Sergi (I6) ha muito sustenta que o homem de N m -  
dkrthal não é o progenitor dos outros gnipos humanaç mais elevados 
inorphologicamente, porém é representante de um ramo humano de 
entre outras mais antigos ou rontemporaneos. Denomina o homem 
de Neanderthal Palaeanthropw. Apresenta la,rgamente a discussáo a 
que deu origem o homem de Neanderthal. 

(I5) Verneau R. L;* Orisiws de Ia Humanidnd, Barcelona, 1931, p. 52. 
Sergi G. La Piti Antico Umandá Viuente. Torino, 1930, p. 14, 15. 



O hamem de N e a w  pcs4uia uma indmtria m i t o  nidimen 
tar e pobre (pedra talvês osso e mdeira). No sentir de Bnile (17) : 
71 n'avait sa? doute qu'un rudiinent de langage articulé". 

. . A Rnçi Ne&& da Grinaldi 

Com os homens da edade da renna as condições mudam ladical- 
mente. Appirece uma industria já avanpde e o materhi t unh  
mais abundante: pedra, osso, marfim. Brante o d-çn depois da 
caça e da desenvoive o homem ~ u a s  tend'& artisticas : a es- 
ailptwa, p d w a ,  aicisões, como se pode ver pela de- de4 
objectos, segundo Obernnier ('a), encontrados, entre outras grutas, 
na iaontde4mne. 

As tres raças Negroides de GrLnaldi âa d mais* edade da 
renna, a de Cm-Magnon de Ancrignac e a de C h d a d e  do Magdale- 
niano são m i t o  s a n e l h a t e  entre si. 

As primeira descobertas nas grutas de Biiussé-Rouesé, proximo 
de Maitón ou de Grimaldi, na Italia, foram feitas em 1872. Nzrma 
delks foram encontrados dois espueletas de Negroides: de uma m- 
Iher edma e de wn moço de 15 a 17 annos. Bode encontra s d h a a ~ p  

A Raça de Cm-Magnos 

A formosa e intelligenkaraça de Cro-Magnon deriva seu nome de 
um rehgio da rocha d o  territorio de Tayac (Dordanha). Foram en- 
contrados varies esqueletos que apresentam os m o s  caracteres, 
principalmente no sul da França, perto iie Mentón, nas grutas de 
Boussé-Roussé. A raça é notavel pela sua altura, em media lm85  e 
robustês. A cabeça apresenta caracteres particulares, no pensar de 
Verneau (I9). Djo ponto de vista intellectntal a faqb de Cro-Mamòn 
havia alcançado am siivel elevado, amforme provam a indniçtria e 
obra de arte que nos deixou. 

A raça sobrevive ainda em duas variedades, -a e pequena 
na  Africa septenttional e Entropa meridional, clara e alta na Europa 
media e septentrional. 

(17) Bode M. Les Hommes F o ~ i l e s ,  Paris, 1923, p. 239, 
(18) Obamaier H. El H&e Preh&iFtórico y Los O%nea de la Hum- 

Mdod, w, 1932, p. 89-91. 
( 1 9 )  Venieau R Los OrigUus de la ~uhnidad ,  Barcelona, 1931, p. 60. 



Segundo Fritz Paudler e Quatrefages (21), encontra-se 
adogia entre a raça de C r o - w o n  e a rap Algonquina, Pelle- 
Vermelha. 

A Raw de Chancela& 

No fim da edade da tema parece que viveu 'uma raça de que se 
conhece somente um representante encontrado em 1888, em Chance- 
iade, proximo de Périgueux. 

Como se viu, até este ponto foram apresentados as homens fos- 
seis encontrados na Europa. Vkjamos se em oufios paizes encontram- 
se alguns restos humanos de valor scientifioo. 

Na Asia encontram-se somente do& restos paleontologicos. Al- 
guns ossos provavelmente da edade de Aurignac foram encontrados 
na gruta de Antelias na Phenicia e um osso sogmdo de "loess" de 
Ho-nan na Çhina. 

O neolithico encontra-se por toda a parte, o paleolithico porém 
falta na Mongolia oriental, Manginria, Corêa, China e Japão. 

09 paizes montmh~~06 em geral, cobertos de neve, são pobres 
de produdos paleolithiw. Porém a Asia meridional é rica e em 
particular a India é abundante em pedraç cortadas como as do paleo- 
lithico europeu. 

Da Australia conhece-se o famoso craneo fossil de Talgai 
(Queensland), descoberto em 1884 a dois metras e meio de profun- 

didade. Giuffrida-Ruggere (22) dedica ao craneo fossil de Talgai 
algumas paginas e demonstra a sua importancia para indicar as ori- 
gens dos Australianos, Tasmanianos e Melanesianos orientaes. O cra- 
m a  de Talgai coincide exactamente com crs craneas australianos mo- 
dernos. 

Recentemente, em 1920, Dubois tornon conhecidos dois craneos 
fosseis australoides que recolhêra em Java, no districto de Wadjak. 
Constituem estes craneos o donimento mais importante de Austra- 
loides do norte da Australia. 

E' contraria essa affipativa á opinião de Schoetensack que 
a f f h  ter sido a Australia o be rp  da humanidade Entre outras 
cousas, oppóe-se a isso o facto de não se conhecerem dmmentos 
seguros que attestem a presenp do homem na Australia. 

(20)  Paudler E. Cro-Magnon-Studint, Anthropos XII-XIII, 1917-1918. 
(21) Quatrefages A de, .?A Sl>ecie H w w ,  Milano, 1877, p. 402. 
(22) GNffrida-&geri V., Su L'Odgini delPUomo, Bologna, 1921, 

p. 155-178. 
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O homem é encontrada na Africa desde os tedpx mais r-, 
o que se  prova pela existencia ahi de pedras cortadas identim ás do 
mais antigo pakolithico europeu em cadeia quasi continua, do ex- 
t r e m  norte ao extremo sul. 

As mmmnica@a terrestres, COOK> por exemplo, aquella entra 
a %&ia e a Sedia, existiam provavelmente na phase mais antiga do 
paleolith'i ai Gétulien, correspondente ao velho pieolithico europeu 
e asiatico. 

Muitas semelhanças encontram-se tambem entre o paleolithico 
europeu e o da A f h  meridional. 

Quanto aos f&ek humanos, foram feitas duas descobertas h- 
portantas em 1914: ama em Qldoway (Africa oriental) onde se en- 
controu um esqeleto humano quasi completo a 3 ou 4 metros de 

profundidade; outra em Boskop (Transvaal), consistindo em frag- 
mentos de homem fossil. Em ambos os casos é duvidoso si se deve 
remontar esses fosxis ao periodo geologico arrterior ao actiial. O typo 
4 consderado negroide. 

Chegamos finalmente á America. Alguns escriptoies pensam 
serem autochthones os Indigenas da America. Parece q w  o primeiro 
a sustentar esta theoria foi o maturalista suis50 Theophrato Para- 
celso, !á pelo anno 1520 mais ou menos. Porém quem deu um ca- 
racter scientifb a esta hypothese foi Samuel C. Morton, seguindo- 
lhe as pégadas o naturalista L. Agasçiz Entre muitos outros fina!. 
mente surgiu Flarentho Ameghino, que apresenta a Patagonia como 
sendo o beiço do homem americano. E' contra essa theoria, entre mui- 
tos anthroplogos, Krdlid<a. 

Mendes Corrêa (23) diz y e  a archeolcgia pre-historica e a pa- 
leontologia humana autorizam-nos a excluir as Americas e a consi- 
dera-las como povoadtxj secundariamente. 

O R. P Rivet, americdkta dos mais autorizados, declara que 
o homem do Movo Mundo não é autochthone, mas emigrado do Ve- 
ího Mundo (24) .  

O homem emantra-se no Velho Mundo dezenas de miilenios an- 
tes de apparecer na America. Adrnittese que as primeiras ernigraqóes 
do homem para a America deram-se ha cerca de 10000 a 20000. O 
anthropologo Hrdlid<a pensa. que a passagem tivesse começado ha 

(23) Mendes Corrèa, As Prime& Imigrações Humams, Dionysos, outu- 
óro 1925, p. 109. 

(24) Bertolaso Stella J., As  Linguos Indigmas da Anterica, Revista do 
Instituto Historiw e iGeographico de São Paulo. vol. XXVI, p. 16-18. 



-cerca de 10000 ou no maximo 150CO annm. As ultimas ernigraçóes 
.piem remontar a 5000 annos e com ellas talvês tivessem penetrado 

-&n$ elementos culturaes da Asia (25). A cultum em geral do ho- 
mem americano pertence ao typo nealithico. 

AS CAVERNAS E AS HABITAÇOES DO HOMEM 

As cavernas podem ser consideradas como verdadeiro a-chivu 
ande são conservados preciosos documentos da vida animal e da viaa. 
humana nas épocas g~logicas. Com o exame methoóico, observa Ca- 
selli (26), dos restos animaes conservados nos dèpositos moveis de 
diversas grutas, pode se reconstruir o m u d o  pre-histórico e  mostrar^ 
que a caverna serviu de habitação humana, de necropoles e refugio de- 
ursos, h p w  e outros animaes da época quaternaria. 

Affirma-se que a primeira habitação do homem foi o tronco de 
arvore carcomido. Que esta moradia fosse occasioaal é admissi-1.. 
0 s  praprios Tasmanianos, raça já extincta, refugiavam-se frequente- 
mentr: nos f r m o s  de arvores e construíam artificklmente esses asy- 
h, augmentando-os com o auxilio do fogo, não obstante fabricarem. 
tambem suas choupanas rudes. 

Outros ha que affirmam que os homens primitivos faziam suas 
moradas entre a copa frondosa das arvores. Náo era diffundido este 
costume segundo Hoernes (27) ,  este uso somente se encontra entre 
algumas tri.bns, por exemplo, entre w Battas da Sumatra, entre ai. 
Sudaneses e entre os indigenas da America septentrional. 

E' preciso observar porém que náo se tracta neste caço de resi- 
dencia nas arvores como fazem os anthrqpoides, mas ha antes uma 
como analogia com as habita@es ,hcu.stres dos palafitos, com unia 
differença de w e  o plafiticolo, para collecar-se mais em segurança, 
constroe sua morada em sentido horizantal, emquento que o arbori- 
colo a dispõe em direcçás vertivd. O que se pode constatar com segu- 
rança é que essas moradias nas arvores, especialmente na Nova Gui- 
Dê, servem antes 'de fortaleza e logar de refugio accidental do que de 
verdadeiras habitações estaveis. 

(25 )  Qnanto ga berco do homem e d+s imigrações, veja-se o capitulo com 
este titulo em riosso trabalho, em que demonstramos ter sido a Asia meridional 
com maior probabilidade e particularmente a India o berco humano. 

Bertolaw Stella J. Vesti$& do Lingw Primitivo, Sáo Paulo, 1933. 
(26) Caselli C., Speieologk, Hoepli, Milano, 1906, p. 50. 
(27) Haernes M., L'U-, Storie Noturaie e Preistarico, tr. V. Zanolli, 

Milano, 1915, Vol. 11, pag. 31. 



A GLOTTOLOGIA E A PRE-HISTORIA 

Homem é tido, por causa da sua obra a Wyssea, como sendo 
longinmo pecusor .dos mCdernos espeleologos. Elle descteve a cave? 
da ilha do Sol, onde Uíysses desembarca pata abastecer* de a p a  
deqtro da quai ampara a náu da t'enipestade. Refere-se tambern ás 
cavernas dos Cydopes, Ithaca e Kalypo. 

As cavernas têm serviáo de habitação e refugio temporafie nos 
temg>oç pre-historicos, nos historicas e podemos dizer até os nossos 
dias. ~~~~~. 

M&os d a s s b s  atigos têm se referido aos troglodytas em di- 
versas partes do globo. Ho-o nos falla dos Cydopes, habitantes das 
wmmidades das montanhas e do fundo das cavernas. E' verdade que 
estes Cyclopes, pertencem ao remo da fabula, porém ha autores que 
náa entram para o terreno da fabula ou da imaginação, mas hescreveni 
factos. S. Reinach (=a) cdligiu tudo o que se ,refere aos antigos em td 
assumpto. Xengphontes refere-se aos troglodpis da Perda; Vetgilio 
e P&ponib Meia faiiam doç scythas; Estrabáo refere* aos cavertii- 
colas ao septentriáo do Caucaso;  oro refere-se aos da Ethiopia; 
Herodoto e H i i o  aos da Mauritania; Plinio aos da Dardania no Pon- 
tus e aos da Sardeyha faz mensáo Pausauias. Os autores gregos e ro- 
manos estavam informados sobretudo das tribus troglcdytas da Arabi  
e da Ethiopia, das margens do Mar Vermelho e do Golfo A t a k .  
Deodoro Sirillo conhecia os pescadores troglodytas das Baleafes p 

refere-se aos cavernblas de Creta. Juvenal e Outros referem* dw 
antigos habitantes do Lacio. Tacito nos falla dos trogldytas da Ger- 
mania e Fim, que viveu no s a l a  I1 da nossa éra, narra que os 
Aquitaneos, atacados por Cesãr, refugiaram-se :nas cavernas, que o 
conquistador fe?: d@s destruir. 

A cavema do Capo di Noli (;Liguria) contem restos da 
romana como tambem as grutas dos Arme Candide e a de Rocca dj 
Perti (Liguria). 

Alem de muitas outras grutas habitadas, como mostram Ca- 
selli (=9), convem djzer ew'almente que durante as pereeguiçáes 
religiosas as cavernas serviram de refugio. Taes sáa as grutas de Baoi- 
de-louoi (Chaumadau), que serviram de refugio aos perseguidos 
de Luiz XIV. Os protestantes das Cevenne refugiaram-se frequente- 
mente na gruta da Roquette (Conqueyrac) de que a conùelho muni- 
c ip l  de S. Hippolyto mandou fechar a entrada &n 1701. 

A gruta de Cayre-Creyt serviu alternadamente de refugio tanto 
aos protestantes aomo aos catholicos. A gruta da Qmmoisallas (Gan- 
ges) serviu de refugio aos Ugnotes durante a guerra da successáo. 

,(28) R e k c h  S. Alluuio>u ef C&ies, I. p. 161 e segue. 

( 2 9 )  CaseHi C. Speleologin, Hobli, Milano, d906, p. 64-65. 



174 JORGE BERTOLASO S T E L L A  

As grutas naturaes ou artificiaes têm servido de habitação aos 
solitarios e aos eremitas, as vidas dos doutos fallam frequentemente 
de Balme" como logar de supplicas e de penitencia de diversos ana- 
coretas. 

Na crença religiosa dos povos antigos as cavernas tinham grande 
iníportancia. Naturalmente muitas referencias dellas são repassadas de 
lendas emno passamos a ver. 

Porphirio diz que eram ellas consagradas a Jupiter na ilha de 
Creta, a Bacdio na ilha de Maxos, a Pan e á Lua na A'rcadii. 

Na literahira pelica da Gr& e d e ~ o m a  as grutas atravessadas 
pela agua são consideradas a morada predilecta das Nimphas ou como 
santuarias dedicados ao culto de muitas semi-divindades. 

Pausanias refere-se a grande numero de cavernas que servem 
para o culto hellenico, situadas na approximação dos oraculos os mais 
celebres, como os de W p h o  de Corintho e do monte Cytleron. Um 
dos oraculos mais celebres da Grecia foi o antro (sanscrito untara) 
de Trophonius proximo de Livadie (Lébadée), logar principal da an- 
tiga Beocia. Os Persas celebram nas grutas o culto secreto de Mitra. 

A gruta mais celebre como uantuario da egreja romana é a de 
Lourdes nos Altos-Pyreneus. Na India, em Indus, Banyan e nas 
ilhas meridionaes encontram-se numerosas cavernas, monumentos san- 
tuarios, cuja antiguidade remonta a 600 amos antes de Christo. 

Celebres são a8 grutas de Bamyan rn Indou-Khm, proximo da 
fonte Surkhab, affluente do Oxus, pois numa dellas, reza a tradi~ão, 
Vyasa compoz os Vedas. Outras tradições ha interessantes como as 
que affimam que C a m h  wmpoz os Lusiadas na gruta de Macau e 
S. Jeronynio fez a traducçáo da Biblia, a Vulgata, na gruta de Belém. 

Os proprios nomes dados a certas cavidades, mostram a-suprs- 
tição antiga conservada através das épocas pela tradição popular como 
sejam, Gruta do Diabo, do Dragão, das Fadas, do Inferno, etc. 

Todas as literaturas sáo ricas em lendas com relação ás cavernas, 
mas espesialmente a dos Gregos e Romanos. Homero, por exemplo, 
refere-se a Polyphemo em uma caverna da Sicilia. A mythologia 
refere-se ao Minotauro preso por Miuos no labyrintho de Creta, etc. 

Segundo alguns (30) o culto dos mortas f.oi uma das primeiras 
manifestações religiosas da humanidade e com o fim de impedir que 
o corpo do morto parente, amigo ou chefe, fosse devorado pelas feras 
era collocado em uma cavidade natural proxima da caverna habitada 
ou em uma parte qualquer da propria caverna. 

(30) Leite de Vasconcellos J. Religiáo da Lusitnnia, vol. I, Lisboa, 1887, 
pag. 198-199. Hobermaier H. EI Homòre F6d, Madrid, 1925, p. 107, 142, 143. 
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Encontramos vestigim xguros de cavernas 216adas  mo s-1- 
cros desde a época paleoiithica, segundo Figuier (31). 

Eduardo Iartet foi o primeiro a colher dados importantes a 
cerca das cavernas que srvirarn de sepulturas aos primeiros homens 
da +oca do grande urso e do mamnmth. 

E' quasi impossivel citar as cavernas que serviram de sepukro tão 
elevado é o seu numero. Citamos entre outras grutas a da Balzi Rosse 
(*s Maritimos), onde Riviére descobriu sete esqueletos ornados 
de wl&res, de braceletes e de condias perfutadas; a gruta dos Colombi 
na iiha Polmaria (Spezia) ; as de Raymonden (Dordonha) e de Lau- 
gerie-Eacse. 

Na Etalia ccmhecw-se as cavernas sepulcraes de Castello, de Ta- 
macao e varias no Finalês (Liguria). Na França são celebres as ca- 
vernas de Aourignac (9 de Dumthy, do J3pmme mort (Lezére), nas 
quaes se encontraram esqueletos bem wnservados. Além dessas men- 
cionam-se as -tas de Baume-Chaudes, em que se a n t r a r a m  ossos 
de cerca 300 cadaveres e a de Rousson Digna de mencão é por certo 
a grande caverna de Lombrive em Ussat, onde se encontraram ossos 
de cerca de 500 esqueletos. Na Belgiça encontramse a abertura de 
Frontal que serviu de sepultmra, na edade da renna; a caverna de 
Geundmn, em que Dupont encontrou 17 equeletos; as grutas da 
Chanvaux e de Sclaigneux e muitas outras. Na Hespanha encontram- 
se c a v e m  sq3uluaes, a Cueva de 10s Murcielagos (Andalusia), con- 
tendo os restos de 50 cadaveres. Entre outras, citamos a que foi explo- 
rada por E. Hernandez-Pacheco (33) ,  a caverna da Poloma (Astu- 
rias). Encontramos em Portugal a gruta de Cesa~eda, a Casa da Man- 
ra, Lapa Furada e de Cascaes. Na Inglaterra encontra-se a celebre 
caverna sepulcral neolithica de Burringdon (Mendips), etc. 

Em outras pr tes  do globo encontram-se cavernas destinadas ao 
mesmo uso. 

No Brasil, em Minas Geraes, o sabio Luod descobriu cerca de 
80 cavernas de épocas differentes das qaaee tirou grande numero de 
especies de animaes desconhecidos. Em uma dessas grutas, proxima 
do lago Sumidouro, encontrou elle ossadas humanas de 30 rndividuos 
de differentes edades e "no mesmo estado de decomposi$áo e nas mes- 

(31) F i k r  L. O Hmnem P*imtivo, Lisboa, 1883, p. 73. 
(32) Figuier L. O Homnn P M o ,  Lisima, 1883, p. 73-79 
(33) Hemández-Pacheco E., Lo Vida de Nuestros Antecessmes PnledC 

tkos, Ma.dadrid, 1923. 
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mas circunstancias das ossadas dos animaes de diversas especies ex- 

No periodo historico encontramos muitissimas cavernas sepulcraes. 
Para citar um só exemplo, lembramos o caso de Abrahão que sepultou 
sua esposa Sahara na cova de Machpelah, G&i, cap. 23 :19. 

Encontram-se com abundmcia na édade da renna figura grava- 
em pedras molles, em ossos e em chifre de renna. Ellas revelam 

a existencia do ser racional - o homem que as desenhou. De alguns 
annos a esta parte descobriramse em algumas c a v e m  em que se 
refugiavam n w o s  antepassados, gravuras e pinturas que foram exe- 
cutadas nas paredes. Importante descripçáo destas pinturas apresenta 
Qbermaier (35). 0 mesmo diga-se da escultura em baixo relevo ou 
em relevo. Facil é amescentarem-se a estas provas outras muitas como 
objectos de adorno, de pedras elaboradas de ossos, de marfim etc.. 

Finalmente E. Hernandéz-Pacheco (36) encontfou na caverna da 
Toloma (Asturias), o mais antigo instmmento musico de euja refe- 
remia segue o trecho : 

EE más antigzco imfruwnto mrisico. Eu Ia parte superior Jel 
magdaleniense se encontró un objeto singular. . . Consiste en un 
fragmento de costilta de un animal de mediana talla, con e1 que se 
coustmyó un silbato. Cuando, limpio de ia tierra que 10 impregmba, 
10 hice sanar, senti gmti emoción a> coitiderar que aqud imignifi- 
cante y rudimentario instrumento músico volvia a emitir su agudo 
sonido a1 cabo de más de doce mil afias que habia permanecido mudo, 
enterrado entre e1 montón de detritos de Ia caverna pãehistórka. 

No es Ia primera vez que se ekuentran en las excavaciones 
silbatos. de edad paleolitica; de 10s niveles magdaleniems de Ias ca- 
vernas francesaç proceden falanges de reno con m agujen, hecho 
intencionalmente que Ias conviene en silbatos; pero mnguno conozco 
como e4 Ia cueva de la Paloma. 

2 Usaban los cazadores prehistóriros de Asturias este instrumen- 
to, o teniendo en cuenta la insignificancia de Ia pieza arqueológica 
encontrada, se trata simplesmente de un objeto de capricho? 2Quién 
sabe si zllgín fiero y rudo c a d r  no entretuvo sus ocios en Ia caver- 
na, cotistruyendo plicido e amoroso e1 instnumento músico que Uena- 
ria de júbilo al pequeíiuelo para quien fueçe destinado? 

(34) Fiuier L. O Homem Primitivo, Lisboa, 1883, p. 92; Mattos A. O 
Shio Dr. Lund e o Prekisto&a Amekcona, Bello Horizonte, 1930; Julio Tra- 
jano de Moura Do Homem Americano, p. 509-513, Rev. Inst Hist. Geog. Bra- 
sileiro, T. 100 N. 154, 1928. 

(35) Obermaier H .  El Hombre PrehuMrico y 10s Origines de la H* 
nidad. Madrid, 1932, p. 78 e segue: - 

(36) Hemadez-Pacheco E., La V& de Nuestros Aie:ecessores Pdeoli- 
t h s ,  Madrid, 1923. 



A DESCOBERTA DO FOGO 

quando descobriu o fogo e a maneira de accende-10. 
E' horrivel imaginar-se o homem. vivendo nas cavernas ou 

te annos e annos. 
Em todas as taras  notam-se emana@= de gaz facilmente m- 

f l a m v e l .  Destas fontes igneas o homem podia occasionalme~te ter 
tirado o fogo, porém nunca apprender a maneira de obte-10 artificial- 
mente. A adoração e o culto do fogo podia bem ter tido sua origem 
por causa destas fontes igneas. 

Dadas as difficuldades de accende-10 os homens levarim em 
todos os tempos a conserva-lo como cousa preciosissima, dedicando- 
&e cuidado religioso. 

Ha quem. pense ter sido elle descoberto casuaimente. Porém pa- 
rece que é mais logico imaginar-se que fosse fruto de trabalho ( $ 7 ) .  

Glodd nos apresenta como poderia te-10 o homem descoberto. 
A difficultu~sa technica da *a pre-historica, durante a qual o 

homem não sabia dar fórma á pedra, ao chifre, á madeira e aos osso;, 
sem um longo e demorado attricto para perfurar e lixar com a força 
dos musnilos, devia de aiguma sorte haver favorecido e facilitado 
hstante a descoberta do fogo. 

Rutot procura estabelecer mais ou menos a época em que foi 
descoberto. As cinzas, os carvões etc. encontrados nas cavernas attes- 
tam, até certo ponto, a sua antiguidade. O conhecimento do fogo é já 
demonstrado durante a época paleolithica. 

Dois foram os methodos primitivos para accende-10: o esfrega- 
mento de dois p e d a ~ ~ d e  pio e a pancada de certos minera- .(pyrite 
com pyrite e silex com silex) . 

Entre os povos incultos ainda em nossos dias é obtido esfre- 
gando repetidamate um pedaço de pio  teme e deve contra outro 
pedaço mais duro e consistente. 

Lisboa, 1W5, p. 34. 
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"Presso gli Indiani", diz Trombetti (38), "neli'epoca vedica. il 
fuoco si otteneva facendo girare energicamente un bastone detto prd- 
mantha nel foro di .un pezzo di legno (arani) in senso e poi neli'altro 
mediante rapidi strappi dati ai capi di una corda fissata a1 pra-mantiia 
stesso finchè. i1 calore prodotto dallo stesso fregamento non avesse 
suscitato Ia fiamma. Identico processo fu que110 seguito da Gre& nei 
tempe piú antichi". 

Deve-se a A. Kuhn (9 uma interpretaçk genial do mytho de 
Prometheu sendo o que ha de melhor em mythologia comparada. Pro- 
metheu pois, iIpopqB&s originariamente Ilpo,uaBF;s está em lodar de 
*IIppv6ds e significa aquelle que obtem o fogo mèdiante o esfre- 
gamento, propriamente mediante o IIpopvBu - que é equivalente ao 
antigo indiano pramantha. 

O fogo era para os antigos um thesouro tão precioso que o sup- 
punham guardado pelos deuses no céo, sua sede natural, de onde ás 
vezes desce terrivel em fórma de raio. Percebe-se assim pois como 
apparecesse o mytho de Prometheu 

A concepção do fogo celeste, terreno e subterreno, como um todo, 
como unica emmanação do Kosmu, qual nos é apresentada por Ephes- 
to, é antiquis~ima e encontra-se em todos os povos os mais antigos. 

O conhecimento e a utilização do fogo são attributos do homem, 
os quaes, juntamente com o uso de instrumentos artificiaes e a po3- 
&%áo de uma lingua articulada, são tidos como caracteristicos espe- 
ciaes da humanidade desde sua origem, diz Hoemes (40). No sentir 
de O. Peschel a linguagem humana existia já antes que o homem 
soubesse accende-10 artificialmente ou em outras palavras, devia já 
haver surgido esta muralha psychologica que separa o homem do 
animal. Pois diz elle: "se noi peusiamo che la difficoltá di ottenere 
i1 fuoco mediante 10 sfregamento é tanto grande, &e nelle stesse 
piú aride mt rade  dell'Africa colpite della piú insistente sin'itá é n o  
cessaria a compiere la faticosa operazione, l'opera di piú indigeni, 
d o b b i o  ammenttere la preesistenza di un certo accordo reciproco 
per 10 sforzo collettivo". 

Sobre o assumpto assim se expressa Trombetti (") com a siia 
grande autoridade: "10 credo percio che l'invenzione de1 fuoco sia 

(38) Trombetti A. I Grandi Periodi de1 Progresso Ummo, Conferema, 
Cuneo, 1902, p. 7-8. Copia dactilographada que a Familia de Trombetti enviou- 
nos por estar exgottado o traba!ho. 

(39) Kuhn Ar; Die Herahkunft des Peuers. 
(40) Hoernes M. L'Uomo, tr. V .  Mazzolini, Milano, 1913, vol. 11, p. 4 
(43)  Trombetti A,. I Grmdi Periodi de1 Progresso Umano, Conferem, 

Cuneo, 1902, 0. 7. Copia dactilographada. 
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coeva alk formazione de1 linguaggio o di poco posteriore". Segundo 
o mesmo auctor, a formação da linguagem data de uns 50000 annos. 

Com o auxilio do fogo o homem creou dentro de um espaço limi- 
tado o clima conveniente, podendo atravessar os limites impostos pela 
natureza ao seu berço primitivo e livrar-se da necessidade de emigra- 
ções periodicas que são obrigados emprehender os passaros e alguns 
anima,- para fugirem do rigor do frio. 

Desde os tempos mais remotos o fogo foi companheiro fiel do 
homem e do homem somente. Pode-se affirmar que a historia do fogo, 
produzido artificialmente e conservado, é a historia da civilização 
humana. Foi elie auxilio da caça, coefficiente da agricultura, funda- 
mento da  cosinha. 

Serviu para temperar e tomar concava a madeira, fundir e tra- 
balhar os metaes na primitiva industria mineraria e tambem queimar 
cadaveres. Serviu para aquecer e illuminar as cavemas. suas habita- 
ções, dellas affastando para longe os animaes ferozes. Onde elle 
queima ou illumina ahi se encontra o primitivo germen de uma pri- 
mitiva familia humana. Os homens partiam para a caça e as mulheres 
permaneciam na caverna para avivar a chamma, esperando a volta dos 
caçadores. O fogo creou um importantissimo officio para a mulher, 
pois ella não somente ,devia conservar as brazas, mas tambem provi- 
denciar o combustivel que em campo aberto por vezes elle. destmia 
com grande voracidade. 

As palavras que dão a idéa do fogo têm os seguintes themas: 
ou raizes: 

1." kjn =der, queimar 

" 
I1 - Khamito-semitico. Arabe sawai - he heated, Syriaco s e m  

" - V  - 
f. holocaushim - Arabe sima, suwaa calor, chamma. 

v Y V V  

I11 - ~ ~ u c & c o .  Lazo cu anziinden, cu cuire, brule, roter, cucu-na 
V  

quente, Mingrelio cua-lu assar, Geergiano .ma, .cva Brand. 
\'Y VY. 

Kurino - ccu-r, ccz-r cosinhar, assar. - A esta série per- 

tence o nome "fogo" commum a todas as linguas caucasicas 

nas fórmas .ca, .cai etc. 

"L" 
IV - Indo-europeu. Sanscrito soceti glüht, brennt, &ka-m Flam- 

me, etc. 
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V - Uralo-altaico. Finnim sií-t& - accendi, Loppáo E. cakki - 
accender. 

d V 
V I  - Dravidicoaustraliano. Tamil sudu Mal. tsudu Can. e Tulu 

2.' Ku fumo - fogão etc. - queimar 

I - Bantu-sudunês. -i-ko fogão; Suaheli dj-iko, Akka e-kó etc. 

I11 - Caucusico. Significando "fumo": Kuanada ku - Tindi 

ku5= Udo kuin- - Ceceno kur, - Tsacluro &ma Agul Tab., 

kum, Georgiano kom-li. 

IV - Indo-europeu. Russo kop fumo. Grego K a ~ v ó - s  fumo de 

kwap-. 

V - Uraloaltaico. Taranci kuã, Altai kO, Jucutico k h ,  Burjato 

kO xa carvão etc. 

VI - Drawidico-australiano. Tamil ku-mbu becomeç smoked. 

VI1 - Munda-polynesico. Giavanês kuku-s fumo, Figi k u m  va- 

por etc. 

VI11 - Indo-chinês. Naga ku Cin S. khii, Lushai e Binnano kh;, 

Vayu kulu fumo - Ostiaco do Jenisei kÜ, ku'u, ku'o fulli- 

gem, ku-fel carvão. 

- 
3." Kur 

Em varios grupos tem a significação de fornalia, -dor, forno, 

fogão, etc. 

Devem-se votar as seguintes concordancias especiaes: 

I1 - Copo hr%n fornalia - IV Latim cremo, com k- Sonscrito 
r< 

gharnzá-. Av. garems calor - VI Bogadjim gorém fumo 

- VI1 Santali gorom calor. 
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111 - Caucasico. Churkila igw-is, gerundio passado ig - w - ;li, 

nome verbal ig-ni verbrennen. 

IV - Indo-europeu. Latim igni-s m., Sanscrito ag(g)ni- m., Slavo 
v ognr m., Lithuauo ugni-s f .  fogo. Fónnas fundamentaes 

eg-ni- ou eng-ni- e og-ni- . 
- 

V - Uralo-altaico. Ceremisso S.  eng-d- arder, Magiaro eg- por 
- 

*eng- e m  eg-ni arder. 

6P tu tutu fumo . - fogo - queimar 

I - Bantu-sudanês. Isubu i-tutu, in-tutu, Diwala mu-tutu, Duala 

i-tutu, Urungu o-tzctu etc. 

I1 - Khaneito-semitico. Nuba M. túlli = Dinka til fumo. 

IV - Indo-europeu. I .  &ma- : Sançcrito dhu-&- Lat. fumus etc. 

V - Uralo-altaico. Suomi tuli, Lappão toll(a), Cerem. tu1 tal, 

Mordv. to2 - Jur. tu, Jen. tu, Ortij. ttr - Mangiu A-a, 

Tung. toga fogo. 
- - 

V I  - Dravidico-austrdiano. Ciravidico tu e ti  fogo: Tamil Tulu 

t i ,  Tamil, Mal., Can. te. 

Audamanês Sul: Oenge tuke fogo - Australia 7 toko fogo. 

VI1 - Munda-polynesico. Mon verbrennen Krama Eu-tu fogo, 

Tigi tu-tu. 
V 

I X  - America (e linguas paleo-asiaticas). Ghiliaco tur, tus fogo 

- Kechua tu-tu quemaute, inflamado. Grupo Iuma: Hualap. 

tuga = Mataco (Gran Chaco) e-tago fogo. Mucik tok fogão. 

Chiquito tuu-s fogo, Azteco tona Uer quente, Pipil s-ton fogo, 

Mutsun so-ton, Payi sun-ta queima etc. 
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7." pi (pu) queimar 

I - Bantu-sudanês. Bantu pf-a, py-a queimar; Herero pin, Iao 

pya, Luba piana - Kru pi cosinha. 

I1 - Khamito-semitico. Bari pa-pé calor pe-las assar - Kànuri 

ba-fe cosinhar. 

'Semitico o-pai cosinhar: Assy. eG, Hebr. e Arama ;pá. L 

V - Urálo-altaico. Mordovino pi-, pije- cosinhar etc. 

VI - Drauidico-oustraEiano. Malto bite to cmk. 

VI1 - Munda-polynesico. Ciam ha-bai cosinhar - Ulawa pi, pi-pi, 

Mahaga pui-pui etc. 

í V  - Atiaerimno. Maya ap- queimar, Rotucudo ap assar, Tupy 

apy queimar, Kariri pll, Keclua api, Aymará pho-. 

8: pu pur fogo - fumo .:a 
:-::a ;:c 

I - Bantu-sudonês. Rongo pódu fogo, Logane fz Musuk e 

Maudara 6-fu fogo etc. 

I1 - Khaneito-semitica. Barea fu- sieden. kochen, Turkana a-puru, 

Dinka puõr - Assyrio pulu. 

IV - ndo-europeu. Grego ?rVp, Arm. hur etc. 

V - Urolo-altaico. Japonês fi fogo - Sirgeno bi id. 

Samoiedo Ostiaco pur-ga fumo - Mangiu bur-ga fumo. 

VI  - Dravidico-austreliano. Austr. 121, 138 poori, 133 pari fogo, 

207 pnwi porri, poh-n, 210 nai-pur. 

VI1 - Munda-polynesico. Maleop. a-pu, a-fui e a-pe fogo. Molês 

a-pé - Nahali (Munda) i-po fogo, Bolong. puro fogo, 

Maori ma-pura fogo. 
"_ 

VI11 - Indo-chinês. Siamês fw fogo. - Iang f i  fogo. 
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IX - Americano. Aino a-bi fogo - Upper Sacramento po, Ti- 

mote f a i ,  Kiow ay pia, Paniquita i-pi, Chiquitos pee, Tupa 

pie-ri, Cunto piu-re, Arecuna a-pok, Betoya futu fogo. 

Encontramos ainda as beguintes raizes: 

9." pal queimar, calor - chamma. Esta raiz eiicontra- 

se nos grupos 11, IV, V, VI, VII. 

10." ak ok arder, queimar. Esta raiz encontra-se com 

esta significação nos seguintes grupos: I, 11, 111, V. 

ORIGEM DA PINTURA E DA ESCRIPTLJRA 

As reliquias pre-historicas demonstram a capacidade artistica do 

homem desde as épocas mais remotas e nos collocam deante dos olhos 

o quadro daquillo que constituis o seu ambiente e sua vida. 

Em muitas cavernas encontram-se gravadas pintadas e desenha- 

das, figuras de animaes e de  pessoas como já tivemos occasiáo de 

demonstrar. Dos desenhos ou pinturas primitivas surgiu ou nasceu 

a escripta. 

Como se tem observado já na época paleolithica o homem eabia 

gravar com muib habilidade figuras e scenas sobre instrumentos do 

pedra ou de osso. ,i 
O ensaio mais antigo de pintura é talvês a representação de uma 

caça ao urso, esculpida sobre o fragmento de um cabo de instrumen:~ 

encontrado numa caverna de Laugerie Basse, no Auvergne. Ha pin- 

turas que registram scenas da vida intima, da caça, da pesca e de 

viagens através de lagos ou rios como se pode ver em Glodd ("2). 

> 
(42)  G l d  E., S t h  dell'Alfobeto, tr. di G. Nobili, Torino, p. 28. 



No sentir de Trombetti ha um termo em linguistica pa 

indicar a expressão "gravar, escrever, pintar", largamente diffundid 

V- 
ver. - Khmer car gravar, escrever; Bari kwi pintado de varias core 

- Kürino car-6 id., Finnico kirj-a escripta, livro, Turco ker-le- dese- 

série kir- kjar- é affim á série gir-, gjar- representado, por exemplo, 

yaz-Q escrever, Magiaro ir- de *vir-id. 

UNIVERSALIDADE W SENTIMENTO RELIGIOSO 

çóes por tradição ou nos livros canonicos e contem tudo aquillo 
constitue a fé  do christão ou indiano. Usando o termo religião n 
sentido podemos dizer que um individuo muda de religião ou que 
acceitou o corpo de doutrinas religiosas christás em vez de brahmanes. 

Da mesma maneira como ha uma faculdade de fallar, indepen- 
dente de todasàs fórmas historica~ da linguagem, assim diz-se de uma 
faculdade d a  fé no homem, independente de todas as religiões histo- 
ricas, no sentir de Max Muller (44). 

ferentes nomes e sob k r e n c i a s  varias. Sem esta faculdade náo 
seria possivel nenhuma religião, nem mesmo a mais baixa adofaçgo de 
idolos e feitiços. 

Ha no homem um desejo do infinito, um desejo, um amor de 
Deus. Seja ou não verdadeira a etymologia que os antigos davam do 
termo Z V ~ ~ O S  (derivado de 6 Zvõ +&v aqiielle que olha para cima 
ou para o céo) o que éverdade é que só o homem pode volver çiLa 
face ao céo. O homem possue a faculdade religiosa. 

( 4 3 )  Trombetti A,, Ekwnii  di Glottologk, Bologm. 19u, p. 314, Com 
pmaaimi Lessirdi, 111, Bologna, 1920, p. &87. 

( 4 )  Müller Max, Q w r o  Lpt&rr BZatroekuwc alla Scienaa delle Re- 
ligioni, tr. di G. Nmcci, Firenze, 1874, p. 13-14. 
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Entre os cultores de anthropologia. pondera Foot More pre- 
valece a opinião de que a religião, quer em uma fórma, quer em outra, 
é um phenomeno de caracter universal. 

Tem havido exploradores q u c  ao darem suas descripções de al- 
guns povos ou tribus affirmaram não possuirem elles religião alguma, 
haja vista a opinião de Darwin (46). Porém estudos mais aprofun- 
dados demonstraram serem infundadas taes affirmações. E m  alguns 
casos o erro era devido a observações muito superficiaes de viajantes, 
os quaes, permanecendo por algumas semanas apenas em contacto 
com certas tribus não civilizadas e não tendo observado praticas algii- 
mas externas, que, no seu modo de ver, pudessem ser interpretadas 
como religiosas, apressaram-se em concluir que esses povos ,não pos- 
suiam religião. 

Outros exploradores adoptaram por conta propria, continúa ain- 
da Foot Moore, uma tal definição do termo'religião que excluiam 

como não religiosos os phenomenos por elles observados e dexriptos. 
E' assim que um delles referindo-se a certa tribu, cujos costumes co- 
nhecia perfeitamente, dizia que aquella gente não possuia religião, mas 
adorava os demonios. 

Não se descobriu ainda a existencia de um novo ou de uma tribu 
que não observasse certas praticas que se enquadrem na esphera re- 
ligiosa. 

Remontando quanto possivel ao passado, a historia confirma o 
que foi dicto acima. As civilizações antigas se nos apresentam possui- 
doras de religiões em estado avançado que pressupõe um certo numero 
de seculos de desenvolvimento em épocas pre-historicas. 

Os documentos da historia do Egypto, da Babylonia e da Assyria, 
contêm aqui e ali noticias sobre religiões dos povos com os quaes ti- 
nham contacto. 

Nas historiadores e geographos gregos encontramos não somente 
descripções das religiões de povos civilizados dos seus tempos, mas 
tambem de muitas tribus das varias partes do mundo por elles conhe- 
cidas. Até então não se conhecia nm povo ou tribu sem religião. 

Encontra-se no homem paleolithico vestigios do sentimento reli- 
gioso. As rasas ainda existentes no gráo mais baixo da escala da civi- 
lização possuem religiões que, no estado presente, pressupõem um 
longo desenvolvimento anterior e que, entre gentes de cultura paleoli- 
thica em algumas regiões, conservam-se objectos que, se fossem mir 

(45) Foot Mwre G. Origem s Svilufipo delta Religione, tr. di G. LIi 
Piana, Bari, 1925. p. 1. 

(6) Darwin C. L'Origine dell'Uomo, tr. di M. Lessona, Milano 1925, 
p. 42-43. 
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dernos, seriam sem hesitaqáo alguma classificados como objectos de 
uso religioso. 

G. Mortillet ('7) procurou provar que o homem quatemario não- 
possuia a idéa de religião. Porém J. Leite de Vasconcellos (4s) d e  
monstrou bem o contrario do auctor citado, refutando-o no sentids 
de provar que o homem quaternario possuia objectos que revelavm 
suas idéas. religiosas ( ' 9 ) .  

Em muitas cavernas encontram-se sepulturas e ao lado do esque- 
leto, por vezes, acham-se armas e utensilios varios. Isso revela a cren- 
ça na existencia de outra vida, porque entendiam que o morto neces- 
sitaria de todos aquelles objectos que lhe foram nteis e caros neçte 

Apresentemos o nome da divindade andamanesa "Puluga": 
pulu-g, bulu-g rumorejar, trovejar - trovão, deus do trovão - deus. 

Quanto ao comito da divindade Puluga não ha duvida que seja 
de caracter uranico, como demonstrou o Prof. R. Pettazoni (SI), um 
dos mais competentes em Historia das Religiões. E' em substancia o 
deus do trovão. O mesmo pode-se dizer a todas as divindades que se 
prendem a Poluga pelo seu nome. 

As correspondencias extra-andamanesas da fóma forte Pulu- 
ga são : 

I - Bantu-sudanês. Lefana (Togo) Burukrí, Costa d e  Ouro 

Buluku, Sobo Blugze-e, Pul Bulgu. 

I1 - Khamito-semitico. Galla Bulgu, Arabe bulgo- esplendor. 

111 - Caucaico. Sumerico bulug fender. 

IV - Indo-europeu. Latim fulge-re fulgu-r. Grego +h- cham- 
I / 

s-puJg- scentillar.. 

($7) Mortillct G. Lo Prehrrtoriqw, Paris, 1885. 
(48) Leite de Vasconcellos J. As Religiócs da L d a n k ,  vol. I, paz. 

.85-87, Lisboa, 1887. 
(49) De Quatrefages A. Ln Spe& Untam, Milano, 1877, p. 401-420. 
(50)  De Qnatrefages A. ia Specie Umana, Milano, 1877, p. 419. 
(51) Pettazroni R. Dio, FmniBsiow e Sviluppo de1 Moxotismo I. L'essere 

celesli nelle credensc dei popoli priniinw, Roma, Soc. Ed. Athenaeum, 1922, 
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V - Uralo-altico. Monlogo Burxa-n, Tungusio Burka-n 

VI - Drawidico-austrdialro. Bea e Bale Puluga, Oende Uluge, 

Oluga, oluge trovão, Binandeb (Papua) poroga nuvem, 

Austr. 85 poouok trovão, Tasmania Burak. 

VI11 - Indo-chinês. Tibetano. a-brug trováo. 

IX - Americano. Canciadalo Bilukai, Tupy pokoro trovão. 

Na série precedente "di suono cupo" predomina o signifi- 

cado de trováo, na seguinte "di suono chiaro" predomina o 

significado de relampago : 

I1 - Khafnítico-sewitico. Assyrio birgu relampago, Arabe bd& 

resplendente, Somali bilig sciiitilla, 

Kunama btlingâ relampago. Biliu bilic relampejar, de *balik, 

Copto brêg', e-brêca relampago. 

I I I  - Caucasico. Sumerico pirig brilhante. 

IV - Indo-europeu. A. Tedesco blzk relampago. Grego @ A ~ ' - . Z ~ ,  

+h-- flammejar, arder. 

VI - Dravidico-australiano. Jeru Biliku, Puchikwar Bilik, Cha- 

riar Bilek, Kede Bilke, Tasmania Berik, Walsh R. (Austra- 

lia) Pirkooir demonio. 

VI1 - Mundn-poly?resico. Semang PIÊ, Khasi Blei, Brei, Khme: 

bhlék relampagos. 

VI11 - Indo-chinês. Ahom Phr; "devil". 

Uma terceira série tem a vogal a na segunda syllaba: 

I1 - Khanzito-senbitico. A-maico b w k  relampago. 

IV - Indo-europeu. Latim flag- em flagrare. 

VI - Dravidico-australiano. Juwoi e Kol Bilak, Tasmania Bcsrak 

cfr. bura trováo. Canarês e Kota belaku luz, Telugu belagu- 

relampago. 



Vi11 - Indo-chinês. Khamti Phrâ deus. 

Perkú:no-, cfr. Prus. peruk-ni- trovão. 

Como se sabe, o "Pasg'anya" indiano é o deus da diu 

(parg'ó-nyo- m. "nube temporalesca" - Cfr. VI Binan- 
-- dele pwoga -, chuva) e do trovão, e o P e r k h  dos Li- 

thuanos é o deus do trovão. 

Convem observar que em Lithuano se diz PerkÚnPja grióuja 

"Perkuna troveja" precisamente como em Andam? Grande 

se diz Puhg~-la gaurmake "Puluga troveja" - O Finniw 

tem Perke-le diabo, o Mordvino pkge-ns trovão. Para as 

varias modificaç6es phonetieas vejaâe o trabalho de Trom- 

E' interessante obs6ivar-se que na Biblia Deus manifesta-se atra- 
vés de uma columna de nuvem e de fogo, e revela-se através da natu- 
reza. O céo é tomado como synonymo de Deus, Math. 21:25, haja 
vista a celebre parabola do Filho Prodigo: "Pequei contra o céo." 
Luc. 15:18. 

A GLOITDLOGIA E A PRE-HISTORIA 

A ORIGEM DA LINGUAGEM 

E' miilenario o problema da origem da linguagem. Seria preciso 
escrever volumes para condenar as theorias qw estudiosos, tanto 
antigos como modernos, apresentám sobre o assumpto. Embora haja 
hypotheses mais ou menos racionaes, alguns estudiosos entendem que 

(52) Trombetti A. Puluga, Origh o Diffwicne de1 Nome, Studi c Ma- 
ariali di Storia delle Relipioni, anuo 111, 1827, R m a ,  1927. 
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o problema não é susceptivel de solugão. Não foi sem razão que em 
1866 os estatutos da "Société de Linguistique" de Paris encerram o 
seguinte: "La société n'admet aucune communication concernent, soit 
I'origine du langage, soit Ia création d'une langue universeIle". 

Os neo-grammaticos deixaram aos philosophos e psychologos oc- 
aparem-se da questão. Sendo de ordem psychologica o problema da 
origem da linguagem, a psychologia pois é que deve Jançar luz sobre 
o caso, na opinião de alumiados glottologos. 

E' essa tambem a opinião de Pagliaro (s3) neste' trecho: 
" I1 problema psicologico de1 linguaggio liberato da tutte le so- 

prastrutture che la speculazione filosofica vi ha addensato intortio 
(Otto, Marty, Mauthner, Husserl) si riduce in sostanza a quello cui 
si è sopra accennato: qual è ti& i1 legame fra i1 suouo e l'oggetto 
designato e come esso è determinato. Studiato nelle lingue che co- 
nosciamo i1 problema non appare suscettibile di soluzione: infatti dove 
questo rapporto appare in qualche maniera evidente, è in un piccolo 
numero di formazioni onomatopeiche sporadiche che, per la stessa 
scarsezza de1 numero e i1 tipo piuttosto elernentare, rappresentano 13 
parte meno umana, per dir cosi, de1 patrimonio linguistico. Le osser- 
uazioni sulle lingue dei popoli primitivi, sul linguaggio dei fanciulli e 
sull'apprendimento dei segni da parte dei sordo-muti nulla ci dicouo 
che serva allo çeopo: i popoli sèlvaggi hanno lingue nou meno com- 
plesse di quelle dei popoli civili; i.1 linguaggio dei bambini è apprendi- 
mento di uu sistema di segni gii costituito ed iutanto è creazione 
quanto quelb dell'adulto, ma fatta mn mezzi assai più limitati; le 
esperienze sui sordo-muti non giovano, poichè ci portano dinanzi a 
individui che appartengono a una fase attuale di sviluppo umano, i11 
a i  Ia mancanza di due organi essenziali costutisce per dir cosi un 
moto nelb estruttura psichica e non Ia ricostituizione di una elemen- 
tare capacith di esprimere elementari contenuti. Cfr. J. Veudiyes, Le 
hngage, Paris 1921, p. 6 sgg. 

I1 problema è insolubile perchè non si può stabilire un rapporto 
di causa ed effetto fra rappresentazione interna e suono: bisognerebbe 

' supporre un meccanismo che contrasta con Ia spontaneità, varie&, 
libera della vita a n d e  neUe forme sue pia elementari, Nell'uomo 
primitivo è da immaginare m a  potente forza poetica, creatrice, che 
liberamente trovò la sua espressione. Prima di diventare parola staccatz, 
suouo fiçico, fatto esterno la parola era fatto interno, elediento inte- 

' grante della rappresentazione. PeiEhè questa rappresentazione non 

(53) Pagliaro A. Somnamio di LingliLFtica Arioeuropeu, Roma, 1930, 
fasc. I, p. 81-82 
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bisogna pemrla come aicunchè di passivo, di inerte, ma come nn atto 
spirituale, come già creazione ed espressione. E' 10 stesso dell'espres- 
sione degli occlii, degli atteggiamenti de1 viso,. dei gesti delle mani. 
Oggi noi possiamo stabilire che un dato gesto corrisponde a una 
data imagine, a un dato stato d'animo; ma in origine questi elementi 
sono Ia stessa intuizione, o meglioeono tutto l'uomo che intuisce, e 
nell'atto che intuisce gi8 si esprime. P r e n d i i o  l'esempio de1 pittore: 
prima di prendere in mano el pennello, i1 pittore già nell'atto in cui 
vede dipinge, dipinge con Ia fantasia, e ciò è h sua vera opera d'aqe. 
Cosi l 'uwo poeta neli'atto in cui intuisce già parla: parler8 un li- 
guaggio interiore. Domandarsi ora qual'è l'ongine di questo linguaggio 
è mrsi Ia òuestione ~erchè  i'uomo ha una fantasia ed un ~ensiero. 
cioè domandarsi perchè I'uomo è uomo. In sostanza da questo estremo 
limite sartivano coloro i auali risolvevano il oroblema affermando 
l'origine divina de1 linguaggio." 

Para demonstrar quão arduos são os problemas da linguistica 
transcrevemos uma pagina do glottologo Cejador (54) : 

ZDe qué manera es e1 Ienguaje sino de1 pensamiento? 2Hash 
dónde Ilega la lógica de 10s idiomas y qué va de Ia lógica de éstds i 
k lógica de1 pensamiento? 2Porqué son porpositivas uns lenguas, 
prepositivas otras, y tienen Ias más de entrarnbos sistemas ? 2 Cuál es 
Ia causa de ser más pospositivas y sintéticas Ias lenguas cuanto m á s  
antiguas, y cómo y porqué 10 mismo en Europa y en Ia India que en 
ias camitas de1 Africa se ha pasado de1 sintetismo a1 analitismo? 
2,Cómo se explica e1 porqué de1 verbo, de1 articulo, de1 nombre, de la 
conjugación, etc., etc.? En una palabra Zcuál es Ia razón de 1a 
estructura formal de 10s idiomas, tan varia en ellos y tan expuesta 9 
mudanzas, como Ia fonética, aunque ese mudarse, sea más lento? 

Llegados aqui todavia queda más de Ia mitad de1 camino por 
recorrer. Porque 10s idiomas con un u otra fonética y estrnctura no 
es creible que nacieran por generación espontinea; de algum parte 
vienen, son ramas que pudieron ser de un tronco único ó de varios, 
y esse tronco ó troncos, esos idiomas prehistóricos nos son deçcond- 
dos. Y séase f i c o  el original lenguaje, ó vanos, ni lo conocemos ni 
sabemos cómo se fraguó ni qué relauón tuvieron 10s sonidos con Ias 
ideas que vinieron á expresar, ni porqué se fueron trabando unos 
sonidos á otros, ni e1 modo de esta trabazón, hasta formar pahbras 
polifónicas, como son Ia mayor parte de ,h que usamos, y hasta laa 
mismae raices y sufijos. 

(54) Cejadar I. y Frauca, infrod~~ci6f l  6 lo Cirn~io de1 Lhgwje, pag. 
.94, Madrid. 1911. 
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En una palabra, el problema de1 origen de1 lenguaje es Ia meta 
Última á donde debe enderezarse Ia linguistica, y mientras no se r.&- 
suelva todo quedará sin expiiiación; porque e1 origen de Ias cosas a 
e1 Único que Ias explica, .es Ia raiz que las sustenta y cria, 10 que dió 
e1 nacimiento es lo que dá eldesarrollo posterior. Por eso ciencia no 
es más que conocimiento de I s s  causas, pues éstas conocidas, se co- 
nocen los efedos. 

Ahora se verá si no toca á linguistica procurar ir más ailá. Ia 
linguistica comparada é histórica no ha de tomarse como fin, sino 
como medio para otro fin más traspuesto y lejano, e1 de conocer de 
raiz e1 lenguaje. No hay, pua,  que pararse en cuadros comparativos; 
sino valerse de ellos, como un general de 10s mapas estratégicos para 
Ilegar victorioso al fin de Ia jornada, para investigar e1 origen y por- 
qué de ias formas comparadas. No basta Ia história por razonada 
que sea; el lenguaje es algo natural, que ha de estudiarse á fondo 
hasta Ilegar por e1 análisis á conocer su naturaleza y origen, es algo 
que debe tratarse, no como colección de ejemplareç, que se colocan y 
enseíian á 10s curiosos en un museo, sino como un objeto cientifico 
pue se analiza en e1 laboratorio. Ni quiero con esto decir que se hau 
de desenhar 10s hechos históricos y la comparación; antes bien unos 
y otra son 10s medios indispensables para llegar a1 fin apetecido; 
pero son método y camino y nada más". 

O termo linguagem é usado no sentido largo e restricto. Larga- 
mente comprehendido elle abrange não dmente a linguagem dos ges- 
tos, mas tambem a linguagem dos animaes. 

No sentido restricto refere-se á linguagem humana oral como 
orgam e expressão do pensamento. E' tambem denominada linguagem 
articulada, denominação esta que deve ser entendida no sentido logico 
antes que phonetico. Assim por exemplo st! é um complexo articulado 
phoneticamente, mas não logicamente como seria rogo-vos fazer si- 
h c i o  ( 5 5 ) .  

Segundo Trombetti a linguagem na phase pre-humana era logica- 
mente inarticulada como ella permaneceu nos animaes inferiore ao 
homem. 

Circunstancias excepcionalmente favoraveis deviam ter produ- 
zido a gradual passagem á phase da linguagem humana articulada 
quando os homens estavam reunidos em sociedade pois a linguagem é 
um facto eminentemente social. 

Foram talvês os mesmos factores que imprimiram ao homem o 
seu especial typo physico que concorreram tambem para determinar 

( 5 5 )  Sweet H., The H a m y  of Language, 2. 



o desenvolvimento @tellectual ao qua! acompanha o desnvolvimento 
da linguagem. 

Da primeira phase encontram-se vestigios na linguagem, como 
sejam as interjeições. 

Com rekçáo a linguagem articulada transcrevemos um trecho de 
J. Cejador ( 5 6 )  : 

"Los gestos de la boca en e1 hombre he dicho que pueden se: 
voluntarios y asi pneden fingerse, 10 mal no sé si a b r á  en 10s ani- 
males. Este gesticular con Ia boca liámase articular voces. La arti- 
mlación supone voluntad a1 hacerlo, por 10 cual no decimm que 10s 
animales articulan sus voces, y llamamos sonidos inarticulados hasta 
a 10s que e1 hombre produce instintivamente a manera de gritos ani- 
males puramente. P 

Ca artimlación destingue, pues, e1 lenguaje humano de1 lenguaje 
animal, por sei  hija de Ia voluntad la articulación,. de mia voluntad 
consciente, digo, que no poseen 10s animales. Con esta articulación 
buscada adrede, pretendida, querida, nació e1 linguaje humano, distin- 
guiéndose de1 lenguaje animal". 

Apresentamos ainda outro trecho do auctor acima ( 5 7 )  : 
"Yo distingo dos clases de articulaciones en la voz: Ia primeta 

es Ia fisiolóp'ca, que consiste en adaptar 10s Órganos oral= para emitir 
diferentes voces., y es Ia que propiamente se llama articula&&, de 
art~culo ó artejos como quien menea 10s artejaç de Ia mano ó Ias 
anillas de una cadena formando diferentes figuras y dibujos. 

Tambien puede decirse articulada Ja voz en euanto que esta 
adaptación de 10s órganos tiene por blanco expresar Ias ideas: esta 
articulación psicoiógica ni remedarla puede e1 loro, ni otro ser que 
carezca de entendimiento Is8). Cada conformación de 10s órganos 
orales expresa una idea, cada vocablo es un conjunto de articulacio- 
nes, que expresan una idea compuesta de tantas simples como arti- 
culacionaes Ó sonidos contiene e1 vocabulo. Ahora me toca tratar de 
la articulación fisiológica sokmente La voz animal se forma en la 
kringe; lo vos articulada es esta misma voz, modificada ó articulada 
en I0 boca. La boca es un órgano flexible m p u e s t o  de varios artejos, 
por decirlo asi, 10s males dan Ia especificación propia á la voz humana, 
Ia boca es e1 órgano especificativo de1 lenguaje humano: asi como el 
sonido fonnado en ia kringe es la voz animai, comun a1 hombre y i 
Ias bestias." 

(56) ' Cejador 1. y Franca, Origem del Linguoje y Efimologin Castellonn, 
Madrid, 1927, p 2. 

( 5 7 )  Ceiador J. y ~rauca, Los Génnenes del h t g u o j r ,  Madrid, 1929, p. 
52-53. 
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O baçcologo Astarloa já havia demonstrado que só a bocca é o 
orgam da palavra e não a iarinke que é antes o orgam da voz animal. 

No principio o homem, segundo Ribot, possuia duas linguas, 
consiituidas respectivamente da palavra e do gesto, podendo fazer-se 
entender conteqoraneamente com uma ou outra. Philosophos e 
ethnologos ha que affirmam haver o gesto precedido a palavra. Assiin 
é que Vicc affirma que os homens na sua primeira phase comprehen- 
diam-se por actos mudos, isto é, com gestos. Tambem Béuranges- 
Feraud affirma que foi sem duvida pela mimica que o homem come- 
çou a fazer-se comprehender. Tal é a importancia dos gestos qile 
alguem affirmou ser o seu estudo um dos primeiros estudos da lin- 
guistica. Da linguagem do gesto tratou magistralmente Cocchiaia ( 5 9 } .  

Entre os povos primitivos observam-se dois factos: si de um lado 
a linguagem dos gestos differe de tribu para tribu, do outro lado é 
por meio delle que as tribus se entendem, não possuindo a mesma lin- 
guagem, dahi assumir o gesto uma fungão utilitaria. 

Entre a sociedade primitiva a ,linguagem do gesto tem uma im- 
portancia de grande valor. Segundo citação de Cocchiaia, entre os 
Halkomelen da Columbia britannica, um terço pelo menos das signi- 
ficagões das suas palavras ou suas phrases está intimamente ligado 
aos gestos. Certos acenos feitos com as mãos entre os Coroados são 
indipensaveis para dar o sentido da phrase. 

Por vezes o gesto da mão pode ser completado por um movimento 
da bocca. Assim, si um Coroado quer dizer "eu irei ao bosque", ell!e 
diz : "irei ao bosque" e com um movimento da bocca indica a direcçáo 
que quer tomar. 

Na Africa occidental, observa M. H. Kingsley, não se pode fallar 
nas trevas. Dados fornecidos por Torrend, na Africa do Sul, entre 
as populações de lingua bantu, mostram que a lingua oral é por si 
mesmo descriptiva e todos os pronomes demonstrativos presuppóeiii 
gestos. Um indigena não dirá apenas por exemplo: "perdi um olho", 
mas dirá: "eis o olho que perdi", acompanhando assim a phrase com 
um gesto que indica o olho perdido. 

Deve-se ter presente que na lingua Chinesa o gesto pode tornar- 
se indispensavel para a comprehensão da phrase (60). 

0ç echos de tantas discussües sobre a natureza da linguagem 
chegaram até nós por intermedio de Platão no seu Kratylo, "monu- 

(58) "E1 loro pude articular materialmente: 1) parque su lengua, no 
siendo dura, sino bastante carnosa, pude cerrar e1 paso a1 aire; 2) porque es 
animal remedador en ésto, -o mono en otias cosas; pero le falta e1 conocer 
la relación de1 medio a1 fiu. 

Cocchiaia G., I1 Lingunggio deE Gesto, 1932, Torino p. 98. 
(60) Bertolaso Stella J. Vestigios da Lisguo Primitiua, São Paulo, 1933, 

p. 96-97. 



mento eterno", como o chama Croce, "milagre de .luz e de trevas" 
denominado gor Bonghi (61), "verdadeiro monumento linguistico" 
no sentir de Cejador (62), pois encerra a verdade ultima da çcienci 
da Imguagem. 

Não ha idea linguistica de geral importancia que não esteja com- 
prehendida em germe no celebre Kratylo. Nesta obra do grandé 
philosopho apparecem já as tres theorias capitaes, a s  quaes po- 
dem ser reduzidas da seguinte maneira: a da origem divina, a da 
origem natural e a da origem artificial da linguagem. 

A' da origem divina prendem-se os theologos de todos os tem- 
pos (63). Em abono de tal opinião - origem divina da linguagem, lem- 
bramos tambem o modo expresso por Protagoras no  dialogo homony- 
mo de Platáo (322 A) ,  segundo o qual o homem teria tido primeizo 
o conhecimento dos deuses e teria depois aprendido a usar a lin- 
guagem. 

Burrsen e Max Muller admittem a necessidade da intervençáo 
divina para a acquisição inicial da linguagem. Renan, Grimm, Steinthaf 
e Eeyse repellem esta idéa, porém Renan acaba por affirmar que a 
linguagem surgiu sob a viva impressão da Divindade e que deve ser 
tida ao mesmo tempo como humana e divina. 

No sentir de Bianchi (") Renan attribue a creaçáo da linguagerii 
ás faculdades humanas, que agem espontaneamente e no seu conjuncto 
e cita o seguinte trecho: "Ce n'est ni par une vue de convenance ou 
de commodité, ni par imitation des animaux que l'homme a choisi Ia 
parole pour formuler et communiquer sa pensée; mais bien parce que 

" Ia prole  est chez lui naturelle et, quant Q sa production organique et 
quant à sa valeur expressive". 

A' theoria da origem artificial ligam-se os grammaticos e i ori- 
gem natural da linguagem associam-se os naturalistas, e p'sychologos. 

Com referencia á origem da linguagem Epicuro, ao qual, seni 
,querer, seguem muitos philologos modernos, no sentir de Ayuso (65), 

( 6 1 )  Rotta F., .h Filosofia de1 Linguoggio w l l a  PatriStica e nella Sco- 
Iastica, Torino, 19W, p. 14. 

( 6 2 )  Cejador J. y Frauca, Introducción a lo Ciencio dei Lenguaje, Ma- 
drid. 1911, ri. 8, 11. 

(63) Fabani C.,. L'Origine e la Molti$Iicaziow del Lingiiaggio, Roma, 1903. 
( 6 4 )  .Bianchi L., Licgóes sobre as LocnlisaçUes Cerebraes e a Phjsio- 

Pafhologw da Linguagem, tr. V .  de Souza, Rio de Janeiro, 1899, p. 69-(1). 
De Gregorio G.. Manual da Sciencio da Linguagem, Lisboa, 1903, p. 196. 

(65) AWSO F. G. EI Eshdio de Filologio en ss relación coa e1 sanr- 
krit, Madrid, 1871, p. 229-230. 
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sustentava que a lingua é no homem uma necessidade natural. Assini 
como se exercita sem consciencia as funcsóes da vista, do ouvido, etc. 
do mesnio modo faz-se uso dos factores da linguagem, na formação 
das palavras, obedecendo á mesmo necessidade (physicos hinoumenoi). 
Explicava a differença de idiomas pela diversidade de affeiçóes, repre- 
sentagia ou idéas, influindo uelks além do mais o diverso desenvo!- 
vimento dos instrumentos que produzem o som ou seja dos orgams 

Hoje em dia, diz Cejador ( 6 6 ) ,  a tendencia geral é pela origem 
natural da linguagem. Dois systemas se distinguem: o dos evolucio- 
nistas e o dos não evolucio.i.istas. 

Os evolurionistas tiram do grito animal dos   rime ir os homens, 
d o  qual por evolução phonicorsemantica e por selecção e eliminação 
de  elementos surgiu a palavra racional, da confusão sahiu a ordeni, 
do não distincto o distincto, do indeterminado o determinado, porém 
de  maneira que quando aquellas interjeiçóes ou expressóes naturaes 
chegaram a ser signal do pensamento puro, da linguagem racional, já 
tinham deixado o sabor "á la pega", a natural relação que podiam 
ter com os movimentos animicos internos e externos ou expresçivos, 
sendo por isso mesmo signaes inteiramente convencionaes. 

Esta theoria, reduz-se por conseguinte á da antiga Brva no sentir 

0 s  sons inarticulados foram para Geiger expressão inconsciente 
dos movimentos internos, das emoções. O instincto da irpitação foi o 
que produziu a eliminaçao e selecção até chegar a obter-se um certo 
numero de raizes de valor determinado, qué veiu a ser o material da 
linguagem, modificado depois em cada povo. 

A tlieoria do "sinergatismo" é uma classe concreta da anterior. 
Na opiniãhde Noiré, ç 4 i  inventor, as interjei~ões que originaram a 
linguagem, foram as naturaes em que proromperam os homens asso- 
eiados para um trabalho commum, como, por exemplo, quando levan- 
tam todos de uma vez uma pedra ou quando os remadores de uma 
vez dão o arranco com os remos. Desta fórma crê facilitar a ro11- 

Curti recorrendo a varias fontes da interjeição, assi- 
gnala seis mananciaes: 1. interjeições ou gritos animaes inconscien- 
tes ; 2. interjeições concomitantes de acçóes naturaes; 3 .  onomato- 
peias fundadas nos ruidos gesticulativos da bocca ao comer, beber, 
cantar, respirar etc., que dão nome a estas acçõ~s;  4. onomatopeias 

(66)  Cejador J. y Franca, Inhoducci6n 6 la Ciencio &I Linguaje, Ma- 
dnd, 1911, p. 165. 



fwdadas 310s sons imitalivos dos gritos dos animes, que servem pa 
designadloo; 5. sons onomatopaicos dos phenomenos naturaes, c- 
do vento, baruiho da agua; 6 .  termos symbolicos, não propriamente 
imitativos. 

M. Muller, Locke, De Brosses, Mauperteis, Dugald Stewirt, 
Wrwin, H, Spencer, Herbart e antigamente Lucrecio, podem ser tidos 
como .evolucionistas quanto ás suas opiniões a respeito da origem 
da linguagem. Todos tomam como ponto de partida a interjeiqáo ou 
partem da onomatopeia ou ainda de ambas as causas e explicam a 
palavra por evolução destes elementos ou materiaes. 

De sobejo conhecidos são 'os interessantes versos de Lucrecio 
' 

sobre a origem da lmguagem. 
Resumindo a theoria evolucionista da linguagem, embora nem to- 

dos os auctores estejam de pleno accordo, pode-se dizer que são admit- 
tidos tres periodos de evolução: o do grito, a da vocalização, a da 
articulação, no sentir de Ribot. 

Os não evolucionistas, que defendem o "nativismo" da linguagem 
sustentam que a palavra brotou do homem tão naiurahente como o 
acto de ver, de ouvir, de comer: possuia a faculdade da palavra como 
as demais faculdades. 

Da celebre questão da origem da lmguagem tractaram ainda entre 
outros ultimamente os glottologos Schuchardt (67) e Trombetti (@). 
O problema da origem da Imguagem resolve-se no problema da origem 
da proposição. O homw falla e sempre fallou por meio de proposi- 
ção. Note-se porém que entre proposições primitivas e palavras pri- 
mitivas não existia differença alguma. As Qaiavras primitivas eram 
por sua natureza holophrasticas como as interjeiçóes, podendo sem- 
pre constituir uma proposição de um só termo. 

As primeiras expressões humanas foram de caracter affectivo, 
interjeições propriamente dictas, interjeiçóes imperativas ( s t ! )  e fór. 
mas do imperativo. O unico termo de taes proposições não é o sujeito, 
mas sim o predicado. O sujeito além de não ser expresso pode em al- 

, guns m o s  nem ser imaginavel. 
O s p o  mais commum da proposição é o binomio com sujeito e 

predicado. Isto tem levado alguns a discordarem sobre ser primitiva 
a proposição 'wnomia. 

Schuchardt considera como primitivas somente as ,proposiçáes 
monomias. & duas proposições monomias jumitas ter-se-ia desen- 
volvido a comnnun proposição binomia com sujeito e predicado, 

(67) Schuchardt H .  Sitsunsberichte der preuls, Ak. der Wiss, 199-1921. 
(68) Trombetti A. Elementi di Glottologis, Bologna, 1924, p. 214.227. e 

Bertolaso Stella J .  Vestigios & Lingua Primifivo, São Paulo, 1931, p. 6-70. 
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O periodo creativo da linguagem é a periodo das raizes que são 
assificadas quanto ao significado em ires especies: 1: interjectivas, 
.= demonstrativas ou pronominaes, 3P predicativas ou verbaes. 

A LINGUA COMO REFLEXO DO HOMEM OU DO POVO 

Por diversa maneiras um individzao-ou ?ma nação torna-se co- 
nhecida. Dentre todos os meios apropriados porém, o mais perfeito, 
o melhor, o meio por excellencia, é a l igua ou li~nguagem; é ella o 
vehiculo pelo qual o individuo reveIa ao seu semelhante o que lhe vae 
nas profundezas da alma, no mais recondito do coração. E' tão im- 
portante a acção da lingua, da palavra, como reveladora do povo ou 
do homem, que os profundos pensadores nos seus conceitos, ao tractar 
do assumpto, têm apresentado idéas as mais bellas e significativas 

Crezer disse ser a iinguagem o docum&to mais fidedigno dos 
povos. O idioma é a nação, o sentir de Cejador. A li!ngua é uma vista 
ou photographia do mundo e da sociedade para C. Humboldt, Ben- 
fey (@) pondera que a lingua é a mais viva pintura da alma de um 
povo. Leihnitz proclama que nada presta tanta luz investigação das 
origens dos povos como o estudo das linguas. São elbs o melhor 
espeiho do espirito humano. A lingua é coeva ao homem, é o archivo 
mais copioso da raça humana e a comparação das linguas, no sentir 
de Trombetti (To), é o melhor meio para indagação das origens dos 
povos. A lingua é a veste do pensamento, na opinião de Johnson. Diz 
Sayce ser o espelho que melhor reflecte o intellecto humano. E' a 
dyiamka do espirito. ohserva Novalis (7'). 

Cejador (79 fornece-nos as seguintes idéas: "E1 bombre, repito, 
ha debido de hablar siempre, y e1 habla es la manifestación, el espejo 
en que ha quedado retratado el mundo de sus ideas; ias lenguas son 
las crónicas de Ia humanidad, 10s pergaminos de s u  casa, solar y 
linaje, son monumentos más perdurables que las constmcciones cicl6- 
peas, que Ias pirámides, que 10s pedruscos tenidos por célticos, Ias 
archivos, á donde han de acudir en busca de materiales e1 antropó- 
logo, el etnólogo, e1 historiador, el psicirlogo, y todo e1 que pretenda 
estudiar al hombre de hoy y al hombre de cualquiera edad." 

(69)  Robertson A. F., A Grammar of the Greek New Testamrnt in thr 
Light of Hktoricnl Research, N e w  York, 1919, p. 31. 

(70) Trombetti A., L'Unitá d'Origjns de1 Linguoggw, Bologna, 1905, p. 54. 
(7') Merlo P., Saegi Glottologici, raccolti de F. Ramorino, Milano. 

(T2) Ceiador J. Y Frauca: Introducción á la Ciencia de1 Lenguaje, Ma- 
drid, 1911, p. 243-244. 



développé avec l'homme, qui I'a accompagné à chaque pas et a reçu 
I'empremte de chacune de ses manières de isentir. Ce monument, ce 
poeme, c'est le langage. L'étude approfondie du langage sera toujourí 
Ie moyen le plus efficace pour aborder les origines de I'esprit h u d n .  
grâce au langage, nous sommes vis-à-vis des âges primitifs commc 
I'artiste qui devrait rétablir une statue de bronze d'après le moulr 
oa eile se dessina". 

Apresentemos ainda um longo trecho de Ememn (T4) : "Las 
Ienguas sou 10s archivos de Ia historia, y por asi decido, una especie 
de tumbas de Ias musas. Auuque el origen de Ia mayor parte de Ias 
palabras haya caído en olvido, cada una fué primitivamente un r a s e  
de genio, y fué admitida porqué en aquél momento simbolizaba e1 
mundo (ó una parte de1 mundo) á 10s ojos de1 orador y de1 interlo- 
cutor. El etimologista descubre que las palabras más muertas fueron 
en otro tiempo brillantes- pinturas. E1 lenguaje es una poesia fósil. 
Como Ia cal de1 continente que consiste eu una infinidad de conchas 
de animales, asi e1 lenguaje está hecho de imágenes, de trapos, que en 
su uso secundario han dejado de recordarnos hace tiempo su poético 
origen". - 

O glottologo Ascoli ( 7 9  expressa um pensamento profuntlo 
quando diz que a historia scientifica da  palavra é a historia seiatifica 
da natureza humana. 

A lingua ou li,ngnagem constitue pégadas que o homem deixa im- 
pressas na sua jornada durante os dias da sua vida. Assim o estudo 
da lingiia, da palavra, revela a origem do homem, por onde andou e 
o tempo. por v e m  que permaneceu numa só região com o auxilio 
da toponymia. 

A affirmaçáo de Lesley (7'j) que nunca poderemos estudar a lm- 
gua da edade da pedra, extincta e substituida por outra desde époça 
immemoravel, é completamente destituida de fundamento, dado hoje 
o progresso da glottologia. Si o glottologo Schleicher tentou recons- 

(73) Renan E., De L'Origine du Langoge, Paris, 1925, p. 69. 
( 4 )  Ceiadar J .  y Frauca, Introducción ó la Ckncia de1 Lengzlaje, Maba- 

drid, 1911, p. 245-246. 
(75) Ascoli G. I .  Cmsi Glottologici voi. I .  Fowlogio Cmnparata de1 San- 

scrito, de1 Greco, de1 Mino,  Torino, 1870, p. XIV. 
(76) Fabani G, L'On'gine e lo MoltiplicMone de1 Liuguaggio, Roma, 

1903, p. 6. 



JORGE BERTOLASO* STEUA 

tmir a lingua proto-indo-européa, escrevendo uma pequena fabula n o  
proto-aryo com o titulo auis akwsaskai = "a ovelha e os cavallos", 
pão é tarefa impossivel á glottologia dar uma idéa da linguagem pri- 
mitiva ou reconstmir o pensamento primitivo por meio das raizes das 
palavras de todas as linguas do mundo não obstante as  difficuldades. 
e os problemas que surgem. 

Uma palavra só, observa Garcia Ortiz ( 7 9 ,  muitas vezes, pi l e  
ser mais util, revelar mais do que qualquer monumento archeologico. 
Nessa palavracomo que sobrevive em espirito esse povo que a falla. 

Pela historia nada sabemos acerca de como viviam os grupos 
aryos da Batctriana, nem quaes eram suas instituiqões e costumes.. 
Porém uma só raiz, a raiz ar em suas diversas fórmas, nos descobre 
,que esses aryos, nossos remotissimos antepassados linguisticos, erain. 
gente nobre, proprietarios, que levavam uma vida sedentaria, lavrado- * 

res, pastores, que haviam chegado, em seu tempo, a consideravel al- 
tura sobre o nivel commum dos outros povos'. Da mesma fórma outras 
palavras correspondentes a pae, &, filho, irmão, nos indicam suffi- 

cientemente que entre elles se havia constituido a familiia. 
Assim uma palavra pode ensinar-nos mais acerca do espirito de. 

um povo do que todas as suas minas e monumentos. 
O circulo de idéas era em origem muita restricto. Sabenlos que. 

quanto mais se desenvolve um povo em sua cultura tanto mais aug- 
menta o campo de idéas e a maneira como representa-las. A linguagem; 
de uma criança, que é o exemplo, contem somente termos que servem 
para representar suas idéas infantis e quanto mais cresce e se desen- 
volve tanto maisaugmenta o patrimonio do seu vocabulario. 

A sociedade primitiva devia ter tido semelhanp ao que acabamos 
de affirrnar. A lingua em sua origem afigura-se ao rio Amazonas que 
pequeno em isua fonte, como um regato, em que -1 pode alguem 
banhar seus pés, cresce com o atravessar regiões e vae ao ponto de se , 

tomar um dos maiores rios do mundo e tanto se avolumam as suas. 
aguas que ninguem se atreve a atravessa-lo sem estar mui bem appa- 
relhado. 

Assim a lingua, uns poucos vocabulos a principio, foi augmen- 
tando, dada a necessidade de se representam as novas idéas, de tal 
fórma que as linguas do globo são hoje um tão elevado numero, que 
o glottologo para te-las deante dos olhos analysadas, ha de levar annos 
e annos de estudo paciente e aeurado. Deste labor, desta analyse, =r-- 
giram as raizes das palavras primitivas. Em certas categorias de pala- 

(77) Ortiz Garcia H., Algo Acerca dei Hecho de b Diversificncidn de la> 
Lewuar, Anales de la Universidad Central Quito, tomo XLVII, N." 27%. 
1931, p. 466. 



vras a mudança de significação é mais rara do que em .outras como 
sejam os pronomes, numeraes, e os nomes das partes do COPPO, COU- 

forme demonstrou Hamburger com relação aos nigro-africaws. 
A linguagem transmittida ininterruptamente por longuissimo de- 

curso de senilos, de geração em geraç50, até o presente, é o archivo 
mais precioso e seguro do genero humano. Cousa maravilhosa 

conserva o pensamento fossil dos homens primitivos. 
Veremos em outra parte o vocabulario dessa lingua e as idéas 

que e k  encerra. 

CONSTITüIÇAO DA LINGUA PRIMITIVA 

A raiz da palavra é de tanta importancia que é chamada atomo 
irred&tivel da linguagem por alguem e por outro cellula linguistica. 
O periodo das raizes, diz um certo glottologo, é o periodo creativo da 
linguagem. 

De tres especies d o  as raizes quanto ao seu significado: 1.. in- 
terjectivas, 20 demonstrativas ou pronominaes, 3.. predicativas ou 
verbaes. 

O estudo das interjeii;óes é de grande importancia, pois as inter- 
jeisóes primarias são restos da linguagem primitiva. Os idiomas ori- 
ginaram-se das interjeições que são tidas como palavras holophrasticas, 

A interjeição, esta palavra hoje quasi fossil, pode consistir em 
uma só vogal e encerra contudo uma proposição, porém um embrião: 
é um botão por abrir, uma formula por decifrar, uma proposição por 
analysar ( 7 9 ) .  

Têm caracter interjeccional muitas particulas aff id t ivas ,  nega- 
tivas ou prohibitivas, interrogativas ou dubitativas, distinctivas OU 

emphaticas. 
A particuk affirmativa mais diffundida é ya, yo "sim", e as 

negativas, além das vocalicas rr, wa "não". São mais frequentes as 
fórmas com caracteristicas nasal n ou m. O typo ma, w é mais forte 

.e energico do que na, ne. 
Cejador ( 8 0 )  dá aos demonstrativos uma importancia especial. . Diz formarem elles o esqueleto e a primeira trama da linguagem. Elles 

continham como um embrião ou melhor in actu a lmguagem. 

(78) Hamburger L., Nona &s Porties du Cwp= da& let Longues ~ é g r o -  
Afdmiwer, Paris, 1929. 

( 7 9 )  Cejadar J .  y Frauca, ~mbre igen ia  de1 Lenguaje, p. 10. 
(JO) Cejador J. y Frauca, Emkogenia del Lenguaje, Madrid, 1904, p. 

12, 15. 489. 



As palavras primitivas prendem-se, como foi dicto, ás  raizes inter- 
jectivas, demonstrativas e verbaes. As outra categorias grammaticaes 
originam-se dellas. 

Toda a linguagem primitiva pois deriva-se dos demonstrativos. 
As raizes ou vozes demonstrativas têm uma certa affinidade com 

interjeições. São monossyllabicas, constituidas de vogaes shples  
de consoantes seguidas de vogal. 
Das raizes demonstrativas derivam os pronomes e adverbios de- 

monstrativos, pronomes pessoaes, possessivos, numeraes e paiavrai 
que indicam logar, verbo ser, adjectivos etc. 

Os. themas primitivos dos pronomes da primeira e da segunda 
pessoa são os seguintes: 

Primei? pessoa 

Segunda pessoa 

nu 

As raizes predicativas ou verbaes dão origem a duas grandes 
categorias grammativaes do nome e do verbo. 

Devida a razões psychologicas quanto á fórma foi affirmado o 
seu monosyllabismo. A uma impressão unica produzida por uma cau- 
sa interna ou externa corresponde uma só emissão de voz ou. uma 
syllaba. G. Humboldt diz que cada conceito em origem foi expresso 
com uma só syllaba e Curtius affirma que um unico conceito brilha 
em um unico complexo de sons e em um só momento deve ser ouvido. 
A uma idéa corresponde uma sylkba, no sentir de Grasserie. 

Os factos comprovam o que affirmamos, pois nas linguas indo- 
europeas e em outras, as raizes apparecem em regra monossylabicai, 
conforme um dos quatro typos a, ka, ap, kap. O estudo das linguas 
mais archaicas porém demonstra que as palavras e tambem as raizes 
terminavam originalmente em vogal, como cada syllaba. Ficam assim 
excluidos os typos ap, kag e em seu logar temos ápà, kápd. 



- A GLOTTOLQGiA E A PREHTSTORIA 

vos, como Kurino 6á-da = Avaro h;-da- que coincide com o Aramai- 

co 6-0%. Em muitas l i a s  temos i- este, hu- aquelle. 

Como se vê, é simples o systema phonetico primordial. A com- 

plicação posterior depende na maior parte de dois factorej inlyerentes 

á propria linguagem, isto é, o amento e acção de um som sobre o 

outro. Do primeiro provém a variação ou apophonia das vogaes e 

consoantes (comprehendendo o rhotacismo e o lamhdacismo), do se- 

gundo provém a palatização, a sibilização e a labiiliza~ão. São estes 

os principaes processos que deram origem aos sons secundarias 

Affinna-se, diz Bianchi que quanto menor é o numero de 

consoantes tanto mais antiga é a lingua que as possue. * 

A ALTERAÇAO DAS LINGUAS 

As linguas em regra alteram-se no tempo e no espap. Schleier- 
macher (@) já demonstrou não ser exacto que as linguas destituidas 
de  literatura e de escripta alteram-se profundamente no decorrer de 
senilos em seus sons, fónnas etc. 

As linguas que menos evoluem são as +os selvagens ou melhor 
dos povos denominados "primitivos". São ellas as que melhor conser- 
vam os elementos archaicos. 

A linguagem em regra altera-se mui lentamente e conserva por 
tempo indefinido certos elementos antiquissimos, que por sua consti- 
tuição phonetica e pelo seu significado concreto, raramente alteram-se, 
.diz Trombetti Cg0). 

A evolução rapida da lingua em regra é motviada pela civilização. 
Nova  idéas requerem novas vestes. A sciencia e a cultura obrigam 
,á lmgua conceder-lhes abrigo. 

(87) Trmbetti A,, Di  Alcune Anfich~sime Alteradosi Fonefiche, Bc- 
logna, 1908, p. 19. 

(88) Bianehi L., Liq" sobre or LocalisngOes Cerebroes e a Physio-Pa- 
thologia da Lingungm, tr. por V .  de Souza, Rio de Janeiro, 1899, p. 76. 

(89) Schleiermacher A. A. E., De L'lnfluence de PEscriture sur le Lon- 
gage. Rarmansdt, 1833, p. 14-15. 

(90) Trombetti A,,  L'Unitá d'Origine del Linguoggio, Bolagna, 1905, p. 20. 
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Varias e complexas são qs causas da modificação da lmguage~n. 
' Além de outras, uns entendem que o clima pode influenciar, outros os 

accidentes geographicos, como sejam as  montanhas, valles, mares, la- 
gos, rios (9'). Segundo Ascoli ha razões ethnicas, pois uma nova 
lingua imposta a um povo de linguagem diversa soffre certas modifi. 
caçóes em consequencia do allophonismo (92). 

Varias linguas foram extinctas, como sejam o Copto, o Assyrio, 
as linguas da Tasmania (93) e diversas linguas indigenas da Atiierica, 
conforme noticias de HerMs (94). 

Transcrevemos um trecho do geo!ogo Gutierrez (9s) que apre- 
senta algumas especies, as quaes se conservam invariaveis através de 
longos periodos e no meio das mais diversas condiçóes biologicas: 

"klu+as condias terciarias apenas difieren de Ias actuales. E1 
pez Beryx fué abundante en e1 cretáceo y existe actualmente. Las 
gloliigerina cretáceas son como Ias actuales. Los esco~piones de1 car- 
bonifero son muy parecidos a 10s que existen hoy dia. Las IinguIas 
de1 cámbrico apenas se diferencian de las actuales; de Ia misma ma- 
nera las terebrátulas y nautilos se han conservado casi invariahles 
desde e1 comienzo de dos tiempos paleozóicos hasta nuestros dias. Re- 
cientemente ha encontrado Walcott en e1 cámbrico medio algas casi 
como las actuales nostocáceas." 

Assim no dominio da Glottologia, as raizes, themas, das palavras 
primitivas, chegam até nós táo pouco modificadas (quando chegam 
modificadas) que permittem avaliar as condiçóes de vida de nossos 

Si muitas palavras, raizes, themas, perdem sua physionomia em 
um grupo, conservam-n'a em outro de modo a poderem ser recons- 
íruidas. Certas palavras ou raizes são como o curso de alguns rios, 
que correm no sub-solo, itaraberé. Ora apparecem em um logar, ora 
em .um outro mui diverso. 

(91) Pagliaro A., Sommario di Linguistice Arioeuropea, I Roma, 1930, 

(92) Furlani G., Silloge Linguistica Dedicata nUo Memoria di G. I :  Ascoli 
m l  Primo Cenfenorio della N a s c i f ~ ,  Torino, 1929, p. 12-20. 

(93) Trombetti A,, I Linguaggi Estivti della Tnsmania, Rologna, 1926. 
( 9 4 )  Hervás G. y Pandurq Cotologo drile Linyue Conoscir~te fi Noti& 

dello lwo Affinitá e Diuernfó, Cesena, 1785, p. 53-62. 

(95) Gutierrez M. Geologia Aio?e!erno, Barcelona, 1925, p. 315. 



Como dissemos pois, a Glottologia com o estudo das raizes, dos 

themas, das palavras, das linguas do globo, reconstroe esse patrimonio 

precioso do homem pre-historico. Não o pode ser com o estudo de 

um grupo somente, mas de todos, como bem se expressa Cejador ( 9 6 )  : 

"Cada idioma es un pedazo de1 pensamimto de Ia humanidad, y e1 

comparado de todos 10s idiomas". 

Como já foi exposto em outros trabalhos o numero das linguas 

que se desmembraram, por sua vez, de um tronco primordial. 

Os grandes grupos linguisticos são: 

I. Bantu-sudanês, 11. Khamito-semitico, 111. Dravidico-austra- 

liano, IV. Munda-polynesico, V. Gucasico, VI. Indo-europeu, VII. 

Uralo-altaico, VIII. Indo-chinês, IX. Grupo Americano. 
" Apresentamos um longo trecho de Julio Cejador (97), em que 

resume as cinco tendencias evolutivas da linguagem, que têm variado 

a estructura dos idiomas: 

"Cinco sistemas pudieran inventarse para derivar nuevas formas 

de otra dada ó de un tema: los cinco se hallan empleados en Ia 

evolución de das lenguas. 1) E1 sufijativo, consistente en aiiadir a1 

fin de1 tema nuevas notas ó skfijos: de u m  a m o ,  ames, um-abas, 

am-atus, um-aturus, am-m, am-abilis, de A v  Av-os, Aou-iiiói, A*, 

etc. 2) E2 prefijativo, consiste en aíiadir delante de1 tema nuevas 

( 9 6 )  Cejador J. y Frauca. Introdwcidn 6 Ia Ciencia de1 Lenguaje, Ma- 
drid, 1911, p. 111. 

( 9 7 )  Cejador J. y Fauca, Infroduccidn 6 10 Ciencio de1 Lenguoje, Ma- 
drid, 1911, p. 124126. Veja-se tambem Jorge Bertolaso Stella, As Liwuas 
IndGenas do America, Instituto Historico e Geographico de São Paulo, "01. 
XXVI, 1928, p. 156-157. 
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V O C m L A R I O  PRE-HISTORICO 

Apresentamos neste capitulo mais de 100 palavras que 
constituem o nucleo do vocabulario usado pela familia humana na pre- 

mum dos Indc-europeus. Ora si o facto de se encontrar o mesmo no- 
me como ovelha - em Sanscrito avis, Grego o&, Latim azris, Lithuano 
azwis, antigo Tedesco ou e antigo Slavo ovica, e o nome lã - em Sans- 
crito urna, Latim hnn, Gothico wulla, Lithuano wilrilna. e antigo Slavo 
vlum, leva á concliUão.de que os preto-aryanos conheciam a ovelha e 
a 1%. assim tahbem encontrando paiamas com a mesma raiz ou thema 
e a mesma significação nos grandes grupos linguisticos, condnimos 
que a familia humana primitiva fazia uso desse vocabulario que re- 
veste idéas, levando-nos a formular juizo a respeito da cultura de 

Devido ao pouco espaço, vemo-nos na contingencia de indicar 
somente os grandes grupos lingaisticos em que se encontra a palavra 
com o thema ou raiz, indicada. 

VOCABULARIO PRE-HISTORICO: 

Terra = ki, kje, encontra-se nos seguintes grupos: Bantu- 
sudanês, Khamito-semitico, Caucasico, Indo-europeu. 

Cinza, pó, areia, terra, argilla = to, tom, tobo: Bantu-su&- 
nês, Khamito-semitico, Caucasico, Indo-europeu, Uralo-altaico, 
Dravidico-australiano, Munda-polynesico, Indo-chinês, Ameri- 

Seixo, pedra, rocha = ku: Bantu-sudanês, Khamito-semitico, 
Caucasico, Uralo-altaico, Americano. 

Pedra - rocha -$monte = tu, tur, tul: Bantu-sudanês, Kha- 
mito-semitico, Caucasico, Americano. 

( 9 8 )  Tmmbetti A., Saggi di Glottologia Genernle Comparata, 111: Com- 
Porasioni Lessicdi, Balogna, 1920. 

,"". -. . . . - - . . - . - 



Pedra - terro = tali: Bantu-sudanês, Khamito-semitico, 
Caucasico, Uralo-altaico, Dravidico-australiano, Munda-polyne- 
sico, Indo-chinês. 

Monte, collina = tsba: Bantu-sudanês, Khamito-semiti.co, 
Indo-europeu, Uralo-altaico, Munda-polynesico, Americano. 

Monte = b m ,  ,bur-g: Bantu-sudanês, Khamito-semitico 
Caucasico, Indo-europeu, Uralo-altaico, Dravidico-australiano, 
Munda-polynesico, Americano. 

Lenha, arvore = te: Bantu-sudanês, Khamito-semitico, Dra- 
vidico-australiano, Indo-chinês, Americano. 

Arvore = mo-ti, mo-ri: Bantu-sudanês, Khamito-semitico, 
Caucasico, Uralo-altaico, Dravidico-australiano, Americano. 

Agua = gi, gu: Bautu-sudanês, Khamito-semitico, Caucasi- 
co, Indo-europeu, Uralo-altaico, Dravidico-australiano Muda- 
polynesico, Indo-chinês. 

Humidade - agua = nep, neli: Bantu-bdanês, Khamito-se- 
mitico, Indo-europeu, Uralo-altaico, Americano. 

Agua = ma: Bantu-sudanês, Khamito-semitico, Uralo-altai- 
co, Dravidico-australiano, Munda-polynSsico, Indo-chinês, Ame- 

Rio = ari: Khamito-semitico, Uralo-altaico, Dravidico-aus- 

Gotta - chuva - nuvem = to, to: Bantu-sudanês, Khamito- 
semitico, Caucasico, Indo-mropeu, Uralo-altaico, Muuda-poly- 
nesico. 

Lavar = kjuk-, mk-: Bantu-sudanês, Khamit~semitico, 
Caucasico, Uralo-altaico, Munda-polyuesico. 

Lavar = lak, lok: Bantu-sudanês, Khamito-semitico, Cauca- 
sico, Indo-europeu, Uralo-altaico, Munda-polynesico. 

Nadar = goi, gui: Khamito-semitico, Indo-europeu, Uralo- 
altaico. 

Remar, remo = tap: Bantu-sudanês, Uralo-altaico, Dravidi- 
co-australiano, Munda-polynesico. 

Peixe = kuju. kju: Bantu-sudanês, Caucasico, Indo-europeu, 
U,ralo-altaico, Dravidico-australiano. 

Balea, peixe grande = kwala: Khamitokemitico, Indo-euro- 
peu, Uralo-altaico. . 

Tartaruga = h: Bantu-sudanês, Khamito-semitico, Cauca- 
sim, Uralo-altaico. Indo-chinês, Americano. 

Serpente - verme = m(w-ata: Caucasico, Indo-europeu, 
Uralo-altaico, Munda-polynesico. 
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Passaro = ru+, ami: Bantu-sudanês, Khamito-semitico, Cw- 
casico, Indo-europeus, Munda-polynesico. 

Cão = kuti, kuli, kali: Bantu-sudanês, Khamito-semitim, 
Caucasico, Indo-europeu, Uralo-altaico, Dravidico-australiano, 
Munda-palynesico, Indo-chinês, Americano. 

Cão = goa,, guia: Bantu-sudanês, Khamito-semitico, Cauca- 
sico, Indo-europeu. 

Cão = boa, bog: Bantu-sudanês, Khamito-semitico, ~ a u c a -  

polynesico, Indo-chinês, Americano. 
Ovelha = bal, bar: Bantu-sudanê~, Khamito-semitico, Cau- 

casico, Indo-europeu, Uralo-altaico. 
Macaco = bulu. bili: Bantu-sudanês, Khamito-semitico, Dra- 

vidico-australiano. 
Cavallo = ki, I& kjo: Bantu-sudanês, Khamito-semitico, 

Caucasico, Indo-europeu, Uralo-altaico, Munda-polynesico, Indo- 

Leão = Ia-bo: Bantn-sudanês, Khamito-semitico, Indo-euro- 
peu, Urdo-altaico, Munda-polynesico, Indo-chinês. 

Piolho. lendias = ki: Kbamito-semitico, Caucasico, Indo-eu- 

Escorpião = gi: Bantu-sudanês, Khamito-semitico. 
Vespa, abela - mosca = nek, neg: Bantu-sudanês, Caucasi- 

co, Uralo-altaico, Dravidico-australiano. 
Alto - sobre - céo = golo: Bantu-sudanês, Khamito-semi- 

tico, Indo-europeu, Uralo-altaico. 
Estrella = gota, goti: Bantu-sudanês, Khamito-semitim, 

Caucasico, Indo-europeu, Americano. 
Sol - dia = gu- : Bantu-sudanês, Khamito-semitico, Cauca- 

sico, Indo-europeu, Uralo-altaico. 
Resplandecer - ver - saber - sol, dia = ti(g), ri(g) : Ban- 

tu-sudanês, Khamito-~emitico, Caucasico, Indo-europeu, Uralo- 
altaico, Dravidico-australiano, Munda-polynesico, Indo-chinês. 
Com a raiz tin(g), tang(g) encontra-se no Bantu-sudanês, Ura- 
10-altaico, Dravidico-australiano, Mundap-olynesico, Indo-chinês. 



Resplandecer > ser - branco, branco - lua = g(j) ai, ù - 
8(j) 4 &. Bantu-sudanês, Khabitc-semitico, Caucasico, fndo- 
europeu, Uralo-aitaico Dravidico-australiano, Munda-polynesico> 
Indo-chinês, Americano. 

Lua = tobe, tabc-re: Caucasico, Dravidico-australiano. 
Noite = gu- : Bautu-sudanês, Khamito-semitico, Caucasico, 

Dravidico-australiano, Munda-pdynesico. 
Noite, obscuridade = gub, gib e gup, gip : Bantu-sudanês, 

Khamito-semitico, Caucasico, Indo-europeu, Dravidico-australia- 
no, Munda-polynesico. 

Homem = ko, km : Bantu-sudanês, Khamito-emitico, Cau- 
casico, Uralo-altaico, Dravidico-australiano, Munda-polynesico, 
Indo-chinês. 

Vir = ionbe, d o e  : Bantu-sudanês, Kbamito-semitic~. 
Vir - macho = ar- er- : Khamito-semitico, Caucasico, Indo- 

-europeu, Uralo-altaico, Americano. 
Homem = aio, mo-ana, mo-n : Bantu-sudanês. Kbamito-se- 

mitico, Indo-europeu, Uralo-altaico, Dravidico-australiano, Mun- 
da-polyuesieo, Americano. 

Homem = lik, lok : Khamito-semitico, Caucasico, Indo-eu- 
ropeu, Uralo-altaico, Dravidico-australiano, Munda-polynesico, 
Indo-chinês, Americano. 

Mulher - rnuiher mocp - esposa = kaii : Bantu-sudanês, 
Khamito-semitico, Caucasico. 

Gerar - ovo = gi : Bantu-sudanês, Khamito-semitico. 
Semente - esperma - ovo = bi-gi, bi-gjo : Bantu-sudanês, 

Khamito-semitiw, Indo-europeus, Munda-polynesiw. 
Gerar - ovo = gh-, gien- : Bantn-sudanês, Khamito-semi- 

tifo, Indo-europeu, Dravidico-australiano. 
Gerar - ovo = g& gjel- : Bantu-sudanês, Indo-europeu. 
Creança, filho 7 fruto, semente, ovo = bii be+ : Bantuzsuda- 

nês, Khamito-semitico, Caucasico, Indo-europeu 
Filho da má9 > dedo = bi-tu, bitjn, bi-tjn : Bantu-sudanês, 

Munda-polynesico. 
Da mão filho > dedo = tu-% tjn-bi : Khamito-semitico, 

Caucasico, Uralo-altaico, Indo-chinês. 
Da não filho - dedo = sara-bi : Bantu-sudanês, Khamito- 

oemitico. Uralo-altaico. Indo-chinês. Americano. 
Menino = ama, ai: Bantu-sudanês, Khamito-semitico, Cau- 

casico, Dravidko-australiano. Munda-polynesico. Indo-chinês, - .  
Americano. 

Testicuin - escroto = bd-, hrnl- : Wu-sudanês ,  Khami- 
to-semitico, Indo-europeu, Uralo-altaiso, Dravidico-australiano- 



JORGE BERTOLASO ST 

Ovo - testiculo = oma, orno : Indo-europeu, Uralo-altaico, 
Dravidico-australiano. 

Ovo - testiculo = man, mon : Indo-europeu, Uralo-altaico, 
Dravidico-australiano. 

Cabeça, testa = ko, ku : Bantu-sudanês, Khamito-semitico, 
Caucasico, Indo-europeu, Uralo-altaico, Dravidico-australiano, 
Munda-polynesico, Indo-chinês, Americano. 

Testa = to : Bantu-sudanês, Khamito-semitico, Cauc~sico, 
Urato-altaico, Dtbvidico-australiano, . . Munda-polynesico, Indo- 

Mão, punho = kom-, kob- : Bantn-sudanês, Khamito-çemiti- 
co, Caucasico, Indo-europeu, Uralo-altaico, Munda-polynesico, 
Indo-chinês, Americano. 

Mão = ma, mal, mau: Bantu-sudanês, Khamito-semitico. 
Indo-europeu, Uralo-altaico, Dravidico-australiano, Munda-poly- 
nesico, Indo-chinês, Americano. 

Coixa - perna - pé = hg, lang : Bantu-sudanês, Khamito- 
semitico, Indo-europeu, Indo-chinês. 

Pé = pa, pa-d : Bantu-sudanês, Khamito-semitico, Caucasi- 
co, Indo-europeu, Uralc-altaico, Dravidico-australiano, Munda- 
polynesico, Indo-chinês, Americano. 

Vende = bu, bun, bum : Bantu-sudanês, Khamito-semiticu. 
Indo-eqropeu, Indo-chinês. 

Ventre - umbigo = lya, byara : Bantu-sudanês, Khamito- 
semitico, Indo-europeu, Dravidico-australiano. 

Ventre - umbigo = bi bul : Baniu-sudanês, Khamito-se- 
mitico. Caucasico, Uralo-altaico, Dravidico-australiano, Munda- 
polynesico, Americano. 

Ventre - umbigo = boko, poko : Bantu-sudanês, Khamito- 
semitico, Caucasico, Indo-europeu, Urala-altaico, Dravidico-aus- 
traliano, Mnnda-polynesico, Indo-chinês. Americano. 

Olho = gi, gu : Baniu-sudanês, Khamito-semitico, Caucasi- 
co, Indo-europeu, Uralo-altaico, Dravidico-australiano, Munda- 
polynesico, Indo-chinês, Americano. 

Na.riz = na, ne : Bantu-sudanês, Khamito-semitico, Cauca- 
sico, Indo-europeu. Uralo-altaico, Indo-chinês, Americano. 

Ouvido = to : Bantu-sudanês, Khamito-semitico, Caucasico, 
Tndo-europeu, Dravidico-australiano, Munda-polynesico, Indo- 
chinês. 

Ouvido, orelha = pok-, bok- : Drayidico-australiano, Munda- 
plynesico, Indo-chinês, Americano. 



Interrogar - escutar - ouvido = pd-, pil- : Bantu-sudanês, 
Caucasico, Indo-europeu, Uralosltaico, Dravidico-australiano, 
Indo-chinês, Americano. 

Ouvir - ouvido = ph-, bm- : Khamito-semitico, Dravidico- 
aust.raliano, Munda-polynesico, Indo-chinês, Americano. 

mito-semitico, Indo-europeu, Uralo-altaico. 
Labio = labi, lebi : Bantu-sudanês, Khamito-semitico, Indo- 

europeu, Munda-polyuesico. 
Lamber - lingua = tat, Ias : Bantu-sudanês, Khamito-se- 

mitico, Indo-europeu, Munda-polynesico. 
Lamber - lingua = lak(k), lang : Bantu-sudanês, Khamito- 

semitico, Indo-europeu, Uralo-altaico, Dravidico-australiano, 
Munda-polynesico, 

:co, , Dravidico-australiano, %funda-polynesico,. Indo-chinês, 
Americano. 

Morder, mastigar - dente (molar) = gi, gigi : Bnatu-suda- 
nês, Indo-europeu, Dravidico-australiano, Munda-polynesico. 

Dente = g& : Bantu-sudanês, Dravidico-australiano, Mun- 
da-polynesico. 

Dente = gil-, gir- : Bantu-sudanês, Khamito-semitico, Dra- 
vidico-australiano, Americano. 

Dente = ti : Bautu-sudanês, Khamito-semitico, Uralo-altai- 
co, Indo-chinês, Americano. 

Cabellos = ti, titi : Bantu-sudanês, Indo-europeu. 
Cabellos = tali : Khamito-semitico, Dravidico-australiano, 

Munda-polynesico. - 
Cabellos = bula, (v)&, bwili : Bantu-sudanês, Khamitcrse- 

Cabellos - barba = mudi : Indo-europeu, Uyala-altaico, Dra- 
viáico-australiano, Indo-chinês, Americano. 

Osso = ko, kn : Bantu-sudanês, Khamito-semitico, Cauca- 
oico, Indo-europeu, Indo-chinês, Americanq 

Sangue = g.li, ali : Bantu-sudanês, Khamito-semitico, Indo- 
europeu, Uralo-altaico. 



Sangue = bir : Khamito-semitico, Caucasico, Uralo-altaico, 
o-chinês, Americano. 
Veste = bu : Bantu-sudanês, Khamito-semitico, Indo-euro-- 
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Gostar - ser gostoso, doce - amar = t(o)a-t, t(o)a-nd- : 
Bantu-sudanês, Khamito-semitico, Caucasico, Indo-europeu, 
Ujalo-altaico, Dravidico-australiano, Indo-chinês. • 

Frio = kai-, kjal- : Baniu-sudanês, Khamito-semitico, Cau- 
casico, Indo-europeu, Uralo-altaico, Dravidico-australiano. 

Frio, gelo - inverno I kit-, kir- : Bantu-sudanès, Khamito- 
semitico, Caucasico, Indo-europeu, Uralo-altaico, Dravidico-aus- 
traliano, Munda-polynesico, Americano. 

Doente, estar doente = lu, du: Bantu-sudanês. Khamito- 
semitico, Caucasico, Indo-europeu, Munda-polynesico. 

Consummar-se - morrer = tu : Baniu-sudanès, Khamito- 
semitico, Indo-europeu, Munda-polynesico, Indo-chinês, Ameri- 
cano. 

Ira, rancor - afflicção - dor = koro : Bantu-sudanês, Kha- 
mito-semitico, Caucasico, Indo-europeu, Uralo-altaico, Munda- 
polynesico, Indo-chinês. 

Fechar - cobrir - sepultar = tap, top : Bantu-sudanês, 
Kharnito-semitico, Indo-europeu, Uralo-altaico, Munb-p lyue-  
sico. 

Chorar = li ri : Bantu-sudanês, Khamito-semitico, Caucasi- 
co, Indo-europeu, Uralo-altaico, Dravidico-australiano. Munda- 
polynesico. 

Bater = got- : Bantu-sudanês, Khamito-semitico, Indo-eu- 
ropeu. . 

Bater - pungir > costurar, coser = tu : Bantu-sudanês. 
Khamito-semitico, Indo-europeu, Dravidico-australiano. 

Bater = tak, tok: Khamim-semitico, Caucasico, Indo-euro- 
peu; Uralo-altaico, Dravidico-australiano, Munda-polynesico, In- 
do-chinêe, Americano. 

Resonar - dormir = gon : Bantu-sudanès. Khamito-semi- 
tico, . Caucasico, Indo-europeu, Uralo-altaico, Dravidico,austra- 
liano, Indo-chinês. 

Dormir - esquecer = ne-,net : Bantu-sudanês, Caucasico, 
Indo-europeu, Uralo-altaico. 

Dormir - sonhar = -ncp, -neb : Khamito-semitico, Cauca- 
sico, Indo-europeu, Munda-polynesico, Indo-chinês, Americano. 

Temer = titi, ti : Bantu-sudanês, Khamito-semitico, Canca- 
sico. Indo-euro~eu. 



Não = ta: Bantu-sudanés, Khamito-semitico, Caucasico, 
Dravidico-australiano, Munda-polynesico, Indo-chinês, Amqi- 
cano. 

Não = na, ne, no : Khamito-semitico, Caucasico, Indo-euro- 
peu, Uralo-altaico, Dravidico-australiano, Americano. 

Não - não estar - faltar = u, wa : Bantu-sudanês, Khami- 
to-semitico, Caucasico, Indo-europeu. 

Sim = ya, yo : Khamito-semitico, Caucasico, Indo-europe 
Dravidico-australiano, Munda-polynesico. 

Muito - grande = mag, meg : Bantu-sudanês, Khamito 
semitico, Caucasico, Indo-europeu, Uralo-altaico, Dravidico-aus 
traliano, Indo-chinês, Americano. 

Alegria = lai, lau : Khamito-semitico, Caucasicoi Indo-euro- 
peii,  alo-altaico, Munda-polynesico. 

Quem? - o qual? = i, u : Bantu-sudanês, Khamito-semitico, 
Caucasico, Indo-europeu, Uralo-altaico, Dravidico-australiano, 
Munda-polyuesico, Americano. 

Ser branco, alvejar = ki, koi, kjo : Bantu-sudanês, Khamito- 
lemitico, Caucasico, Indo-europeu, Uralo-altaico, Americano. 

Azul, verde = kau, kua : Caucasico, Indo-europeu, Uralo-al- 
taico, Mnnda-polynesico, Indo-chinês. 

Escuro - negro = pé : Bantu-sudanês, Uralo-altaico, Dra- 
vidico-australiano, Munda-polynesico, Americano. 

Negro - escaro = b-1, b-r : Bantu-sudanês, Khamito-semi- 
tico, Çaucasico, Indo-europeu, Uralo-altaico, Dravidico-australia- 
'no, Munda-polynesico. 

Vermelho = bel. bol : Bantu-sudanês, Khamito-semitico, 
Uralo-altaico, Americano. 



CONCLUSAO 

Depois de lido o presente trabalho, o leitor ha de reconhecer, 
creio, a utilidade da Glottologia ou da Lingua nos estudos 

ficeis da Pre-histeria. A Lingua é como a bussula, como a 
ha ou lampada, que guia o estudioso nas pesquizas do longin- 

quo passado. Photographa o pensamento inteiro do homem pri-- 
itivo. Pelo estudo da Glottologia tem-se uma idéa do que se. 
ssava nas cavernas; dos membros de família: pae, mãe, filho.. 

mão; de habitação, de viagem, de occupaçáo, de alimentação, 
e concepção religiosa, de arte e de uma certa cultura naquelles; 
empos remotissimos. 

.4 Lingua primordial é o reflexo vivo desea familia primi- 
iva de que descendem as gerações civilizadas dos tempos his- 

Não é samente a picareta do archeologo e paleontologo que. 
uma das camadas geologicas o indispensavel para classificar- 
poca do apparecimento do homem e m a  civilização; o glotto- 

ogo tambem com a analyse das palavras, revolvendo a s  camadas. 
s linhas sobrepostas umas ás outras pelas gerações que s e .  
am, c b e s  a demonstrar qual tenha sido a vida do povo pri- 

itivo, nas epocas primordiaes. 
Fotuim piura d d t .  
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A6 conjuncçóes, raras nas linguas primitivas, em regra são ide 
ticas ás preposições. Na .lingua bantu, por exemplo na vale "e" 
' I  com" e no malayo-polynesico ma vale ''e'' e "com". 

As preposições são de origem secundaria. Umas derivam de f 
mas nominaes e outras em maior numero são adverbiaeç de logar. 

Os adverbios, tambem de origem swundaria, uns originam-se 
nomes e outros dos pronomes. 

verbaes. Verdadeiros substantivos são somente os Tonoma e subç- 
iantivos que não São de origem pronominal, como Seilluk Lro, Bari 
tir gente. 

Os adjectivos por sua vez derivam de vozes verbaes. Nas linguas 
primitivas os adjectivos são escassos em nwnero e referem-se em ge- 
ral aos cinco sentidos (cor, sabor etc.j. 

A palavra por ixceilencia é o verbo, palavra viva, alma da lin- 
guagem, palavra holophrastica, que equivale a uma proposição, pois 
as fórnps do verbo finito com sujeito pronominal incorporado origi- 
nam-se de proposigóes binomicas com sujeito e predicado como no 
Indo-europeu 2-mi andar eu = eu vou etc. 

Verbos verdadeiramente primitivos são somente aquelles que indi- - 
cam acção, como no Latim iacere lançar q u a n t o  que &>e jazer, 
estar deitado, não exprime ac&, mas um estado (verbo neutro). 
Os verbos activos constituem em todas as linguas a grande maioria e 
poucos relativamente são os verbos neutros. Uma categoria de acçóes 
é representada pelos factos da vida physiologica como respirar, comer, 

instrnmento, por exemplo, caçar, pescar, moer, tecer, fiar, ek. 
Ha tambem uma categoria especial de verbos: chamada ver- 

bos de movimento. 
Os verbos exprimem acção, sensação e sentimento. As acç+ 

partem do agente, em regra da sua vontade e as sensa~ões e os senti- 
mentos se experimentam ou antes são experimentados em consequen- 
cia de uin estimulo externo ou interno. 

Finalmente os verbos neutros são aquelles que principalmente 
indicam quietude ou estacionamento em opposiçáo a movimento, co- 
mo por exemplo, estar, pe-ecer, sentar, dormir, etc. (s'). 

(81) Bertolaso Stella J., Vertigios da Luiguo Primitwa, S. Paulo. 1933, 



SYSTEMA PHONETICO PRE-HISTORICO 

O systema phonetico primitivo foi muito simples e era consti- 
tuido de sons mais faceis de serem articplados (82); Foi apresentado 
por Trombetti (83) como segue: 

k- 9 
I -  e 

Este systema phonetico primordial corresponde mais ou meno3 
,ao do Proto-bantu, que, na opinião de Meinhof (84), fundador da 
phonologia bantu, foi o seguinte: 

a-  k n 

No systema pre-historico da linguagem humana faltam as aspi- 

rantes, inclusive o s, que é de origem secundaria 

1 e r ou uma só e qual dellas. O 1 é certamente um som primordial e é 

notavel o facto de que nas mais antigas formações pronominaes eu- 

contra-se de prefermcia l a r, assim em ta-li e ta-li-ka. A's vezes d e r, 

alteram-se Nas interjeições e nas demonstrativas o h pode tu 

remontado ao systema primitivo. Uma voz interjeccional demonstra- . 

tiva é, por exemplo, hÜ no Semitico. E' notavel que em quasi todos 

os grupos linquisticos encontra-se um h- "movel" nos demonstrati- 

(82) Bertolaso Stella I., Vesfigios da Lingua Primifiuo, S .  Paulo, 1933, 

(83) Trombetti A., Elemenfi di Glottologio, Bologna. 1922, p. fX8-609, 
L'Unifá 60riDine de1 Lingwggio, Bologna, 1905, p. 34, 209. 

(") Meinhof C, Gruwlriss, p. 10. 
(85). Trombetti A,, L'Unitá #Origine de! Linguaggio, Balogna, 1905, 

(9 Tembetti A., Di dmw Anfichirsa'me AIfnaa'oni Fomfiche, Bo- 
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A F U N D A Ç Ã O  DE S, PAULO 
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til de Assis Moura. Benedito Calixto, Manuel Pereira Guimarães, 
Silva Leme, Machado de Oliveira, António de Toledo Piza e Luiz 
de Toledo Piza e Almeida, Paulo Prado, João e Candido Mendes 
de Almeida, Alcântara Machado, Basílio de Magalhães. Ernesto * 

Guilherme Young, Amaral Gurgel, Arquimedes Guimarães e ou- 
tros, que trataram o mesmo assunto desta conferência, em opus- 
culoautónomos ou nas revistas dos va ios  Institutos Histbricos. 

Anotar aqui outras referências fragmentárias seria cansar- 
VOS: não mo tomem os seus autores á conta de menos estimz 
De propósito, deixei para a fim desta relação o nome insigne de 
Afonso de E. Taunay, o grande evocador do passado paulista, a 
quem nos é grato prestar aqui o preito da nossa homenagem, 
não só pela sua obra extraordinária de reconstituição, como pe- 
las palavras com que a sua fidalga generosidade houve por bem 

O trabalho realizado por êstes exímios escavadores do pas- 
sado paulista é realmente notavel, mas todos reconhecem, que 
ainda persistem zonas de obscuridade mais ou menos extensas, 
e quanto apareça e concorra para que 'se dissipem é utíl á história 
desta previlegiada cidade. 

Foi esta convicção que nos animou a falar hoje sobre um 
assunto paulista de tal magnitude qual é o das suas origens. Na 
História da Companhia de Jesus no Brasil, no capitulo consagra- 
do á fundação de São Paulo, talvez possamos escrever alguma 
coisa de mais definitivo. 

Em todo o caso, accedendo ao convite do Sr. dr. Tôrres de 
Oliveira, digno Presidente Perpétuo dêste Instituto, é com todo 
o prazer que oferecemos desde já ao público as primícias das 
nossas investigações sôbre a extinção de Santo André da Borda 
do Campo e sôbre João Ramalho, hauridas em documentos con- 
temporâneos dos primeiros dias de São Paulo. 

Não podiamos achar terra mais a propósito para a sua 



A Vas. Exs., minhas senhoras e meus senhores, a s  minhas 
saudaçóes e agradecimentos, pela vossa atenção e pela vossa 
presença. 

* * 

Porque é que se mudou Santo And.ré da Borda do Campo 
para São Paulo de Piratininga? 

Têm-se excogitado mil razões para explicar esta transferên 
cia. Algumas delas ficam dentro da verdade ou da verossimi- 
lhança; outras é dificil enquadrá-las dentro das boas normas 
históricas, - descaem no género secundário da polêmica. 

Coloquemo-nos nós estritamente no campo dos documentos. 
O primeiro que teve a palavra nesta matéria (primeiro em 

dar a conhecer ao público e não em a referir) foi Simão de Vas- 
toncelos. Cronologicamente, pertencem a época anterior as Atas 
da  Câmara de Santo André e d e s ã o  Paulo e algumas cartas, dos 
próprios que intervieram nos acontecimentos, mas o seu conteú- 
do andou por muito tempo ignorado. 

Simão de Vasconcelos precisamente por ser o primeiro, é 
que tem tido maior influência sóbre os historiadores. Ora, da 
sua CmPioa da Coiq>anhia de Jesii. no Estado do Brasil fica a 
impressão de que as relações entre João Ramalho e os Jesuítas 
foram pouco amistosas e não se lbes vê o termo. 

O caso começou assim: 
Uma vez que o P. Leonardo Nunes (o Abacbêbê) estava 

para celebrar missa, entrou João Ramalho na igreja. Leonardo 
Nnnes ehtendeu que estando êle sob a alçada de uma pena canô- 
nica da Igreja, não convinha escanda1iza.r os fiéis com a sua 
presença, e convidou-o a retirar-se (1). 

Fomos consultar as fontes. Elas mostram-nos infelizmente 
que o fato é verdadeiro. Narram-no os Irmãos Pedro Correia e 
Diogo Jácome. 

Diz Pedro Correia, escrevendo de São Vicente, e referin- 
do-se ao valore  zelo das índias cristãs: "Algumas destas índias 
assim doutrinadas, são espelho não sómente a seus parentes e 
parentas, mas a muitas das mulheres de Portugal que' cá ha. E 
uma destas se achou umas 10 léguas daqui onde quiseram tratar 
mal o nosso Padre (Leonardo Nuues) ; o ameagador foi um ho- 
mem que ha 40 anos que está nesta terra e anda excomungado. 

(1) Vasc., crâdca. n Z'. 



o nosso Padre não quis dizer missa com êle. E daqui veio, 
pois da missa acabada, a querê-lo maltratar, poique êle é pos- 
nte; mas a índia, ali, prègou muito rijo e com grande fé, ofe- 
cendo-se a sof.rer de companhia com o Padre se cumprisse" (2). 

yo%de Anchieta, que chegou mais tarde, alude ainda a cet-~ 
tos cristãos, nascidos de pai pqrtuguês e mãe brasílica, que acon-. 
selhavam, com a conivência do   ai, a abandonarem os índios a 

Ainda se encontra em Varconcelos outri  referência á hosti- 
lidade dos Ramalhos: E' o abandono de Maniçoba por causa dos 
Anai'êenses. Mas èste +dto nFio o vimos a t é  agora confirmade 
em narrativas da época. Vasconcelos fala neste caeo unicamente 
de nmmalucos, Ramaboá e não do pai (5). 

Como se vê, apesar de ser quasi tudo provocado pela atitude 
iirequieta daqueles primeiros níamalueos, nados e criados como 
se foram índios, o primeiro contacto de João Ramalho com o 
Aberebêbê e os Padres não foi extremamente ameno. 

Viciaria porém êste conflito inicial toda a vida e todas as 
tefações subsequentes de João Ramalho com os Jesuítas? 

Teria sido a =usa da rnudanga de Santo André? 
Durante muitos anos os documentos, que aduzimos, foram 

a s  únicas fontes conhecidas acêrca das relações entre João Ra- 
malho e os Padres. Inferiram daí alguns publicistas que esta. 
animosidade foi ~ont inua e influiu naque- transferência. 

Mas tal conclusão, não está contida nas premissas. Se aque- 
les fatos provam mais alguma coisa do que atritos isolados e 
comuns no trato dos honiens, é que as relações entre João Ra- 
malho e os Padres foram .tensa's <-te dgum .%'eanpo. Para se 



Ora nós não conhecemos tienhum escrito daquela época q 
invoque tal razão para a mudança de Santo André da Borda 
Campo para São Paulo de Piratininga. 

Inventariemos sumariamente os documentos existentes. 
Primeiro, o dos P a e e s  fundadores de São Paulo: 
Nóbrega, em carta já divulgada, falando de Piratininga, 

que "fica perto da vila de Santo André, que é de cristãos, e 
os  cristãos desejam ir ali viver em São Paulo se Ihes desse 
liceqa" (6). 

Anchieta dá como causa da transferência a dificuldade e 
prestar auxitios espirituais aos Aneéenses, porque n ã o  possuíam 
sacerdote e era necessário ir lá de São Paulo com notável in- 
cômodo (7). 

Segundo Nóbrega e Apchieta, Santo André mudou-se para 
ser mais facilmente assistida e porque todos queriam mudar-se. 

Agora os depoimentos civis: 
Nas A t a  da Câmara de Santo Anilré da Borda do Campo 

deparam-se-nos várias disposições elucidativas. Umas vezes 
conta-se que a vila estava aberta aos ataques dos cont,rários e 
que urgia a defesa; outras que na borda do campo morria o gado 
frechado pelos índios; outras ainda que a mandioca espremida ao 
pé dos caminhos matava os suínos e não raro escorria para. a 
aguada donde bebiam os homens.. . No dia 20 de setembro de 
1557 expressava-se o desejo dos Andréenses nesta frase cheia de 
desalento e pouco lisonjeira para a sua vila: "requweu o per- 
curador do conselho aos oficiais, em nome do povo, como estavam 
e m  esta dita vila, e morriam de fome, e passavam muito mal, e 
morria o gado, e que se fossem dentro dela, de longo de algum 
rio. " (8). 

O povo estava descontente e queria ir-se -dali. 
Depois da transferência confirma êstes desejos uma carta 

fundamental, escrita de Piratininga a 20 de maio de 1561, á Raí- 
nha D. Catarina e assinada por Jorge Moreira e João Eanes. 
Refere-se á atividade hostil dos índios, instigados pelos Fran- 
ceses e Tamoios de Guanabara, e ás medidas que se tomaram pars 
a defensão da terra. A certa altura diz: "Este ano de 1560 veio 
a esta Capitania Mem de Sá, governador geral e (. . .) mandou 
que a vila de Santo André, em que antes estávamos, se passasse 

(6) Nbbrega, CULi Go Bmsii, Rio, 1931, p. 154. 
(7) C- de A d e t a ,  p. 321. 
(8) Actm da Cannra de Smto Andr4 da Borda do Csiapo, S. Paiita, 
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em esta dita vila, e morriam de fome, e passavam muito mal, - 
morria o gado, e que se fossem dentro dela, de longo de algum 
rio. " (8). 

O povo estava descontente e queria ir-se .dali. 
Depois da transferência confirma êstes desejos uma carta 

fundamental, escrita de Piratininga a 20 de maio de 1561, á Raí- 
oha D. Catarina e assinada por Jorge Moreira e João Eanes. 
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(6)  Nóbrega, Cark. do Brasil, Rio, 1931, p. 154. 
(7) Cartp de Anchieta, p. 321. 
(8) Actas da Canua de Santo AndrC da B o r h  do Campo, S. Pauta, 
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para junto da Casa de São Paulo, que é dos Padres de Jesus, 
porque nóa todos lho pedimos por uma peco, assim por ser o 
lugaç mais forte e mais defensavel, assim dos contrários como 
dos nossos índios, como por muitas outras causas, que a êle e a 
nós moveram" (9). 

Capistrano de Abteu, comentando esta carta, diz que ela 
"rasga muitas páginas de história fantasiada" (10). 

Por nossa vez confiamos que acabará enfim de esclarecer 
êste relevante episódio da primitiva vida de São Paulo, dando-lhe 
o rumo que exige a verdade histórica, uma carta ainda inédita, 
e em parte autógrafa, de Manuel da Nóbrega, datada da Baía 
e dirigida ao Provincial de Portugal. Nela conta Nóbrega o es- 
tado em que se achava o Brasil, exprime o desânimo que lavra 
na Capitania de São Vicente e como se despovoa, lembra a im- 
portância do colégio de São Paulo para fixar a gente na terra, 
e continh : 

"Tambem me parece que se devia dizer a Martim 
Afonio e a Sua Alteza que se quer que aquela Ca- 
pitania se nso despovoe de todo, que dêem liberdade 
aos homens para que os do Campo se ajuntem todos 
juntos no Rio de Piratininga, onde êles escolherem. E 
os do mar se ajuntem tambem todos juntos onde mi- 
lhor fór por estarem mais fortes, porque a causa de 
despovoarem é fazerem-nos viver'na vila de Santo An- 
dré a borda do Campo, onde não têm mais que farinha 
e não se podem ajudar do peixe do rio, porque ests  
tres léguas daí, nem vivem em parte conveniente para 
suas criações e se os deixassem chegar ao  rio tinham 
tudo e sossegariam" (11). 

Bste notável testemunho de Nóbrega está perfeitamente de 
acordo com as Atas de Santo André e com a carta dos vereado- 
res de São Paulo á Raínha; e engloba na sua maravilhosa con- 
cisão os argumentos de todos: mudando-se os Andrkenses, fica- 
riam mais fortes e teriam melhores meios de vida! 

( 9 )  Porto-Seguro, Histbria Oeral do Brasil, 4.2 ed., São Paulo, I, pp. 
400-401. Porto-Seguro chama a um daqueles vereadores Joanes Alves; nas 
Actas d e  Santo André vém as grafias qeguintes: Jo Eanes, Joane Anes, 
Joá Neanes, Joane Enes 

(10) Madureira, A liberdade dos Indioa, a Companhia de Jesus. iiiis 
pedagogia e seus resultados, "01. I, Rio, 1927. p. 17 v. 

(11) Archiv. S. I. Roman., Bras. 15, f f  43-43 v 



Na sua simplicidade documental reduz-se tudo ao seguinte: 
Havia duas povoações próximas. Surgiriam competições entre 
ambas? E' possivel, como em todas as terras vizinhas. Os do- 
cumentos não autorizzm porém uma conclusáo certa. Mas se 
houvesse, não se poderia levar a mal aos Jesuítas o concorrerem 
para o triunfo de São Paulo. Seria, históricamente, o primeiro 
a to  do seu lema Non &cor, dum! (Não hei de andar ua órbita 
de influência dos outros, mas os outros na minha]). Seria tam- 
bem o triunfo mais nobre que consiste, não em aniquilar o com- 
petidor, mas em absorvê-lo e dirigir-lhe a atividade. Contudo, o 
que unicamente se pode afirmar diante da verdade histórica, é 
qne São Paulo encorporou a si a vila de Santo André por esta 
razão, válida em todos os tempos e em todas as regiões da terra: 
enquanto Santo André tinha uma vida precária, exposta aos ata- 
ques dos índios, vida dificil em que se "morria de fome", !%o 
Paulo era mais defensatel e dispunha de vida para si e para os 
outras I 

Viria Ramalho de boa vontade? Não existiriam dois partidos. 
um pró e outro contra os Ramalhos? 

Não repugna a hipótese, faltam porém as provas. Atendo-nos 
aos documentos, e só a êsses podemos recorrer, veio porque quis 
e porque tambem pediu. Se todos os cristãos desejavam vir para 
São Paulo, se todos os de Santo André pediram, Ramalho, como 
andréeuse, está naturalmente incluído neste número como parte 
no todo. Aliás. tinha forma de se retirar, como fez mais tarde. 

Ha  ainda o fato de continuar o Capitão e Alcaide-mór de 
Santo André a sua ação municipal em São Paulo como antes. 
Logo em 1562, aos 24 dias do mês de junho, vemos o grande 
sertanista assinar a ata em que jwa  aos Santos Evangelhos o 
cargo de Capitáo-mór de São Paulo de Piratininga, para que fora 
designado por "vozes e eleição" (12). 

E agora perguntamps: E m  que ficou aquele antigo dissídio 
com os Padres? Poderíamos quasi dizer, sem mais razões, que 
se dissipou. Bastava a circunstância de vir para junto do Colégio 
dos Jesuitas. Mas ha um documento novo, revelador de fitos 
grandemente expressivos e até agora ignorados. 

No ano de 1553 percorria NObrega os Campos de Piratiuin- 
ga, onde se ergue hoje esta capital. Andava a estudar a possi- 
bilidade de estabelecer aqui um colégio da Companhia. Feriu-lhe 
a atenção a fertilidade da terra, a benignidade do clima, muito 

(12) Acts. da c.mYa da Vili & S& Pala, I, p. 14, S.  Pau!o. 1914. 
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semelhante a o  da Europa, e escolheu junto do Tieté, perto da 
confluência do Tamandnáteí, um local para o colégio que queria 
fundar. posiçáomagnífica "por ser aqui escala para muitas na- 
ções de índios".. Ficava bem no centro da atual cidade, onde se 
levanta agora a igreja de Sáo Bento, 

Em São Vicente, Leonardo Nunes já ensinava os meninos da 
região de Piratininga. Nóbrega deu ordem, pouco depois, daí 
a seis meses, que se transferissem para o planalto e "os coloquei 
em cne.a de seus pais em PPatininga. onde por nia contemphqáo 
principalmente fiz aquela asa" - são palavras suas (13). 

Ora, nestas andanças pelos Campos de Piratininga, Nóbrega 
encontxou-se um dia com Joáo Ramalho. Nesse tempo Santo 
André não possuia ainda foral, que só íhe foi outorgado uma 
semana depois, a 8 de setembro, e talvez náo fosse estranho a 
isso o próprio Nóbrega. 

Como se daria o encontro? 
Certo que Joáo Ramalho lhe contou o seu passado. ~ a t u r a l  

de  Vouzela, vila da Beira-Aita, no moderno distrito de Viseu em 
Portugal, pátria de São Frei Gil e do P. Simão Rodrignes. com- 
panheiro de Santo Inácio em Paris e intxodutor da Companhia 
d e  Jesus em Portugal, Ramalho viera moço para o Brasil aí por 
1513 ou talvez antes. Quando veio era casado na sua terra. Aqui, 
n a  atmosfera primitiva, cálida e selvagem em que se viu, isolado, 
sem vida civil regular, juntou-se com Isabel, filha do Chefe 
índio Tibiriçá. Fruto igualmente do tempo e do meio, teve tam- 
bem os seus deslises com outras índias parentes, talvez até irmãs, 
e êste seu estado acarretou-lhe a excomunhão imposta pelo vi- 
gário secular e foi ocasião de investir contra o P. Leonardo Nu- : 

nes. Agora que via a civilização cristã apossar-se pouco e pouco 
daqueles campos, não haveria meio de regularizar a sua vida? 
Desejava-o tambem de certo a própria Isabel e o Chefe Tibiriçá, 
inclinado aos Padres. Que seria feito da sua primeira mulher:' 
Teria morrido?. E' bem possivel, qois já lá vai tanto tempo! Se 
assim fôsse, não seria fácil obter licença p;ya casar com ~sabe l?  
Se houvesse gastos, ele tinha açúcar.. . 

O P. Manuel da Nóbrega ouviu-o e compreendeu-o. Ambos 
eram feitos para se entenderem. Deveria ter agradado á decisão 
e iniciativa do grande Jesuíta. a rudeza- beirôa daquela alma. Pe- 
gou na pena e, dali mesmo, do sertão, escreveu para Portugal. 
Mas a quem havia de confiar tão delicado assunto? Dirigiu a 

(13) Archiv. S. I. Roman. Bras. 15. ff. 116118 



farta a um dos Padres Companhia que então 'mais prestígio 
tinham na corte de Lisboa, tanto que. viria a ser depois mestre 
de  El-rei D. Sebastião. 

A carta de Nóbrega, ainda inédita, ao P. Luiz Gonçalves da 
Gmara,  cheia daquele seu costumado bom-senso prático e da- 
queia nobreza antiga, que ainda hoje nos causa veneração e 
entasiasmo, vale a pena consignar-se aqui na íntegra (14). 

Carta & Manuel da Nóbrega a Mi Cbqaives da Câmui 

(do Sertáo de São Vicente, 31 de agosto de 1553) 

I H S. Par QMü. - Esta escrevo a V- R* estando no sestão 
desta Capitania de São Vicente, onde fiquei este ano, vindo na 
armada. 

O fruto que nesta terra se faz pelas cartas dos Irmãos, que  
estão em São Vicente, o saberão, porque escreverão de mais - - 
perto. 

Ontem, que foi dia da Degolação de São João, vindo a uma 
aldeia, onde se ajuntam novamente e apartam os que se conver- 
tem e onde pus dois Irmãos para os doutrinar, fiz solenemente 
uns 50 catecíimenos, dos quais tenho boa esperança de que serão 

(14) Archiv. S. I. Roman., Bnu. 3 (I), ff. 99-09 v. - E' uma c6ea  
ou melhor uma tradução castelhana. Sendo de pmtuguês para y t u g u e S  
n k  wxh escrita naquela língua. Traduziu-se com o fim de ser mais accer- 
sivel a Santo Inácio ao ser enviada de Lisboa para Roma Por nossa vez 
e pelo mesmo motivo, para o pizblico a que se destina a restituímos fiel- 
mente á nossa língua O original espanhol é como segue: 

IHS Pax Christi 
Esta escriuo a V. R. estando enel sertan desta capitania de San Vicente 
onde quede este anEo ueniendo en Ia armada E1 fructo q en esta tierra 
se haze por Ias cartas delos hermanos (10s quales estan en San Vicenie) 
10 sabran por q escriuiran de mas cerca, haier q fue fiesta dela degollacion 
d e  Sam Joan ueniendo a estar en una aldea donde se aiuntan nuevamente 
y a p a r t a  los q se  conuierten adonde tengo pus tos  dos hermanos para 
doetrina dellos hyze solemnemente algunoi 50 catecnminos delos quales 
tengo una huena esperança q seran buenos Chrystianos y q mereceran e1 
Batismo rera monstrada por obras Ia fe q toman ahora yo uoime adelante 
abuscar &nos es&os q N.S. tendra entre estos gentiles alla andare 
Bash tener nuevas dela Baia delos Padres q creo q seran uenidas. Pedro 
Corea fw ya adelante adenunciar penitencia ex remission de sus peccadas 
Ileuo todos 10s modos c6 q mas nos parece q ganaremos Ias uoluntades 
delas geotiles. Los mocos principalmente uiwen se para nos otros de 
todas lar partes. 
Eneste u m p o  esta nn Joan Ramal10 el mas antiguo hombre q ay enesta 
t iena  tiene muchos hyios y mui aparentados m todo este sertan. y PI 
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Dons qristãos e merecerão o batismo e será mostrada por obras 
a fé  que tomam agora (15). 

Eu vou adiante buscar alguns escolhidos que Nosso Senhor 
terá entre estes gentios; lá andarei até ter novas da Baía dos 
Padres que creio que serão vindos (16). 

Pedro Correia foi já adiante a denunciar penitência em re- 
missão dos seus pecados. Levou todos os modos com que mais 
nos parece que ganharemos as vontades dos gentios. Os mogos 
principalmente vêm-se para nós de todas as partes (17). 

Neste Campo está um João Ramalho, o mais antigo homem 
que está nesta terra. Tem muitos filhos e mui aparentados em . 
todo êste sertão. E o mais velho deles levo agora comigo a o  
sertão por mais autorizar o nosso ministério. João Ramalho é 
muito conhecido e venerado entre os gentios e tem filhas casa- 
das com os principais homens desta Gpitania e todos estes filhos 
e filhas são de uma fndia. filha dos maiores e mais principais 
desta terra. 

De maneira que nele e nela e em seus filhos esperamos ter 
grande meio para a conversão destes gentios. 

maior dellos Ileuo yo hahora comigo al sertan por mas autorizar nuestro 
ministerio por q es mui conocido y venerado entre 10s gentiles y tieae 
hijas casadas c6 10s principales' hombres desta capitania y todos estos 
hyios y hyias son de uma India hija delos maiores y mas principales desta 
lierra de manerzq en e1 7 enella y eu sus hijos speramos tener un grande 
medio para cóuersion destos gentiles. Este hombre para mas aiuda esps- 
riente de1 padre Paiua y acá se conocieró. Quando nino dela tierra q aura 
40 aúos y mas dexo su muger alla uiua y nunqua mas snpo della mas q le 
parece q deue ser mnerta pues ha tantos &os. Desea mucho casarse c6 
k madre destos hyios ya aUa se escreuio y nunqua unio rspuesta deste 
su negocio, y portanto es necessario q V.R. luego embie a Bouzela tierra 
de1 Padre Maestro Simoa Y de parte de N.S. lo requiero, porq si este 
hombre estuuiere en estado de gracie hara N.S. por e1 mucho enesta 
tierra pues estando e1 en peccado mortal por su causa Ia sustento hasta 
hahora y pues esto es cosa de tanta importancia mande V.R. luego saber 
Ia cierta informaçion de todo 10 que tengo dicho. En: esta tierra ay muchos 
hombres 10s quales estan amançebados y desean casarse con ellas y sera 
grande seruicio de N.S. Ya tengo scripto q nos ayan delpapa poder para 
dispensar nasotros en todos estos casos e 6  10s hombres q enestai partes 
de mfieles andan por q unos duemen con dos hermanas y desean despues 
g tienen hijas de una casar c6 ella y no puedè, otros tienen otros impi- 
diiientos de affinidad y cósanguinjdad y para todo y por remedio de 
muchos se deuria esto luego de impetrar para sociego y quietaçió de muchas 
consciencias y 10 q tenemos para 10s gentiles se devria tambien tener y 
auer para 10s Chrystianos destas partes yalomenos hasta q de1 papa se aya 
general indulto si el nuncio tuuiere poder ayan de1 dispensaçion particular 
para este mismo Joan RamaUo poder casar c6 esta india nó obstante 
ouiese eonocido atra su hermana y qualesqnier otras parieutas delk y asa 



Este homem, para mais ajuda, é parente do Padre Paiv 

mais, deixou a sua mulher lá, viva, e nunca mais soube dela, ma 
que lhe parece que deve ser morta, pois já vão tantos anos. Deee- 
ja casar-se com a mãe dêstes seus filhos. Já para lá se escreveu 
e nunca veio resposta dêste seu negócio. 

Nesta terra ha muitos homens que estão amancebados e deee- 
- jam casar-se com elas e será grande serviço de Nosso Senhor. 

Já tenho escrito que nos alcancem do Papa faculdade para nó8 
dispensarmos em todos estes casos, com os homens que andam 
nestas paftes de infieis. Porque uns dormem com duas irmás & 
desejam, depois que têm filhos de uma, casar-se com ela e não 
podem. Outros têm impedimentos'de afinidade e consanguinida- 

para otros dos o tres mestizos q quieren casar com Indias de q tienem 
hijos no obstante qnalquier affinidad q entre ejios aya. Enesto se harc 
grande servicio a.N.S. Y si esto custare alguna cosa el lo embiara de 
aca e n  açuquar. Aya alla algu uirtuoso q le empreste, porquanto me alle 
enestas necessidades y con grande deseo de um tantas almas remediadas, 
escriua esto a V.R. para en Ia primera embarcaçió mandar respuesta aesta 
capitania de San Vicente. 
Lo demas scriuire para Ia yda delas nauios si me hallare en parte para ello y 
sino 10s padres y hermanos supliran A una carta q eneste San Vicente recebi 
tengo ya respondido las q ujnieró por uia dela Baya no tengo aú visto y 
mas facil est uenir de Lishona recado aesta capitania q no dela Baya. Vaie 
pater deste sercan adentro / e1 postrero de agosto de 1553 anos. 

Hyio inutil de V.R. 

Ao P. Luiz Gonçalves [da Câmara]. 

(15) E' a aldeia de Maniçoba. 

(16) E' a terceira expedição de Jesuítas saídos de Lisboa, 'a de Luir 
da Grã, em que tambem viria Anchieta. De facto tinham chegado Baía 
em 13 de juiho de 1553. 

(17) Pedro Carreig o fazendeiro rico de São Vicenie, que pela edu- 
cação dos meninos e pela civilização do Brasil deu a sua fortuna e se d a  
a si mesmo e até o seu sangue, porque morreu depois 6s mãos dos Carijba 
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de, e para tudo e para remédio de muitos se deveria isto logo 
impetrar para sossêgo e quietação de muitas conciências. . 

E o que temos para os gentios se deveria tambem ter e haver 
para os  cristãos deçtas partes, ao menos até que do Papa se 
alcance geral indulto. Se o Núncio tiver poder hajam dêle dis- 
pensa particular pwa êste mesmo Joáo Ramalho poder casar 
com esta fndia, não obstante que houvesse conhecido outra sua 
irmã e quaisquer outras parentes dela. E assim para outros dois 

o u  tres mestiços, que querem casar com índias de quem têm filhos. 
não obstante qualquer afinidade que entre êles haja. 

Nisto se fará grande serviço a Nosso Senhor. 
E se isto custar alguma coisa êle o enviará de cá em açúcar. 

Haja lá algum virtuoso que Ih'o empreste, porquanto me achei 
nestas necessidades e com grande desejo de ver tantas almas 
~emediadas. 

Escrevo isto a V* R* para na primeira embarcação mandar 
resposta a esta capitania de São Vicente. 

O demais escreverei para a ida dos navios, se me achar em 
parte para isso; e senão os Padres e Irmãos suprirão. A uma 
carta, que neste São Vicente recebi, tenho já respondido. As que 
vieram por via da Baía ainda as não vi. E' mais fácil vir de Lis- 
boa recado a esta Capitania do que da Baía. 

Vale, Pater. Dêste sertão a dentro, Último de agosto de 
1553 anos. 

Filho inútil de V.* R.' 
t 

t Nóbrega t 
t 

Éste precioso documento prova que João Ramalho estava em 
bons termos com os Padres da Companhia de Jesus, pois recorre 
aos seus serviços. E o tom com que fala Nóbrega, a sua insis- 
tência, a oferta do açúcar, o recuso ao Núncio e ao Papa, mos- 
tra que a sua vontade de servir a Joáo Ramalho era tambem 
eficaz. 

O resultado dêste inquérito sobre a primeira mulher de Joáo 
Ramalho ainda o não achamos. Existirá êle? Para facilitar o 
casamento dos mestiços, vimos, sim, diferentes disposições ema- 
nadas de Roma. 

A carta de Manuel da Nóbrega toca alguns pontos dignos de 
registo. A chegada de Ramalho foi em 1513 ou antes (êste antes 
podia ser, por exemplo, 1511, segundo a carta acima mencionada 
d e  Pedro Correia); suprime a extravagante lenda do judaísmo 



exotérico-teosófico, que tantos tratos de cabeça deu a Horácia 
de Carvalho: dá uma idéa do estado moral da terra á chegada 
dcs Jesuítas; reflete o caráter conciliador, clarividente e dedi 
cado do próprio Manuel da Nóbrega; conta a ida consigo d 
"pimeiro paulista", o filho mais velho de Joáo Ramalho, par* 
mais autorizar o seu ministério, fato já conhecido de Polaa- 
co (18); aduz o parentesco entre Ramalho e o P. Manuel de 
Paiva. circunstância talvez pela qual foi escolhido para primeira 
superior do Colégio de São Paulo.. . 

São pontos importantes êstes, mas ha dois que sobreleva 
os mais. O pr.imeiro é a vocaçáo cristã- da gente de São Paulo 
afirmada por Nóbrega. 

O primeiro Jesuíta que pisou terras de América e escolheu 
sítio e mandou fundar o colégio de São Paulo de Piratininga, que 
é o mesmo que dizer a cidade de São Paulo, na sua e x c u r s h  
apostólica por estas regiões, poucos mesee antes dessa mesma 
fundação, quando aqui se ouvia apenas o rumorejar dos ventos 
da floresta, olhou para aquele grupo humano inicial, o Adão e 
Eva da gente de São Paulo, Joáo Ramalho e Isabel, e declara 
isto, que é mais do que uma esperança, porque foi uma profecia: 
- Neie e neia e em seus filboa esperamoa ter grande meio pii. 
a-*iodêsteapaitM.I 

Que belo cumprimento á geraçáo panlista! 
O mais extraordinário porém de toda esta carta é o reco-~ 

nhecimento explícito da função cristã do próprio Ramalho, na-~ 
queles tempos ainda indecisas e tumultuários do Brasil infante,. 
função talvez inconciente da sua parte, mas consequência da sua- 
raça portuguesa, impregnada por muitos séculos & um catoli- 
cismo forte. O grito de alma de Nóbrega ao futuro mestre de 
D. Sebastião para intervir na regularização da vida de João Ra- 
malho deveria ter raízes profundas no amor desta terra. Nas Atas 
de Santo André achamos ás vezes a recomendaçáo das autori- 
dades maiores para que se cumpra tudo o que ordenar o Capitão 
e Alcaide-mór João Ramalho "em pró1 e serviço de Deus e de 
El-rei nosso senhor". Como esta frase clássica se ilumina agora 
de uma nova luz, bem diferente do que estavamos acostumados 
a ouvir, quando vemos o grande espírito de Manuel da Nóbrega 
afirmar esta coisa maravilhosa e inaudita: que Ramalho, apesqr 
de viver como vivia, mn- esta terra até agora, por causm 
de Oeusl 

(18) Poianco, Chronieon, 111, p. 472. 



João Ramalho, paladino de Cristo! - que inesperada e 
esplêndida revelação ! 
.............................................................. 

E agora, uma palavra final. Aquela pléiade gloriosa de 155.3 
.e 1554, que lançou os fundamentos e estabilizou São Paulo: NÓ- 
brega, Anchieta, Manuel de Paiva, Afonso Braz, Caiubi, Tibiriçá, 
João Ramalho, etc., não poderiam supor nunca o desenvolvi- 
meuto extraordinário, imprevisivel então, que havia de tomar o 
pequenino, mas não menos glorioso burgo piratiningano. 

Mas já na decisão e tino prático de Nóbrega, na dedicação de 
Anchieta; na atividade de Afonso Braz, na fidelidade de Trbiriçá 
e Caiubi, e na energia de João Ramalho se póde vislumbrar as 
qualidades mestras da raça paulista. 

E' por isso que nós diziamos, ao  comêço, que êstes estudos 
d b r e  as origens de um povo são Úteis para se interpretar e fixar 
a própria idiosincrasia dêsse povo. Na história dos primeiros dias 
de São Paulo permanecia o b s c u q u m  ponto, contrário ao modo 
de'ser paulista: era como que a desunião constitutiva d'alguns 
dos seus elementos primévos. A carta que hoje desvendamos veio 
demonstrar que essa desunião era mais aparente que real; e que 
já na veia de armas, que precedeu a fuqdaçáo de São Paulo, nos 
Campos de Piratininga, o chefe civil, Joáo Ramalho, e o chefe 
religioso, Manuel da Nóbrega, tinham dado o abraço de paz, 
somo que a indicar o caminho de todo o progresso no mundo. 







40." anniversario do Instituto Historico 
e Geographico de Sõo Paulo P) 

O Instituto Historico e Geographico de São Paulo comme- 
mora, a 1.' de novembro do corrente anno de 1934, a passagem 
do 40.' anniversario da sua fundação. . 

Facto sobremodo auspicioso para quantos labutam wsta casa, 
e, tambem, porque não dizel-o, para todos os que se interessam 
pelas estudos historicos e geographicos, nada mais natural que 
essa data fosse assignalada da maneira mais brilhante. 

Entretanto, diversas razões impedem que a ephemeride al- 
cance o cunho que a devia caracterisar. E, entre ellas avulta, sem 
duvida, a minha presença na tribuna. A outros, mais autorisados 
e encanecidos em serviços a esta casa, cabia, de direito, occupar 
o logar, p q a  nos transmittir os acontecimeqtos em que foram 
protagonistas, em que colheram impereciveis glorias e amarga 
experiencia, nos seus esforços para bem servir e manter, pres- 
tigiado, num meio de acanhado espirito associativo e muito pouco 
interesse dos poderes administrativos - como infelizmente ainda 
é 0 nosso - o Instituto Historico e Geographico de São Paulo. 

Mas, querendo os mais autorisados silenciw, por natural mo- 
destia, o seu patriotico labor, é razoavel que alguem occupe a 
tribuna, para divulgar, quando mais ~ ã o  seja, algumas notas 
sobre os 40 annos de existencia da e resta dia instituisão ban- 
deirante. 

(*) Trabalho lido na sessão de 25 de outubro de 1934. 



Quem compulsar a s  collecções do "O Estado de S. PauloJ' 
de 1894 encontrará, na primeira pagina do exemplar do dia 1: 
de noveikbro, um convite, para nós extraordinviamente signifi- 
cativo. Esta concebido no< seguintes termos : 

"Os drs. Jaguaribe Filho, Antonio Piza e o sr. Estevam 
Leão Bourroul convidam todos os homens de letras desta capital 
para uma reunião que tem de effectuar-se hoje ao meio dia no 
salão da Academia, gentilmente cedido pelo sr. barão de Ra- 

O fim da reunião é tratar da criação do "Instituto Historico 
Paulista". 

Effectuado esse acto, a que compveceram, pessoalmente ou 
representadas, 69 pessoas, entre as quaes cumpre não esquecer 
os nomes de Domingos José Nogueira Jaguaribe, Estevam Leão 
Bourroul e Antonio de Toledo Piza, autores da feliz iniciativa, 
installava-se o Instituto Historico e Geographico de São Paulo. 

O mesmo r 1 0  Estado de São Paulo", numero de 6 de novem- 
bro de 1894, dava dessa sessão a seguinte noticia, que bem traduz 
o interesse do grande orgam da imprensa brasileira pelo Insti- 
tuto, desde a sua origem: 

"Instituto Historico e Geographico de S. Paulo. 
Com grande concorrencia de pessoas, realisou-se a 1.O do 

corrente num dos salões da Faculdade de Direito a installaçáo 
desta associação, de que foram promotores a s  sidadáos drs. A%- 
tonio de Toledo Piza, Domingos Jaguaribe Filho e Leon Bourroul. 

Foi amlamado presidente do acto o SI. dr. Cesario Motta 
Jnnior, que convidou para secretarios os drs. Toledo Piza e Ja- 
guaribe. 

Exposto o fim da reunião pelo dr. Jaguaribe, que o fez em 
brilhante allocução, foram lidas, como expediente, diversas car- 
tas de distinctos cidadáqs declarando' não poderem comparecer, 
mas pedindo ser considerados como fundadores do Instituto. 

Foi submettido á consideração da assembléa um projecto de 
Estatutos organisado pelos iniciadores, o qual foi approvado pro- 
visoriamente, para posteriormente ser discutido e definitivamen- 
te approvado. 

Passou em seguida a assembltk a nomear a administração' 
provisória, e o fez por acclamação, ficando a mesma constituida 
dos seguintes cidadãos: dr. Cesario Motta, presidente; dr. Ja- 
guaribe, vice-presidente; dr. Toledo Piza, secretario; drs. Bour- 



roul, Carlos Reis e Ualois de Castro. O dr. Prudente de Mora 
foi acclamado presidente honorario. 

Felicitando os promotores de tão util instituição, congratu 

dade". Observa-se aqui uma discrepaucia com a quantidade dos 
cios mencionada linhas atras, mas a razão disso está na delih 
ração tomada, de considerar tambem como socios fundador 
muitas outras pessoas que entraram após a fundação. 

PRIMEIRAS SESS6ES 

meira 'no dia 9 de dezembro de 1894. 
E, ás 19 horas e meia do dia 25 de janeiro de 1895, anniver- 

então á rua da Boa Morte u. 17, ahi permanecendo até o dia 
de  fevereiro de 1896, quando realisou a 18:. 

Da rua da BÔa Morte passou o Instituto a funccionar á rua 
15 de Novembro n. 59, isto de maio a dezembro de 1896. Dahi 
mudou-se para a rua Marechal Deodoro n. 2, e, desde 1P de se- 
tembro de 1900 encontrava-se no primeiro andar do predio n. 1-A 
.da rua General Carneiro. Finalmente. desde 25 de janeiro de 
1909, as reuniões realisavam-se em seu edificio proprio, á rua 
Benjamin Constant, então n. 20 e depois n. 40. 

Consta do "Relatorio dos Trabalhos e Occo~rencias" de 18% 
que: "as sessões têm sido regularmente concorridas, mas seria 
d e  desejar que houvesse maior frequencia e mais assiduidade da 
parte dos srs. socios". 

EDIFICIO SOCIAL 

Foi em 1902 que se principiou a pensar na edificação da séde 
social, em vista da bôa situação financeira do Instituto, que j i  
apresentava um saldo de pouco maís de nove contos de réis. Os 
fundos augmentavam de anno para anno, existindo em 1905 



&se contos e tanto, apesar.de se haver despendido a importaacfa 
de R$. 20:000Q000, em 16 de julho de 1904, com a compra de um 
terreno de 445.5 metros quadrados, tendo 13,5 metros de frente 
por 33 de fundos, á rua Benjamin Constant n.O 20, conforme es- 
criptura lavrada nas notas do 5.' tabellião da capital 

Esse terreno fôra adquirido do sr. José Monteiro Hnheir3. 
Uma commissão de socios, tendo á frente dr. Hwmann 

von Ihering, ficou encarregada de uma subscripção publica, para 
obter os fundos necessarios á construcção do e'dificio social. E tal 
foi p sua actividade que, em uma semana do anno de 1907, c 
saudoso consocio conseguiu reunir a apreciavel somma de doze 
contos e quinhentos mil réis. 

Deferindo um requerimento do Instituto, o governó de 
São Paulo'mandou "restituir aos cofres desta associação'' - 
conforme informava o thesoureiro sr. Carlos Reis. na sessão de 
ã) de setembro de 1901 - "a quantia paga pelo imposto de trans- 
missão da propriedade adquirida com a posse do terreno em 
que o Instituto tenciona construir seu predio", num total de 
Rs. 1 :286Q6500. 

Em outubro de 1907 eram recebidas tres propostas pqra a 
edificação: o dr. M. Hehl propunha fazel-a por 87:372$213;'a fir- 
ma Kleinschmidt pretendia 73:%0$0%; e Pugliesi apresentava 
um orçamento de 68:13&WC00. Entretanto nenhuma dessas propos- 
tas foi acceita. Foram aproveitados planos suggeridos pelos drs. 
Eduardo Loschi e Ramos de Azevedo, no que tinham de melhor, 
e a obra confiada ao empreiteiro sr. Antonio Ferreira Fernandes, 
conforme contracto firmado em data de 24 de dezembro de 1907. 

Em fins de 1908 o edificio já estava quasi concluido, "de- 
vendo ser esta a ultima sessão em predio de aluguel", informava 
o presidente na reunião de I." de novembro desse anno. De facto,. 
inaugurava-se, solennemente, a 25 de janeim de 1909, a séde 
social, tendo, annos depois, o nosso prezado consocio, meu par- 
ticular amigo e mestre, dr. Affonso de Taunay accentuado: "Era 
a primeira de todas as associaçóes congeneres do Brasil, a gosar 
de tão grande regalia, muito embora a sua curta existencia". 

Um emprestimo hypothecario de 15.:003$000, a 10 112 %, feito. 
com a "Previdencia", pelo prazo de 3 annos e pouco tempo 
depois resgatado, permittia que o Instituto entrasse para a sua. 
nova sé& sem qualquer outro compromisso financeiro. E não era 
para menos que assim fosse, porque o saldo existente em 1% 
attingia a ~espeitavel somma de 71 :9%3$433. 

C 



Edificio social, á rua Benjamin Canstant n.' 40 
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Observe-se, outrosim, que para as novas installaçóes fotam. 
mandados fazer moveis especiaes, ainda hoje existentes, e onde 
foi empregada apreciavel importancia. 

PUBLICAÇOES 

Desde a sua fundação até hoje, o Instituto fez imprimir e 
distribuiu 29 volumes da sua "Revista", alguns sobremaneira 
grossos e encarecidos por numerosos mappas e illustraçóes, além 
de dois outros trabalhos, um sobre Hans Staden e outro sobre 
Ancbieta, com um total de mais de 16.000 paginas. 

Constituem precioso repositorio de conhecimentos sobre a 
historia e geographia do paiz, especialmente de São Paulo, divul- 
gando estudos assignados por nomes de   rime ira grandeza nas 
nossas letras. 

Em 1.0 de novembro de 1909, o vice-presidente em exercicio, 
dr. Manuel Pereira Guimarães, referindo-se á actividade do e p -  
belecimento scientifico, declarava que a mesma era "assigna- 
lada notavelmente na publicaçáo da sua "Revista", cuja exce!- 
lencia foi premiada com a medalha de ouro na Exposição de 

"-1 

E note-se que as publicações foram feitas, em boa parte, com 
recursos do p q r i o  Instituto, cujaisituação financeira nem 
sempre foi das mais folgadas, principalmente depois que os po- 
deres piblicos lhe negaram modesta subvenção, como se verifica 
do seguinte quadro discriminativo dos saldos que passaram de 
um para outro exercicio: 

1895 - 4:3@%$1&0; 1096 - 2:934$320; 1897 - 6:753$483; 
1898 - 3:45%700; 1899 - 2:745$360; 1900 - 5 7 W ;  1901 - 
9:165@%0; 1902 - 18:678$2.00; 1903 - 25952$500; 1904 - 
12:035$600; 1905 - 16:%1$500: 1906 - 23:186$900; 1907 - 
4 2 3 5 7 % ~ ;  1908 - 71:9-; 1909 - 7:417$300; 1910 - 
3:ó755600; 1912 - 6:027$=KK3; 1913 - 9:KO$K@; 1916 - 974ikl00; 
1918 - 3:325$m; 1919 - 14:317$360; 1920 - 14:902$850; 1921 
- 24:673$050; 1922 - 28:167@70; 1923 - 22:715$295; 1924 -' 
24:63$150; 1925 - 26:291$403; 1926 - 24:819$400; 1930 - 
13:139$200; 1931 - 2:543$303; - 1932 1 3:541$800. 

PATRIMONIO 

0 Instituto possue um patrimonio. que póde ser es t iwdo  
em mais de mil contos de réis. Está constituido pelo seu edificio 



INST. HIST. E GEOGR. DE S .  PAULO a n  

Archivo e Museu, de um lado, e Bibliotheca e Mappotheca 
outro, eontam com um acervo de muitos milhares de exem 
res, em grande parte jarissimos, e que attestam a actividade 
soáos e amigos da prestadia instituição bandeirante. 

AmIVIDADE DO INSTITUTO 

A actividade do Instituto tambem ficou demonstrada por 
actos publicos, como por exemplo as festas centenarias de Itz- 
nhaen, Canauéa e São Vicente, esta assignalada, entre outras 
coisas, pela emissão de seiios e cunhagem de moedas, suggeridas 
ao governo brasileiro pelo Instituto; as commemorações aos pri- 
mitivos historiadores paulistas Frei Gaspar da Madre de Deus e 

ladaçáo dos despojos do grande maioral indigena Tibiriçá e de 
Óutros.paulistas illustres para a crypta da Cathedral; e a'inclu- 
são de dispositivos, em favòr dos nossos patricios das selvas, na 
nova Constituição do Brasil. 

DIRECTORIAS 

Cada um desses trabalhos é um titulo de beuemerencia con- 
quistado pelo Instituto H i s t o r i ~  e Geographico de São Paulo, 
cujos destinos'estiveram confiados ás seguintes diredorias: 

Provisoria, em 1.- de novembro de 1894: presidente, Cesario 
Motta Junior; vice-presidente, Domingos José Nogueira Jagua- 
ribe; seyetaiio, Antonio de Toledo Piza; thesoureiro, Carlos 
Reis; directores, padre Valois de Castro e Estevam Leão Bour- 
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cretario, Alexandre Riedel; thesoureiro, Domingos José ~ o ~ u e i -  

- Acclamada em 25 de outubro de 1900: presidente, con- 
selheiro Manuel Antonio Duarte de Azevedo; vice-presidente, 
Augusto Cesar de Miranda Azevedo; 1.0 secretario, Manuel Pe- 
reira Guimarães; 2.O secretario, Dionysio Caio da Fonseca; the- 
soureiro, Carlos Reis. 

Em 20 de março de 1901, o dr. Theodoro Sampaio é eleito 
orador official. 
- Acclamada em 24 de outubro de 1903: a mesma dire- 

ctoria de 25 de outubro de 1900. 

Em 5 de outubro de 1905 o dr. João Coelho Gomes Ribeiro 
é acclamado orador official do Instituto; em 20 de março de 1906 
o tbesoureiro, dr. Carlos Reis, é substituido pelo dr. Arthur Vau- 
tier; e, em 20 de outubro o dr. José Torres de Oliveira é convi- 
dado a servir como orador official, na sessão de 25 seguinte,. 
para fazer o elogio dos socios fallecidos durante o anno social. 

- Acc!auiada em 25 de outubro de 1906: a mesma diredoria 
de 24 de outubro de 1903, inclusive o dr. Theodoro Sampaio para 
orador official. ficando apenas o dr. Carlos Reis substituido, nz 
thesouraria, pelo dr. Arthur Vautier. 

Devido á renuncia do sr. Dionysio Caio da Fonseca, foi esco- 
lhido 2.O secretario, em 5 de fevereiro de 1907, o dr. Arthur 
Goulart. Em 5 de abril, são acclamados, respectivamente, vice- 
presidente e 1 . O  secfetario, os drs. Manuel Pereira Guimarães e 
Couto de Magalhães Sobrinho. Em 5 de junho desse mesmo anno 
o dr. José Torres de Oliveira é nomeado 1." secretario e o capitão 
Eugenio Alberto Franco é nomeado 2? secretario. 

Em 20 de fevereiro de 1908 são eleitos: 1." secretario, o dr. 
Dinamerico Rangel; 2.0 secretario, o capitão Eugenio Alberto 
F,ranco; e orador official, o dr. Raphael Corrêa Sampaio. Em 5 
de agosto seguinte, o 2.0 secretario, capitão Eugenio Alberto 
Franco pede demissão, visto retirar-se da capital, sendo elèito 
para substituil-o o dr. José Torres de Oliveira. 

- Eleita em 25 de outubro de 1909: presidente, conselheiro 
Manuel Antonio Duarte de Azevedo; vice-presidente, Domingos 
José Nogueira Jaguaribe; 1: secretario, Dinamwico Rangel; 2.' 
secretario, José Torres de Oliveira; thesoureim, Arthur Vautier; 
orador official, Raphael Corrêa Sampaio 



Em 6 de feversito de 1911, o dr. Manuel Pweira Guimaráes 
é eleito vice-presidente, e o dr. Eugenio Egas, 1P secretario. - Eleita em 25 de outubro. de 1912: presidente, o conselheiro 
Manuel Antonio Duarte de Aeevedo; vice-presidente, Luiz de 
Toledo Piza; 1.O secretario, José Torres de Oliveira; 2 . O  secre- 
twio, tenente-coronel Pedro Dias de Campos; thesoweiro, 
Leoncio do Amarai Gurgel ; orador official, Affonso d'Escragnolle 
Taunay. 

E m  5 de fevereiro de 1913, procede-se a nova eleição, visto 
haver fallecido, sem tomar posse da 'sua cadeira, o conselheiro 
Duarte de Azevedo. 

Foi então eleito presidente o dr. Luiz de Toledo Piza, e vice- 
presidente o dr. Alfredo de Toledo. 

Em 20 de junho, desse mesmo anno, o Sr. Affonso A. de 
Freitas é nomeado director da secretaria do Instituto. 

- Eleita em 25 de outubro de 1915: presidente, Altino 
Arantes; vice-presidente, Alfredo de Toledo; 1 . O  secretario, Af- 
fonso A. de Freitas; 2.O secretario, tenente-coronel Pedro Dias 
de Campos; thesoweiro, José Torres de Oliveira; orador official, 
Eugenio Egas. 

Com o fallecimento do dr. Alfredo de ~ o l e d o .  procede-se d 
eleição de vic-e-presidente, em 19 de maio de 1917, sendo esco- 
lhido monsenhor Ezechias Galvão da Fontoura. 

- Eleita em 25 de outubro de 1918: presidente, Altino 
Arantes; vice-presidente, d. Duarte Leopoldo e Silva; 1.' secre- 
tario, Affonso A. de Freitas; 2.O secretario, tenente-coronel Pe- 
dro Dias de Campos; thesoureiro, José Torres de Oliveira; ora- 
dor, Eugenio Egas. @ 

- Eleita em 25 de outubro de 1921: presidente, Affonso A. 
de Freitas; vice-presidente, José Torres de Oliveira; 1.O secre- 
tario, tenente-coronel Pedro Dias de Campos; 2.0 secretario, Er- 
nesto Goulart Penteado; thesourebo, José de Paula Leite de 
Barros; orador official, Eugenio Egas. 
- Acclamada em 25 de outubro de 1924: a mesma dire- 

ctoria eleita em 25 de outubro de 1921. 
Em 5 de junho de 1926, procede-se á eleiqão para os careos 

de 2? secretario, vago com a morte do dr. Goulart Penteado, e 
de orador, com a renuncia do d.r. Eugenio Egas, sendo acclama- 
dos, respectivamente, os drs. José Henrique de Sampaio e Affon- 
so A. de Freitas Junior. 
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Em 20 de setembro de 1927 foi prorogado, de 3 para 4 an- 
nos, o exercicio da directoria. - Acclamada em 25 de outubro de 1928: presidente, Af- 
fonso A. de Freitas; vice-presidente, José Torres de Oliveira; 1." 
secretario, coronel Pedro Dias de Campos; 2.0 secretario, José 
Henrique de Sampaio; thesoureiro, José de Paula Leite de Bar- 
ros; orador official, Affonso A. de Freitas Junior. 

Tendo o 2.0 secretario resignado, por motivo de doença, é 
eleito para o cargo, em 5 de junho de 1929, o dr. Plinio Ayrosa. 

Com o fallecimento do sr. Affonso A..de Freitas, foi o cargo 
de presidente confiado, em 20 de junho de 1930, ao dr. José Tor- 
res de Oliveira. 

Em 5 de julho seguinte o dr. Affonso José de Carvalho é 
eleito vice-presidente, e o dr. Spencer Vampré, orador official. 

Em 5 de fevereiro de 1932 o dr. Plinio Ayrosa passa a oc- 
cupar o logar de 1.' secretario, sendo nomeado 2.0 o sr. Nicoláo 
Duarte Silva. Em 21 de março, pelos "Novos Estatutos", os car- 
gos de secretarios passaram a ser de livre eswlha do presidente, 
sendo conservados os srs. dr. Plinio Ayrosa e Nicoláo .Duarte 
Silva, que tambem assumem a direcçáo, respectivamente, das 
secçóes de "Bibliotheca e Mappotheca" e "Archivo e Museu", 
então criadas definitivamente. 

A 20 de abril desse mesmo anno é escolhido 2." thesoureiro, 
de conformidade com as novas disposições estatutarias, o dr. Ar- 
thur Vautie,r. 

Por resolução da assembléa de 20 de maio de 1932, cuja data 
substituiu a de 21 de mwço dos "Novos Estatutos", o dr. José 
Torres de Oliveira passÓu a ser presidente perpetuo do Instituto, 

.em attençáo aos seus grandes serviços, durante longos annos. 
Em 25 de outubro de 1932 foi reeleito vice-presidente o dr. 

Affonso José de Carvalho; e eleitos 1.' thesoureiro, o dr. Arthur 
Vautier, e orador official o dr. José Soares de Mello. 

E, -finalmente, em 20 de fevereiro de 1934, é eleito'l." the- 
soureiro, em vista da renuncia do dr. Arthur Vautier, por mo- 
tivo de saúde, o professor Dacio Pkes  Correia. 

O Instituto teve, ainda, os seguintes presidentes honorarios: 
dr. Prudente José de Moraes Barros, barão do Rio Branco e 
conselheiro Ruy Barbosa. 



Coneluindo aqui as minhas notas sobre o nosso querido: 
Instituto, faço os mais ardentes votos para que, antesde dez 
annos, quando devemos commemorar o cincoentenario desta 

progressos do seculo offerecem ás pesquisas historicas 
graphicas - sonho acalentado pela actual directoria da " 
si0 P*. 









Publicação de documentos ' 
hlstoricos 

I 

A direcção do Archivo e Muieu do Instituto, criados defini- 
tivamente pelos "Novos Estatutos" approvados na sessão de 20 
de maio de 1932, depois de um indispensavel periodo de organi- 

tuem o acervo da "Casa de Sío Paulo*'. 
Sobre a opportunidade da medida e sobre o valor das peças 

que divulga aguarda a opinião dos entendidos, especialmente dos 
cultores da Historia Paulista, que irão, certamente, traver conhe- 
cimento com papeis cujo texto Ihes era completamente desco- 
nhecido. 

Publicando espes documentos sem qualquer outro commen- 

registo da secção competente, pensa o referido departamento do 
Instituto Historico e Geographico de S. Paulo ir ao encontro do 
desejo dos estudiosos, aproveitando desde logo todo o espaço 
disponivel da "Revista", e evitando a censura que lhe poderiam 

fazer, de "excesso de zelo", em commentalss, visto como os 
cimelios se destinam aos especialistas e não ao grande publico. 

. 



do governo. Foi offerecida ao  Instituto pelo socio SI. JosC Fran- 
cisco de Queiroz Telles, num rasgo de desprendimento e de amor 
á prestadia instituição bandeirante, os quaes muito o dignificam.. 
tornando-o ainda credor do reconhecimento dor apaixonados 
pelo estudo da nossa histeria. 

E' desejo da direcção do Archivo e Museu do Instituto publi- 
car os documentos, como óra o faz, respeitando a pontuação e o 
orthogaphia do original, e ainda apropria disposição do assumpto 
em.linha por linha. O lado pratico desta medida náo deixará, 
evidentemente, de ser tomada na devida conta pelos que, de fu- 
turo, honvqem de cotejar as copias com os originaes. 

Publicará, outrosim, em "fac-simile", algumas das peças 
historicas divulgadas, para que o leitor trave conhecimento com' 
a calligraphia dos autores das mesmas. 

Niwiáo Duarb Silva 



DOCUMENTOS SOBRE A REVOLUÇhO DE 1642 
EM SAO PAULQ 

ganisaçáo, diJnplina, e instruc~ão da Guarda Nacional resuttãe 
de se reunirem os Corpos d'ella em Legiões; e competentemen- 
te atitorisado pelo Governo de Sua Magestade O Imperador 
para essa relmião admissivel n'esta Provincia pelo art: 50 
da Lei de  18 de Agosto de 1831; resolveo formar uma Legião 
dos Batalhões d'Infaniaria das Villas de Jundiahy, Atibaia, 
e Bragança, e das Companhias e Secçáo de Cavallaria 
deestas duas ultimas Villas, com a denominação de - Legião 

Major Antonio de Queiróz Telles: o que lhe participa, 
a fim de que sollicitando o seo titulo na Secretaria d'este 
Governo, e prestando juramento do seo posto nas máos 
do mesmo Governo, entre logo no exercicio d'elle, faça a sua 
proposta para os postos de Major, Quartel Mestre, e Cimr- 
giáp-mór da Legiáo, e passando em revista os Corpos e 
Companhias, que a fórmão, proponha a este Governo o que 
julgar conveniente a bem da instruccão e disciplina dos 
ditos Corpos, e ponha finalmente em vigor todas as attribui- 
ções, que lhe conferem o Decreto e Instrncções de 14 de Julho 
de 1834. Palacio do Governo de S. Paulo 14 de Abril 
de 1842. i. 

Barao de Moot'alesrr. 

( M a w n i p b ,  cimws a s s i s d o  pelo bar60 & Monte Alegre - reg&& 
sob n: 50.379) 

O Presidente da Provincia attendendo á necessidade * 
de haver n'essa Villa de Jundiahy. onde est6 a para- 
da da Legião, que se acaba de criar, um Official Mi- 
litar com os conbeciment~s uecessarios, náq só para 
instruir o Batalhao de Gwrdas Nacionaes da mes- 



ma Villa, mas tambem para acompanhar ao Snr. 
Coronel Chefe da mesma Legião nas revistas que hou- 
ver de fazer em todos os Corpos e Companhias d'ella, 
e cumprir outras diligencias, que ao Snr. Chefe de 
Legião pareçáo necessarias, a fim de poder informar 
a este Governo as faltas que notar, e requisitar as mais 
opportums providencias; resolve0 nomear de novo 
ao Tenente Benjamin Jose Gonçalves para Instmc- 
tor do Batalhão d'essa mesma Villa, com a gratifi- 
cação de vinte mil r6is mensaes, que começará a 
perceber desde que entrar em exercicio das ditas com- 
missões. O que participa ao Sor. Coronel Chefe de 
Legião, para que o faça entrar em exercicio, logo que 
se lhe apresente, e nos tempos marcados lhe passe os 
attestadossde que precizar. 

Palacio do Governo de S .  Paulo 23 de Abril de 1842. 

Bar60 de Mont'alegra 

[Manusnipto, a p c m  ossignodo pelo barão de Monte Alegre - reg is ido  

m b  n.' 50.371) 

Illmo. Snry 

Constando-me haver um plano formado entre pessoas 
da opposiçáo p.a surprehenderem esta V.a e deprimirem 
as novas Autoridades criadas pelas reformas do Cadigo 
de Processo Criminal, e correndo por certo q. em um ponta 
determinado d'este Municipio existe uma grande força 
armada p.a esse fim, a qual não se tem podido verificar 
por achar-se no interior d'nm sitio. não offerecendo no 
em tanto duvida alguma á vista de varias circunstan- 
cias que aqui tem tido logar; e achando-se quasi des- 
guarnecida erta V.a por falta de armamento, em cmse. 
oueiicia de não ter o ex Ten.e Coronel Commandante do 
Batalhão de Guardas N.s feito até agora entrega do o.. per- 

tence ao m.mo Batalhão, não tendo sido m w o  possivel reu- 
nirem-se os G . s  N . s  em razão de pertencereiem (sic) a opposi- 
cão varios commd.s de companhias; e vendo-me. com um 
pequeno destacam.to, obrigado a manter a ordem publica 



m.to ameaçada, lembrei-me de recorrer a V.S., sollicitando 
U e  do Corpo de G.s N.s d'esse Municipio uns quarenta 
ou cincoenta homens p.a p. alguns dias destacarem n'esta 
m ,ma  V.a a té  q. se reuna uma força sufficiente; devendo 
porem ser isto com a maior b1evid.e possivel. E con- 
fiado na actividade, patriotismo, e zêlo pela ordem 
publica, que caracterisão a V.S., espero que não dei- 
xará de prestar este importante serviço á causa pu- 

(verso) 

blica; podendo V. S. contar com a minha coadjuvqão, caio 
re ache em identicas circunstaucias. Para maior segu- 
ranca das medidas diiijo um igual a este ao Delegado de 
Policia do Termo d'essa V a 

D.s G.e a V.S. 
Atibaia 13 de Maio de 1842. 

Illmo. Snr. Chefe da Legiáo de G.s N . s  
de Jundiahy 

Dioiz Augusto d'Araujo AzamLmja . . . 
J .  z M.al e Delegado de Policia do Termo. 

(Mawcripro redigido e assigwdo pelo niesrtio punho - regúfodo 
sob n: 50.352) 

Illmo. Snr. 

Tendo eu officiado hontem a V. S. pedindo-lhe que envi- 
asse-me uma força de quarenta a cincoenta homés da 
Gnarda Nacional d'esse Municipio, a fim de coadjuvar 
o destacamento d'esta V.a a manter a ordem q. estava ame- 
acada, passo a declarar-lhe q. já não é necessario q. V.S. fa -  
ça-me a referida remessa p.r eu já ter conseguido reunir 
alguns Guardas d'esta V.=, e ter tomado algumas medidas 
preventivas, agradecendo-lhe a coadjuvagão q. a respeito 
me prestasse. D.s. G.e a V.S. 

Atibaia 14 de Maio de 1842. 
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Illmo. Snr. Antonio de Queiror Telles 
Chefe da L . m  de G.s N . s  de Jundiahy 

Diniz Augusio d'kamjo Aumbuja . . . 
Juiz M.al e Delegada de Policia do Termo. 

' ( M ~ a ~ ~ s c r i p t o  redigido e assig,:ndo pelo wresino punho - i-ejGfnne 

sob n." 50.370) 

O Presidente da Provincia approva as medidas tomadas pe- 
lo S.or Coronel Chefe da Legião de Guardas Nacionaes de Jun- 
diahy, e relatadas em seo Officio com data d'hontem, e o au- 
toriza para conservar. em quanto julgar conveniente, os desta- 
camentos postadas nas tres Villas do seo commando, na certeza 

&de que os vencim.tos dos mesmos Ihes serão abonados á vista dos 
prete mbricados pelos respectivos Delegados, como se ordena 
á Thesouraria. Cumpre tambem que o S.or Chefe de Legião 
agradega em nome d'este Governo ao. Major do Batalhão, . , 

que tomou o commando d'elle, apezar de achar-se com licença, 
por conhecer o quanto se precisa na aetual conjunctura de 
que todos concorrão com seos esforços a bem da manutenção da 
ordem etranpui1lid.e O Presidente da Provincia escusa acres- 
centar, que conta com o acerto e promptidáo das providencias 
do S or Coronel Chefe de Legião para essa manutenção da or- ' 

dem nas referidas Villas. Palacio do Governo de S. Paulo I5 de 
Maio de 1842. 

Bar60 de Mont'alegre. 

: ( M n n ~ c r i p t o ,  aPe>ins asngnodo pelo boróo de Afonte Alegre - regidade 

sob ri.' 50.365) 

O Presidente da Pravincia julgando conveniente reforçar o desta- 
\ 

camento de Guardas Nacionaes da Cidade de Campinas, e isso 
c o m  sente de fóra do logar, e por isso extranha aos odios e pai- 
xões. que agitáo hüa grande parte da população, resolve0 en- 
carregar ao Snr. Coronel Chefe da Legiáo de Jundiahy de 
enriar ham reforço de Guardas Nacionaeç d'essa Villa de 

! 

~ ~ ~. 
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40 homens, redusindo para esse effeito o destacamento já 
estacionado na Villa, e approvado por este Governo, se tan- 
t o  fôr preciso. visto que a unanimidade de sentimentos 

d e  ardem, que animão ns honrados habitantes d'esse Mu- 
nicipio, faz. dispensar maior forca physica n'erse logar. 
A força, que assim fôr enviada, ficará a disposi~áo do D.or 
Delegado e Jnis Municipal da dita Cidade de Campinas. 
.O que. tudo o Presidente da Provincia cammunica ao Snr. 
~ o i o n e l  Chefe de Legião para sua intelligencia e execução. 
Palacio do Governo de S. Paulo 17 de Maio de 18421. 

Baráo de Mont'aiegre. 

(.lfon~ci.i#to, apenas assigriado pelo barão de Monie Alegre - rrgutodo 
sob ,i.' 50.369) 

20 Presidente da Provinda communica ao Snr. Coronel Chefe 
da Legião de Jundiahy, que tem demittido dos postos, que oc- 
eupão na Guarda Nacional ao Capitão João Gonsalves de Olivei- 
ra da 3a. Companhia do Batalhão d'Atibaia, ao Capitão 
Antonio Joaquim Rodrigues da 4%. Companhia do mesma Ba- 
laf iáa,  a o  Tenente João Candido, da Companhia de Fregue- 
zia de S. to Antonio, do mesmo Batalhão, e ao  Capitão Igna- 
-cio Jozé da silveira, da Freguezia do Ampara, do Batalhão 
de Braganca: o que o Snr. Coronel Chefe de Legião par- 

ticiparzi aos Tenentes p r o n e i s  dos ditos Batalhões, para que . 
intimem as demissões aos ditos officiaes, e as fação logo effe- 
s t i ras .  Palacio do Governo de S. Paulo 18 de Maio de 1842./ 

Barão de Mont'alegre. 

(Manucripto, afienos assignndo pelo barco de Monte Alegre - regktodo 
sob m.' 50.368) 
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P A U L I S T A S .  

Peia primeira vez o grito da rebellião se ouvio na Provin- 
cia de S. Paulo'l Para abafal-o, o Governo da Provincia cha- 

' 
mou para ao p t  de si os Guardas Nacionaes. e o Governo 
Imperial fez entrar por todos os pontos da Provincia forças 
numerosas. EUas vem defender o Throno de S.  M. o Senhor 
D. Pedro, a Constituição do Imperio. a Liberdade, todos os 
direitos do Cidadão: corque o Governo de Sua Magestade, o 
Governo da Provincia, não quer, náo póde querer, a oppres- 
sáo, a perseguição de niuguem. Reuni-vos, Paulistas, em tôr- 
w do Governo: sêde Ieaes. sCde generosos, como sempre: que 
a Provincia ser8 salva, e com ella a União Brazileia. 

Barao de Mont'akgre. 

S. Paulo 1842. Na Typ. de Costa Silveira, 
Travessa do Quartel. 

(Impresso - regutado sob a.' 50.353) 

Illmo. Snr 

Indisivel C opraser que tive quando li o officio que V.S. diuigio ao 
Teh.e Coronel Com.de do Batalhão d'esta V.a e as cópias da Porta- 
ria da Eamo. Presid.e da Provincia demittinda varios officiaes da 
Guarda Nacional desaffectos ao Governo de S.M. o Imperador, 
e d'uma carta do m.mo. Preside dirigida a V.S. communicando 
ter chegada tropa regular na Cid.e de Santos, na V.a de S.  Se- 
bastião, e estar em marcha pelas Vas. do Norte mais ama colum- 
na, afim de virem supplantar os auarchistas, e inimigos da or- 
dem n'esta Pr0v.a Achando-se ausente o referido Teme C.el 
que tem de estar ámanhan n'esta V.a já mandei tirar cópias 
da mencionada Portaria para que não haja demora na intimação 
de ditas demissões, e sejão ellas effectivas logo que a esta chege o d .o  
Ten.e C.el E como na cópia da Portaria em vês de José Glz. de 
0livr.a / que é o verdadeiro nome do Cap.m da 3a. C0mp.a do Ba- 
talhão d'eçta V.a / está João Gle. de Olivr.a, o que suponho ter si- 
do engano do copista, por isso mandei tiral-as com onome certo 
afim de que não haja duvida alguma; no caso porém que a dita 



.&pia seja fiel V.S. se d i i a r f i  communicar com brevid.e o que 
resolver a esse respeito. Faço sciente a V.S. que n'esta m.ma 
axas iáo  envio aos ~Übdelegados d'este Termo cbpia da carta 
do &.mo Barão, para que intelligenciadas das medidas toma- 
das pelo GuvP tomem o devido alento. D.8 G e  a V.S. Atibaia 

Zd de Maio de 1842. 
Illmo. 

Ilhno, Snr. Coronel Antonio d' Queiros Telles 
'Corn.de da Legião de Gs. N.s da V.a de Jundiahy - 

Diniz Augunio d'Araujo hadmja . . . 
Juiz M.al e Delegado de Pdicia 

(Manwcripro red+o e assigmio Hlo mines #udm - mgirrado 
sob (1: 50.378) 

'Tendo de seguir uma porção de armamento 
désta Cidade para a de Campinas, e não con- 
-vindo que vá guardada sómente pelos Con- 
.ductores e Camaradas pelo risco de almia sur- 
presa dos rebeldes no caminho, nem haven- 
-do força, que d'aqui o acompanhe, por andar 
muito sobrecarregado de servi~o agente que 
guarnece a Capital; o Presidente da Trovin- 
.=ia encarrega ao Snr. Coronel Chefe da Le- 
gião de Jundiahy que da guarnição déssa 
Villa remetta vinte homeiis de confiança, 

-que venháo até esta Cidade, para d'aqui 
escoltarem o armamentc, até a essa Villa, d'on- 
de o Snr. Coronel o farh seguir com a mesma 
seguranca até Campmas. O que tudo o Pre- 

-sidente da Provincia communica ao Snr. 
Coronel Chefe da Legião, certo de que na exe- 
,cução se haver6 com o costumado zé10. 

Palacio do Governo de S .  Paulo 31 de , 
Naio  de 1842 

Barao de Moot:alegrc. 

(Mnuurcripto, n P e m  ossignodo pelo barão de Monte Alegre - registdo 
sob n.' 50.360) 



1llm.o Sr. Cor.el Antonio de Queiros Telles 

V.S. me desculpará não ter  dado a todas as suas 
cartas tão prompta resposta como ambos 
desejamos, p. q. minhas occupaçóes tem sido 
muitas, e minha saude muito pauca 
Esta será entregue a V.S. pelo Sr. Ten.e Cor.el 
Jose Vicente d'Amorim Bezerra, q. vae. com. 
mandando uma Forca de Linha q. se dirige 
a Campinas; e eu rogo a V.S. o favor de ob- 
zequiar, e auxiliar táo digno official. m.to re- 
commendavel como Militar, e como parti- 

Derejo a V.S. saude e felidades. 

De v. S. 
amo certo e y.01 

S. P . lo2 de F d e  1842. 
Bqáo de Mont'nlegre. 

(no verso de ovha folha) 

Illmo Sr. Coronel Chefe de Legião 
Antonio de Queiros Telles. 

Jnndiahy 
DoB. de Mont'alegre. 

(Mcnuscripto todo do pynho do barão de Monte Alegre - vcgbtadn 
sob n.' 50.380) 

Illmo. Snr. 

Tenho ahoura de communicar á V.S. que fui nomeado pelo Exmo. 
Sm. Barão deCaxias, Brigad,eiro General emchefe das Forças d'esta 
Prov.a, C0m.e de toda a Força de la. Linha, Guardas Nac.s, e Policia exis- 

. tente nesta Com.ca para entrar em operagáo contra os rebeldes em qual- 
quer das Ingares que se apresentem offensiva, ou deffensivam.te, e q. minha 

,, principal missão he manter a segurança publica, e sustentar o 
Governo de Sua Magestade o Impendor, e a Integridade do 
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Impeno. Espero por tanto ser coadjuvado por V. S.  na parte que lhe 
i3r respectiva, e em tudo o q. lhe requesitar abem do seMço e em derem- 
penho da Commissão de que fui encarregado. 

Deos Guarde á V.Sa. 
Quartel do Com.do da Força cm 0perac6es na Cidade de Campinas 
6 de Junho de 1842. 

.~ ,g 
~" 

Iltmo. Sur. Coronel Antonio de QueYós Telles. ~~. .c& 
- 

Chek de Legião da G.N. de Jundihahy. .~ * 
~. 

. ~ . . 
Jost Viieate de Amorim Bezêrra 

Tm.Cel. Gal. Com.e ., ,'..~ 
-. 2+&l 
--!.i3 

(M-&to redigido e msignado pelo mrmo punho - reyistads 
.., 

sob w.' 50.374) ~* 

-.. Illmo. Snr. .t+s -~ ..& ' *  e e 
A força sob meo Commando chegou a esta Cidade hoje pe- '3 

Ias 10 horas da manhã sem a menor occorrencia sinistra, 
fni rrrihida wlos habitantes da Cidade com enthusiasmo . . . . . . . . . . -- 

e solemnes demonstraç6es de geral regosijo. 
Voltão os quatro camaradas de Cav.a q .  vierão, levando 

hnm d'elles huma davina com q. o armei, por não ser ar- 
ma. Dos quatro cavallos q. trouxer50 leváo trez, ficando 
em tróca de hum melado dor quatro que ficarão n'essa V a  
que são a saber- o em,que vim montado, que he foveio, 
hum tordillio grande. e hum ruco pedrez, grande, o s  q.es V.S. 
terá a bondade de enviar na p"meira occasião, ou com os do- 
entes qne lá ficarão, ou antes sendo possivel. 

Juko  cconenieute abém do serviço e de nossa segurança 
q. V.S. entretenha assidua correspondencia com este Com.do . 

e communique todos os movimentos m e  souber d o  inimigo, 
seos designios, marchas, reuuioens, ou quaes outros actos quer 
hostis. ou de agressão, quer de retirada, ou encontrõ com as 

- for-s L e k e s  de qualquer dos Pontos adjacentes ao Acam- 
pamento do Exmo. General em Chefe. - . 

.* 
Deos Guarde á V. S.  -3 



Quartel do Commando da Força em Operaçoens na Ci- 
dade de Campinas 6 de Junho de 1842. 

I l h a .  

iilmo. Snr. Coronel Antonio de Queiros Telles. 
.Chefe da Legião da G. Nacional do Jundihahy 

Jose Vicente de Amarhn Be&m 
Tem. C.el G. C0m.e 

( M m c r i g t o  redigido e arsignado prlo r n e m  punho - regirtodo 
sob n.' 50.357) 

O Presidente da Provincia participa ao Seíír. Coronel 
Antomo de Queirbs Telles. Chefe da Legião de Jundia- 
hy, que têem expedido ordem 4 Thesouraria da Pro- 
vincia%ara satisfaser o prego dos M cavallos mansos 
comprados para o serviço do Exercito pela forma e 
com a divisão indicada no Officio do Seür. Coronel 
de 5 do corrente. Palacio do Governo de S. Paulo 
e de Junho de 1842. 

Barão de Mont'alegre. 

sob n.' 50.364) 

, - 

Ill.mo. Sur. 

Tenho a satisfação de communicar a V. S., q. hontem mandei 
'bater huma força rebelde de Limeiras, q. se achava acampada na 
Venda gr.de com o designio (seg.do consca) de vir atacar esta Cida- 
de: A acç8o foi bem dirigida, e avictoria amais brilhante pos- 
sivel, porq. o inimigo. foi completam.te posto em debandada, 
tomada sua Art.a, composta de duas peças de calibre 3, ar- 
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mam.to, maniçáo,. cavaiios, gado, e toda m.s bagagem, perderão 
17 mortos vistos no Campo de batalha; alem de outros q. condusi- 
ráo. e gr.de n' de feridos, q. se conheceo pelos vestigios de sangue q. 
deixaráo, e <Ee 15 prwioneiros. Hum semelhante triumpho das 
Armas Imperiaes deve encher de jubilo atodos os Brasilei- 
ros defensores da Ordem e do Governo de S. M. o Imperador, 
e por isso o cámmunico a V.S. para o faser constar a Forga 
sob seo Com.do e aos leaes habitantes d'essa ViUa. 

Deos Guarde á V. S.  

Q.el do Com.do da Forca em operaçóes na Cidade de Campinas 
8 de Jnnho de 1842. 

íü.mo. Snr. Coronel Antonio de Queiros Tdles 
Chefe de Legião da G. N. do Jundihahy. 

José Vkente de Amrrim Bmrri 
Teu. CeL G. Com. 

(Maiuscripto redigido e msign~do #o m c m  - reg&& 
sob r' 50.350) 

No 3 Illmo. Snr. 

Acabode receber o Officio de V.S. em resposta ao que lhe dirigi, em 
6 do Corr.e, ebem assim communicando-me, que dos Soldados 
que ficarão n'essa Villa, hum se acha mal, e que os outros 
breve fará seguir. 

Havendo já nesta datta referido a V.S. o triumpho 
que a Legalidade obteve; hontem conrra os rebeldes de L i e i -  
ras (sic), reunidos na Venda grande: julgo dever prevenir á V.S. 
que no caso de ser essa %lia atacada com forca inimiga 
tão stiperior, aqual não possa resistir / o q. não deve prevenir/ 
V.S. se retirará para algum pouso, ou para essa Cida- 
de, participando-me logo, para que lhe envie a auxilio, 
que fôr conveniente. afim de ser essa Villa desassombra- 
da da influencia rebelde. 

D.s  Guarde á V.S. 



Qtiartel do Commando da Força em operação na Cidade 
de Campinas 8 de Junho de 1842 - 

Imo. Snr. Coronel Antonio de Queiros Telles - 
hefe de Legião da G.N. do Jundihahy. 

José Vkente de Amorim.. . . . 
Ten. Cel. G. Com. 

(Monuscripto redigido e o s s i g d o  pelo mesmo picnho - r e g W n  
sob n.' 50.362) 

1U.mo. Snr. 

Constando-me, pelo Capitão Pnpo, que n'essa ViUa 
existem serca (sic) de trinta cavallos da Nacão e 

leria, determino em consequencia, que 

ta Vilta, e entrarem em opperacóes, cazo 
'a demistér, remettendo eu a V. Sa. nesta 
cazião, e pelo referido Cap.m, vmte espa- 

, e quatro centos cartuxos de adarme doze; 
umprindo que V. Sa. me informe de todas e 
uaesqnér noticias que padér colher sobre 

occupar, seos intentos, e forças de que dispo- 

Deos G.de a V. Sa. Q.el General na 
Cidade de S. Paulo 10 de Junho de 1842 - 
'1ll.mo. Snr. Antonio de Queiroz Telles 

Barão de C d a r  
Cheffe da Ligião de Jundiahy G.e! em Chefe 

(Manuscripto todo do punho de Com& - rdgktodo sob n: 50.349) 





Illmo. Snr. 

Acniso recibidos os dous O f f i k  de V.S. dattados de hontem, sendo-me apresen- 
tados os Soldados Dionlzio A p s ,  e João Cardoso, q. não havião marchado, 
por doentes: Fico certo de ter falecido o Soldado M d  Ramdo de Soam 
e q. ficarão ainda doentes dessa VPla os S01d.~s Alexandre da S.a, e João 
Gangalves Buuio. 

Recibi o cava110 foreuo mas náo o que V.S. diz remettea por hum 
Policia d'essa Cidade, e sobre os dons que V.S.  diz q. lá fkáo em troca de 
dous que vieráo u>mmigo devo observar que em o meo officio de 6 do Cor. 
dedarei á V.S. enviar 3 cavallos dos 4 que acompanharão a tropa, 
vindo só afaltar hum; ~ o r '  isso que mandei hum castanho grande 
em troca do em q. vim ~ontado;  -.o creio restar ainda hum cav." a 
vir, além do q. V.Sa. mandou pelo Policia, acerca do q.1 vou me entender 
wm o Snr. Cor.el Franco d'Andrade. 

Qto. ao maxo manso q. pertence ao p.or deste, já lhe disse q.o 
procurasse omde estivesse, q. mandaria logo entregar. 

Deos Guarde á V.Sa. 
Quartel do Cm.do da Força em opraçoens em Campinas 12 de Junho de 

Illmo. Snr. Coronel Antonio de Queiros TeUes 
Chefe de Legião da G.N. da V.a do Jundihahy. 

Jose Vicente de Amorim Bezêrra 
Ten. Cel. Com. 

P .  S. 
(no verso) 

Já fallei ao Snr. Coronel Andrade acerca do Cav.O, e elle disse- 
me náo o haver recebido. 

(Manlrrcvipto redigido e arsigmdo pdo mesmo punho - regkfado 
sob n." 50.363) 

Illmo. Snr. 

Havendo-me o h o .  Snr. General em'çhefe w ~ i c a d o  em Officio de 9 
do C0rr.e q. breve pertende atacar o inimigo q. tem em sua frente, julgo dever 
prevenir a V. Sa. d'esse movim.to afim de q. V. S. tenha a maior vigilancia, 



e fn>sern vedetas avansadas de cavataria, tanto pela estrada te a eu- 
d h a d a  & Parnahiba, cano para a Estrada do 1% e Solaaba; 

iwo q. o inimigo pode retroceder por algumas d'eiias, e qouer collocar 
se nas immediaçk d'essa Villa, au desta Cidade; e ql.qwr n&i que 
V.S. tiv& -dos movimentos do inimigo, convém ccmmtiniear-me 
immediatam.te por correios apC, ou acavalio, afim de q. eu possa to- 
mar as medaas neeessarias a nossa defesa, e possa m.&. vedar-lhe o 
passo, hatel-o, caso se aproxime. 

Deos Guarde V. Sa. 
Quartel do Com.& de For- em operações na Cidade de -1- 

nas 12 de Junho de 1842. 

mnw. Snr. Corcmei Antonio de Qoeiroz Telies 
Chefe de Legião da G.N. da Va. do Jlildihahy. 

José Vica ie  de Amorhn Bc&m 
Ten. ~Cei. Com.@ 

( M m w m p r ~  redigi& e msignado pelo mesmo purJM - reg&-t& 
sob %' 50.375) . 

Ill.ma. Sm. 

Compreme partecipar a V,S. q.  sabendo-se a serteza 
q. passou grd.e no de Cavaleiros na noite de 11 do C0rr.e 
vindos das partes dos Cintras e seguindo p.a as partes 
de Bragan~a mandou-se 2 G. de Cavaleria, em se- 
guim.to d o s  rastos desflorar almas noticias,.eneste mo- 
mento as 10 horas da noite cheaarão cantando no- . 
ticias sertas q. indo elles nesta deligencia e seguin- 
do o m.mo rasto da Cavalhada. encontrarão com hum 
pardo forro, e este sertificou aos Guardas em ve1d.e q 
aqueiies rebeldes tinháo entrado p.10 cama do falecido 
João Fran.co Dultra, procurando a Campo largo eda- 
hi aCaza de Anto de Seqr.a, e da hi aCasa de Jose 
de Seqr.a G n r o  do Ajud.e Ignacio p.a se reunirem em 
hum paiól do Cap mor Lucas, cujo paiól eterraç são en- 
costados p.a as partes de Jundiahi, distante 3 legoas e, 
meia, e q. este d' pardo conversou com hnm pagem 
de d.a canetiva, edonde se fHs m.s serta esta noticia 
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p.r q. aqui se deo huma birsca em Jose M e l  Cintra 

pa. esse lugar alguns tropeiros q. estaváo M Cama de 
poso; tambem contarão q .  passara de 40 Cava- 
leiros p.a riba, econtou m.s este pardo q. as familia- 
ges do A1f.s Jacinto já se achaváo reunidos no dP 
paiól do Cap.mor Lucas, e q.  sabia m.s q.  tinha entrado 
p.a aq.le lugar 8 bestas carsegadas de armam.to. 

Rogo a V.S. abem do serviço partecipar as Snr.as 
Aut0rid.e~ da Va. de Jundiahy afim de q. não engros- 
sem esses rebeldes, q .  nesta m.ma data partecipo a V.a 

(no verso) 

meto é q. tive esta nova noticia 
D . s G . e a V . S . m . s a n . s  FregueziadoAmparo13 

mo Snr. Juis de Páz Joaq.rn,Antonio Machado - 
Pedro de Godois M0r.a - Juis de Páz 

'C .. . ~ g 
i". 
E;:. 
P. ~ 

$ 

Esta conforme. 
Ignacio Ciem.ie de Biiiencouri Tominbo 

Alferes Secret.O 
,~ ~ 
i. (Monwcripto em copia pelo olferer que o ossigno - reglrtndo 

g;.. 
= .  ~ 

sob n.' 50.381) 
<:~. 
> .> K. 

:e: 
*. = 
,:~ 

.~% 
O Presidente da  Provinria +z saber ao Sür.  Antonio 

-,. 
de Queiróz Telles, que n'esta data expedi0 nova ordem -. . ~ 

v ~. 
F-: , 

as quantias em que importárão os trinta e seis cavalios 
i:. 

3- comprados para o serviço do exercito. 
Palacio do Governo de S. Paulo 14 de Junho de 1842./. *+ . 

-" .~ .: 
: . ( M a n w i p t o ,  opnurs assignndo pelo bnrão de Monte Alegre - regirtodo 
.- r i  sob n.. 50.373). 



N.' 6 iil.mo. Snr. 

Neste momento 5 horas da tarde acaba de me ser presente a car- 
ta de copia junta, por q. ella refere noticia que m.to interessa saber-se n'es- 
sa ViUa, por isso me apresso a remettel-a á V. S. para seo conhecim.to e tomar 
as medidas convenientes. convindo que V.S. mande informar-se das circuns- 
tamias referidas, a ser verdade V.S. me dirá com urgencia se manda 
&ter esses rebeldes (por isso q. estão perto d'essa Villa) ou se precisa al- 
guma hterven@o minha p.a semelhante fim: m o  sim fas-se necessa- 
rio que V.S. tenha bombeiros na estrada te aponte do Anastacio e m.mo 
acima d'eqa Villa te as immediagies d'esía Cid.e, afim de saber-mos 
quaes os movimentos do inimigo que se achão na frente do E m o .  Gene- ~-- 

tal em Chefe e q. me camnunicni haver remettido a V.S. amam.to e munição 
sufficientes, Deos Guarde a V. S. 

Quartel do Com.do da For- em up;eraçóes na Cid.e de Campinas 14 
de Junho de 1842. 

ill.mo. Snr. Coronel Antonio de Queiroz Telks 
a e f e  de Lpgiáo da G. N. da V.a do Jundehahy. 

José Vicente de Amorim B- 
Ten. C.el G. C0m.e 

(Muuuxc~pto redigi& e arsigwdo #elo mesmo punko - rcgkida 
mb n.' 50.354) 

N O  7 Illmo. Snr. 

Convem a bem do serviço q. V.S. preste hum CavO~ 
a o  Correio portador dese  afim de chegar hoje mesmo 
á seo destino, e q. envie com urgencia o Officio juntoao 
Exmo. Snr. Presidente da Provincia. 

Julgo dever commnnicar a V.S. q. vou levantar o acam. 
pamento desta Cid.e e q. marcho hoje m m o  pela Estra- 
da de Itu afim de hir atacar o inimigo em Soro- 
caba, de combinacio com a Columna do Exmo. Snr.-Gene- 
na1 em Chefe. 

Tambem cumpre diser a V.S. q. Umeira esta 
evacuada, e a Peracicaba igua1m.e foi hontem ahan- 
donada pelos influentes da rebeldia, cujo destino se 





ignora; achando-se a V.a occupada só p. Legalistas, de 
pouco se deve receiar q. to a Atibaia p.r q. os Cavalleiros 
q. 3.r ali passarão, forão corridos das forças Legaes q .  
occnparáo a Paniahiba no dia 15 do Corr.e 

Deos Guarde a V.S. 
Quartel do Comdo. da Força em Operações na Cid.e de 
Campinas 18 de Junho de 1842 

Illmo. Snr. T.e Cor.el Luis Antonio da CIUZ 
Chefe interino de Legiâo da G.N. de Jundiahy 

José vicend de Amorim B e m  . . 
Ten. C.el C0m.e 

(Mim1u+o redigido e assignado pelo mesmo PMJM - registado 
sob n.' 50.355) 

O Presidente da Provincia recebe0 com satisfação 
a partecipaçlo q. lhe faz o Sr. Coronel Chefe da 
Legião de Jundiahy de haver reassnmido suas funcções 
e p. haver melhorado seu estado de sande. Ou- 
tros (sic) sim o Pruiidente da Provincia fica certo 
de enviar p essa Vifia o armamento requisitado 
pelo Sr. Coronel apenas chegue d o  Rio de Janei- 
ro o que se espera, não sendo possivel ja sa- 
iísfaíer ao Sr. Coronel, pot haver n'esta Capi- 
tal pouco. Palacio do Governo de S. Paulo 
19 de Junho de 1842 

W á o  de Mont'alegrc. 

(Manufmpto todo do punho do barão de Monte Alegre - reg&& 
sob n.. .50.358) 
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tomadas. A cidade de Itu, já se acha sob o meo 
dominio: o oue eeualmente acontece a resoeito 

. . 
ba, e em breve essa Cidadella dos rebeldes ca- 
hir& em meo poder, e se fiudárão assim os lou- 
w s  planos de huma porção de ambiciozos e per- 
juros, qne qneriáo derramar a guerra civil 
em huma das mais bcllas Prov.as do Imperio. 

Os Guardas Nacionaes que se achão em ser- 
viço dessa ViUa, tem direito aoãoldo simples 
de Infanteria, e B ração de Etape, embora se achem 
montados; porem cazo tenhão de sahir de seos dis- 
trictos, perceberto todos os vencimentos de Campa- 

-. . --.. . - . . . . - .. . , 
Baráo de Cadar ~- 

. ~ . ~ S .  .* 

G.el em Chefe ?.:$ . . .:>: .. ' 
~ -- . . ~. .> ~. 
...r. 

Sr. Ten. &r.el Luis Ant" da Cruz ...~ B 
'- 4 

IdbanwcriPto todo do punho de Cariar - regwtado sob S.' 50.348) 

O Presidente da Provincia inteirado do Officio 
do Snr. D or  Juis Municipal e Delegado de Policia 
da V i b  de Jundiahy, determina, que sejão re- 
mettidos a esta Cidade em occasião opportuna 
os quatro Soldados pertencentes as forças rebel- 
des, que o mesmo Snr. D.or Juis Municipal mau- 
dou prender. Palaeio do Governo de S .  
Paulo 21 de Junho de 1842. 

(Mauwnigto, oPPI><U a s S i g d  #e10 baOo de M m t e  
sob r' 50.361) 



1ll.mo. Senr. 

Tenho a maior satisfação em communicar a 
V.  S., para que o faqa immediatamente publi- 
co na Legião de seo commando, o fim da rebel- 
liáo n'esta Provincia pela reddição (sic) da Cidade 
de Sorocaba, onde o Ex.mo. ~ & á o  de Caxias en- 
trou ant'hontem com as Forças Imperiaes 
sem dar hnm tiro, porque os rebeldes a ti- 
nhão abandonado. fugindo vergonhhamen- 
te P 4  esta tão feliz noticia eu me congratulo 
com V. S., e com todos os honrados habitantes 
d'essa Villa, que se mostrarão verdadeiros Pau- 
tistas, conservando-se fieis ás Leis, & Constilui- 
$30, e ao Throno, violentamente a meacaüos pe- 
los rebeldes, e auxiliando-me em favor das 
mesmas Leis, da Constituiçáo, e do Throno. 

Deos g.e a V. S.  Palacio do Governo de 
Sáo Paulo P de Junho de 1842./. 

Baráo de Mont'akgre. 

Senr. Coronel Antonio 
de Queiros Telles. 

(Mona~cripto, apenas a s s i g d o  pelo barao de Monte Alegre - >eg&ado 

~ o b  n.' 50.351) 

O Presidente da Provimia h& por bem de 
mittir das Postos que occupavão no Bata 
Ihão de Infantaria de Guardas Nacionaes 
da Villa de Jundiahy aos Cidadãos Mi 
guel Antonio de Azevedo Barros, do Posto-de 
Capitão da la.  Companhia; Antonio Fidelis 
Rodrigues de Arruda, de Alferes da dita Com- 
panhia; e Antonio Soares Munis.de Tenente 
da 6a. : O que communica ao S6r. Coronel 
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Chefe da Leeiáo de Guardas Nacionaes da - 
&ta Villa para sua intelligencia, e execuqão. 

Palacio do Governo de S. Paulo 25 de Ju- 
nho de 1842./. 

h60 de Montntileg.-e. 

(MonurrrOpto, apenas assigmdo pelo bQTEo de Monte Akwo - regirtado 
sob n: 50.376) 

O Senr. Coronel Antonio de Queirós Telles, Chefe da Legiáo 
de Guardas Nacionaes de Jundiahy, queira informar i - 
cerca da proposta juncta, da Camara Municipal 
da  dita Villa para supprir as vagas de Officiaes do 
Batalhão da mesma. Palacio do Governo 
de S .  Paulo 7 de Julho de 1842. 

Barao de Moni'alegn?. 

(Mmwcripto: apnurc asrignado pelo 6ardo de Mo& A k p  - regkfaáu 
sob a' 50.356) 

O Presidente da Provincia transmitte ao Snr. Coronel 
Chefe da Legião de Guardas Nacionaes da Villa de Jun- 
diahy a relação jnncta dos Officiaes, que sob proposta 
da Camara Municinal resnectiva forão n'esta data 
nomeados para a la., e 6a. Companhias do Batalhão 
da referida Viila, a fim de,que o mesmo Snr. Chefe 
de  Legião faça constar aos nomeados para sollici- 
tarem os seos tittiloa na Secretaria d'este Governo. 

Palacio do Governo de S.  Paulo 13 de Julho de 1842. 

Barao as ~ o n t ' a k p s  

(Mmiurcn'pto, a- as&do prlo bar& de Mmts Akwe - r e g k t d o  
~ o b  n.' 50.366) 
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O Presidente da Provincia, transmitte ao Sr .  Juiz de Paz da 
Vala de lundiohy .................................. o exem- 
plar juncto das Instrucçóes de 4 de Maio d'este anno, a fim de 
que pela sua parte lhes dé cumprimento, convocando sem perda de 
tempo a Juncta de quê falla o artigo l . O ,  e procedendo nas mais 
diligencias ahi ordenadas, na intelligencia de que se acha marcado 
par este Governo o dia 14 de Setembro proximo futuro para as 
eleições primarias, o dia 29 do diqo mez, por@ as secundarins, e 

o dia 23 d'outubro 

para a apuracão geral na Camara da Capital. 

Palacio 60 Governo de S. Paulo 28 ( ? )  de Juiho de 1842. 

Barfio de Mont'alcgre. 

( A  parte gryphado estow motluscri#a, estando o mrWo impresso.) 

(Documento assignodo pelo baráo de Monte Alegre - regwtiidv 
sob n.' 50.359) 

Tendo sido honrado par SUA MAGESTADE O IMPERADOR com o 
cargo de Presidente Cesta Provimia, do qual tomei posse ainda 
hontem, é um dos meus primeiros deveres communicar ao Senr. 
Cor.el Chefe da Legióo de G d . w  N.es da V.a de Jundiahy 
que, compenetrado inteiramente da tarefa que pésa sobre os meus 
hombros, e não sendo estranho á esta Provincia, onde já uma vez 
tive a honra de accupar a mesma Presidencia, e conhecendo por 
propria experiencia o caracter sisudo, sincero, e leal de seus ha- 
bitantes, que tantas provas me dérão de seu respeito, estima, e 
amisade, conto encontrar a mesma coadjuvagio que então encon- 
trei: e envidarei todas as minhas forças para desempenhar, quanto 
em mim caiher, as obrigaçóes que acabo de contrair, promovendo 
todos os melhoramentos, de que é snxeptivel esta tão importante 
porção do Imperio, chamando os animos de todos os Cidadãos ao 
conhecimento dos seus verdadeiros interesses, que só wm.a paz e 

obediencia devida ás Leis, emanadas dos Poderes legithos do Es- 
tado, podem prosperar. N'este tão util e salutar empenho espero 
ser efficarmente eoadjuimdq como cumpre á bem dos interesses pu- 

blico~, pelo m e m o  Seírr. Cor.el Chefe de Legiáo 
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cmn o que fará não sómente um dever, como um assignalado ser- 
viço á Provimia e ao Imperio. 

Palacio do Governo de S. Paulo 18 de Agosto de 1842. 

Joué Carlos Pereira d'Almo Torres. ' 
( A  p d e  gryphdo é monusc~ipto, sendo a outra inipem.) 

( D o ~ r < t o  assigmdo pelo presidente Almeida T a e s  - n&d+ 
sob r' 50.395) 

Ilimo. Snr. 

Tendo de seguir pa. o interior da Provincia no dia 11 do corrente, o 
Snr. Com.de das Armas a passar revista as Tropas ahi estacionadas, e mmo 
vizitar as Villas e Pontos ao Sn1 da Capital, novam.te me encarregou da def- 
feza da Cidade e seo termo na qnalid.de de Com.de Militar, o que tenho a 
honra de communicar a V.S. para sua intelligencia e governo; afim de que- 
V.S. conte com a m.a pontua1id.e para tudo que for do serviço nesta Ca- 
pital e soa Guarnição. 

Deos Gnarde a VSa. Quartel do Comando Militar em São 
Paulo, 8 de Septembro de 1842. 

Illmo. Snr. Antonio de Queirór Telles 

Cor.el Chefe da Legião da (sic) Guardas Naciowes de 
Jundiihy. 

Jose Gon0 de Queira C8o.a 
C0m.m. M.ar 

(Mm<ySCn#fo, <Ipe>1QT a < L I ~ ~ M ~ U T ~  i de qlWm o SU~SWPW - regaodo  
rob a' 50.367) 









Discurso pronunciado em sessão 
de 21 de Agosto de 1933 

Embora pouco ou nada frequente ás reuniões do Instituto, 
de cujo delito são responsaveis os meus atqrados trabalhos e 
lutas, 15 fora, não me esqueço jamais de seus ilustres membros 
.c desta casa eminente. 

Razões bastantes há para isso. De vós, nobres companhei- 
TOS, porque sois todos os pacientes recoihedores da historia do 

-Brasil e de São Paulo, êste São Paulo que o grande luso Rocha 
Martins nos obriga a mais estimar, quando ensina que, para OS 

fins do seculo dezassete, enquanto as demais capitanias não pas- 
savam de verdadeiras fazendas da monarquia portuguesa, já a 
t e ~ r a  vicentina era uma afirmação de nacionalidade. 

Desta casa eminente, porque é o deposito das nossas tradi- 
$ões. .E as nossas tradições são daquelas que podem faser legiti- 
mamente o orgulho de um povo. 

Não me era pois licito esquecer-vos, ilustres consocios, muito 
menos o nosso Instituto. que, se não é obra inteiramente vossa, 
o tendes enriquecido com as vossas lucubrações. 

E aqui vos trago a prova de que guardei sempre o Instituto 
no pensamento e no coração. Aqui vos trago a prova, oferecendo- 
vos este quadro. Adquiri-o num alfarrabista da vélha Lisboa. 
Examinai-o. E' uma miniatura delicadissima. Sobre parecer-me 
uma preciosa peça de arte, deve possuir bastante valor historico. 

Traz a assinatura de Arnaud Julien Palliére, membro das 
hmosas Academias da França e da Belgica. Ofereceu-o o artista 
ao conde dos Arcos, derradeiro vice-rei do Brasil. A miniatura 
.reproduz a reunião celebre, em São Salvador da Baía, em que o 



governador (náo vice-rei, como fala a legenda do desenho) Jorge 
Mascarenhas, marquês de Montalvão, notificou a subida de d. 
João IV ao trono português, restaurando assim a monarquia 
lusitana, que a morte desastrosa de d. Sebastião, na batalha Q 
Aicacequebir, levara, através do cardeal infante, a mãos do rei 

Aí está, na subtileza de traços de uma miniatura, to& a rapida 
scena jogada por um sem numero de altas pessoas, em 15 de Fe- 
vereiro de 1641. São explêndidas as fisionomias do capitão general 
da artilharia, do ouvidor geral, do bispo, dos mestres de campo, 
dos abades dos conventos, e de alguns nativos, todos rodeando 
o governador, dedicado de corpo e alma ao novo rei. Diga-se. 
como nota euriosa, que não valeu ao marquês de Montalvão a 
sua fidelidade ao primeiro bragança, porque, daí a poucos meses, 
era deposto pelo padre jesuita Francisco de Vilhena, emissario. 
do seu rei e, após, remetido em uma caravéla para Portugal. 

Não parou nisso a desdita de Montalvão, que depois de ou- 
tras injustiças sofridas, expirou num calabouço do forte de São 
Juliáo. Deveu Montalváo essa serie de desgraças a politica Que- 
sua mulher, Dona F~ancisca Vilhena, em contraposiqáo á sua. 
prima Dona Felipa de Vilhena, duquesa de Atouguia, uma das- 
hqoinas da restauração da monarquia portuguesa, levou a  tecer^ 
a favor da poderosa Castela. 

E' curioso observar como naquele tempo, mais do que agora,. 
os odios e as paixõei politicas dividiam as familias! 

Mas a reconstrucçáo artistica de Arnaud Palliére leva-me,- 
sem quyer,  para aqueles sucessos contemporaneos, passados 4 5  
dias depois, ou seja a 1.0 de Abril do mesmo ano, dentro de nossas 
ruas primitivas de Sáo Paulo infantil, pois contava a nossa capital 
então menos de um seculo. Refiro-me ás scenas em que o povo. 
de São Paulo aclamou rei a Amador Bueno da Ribeira, meu 8.O. 
avô, e, porventura, de alguns dk vós presentes. 

Descreve-a, em dois traços, Azevedo Marques: - "Amador 
Bueno, perseguido desde a sua residencia, que era na rua de 
Martim Affonso Tibiriçá, hoje São Bento, até o mosteiro (no- 
largo de São Bento) pelas aclamaçóes populares de : Viva Amador 
Bueiio, nosso Rei, de espada em punho, em direção ao mosteiro, 
retirava-se, exclamando, repetidas vezes: Viva d. João IVt no- 
Rei, pelo 4 darei a vi&! Recolhido ao convento e fechadas as 
portas. ainda o povo insistia fora em suas aclamaçóes, ameaçan-- 
tio já romper com violencias. Entáo, os frades reunidos em pro- 



cissáo, com cruz alçada, vieram á portaria e conseguiram acal 
o .povo e fazê-lo retirar." 

Mas aqui vos entrego o quadro que é o responsavel de$ 
lembranças tão velhas. Parece-me de bastante valia historica. 

Portugal, o grande Portugal que nos revelou ao mundo 
par de sua hospitalidade tão sabida, nos provocou destes prazer 
espirituais que fazem vibrar intensamente as cordas de nos 
brasilianidade. 

Continuamente a nação irmã de além-mar nos punha 
frente de documentos e causas que nos falavam tão de perto 
Brasil. Os brasileiros todos acompanham, par e passo, a est 
de seus patruos  na terra lusitana. Já se repetiu mil veses a 
cadeza do acolhimento que se nos dispensou acolá. 

Sois todos portanto conhecedores de nossos passos, entre a s  
fronteiras daquele territopo, que é como a casa senhoril de nos- 
sos avós. Sabeis portanto que não houve um lindo recanto por- 
tuguês que se não conhecesse, um museu evocativo-do passado 
construtivo que se não palmilhasse, uma das suas maravilhosas 
igrejas em que se não orasse, uma academia em que se não apren- 
desse, um monumento antigo em que se não evocassem os ho- 
mens que levantaram nos ombros a nacionalidadk, uma biblioteca 
em que se não manuseassem as edições principes dos grandes 

. . livros.. . Quanta misa nos encantou l Para descrever o que tudo 
foi, o que foi essa convivencia de meses com a familia portuguesa, 
se,riam precisos volumes. E volumes muitos hão de aparecer aos 
poucos, daqui a pouco. Os politicos revolucionarios que a Dita- 
dura mandou para o velho mundo: - jornalistas e escritores, 
advogados e engenheiros, civis e militares, não c a 4 ã o  o que Ihes 
ficou impresso na retina. Cada um, dentro do que lhe é mais 
bmi l i r ,  terá que repartir com a inteligencia de nossos patricios 
o prazer do que sua observação guardou.. Reservai-vos para eesa 
oportuidade, caros consocios. Entretanto, de um acontecimento 
quero dar-vos antecipadamente ligeiro relato. Vou tentar a nar- 
ração do q u m i  a romaria a o  tumulo de Pedro Alvares Cábral, o 
Gigante da Beira, por ocasião do ultimo aniversario da descoberta 
do Brasil. 

Consenti que entressache á narrativa um pouco mais de his- 
tiria. Da* de pouco tempo a s  festividades civicas anuais em 
de-redor do pedaço de chão, em que jaz o depmbridor. E' que 
o bgar de seu enterramento, dado o esquecimento a que o votou 
o venturoso rei D. Manoel, ficou perdido, centenas de anos, aa 
lembrança dos poriugueses. Foi preciso que, como é sabido, para 



a patria do grande almirante, &aqui partisse o notavel paulista de 
Vila de Ipanema, Visconde de Porto Seguro, que se deu á tarefa 
d e  achar o tumulo de Cabral. Não foi facil a empreitada. Todavia 
Porto Seguro concentrou suas pesquizas sôbre a cidade de San- 
tarém, Tejo arriba, a uns 80 quilometros de Lisboa. Para ali, o 
navegante, ainda com 40 anos de idade, viera a,rrastar a sua des- 
crença dos homens. Trouxera o objectivo um tanto compensador 
de alargar as suas propriedades, como o repete o Dr. Jaime 
Cortezáo. 

Santarém já gozava o seu renome de cidade celebre. da5 
mais antigas do pais. 

Nos tempos dos mouros tornou-se o teatro de varias lutas 
Afonso Henriques que foi o primeiro rei de Portugal, conquistou-a 
em 1147. Segundo dizem repetidamente, apenas tomaram parte 
na luta 250 portugueses todos sob o comando pessoal de A. Hen- 
riques. "A carnificina foi espantosa dentro dos muros da pra- 
ça, não ateuckndo os assaltantes nem ao sexo nem a idade d o ~  
arabe: que lhe caíam nas mãos, e conta-se que D. A. Henriques, 
que então tinha pouco mais de 37 anos, se destmguiu de todos os 
seus companheiros de armas, não só pela sua intrepidez como 
tambem pelos terriveis golpes de seu montante". 

Foi ainda em Santarém, que D. Pedro, feito rei por faleei- 
mento de seu pai D. Affonso, se vingára tardiamente dos que 
assassinaram a que depois de morta foi minha Horrorosa a sce- 
na ocorrida na praça da cidade, em Srente do paço de Alcaçova. 

O cronista Fernão Lopes a descreve assim, em seu estilo 
arqvesado: - "A maneira da morte de Alvaro Gonçalves e 
Pero Coelho, sendo dita pelo meúdo, seria muito estranha e 
crtía de contar, porque o rei ,mandou tirar o coração pelos peitos 
a Pero Coelho e a Alvaro Gonçalves pelas espaduas. E quais 
palavras houve, e aquele que lhos tirava, que tal oficio havia 
pouco em costume, seria bem dorida cousa de ouvir. Em-fim man- 
dou-os queimar. E tudo feito, ante os paços, onde êle pousava, 
de guisa que, comendo, olhava quanto mandava faser!. . ." 

Pedro Alvares Cahral viera portanto completar a celebridade 
de Santarém, h a b i t a n b a  a g s  uns nove anos da descoberta do 
Brasil. Documento? de 1518 e 1520, os primeiros falando na sua 
morada em Santarém, e os ultimos na sua inexistencia então, 
diziam incidentemente do falecimento do navegante entre aque- 
las duas datas. Devia pois o inesquecivel português ter sido inhu- 
mado ou em Santarém ou nas suas circunvizinhanças. 



Assim concluira o Visconde de Porto Seguro. -E acertara. 

Depois de afanosas investigações o seu trabalho pertinaz a1 
cançara a recompensa do exito. Descobrira no chão da capela, 
ao  ladó direito do altar-mór da Igreja da Graça, uma lapide ene- 
grecida pelo tempo, que dava noticia, em caracteres goticos, de 
jazerem aí, em sepultura raza, os  restos mortais do navegante~ 
e de sua fiel companheira, D. Izabel de Castro. 

mais expressiva e imponente que se rendeu até hoje ao desc 

Os poytugues'es, engrossados dos brasileiros, por quem faloií 
a palavra quente e autorizada de nosso patricio Dr. Altino Aran- 
tes, viveram um dia de amizade fraternal dentro da terra que 
recolheu o corpo do navegante. A Igreja da Graça, belo e vélho 
templo gotico embora serni-enterrado da parte de frente, enchen- 
se do que Portugal tem de mais representativo e culto. M a s  a 

= cidade inteira, engalanada e embandeirada, prenhe de soldados 
e marujos, em marchas, sob a musica dos sinos e das charangas, 
na ru i  e nos balcões o,bom povo luso, por toda a parte alegrias e 
ovações ao Brasil, a cidade inteira vibrou na mais justa das 
emoções de patriotismo. 

Para dar melhór demonstração do que foi essa jornada de 
confyaternizaçáo luso-bracileira, da amistosidade, da intimidade 
reinante, consenti que feche esta ligeira palestra com a referen- 
cia a uma passagem alegre tocante aos factos do dia. 

Foi parte nisso o general Isidoro Dias Lopes, tambem pre- 
sente as festividades. Um rancho de distintas pessoas das duas 
nacionalidades visitava as demais curiosidades histerias de San- 
tarém, que são muitas ainda e bem interessantes. Amabilidades, 
elogios reciprocos. A justa ufania dos portugueses pelos feitos 
do navegante cujo nome todas as bocas repetiam, levou um dos 
filhos da terra a expansóes como esta: - Olha que os brasi- 
leiros, conquanto nossos leais amigos e gente de nosso sangue, 
nunca pagarão a sua divida para com os portugueses.. . 
, O general Isidoro, com aquela agilidade de es~ i r i to  que lhe 

é peculiar, revidou imediatamente: - Isso é que náo, meu caro 
amigo. A divida é grande, mas já está paga.. . 

Explodiu quase um escandalo nos que presenciam a scena. 
Mas o nosso cabo de guerra, entre risonho e serio, prosegue: 



AURELIANO LEITE 

- Sim senhores, porque se foi o português Pedro Alvares 
Cabral quem descobriu o Brasil, foi um brasileiro quem desco-~ 
briu Pedro Alvares Cabral. 

A sensaçáo continUa. 
- Vossencia está faze~do pilheria! - retorquem ao mesmo 

tempo algumas vozes emocionadas com a teima da irreverencia. 
Volve o general: 
- Absolutamente não estou fazendo pilheria. Lembro aos. 

ilustres po$%ugueses que foi o brasileiro Visconde de Porto Se- 
gqro quem descobriu o tumulo de Pedro Alvares, ha muito desa- 
parecido da lembrança dos portugueses. E agora eu vos per- 
gunto: estamos ou não es&mos quites? 

A quase todos surpreendeu a revelação. Mas para os poucos 
que disso já tinham noticia e os que vieram a saber então, a pi- 
lheria, que parecera mas não era irmerente, provoeou novas 
expansões de jubilo ociproco. 

E o nome do brasileiro-paulista Francisco Adolfo Varnha- 
gem, barão e visconde de PoLo Seguro, que lembra o apelido da ., 
primeira terra nossa pisada por Pedro Alvares Cabral e sua rude 
gente alvoroçada, começou dessa hora em diante a participar da 
wnsagraçáo daquele dia festivo, que foi o 3 de Maio de 1933, na 
mui nobre cidade de Santarém, da gloriosa republica de Por- 

- 
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Proseguindo no desempenho de compromisso assumido para 

com D. Ursula de Lima Ribeiro de Andrada, viitva de Martim 

Francisco, pouco antes de fallece? a nobre senhora, confio ao 

prelo mais algumas paginas do "reliquat" do escriptor illnstre, 

collectionadas dentre as publicações na imprensa e os ineditos do 

autor do Rindo, a mim confiados pela boa amiga Oswaldina da 

Silva Lima, sobrinha e cesionaria dos direitos autoraes do emi- 

nente paulista . 
Para esta nova série, que se segue á do Gracejando, impressa 

em 1933, escolhi o titulo R&vendo, a obedecer ao imperativo dos 

gerundios táo do go&o de Martim Francisco. 

Penso que é o adequado ao genero das chronicas de que se 

compõe c volume. 

Entregando estes originaes ao Instituto Historico de S. Pau- 

lo, para a sua Resista, onde Martim Francisco collaborou, estou 

certo de que presto real serviço ás 1ett.ras nacionaes salvando do 

olvido, envolvente das da imprensa, paginas valiosas 

da obra de um dos mais vieorosos escriutores do Brasil. 





QUATRO JOSES 

Dum mesmo escaninho retiro. ao terminar revisão de papeis 
velhos; a p o n t i k n t o s  que me dizem de quatro Josés brasileiros. 
Dous conseguiram entrada, effectiva embora modesta, nas pagi- 
nas da historia patria ;entre esquecidos e ignorados, della sahiem 
as outros dous. 

Traduzo do lapis para a penna esses apontamentos. 

* 
* * 

José dc h h  Ribei i?  Necessariamente um invulgar : Vis- 
conde do Rio-Grande. Tinha a nobiliarchia, no segundo Impeno, 
algumas particularidades significativas. A ordem da Rosa, por 
exemplo, cabia preferencialmente aos literatos. Barão podia ser 
intelligente ou estupido, mas devia ser honesto; visconde só quem 
fosse de intelligente para cima. Estupido alcançava s q  marquez; 
visconde, não! Reconhecidas e acatadas superioridades intelle- 
-etuaes foram Abaeté, Bom Retiro, Rio Branco, Ouro Preto, Tau- 
nay e todos os viscondes, ou quasi todos. 

José de Araujo Ribeiro teve algumas semanas de forte actuab 
lidade na ~oli t ica nacional, em 1848. Com espanto geral, e pre- 
terição do grupo politico obediente ao violento e influentissimo 
Pedro Chaves, Pedro Z0 o escolhera senador pelo Rio Grande 
d o  Sul. Fôra justa a p~eferencia imperial? O viscondado parece 
.convencer que s i h ;  rico e integro, conhecedor dos homens e das 
sousas, o primeiro de sua turma em Coimbra, latinista emerito. 
jurista competente, a isso tudo juntava Araujo Ribeiro folha de 
importante$ seviços na administração intenia e na politica ex- 
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Na Europa e nos Estados Unidos representka elle o Brasil, 
com serena e vencedora persistencia, em periodo eivado de em- 
baraços, nessas febris contendas que se denominavam Vi Aber- 
deen, trafico africano, caso do Oyapock e cogitações nortame- 
ricanas no valle do Amazonas. 

Presidente de Minas Geraes, quatro mezes lhe foram sobe- 
jissimos para amortecer os animos inquietados pela revoltinha 
de 1833. Presidente do Rio Grande do Sul em 1836, rapidamente 
captára a versatilidade do paulista Bento Manuel, teria com a 
victoria do Fanfa encerrado a revolução se, em exercicio normal 
de incompetencia, não lhe houvesse Diogo Feijó inesperadamente 
enviado o .  decreto de demissão, para renomeal-o mezes depois, 
redemittindo-o decorridas algumas semanas. 

Tantos trabalhos, esses, contribuiram indubitavelmente para 
a sua escolha 'senatorial; não a determinaram predominantemen- 
te, porém. O Visconde do Rio Grande mereceu a imperial predi- 
leqáo por ser o autor duma das tentativas explicadoras da crea- 
ção- do mundo. Que do choque de meteorolithos se originava o 
nosso systema planetario: dissertava o sabio com uma profusão 
de argumentos, respeitaveis sem duvida porque ventilavam uma 
theoria como qualquer outra. Já era de Protagoras a affirmativa 
de que todas as opiniões são relativamente verdadeiras. Pedro 
11, o unico brasileiro que em 1885 enviou condolencias á famitia 
de Egger, o maior epigrafista do seculo, foi provavelmente o 
unico patricio com quem Araujo Ribeiro debateu as suas preoc- 
cupações metaphysicas. 

Morreu em 1879, entre desconhecido e ignorado, esse senador 
que, sabendo tantas cousas, nunca pediu a palavra no Parlamento 
para dizer uma dellas. Chegando á Camara um anno depois, não 
encontrei, mesmo na bancada de sua provincia, quem déile me 

R- désse noticia maior de tres minutos. 

\i 
Josi R i  da Costa Agniar? Santista. Delle escreveu o 

pae na folha sete do seu "Caderno de Assentamentos", livrinho 
que, na distribuição gratuita e quasi terminadbdo meu archivo. 
coube ao Museu Paulista: ". . . depois das tres horas da tarde, 
no dia 15 de Outubro, de milsetecentos e oítenta e sete annos, 
nasceu o meu segundo filho José, e foi baptisado na Matriz desta 
Villa, com beneplacito do revdmo. Vigario Jose Xavier de role- 
do, pelo revdmo. Luiz José dos Reis, a vinte e um & dito outu- 
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bro, sendo padrinhos seus tios, João Xavier da Costa Aguiar e 
Dona Mqrcelina de' Andrada." 

Esse José foi muitas cousas e algumas cousas fez. ~ o r . m a d o  
em Direito. em Coimbra. em 1810. foi iuiz no P a r i  durante a tarde 
colonial: fizeram-no desembargádor no Rio de Janeiro; elege- 
ram-no deputado a duas Constituintes; estudou e discutiu, como 
os que melhor o conseguiram, a organizaçáo judiciaria d a  Brasil 
independente; pertencia a varias, e provavelmente avariadas ir- 
mandades religiosas; e, apezar dos meritos que lhe distinguiam 
a personalidade, te.m as nomes emplacados em duas ruas de sua 
terra natal. Figura na celebre collecçáo Sisron. 

Admiravel. e difficil de explicaçáo: sendo tudo isso, e tenda 
tanto o que fazer, ainda teve José Ricardo tempo de fazer a volta 
do mundo. Foi o primeiro, o unico, e portanto o ultimo sautista 
que a tanto se animau. 

Inexplicavel e quasi admiravel: mediatamente talentoso, fal- 
lava, escrevia e pensava em quatorze linguas. Gostava dellas in- 
contestavelmente: mezes antes de falkcer, em 1846, tomára, 
entre os pretos de ganho no Rio de Janeiro, mestres de dou% 
dialectos africanos. 

Teria muito sangue punico esse polyglotta accumulador de 
aptidões? Em Cwthago constituis grande honra occupar muitos 
empregos; e por isso, analysando-lhe a lei fundamental, senten- 
ciava ironicamente Aristoteles: "Não se deve exigir que um 
homem seja ao mesmo tempo sapateiro e musico." 

Tambem, que me conste, foi esta a unica vez que Aristoteles 
se .metteu a engraçado. 

d 
J d  Com& da S h ?  Peruambucano; nascido em 1746. Ro- 

bustissimo. Valente como a propria valentia. De animo resoluto. 
Arbitrario quando autoridade porque convencido, como todo o 
poder policial brasileiro, de que só elle representava a sociedade 
inteira. 

Estudadamente tentaram Alfredo de Carvalho e Pereira da 
Costa insculpir-lhe o nome nos fastos da bravura nacional; me- 
morou-o Cesar Bierrenbach num daquelles surtos geniaes que o 
sagraram a mais seintillante imaginaçáo do seu tempo: inuteis 
esforços: José Corria ainda está esperando convite para o seu 
logar na lenda e no coração do povo. Náo lhe conheço, como 
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materiaes proveitosos, a ascendencia e a descendencia. As pou- 
cas informações que a seu respeito arregimentei no raciocinio, 
deu-m'as o estudioso e competentissimo JoÇé Domingos Code- 
eeira quando, no Recife em 1898, generosamente dispendeu com- 
migo uma quinzena de paciencia sobre cousas do norte do Brasil. 

Um facto resume a candidatura de José Corrêa da Silva á 
veneração nacional. Um, mas completo. Um, e basta! Anvers só 
rimou um bom soneto, e ninguem o excluiu do Parnaso. Nos seus 
cincoenta e um annos de vida, João Francisco Lisboa só teve um 
discurso, e o nosso Timon por poucos foi excedido em correcção 
oratoria. 

Vamos, porém, ao  caso terra á terra. Em 20 de Fevweiro de 
1777, sargento, achava-se enr S. Cathayina com o seu regimento 
José Corrêa da Silva quando foi a ilha bloqueada por 6 náos, 6 
fragatas, 7 corvetas, % transportes de pequenas dimensões, 3.383 
soldados de desembarque; e commandada toda essa força por 
D. Pedro Ceballos. vice-rei do Rio da Prata. Face sem dar um - 
t i ro o mais que medroso general portuguez Antonio Carlos Fur- 
tado de Mendonça (sobrenomes fataes ao Brasil). Desembarca 
.o hespanhol dous dias depois e, com todas as formalidades mili- 
tares, recebe do brigadeiro José da Silva Pontes munições, arma- 
mentos, prisioneiros, numerario.. . Instante penoso. Vae ser 
entregue &o inimigo a bandeira dum regimento: do regimento 
de José Corrêa da Silva. 

Subito, o pernambucano salta. Apodera-se do estandarte. Se- 
para da haste a tela; cinge-a; abre caminho na multidão estupe- 
facta. Atravessa a nado o estuario. Desapparece rumo do sertão. 
E, anno e meio depois, o sargento pe,rnambucano restitue á terra 
doi Guararapes o emblema de sua patria, a bandeira do seu re- 
gimento! 

Nesse minuto secular José Corrêa da Silva tinha a escolher: 
.ou covarde como todos, ou intrepido como ninguem. 

Qual foi a sua escolha, ainda a alma brasileira aguarda uin 
cantor que a diga. 

J 
José Botelho de h r d . 7  Major num esquadrão de caval- 

laria dqrante os quasi doze annos da malvadissima administra- 
$50 de Dom José de Castro, Conde de Rezende. Brioso e altivo. 
Pertencendo ao numero dos que se irmanam á propria conscien- 
çia, era cumpridor invariavel de suas obrigações. Dia e noite se 



via perseguido e atormentado pelo vice-rei, cujo filho muitas 
vezes recolher& .i prisão em observancia á disciplina. 

Tq1 wa o Major José Botelho de Lacerda; tal o exacto mi- 
litar, fidalgo Q origem e de procedimentos, que, moribundo, e 
gozando da ausencia do seu perseguidor, se despedia da vida pror 
ferjndo: - "Quem me mata é o Conde de Rezende, porque .du- 
rante o seu governo eu não dormi uma noite çocegado.". . 

A rivalidade desse par de funccionarios coloniaes, e mais 
especialmente -os acintes do conde, forneciam assumpto diario 
aos mexericos da população. Mas para bem avaliar e bastante 
elogiaf- o coração do major é preciso lembrar e conhecer a época. 
E' preciso medir a perversidade desse D. José de Castra, que 
muitos mezes depois de enforcado Tiradentes (. . . ou alguem 
por elle), e já encerradissimo o processo da Tnconfidencia ainda 
intentava renoval-o. applicando-o ao  muito poeta e pardo. Ma- 
nuel Ignadoda  Silva e Alvarenga e ao recem-chegado "Biscoi- 
tinho" ( ?  Assim era alcunhado o muito joven Dr. Mariano José 
Pereira da Fonseca, futuro Mwquez de Maricá), encarceran- 
do-os mais de dous annos. 

Mas entremos no caso. Era em 1790. Havia-se complicado a 
sitúaçáo colonial no sul do Brasil. Ignorantes do ensinamento d e  
Machiavel que manda pôr em pratica as conspirações immedia- 
tamente depois de imaginadas, para evitar o arrefecimento no 
seu enthusiasmo ou o interesse em trahil-a, tinham sido presos 
em Minas Geraes os chefes inconfidentes, urgindo trazel-os para 
o Rio de Janeiro. 

Quem deveria receber essa arrisradissirna commissão? CP 
Major José Botelho, decidiu o vice-rei com a esperança de en- 
contral-o em falta e o intuito de compromettel-o. A' ordem de  
partida não precedeu qualquer aviso consultivo. 

O major seguiu ?em hesitar. Recebeu os presos, e com elles 
se  encaminhou para o Rio de Janeiro. Como se desempenhou d o  

perigoso serviço? Responda um cluonista: "No primeiro dia os 
presoç dormiram algemados; porém na outra noite o deGmb@r- 
gador Thomaz Antonio Gonzaga pediu ao Major José Botelho 
que lhe tirasse a s  algemas para poder efcrever uns versos que 
a desgraça lhe havia inspirado; e sendo satisfeito o seu desejo, 
Alvarenga fez o mesmo pedido e Botelho tirou as algemas de  
todos, expondo-se assim a que ellee fugissem, ou houvesse algu- 
ma sublevaç~o.; porém o comportamento desses illustres prisio- 
neiros de Esta@ f d  tal que Botelho, já cheio do mais profundo 
respeito, lhes da;a milhares de satisfações, quando era obflgad* 
a Ihes pôr as algemas noacto  de continuarem a viagem." 



E, mais adeante, este trecho que parece orvalhado de lagri- 
mas: "O Major José Botelho de Lacerda, extrzmamente com- 
movido por tantas desventuras em homens de illustraçáo e de 
elevadas posições sociaes, cheios de nobreza e de sentimentos, 

militar, liberdade, familia, vida, José Botelho de Lacerda prati- 
cava o bem. Insistia no bem. Commovia-o a desgraça alheia; 
.discordava do vencedor; doia-lhe o vencido. 

a 
1 1  

Dos quatro Josés, que me acabam de tomar tres horas da 
velhice para rabiscos historicos, qual o mais digno duma estatua? 
0 sabio? O ,magistrado?. O valente? O bom? 

Foese eleitoral o caso, eu votaria no Major Jose Botelho de  

" GABRIEL BARBOSA 

Foi em Matto-Grosso; manhã de 1.O de Janeiro de 1865; diz 
lindo; sol causticante. 

Ligadas por mal construidaponte, estavam ambas as mar- 
gens & vadeavel rio "Desbarrancado" occupadas por forças 
militares deseguaes em numero e em municiamento. A' esquer- 
da, completos, abarracavam os batalhões paraguayos do caute- 
loso coronel Resquin; á direita, aguardando ordens, promptos á 
primeira voz, aprehensivos, com os cavallos ensilhados, perma- 
necia-m os noventa e poucos milicianos do S a p z  commandante 
Antonio José D i s ,  tenente-coronel. 



convidado a conferenciar com o invasor, recusou-se o offi- 

giam. Horrivel instante! Veloz e impetuosa a occasião;. nella, 
p r é m ,  como que as scenas se  empilham, decisivas todas de he- 
roismo ! 

O soldado não quer fugir e não póde avançq. 
Perdido, completamente perdido, está completamente calmo. 
Gabriel Barbosa apêa; solta o animal que, espantado, b u s a  

e encontra occulto abrigo num denso capão proximo; engatilha a 
. pistola, capaz ainda dum segundo tiro, bem aproveitado que já 

fora o primeiro; e espera. Um homem espera um exercito. 
Gabriel Barbosa, pontaria firme, derriba o primeiro dos 

quatro assaltantes da vanguarda paraguaya; levanta a espada 
tres vezes, e tres vezes a desce acutilando, ensanguentando, des- 
montando tres adversarios. Cresce a caxga. Acorrem, avultam os 
inimigos. Cercam-no. Gabriel Barbosa não recúa: esgrime. Largo 
duma pollegada, um golpe lhe fende o craneo. E'-lhe fim & vida 
o começo da gloria. Morre sem um gemido. 

Gabriel Barbosa não é um caso isolado. Tem linhagem no- 
bre. Dos registros da honra e dos fastos da valentia constam 
modelos de sua façanha, antecedentes de sua temeridade. 

Em Roma, mnduzido pelo dever ás fronteiras do arroio elle 
foi o centurião do desastre de Cannes respondendo - "Vou para 
não mais voltar", voltando porém, pouco tempo depois, sua te- 
nacidade transformada em legenda com um Tito Livio para eter- 
nisal-a. 

Observado, estudado em suas intenções e em suas impressio- 
nantes circumstancias, o feito militar de Gabriel Barbosa reune 
a impavidez á bravura, a coragem extrema ao extremo valor. 

Ao seu heroismo delibqado, raciocinado, realizado, nada fal- 
ta: pensou, decidiu, praticou. Mesmo nos dominios da imagi- 
nação, desconheço episodio que tão equilibradamente traduza a 
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intelligencia irmanada á sensibilídade, a voluntariedade no de- 
ver, a convicção do direito, o amor ao só10 natal. 

Supondo-o ás bordas do Scamandro, na aurora da civilisa- 
çáo mediterranea, enxergo em Gabriel Barbosa aquelle gesto 
.de Ajax desafiando os deuses: vejo-o indifferente á disparidade 
entre a resistencia e a aggressáo; diviso-o merecendo o culta 
da alma grega e a imortalidade no estro de Homero. 

H a  um seculo, em França, na Vendéa, Gabriel Barbosa cha- 
mava-se Joseph Bara, tinha apenas treze annos, e tombava abra- 
çado á bandeira tricolor para resurgir, sete lustros mais tarde, 
na esculptura genial de David d'Angers. Nas balizas septentrio- 
naes da terra brasileira, estaria com Veiga Cabra1 castigando e 
encerrando as inesperadas investidas do capitão Lumier. Nos 
confins meridionaes do Brasil-colonia, em 1705, resoluto, resis- 
tente, afileiraria com os admiraveis, com os inexcediveis-defen- 
sores da Colonia do Sacramento. 

Depois do infeliz conflicto de Oberhausen, ordenou e regula- 
mentou Bonaparte que o nome de La Tour d'Auvergne conti- - nuasse a figurar entre os dos granadeiros vivos. O Brasil de hoje 
ignora que Gabriel Barbosa viveu.. . 

A ,mais eminente das faculdades humanas é a vontade. A 
mais nobre das qualidades é a gratidão. Ha cincoenta e sete 
annos, servidor do Seu paiz, Gab~iel Barbosa soube morrer para 
que o Brasil vivesse. Inferior de sua classe, superiorisou-se ele- 
vando a vontade, exercendo-a, té aos limites possiveis da intre- 
pidez e do denodo. Por quanto tempo ainda, rebaixando-se em 
injnstificavel exercicio de ingratidão, esquecerá o Brasil o sa- 
crificio desse filho que tanto o amou? 

A nossa actualidade politica parece favoravel á reappariçáo 
desse voluutario da morte no scenario do patriotismo, e mais 
especialmente no applauso da mocidade. Tantas, as missões es- 
trangeiras em marcha! Tantos, os "Desbarrancados" vadeaveis 
nos nossos problemas internos! 

Urge aproveitar o momento. Cumpre lembrar, imitar talvez, 
Gabriel Barbosa. O passado ensina sempre, e algumas vezes 
consola ! 



REVIVENDO 
... <. . . 

DUM MANUSCRIPTO 

Em S. Paulo, Julho de 1871, recebi chamado de Lucio Manubl 
Felix dos Santos Campello. Acorri com a aprazivel pressa de 
quem sabe ir tocar e examinar reliquia veneranda. 

Lucio, o antigo boticarjo sem curso e com muita competen- 
cii: o muito letrado e muito modesto dono du,ma bibliothees 
eeiletidida, o ultimo sobrevivente dos eollaboradores do "Pharol 
Paulistano" de 1827, depois de me entregar com velharias pro- 
vincianas - entre ellas a narração das derradeiras horas do Dr. 
JoXo Baptista Badaró, que ao receber os dois tiros, immediata- 
mente ordenou - "chamem o Lucio" - entregou-me oito den- 
sos cadernos manuscriptos assim titulada a cam do primeiro: 
"E~pozição da Filosofia de Cant" (com c, que era como o philo- 
sopho assignava quando moço). 

Valiosb presente: Nada mais e nada menos que a s  lições: 
aprendidas pelo offertante, em 1807-8, numa das aulas do coronel 
Marfim Francisco. Sob as vistas do profess- cuidadosamente os 
alumnus a s  postillavam, não lhes sendo licito fornecer, fosse a - 
quem fosse, cópias sem a competente revisão. Nadqde accresci- 
,nos marginaes. Tyrannameute concisa a linguagem. Não era 
permittido o 8 entre vogaes. 

Trinta e quatro annos mais tarde, em Santos, recebi do Dr. 
Urbano Neves, intellectual, um livro manuscripto, sem a. minima 
r a m a ,  cento e tres paginas de letra meúda, com..est< cabeçalho: 
"Filosofia de  Kant, ou principias fundamenta*, da Filosofia 
transcendental". Eracópia fidelissima do outro que Lucio Cam- 
peUo ,me déra; tinha, porém, a intrigaryme a da-. assim decb; 
rada : "Cidade da Campanha, 25 de Julho de 1824',',, , tempo em 
que o coronel Martim saboreava no exilio os prazyes da grati- 
dão nacional. Não consegui descobrir quem o copista.. A letra é 
firme o,,circumetancia já uotoria nas de,,RaphaelTobias e Lucio 
Campé&a, paie'iiijissima com a do professor. 

QÚal s y e r i t Q  desse manÚsuipto? prinfipalpente o de iu- 
formante de cu l tya  paulista numa mocidade, que teria de assistir 
á nossa aurora de povo livre. Das duas t~anytiI>Fões que vou 
fazer . . tire , , . o . . leitqr motivos par? =j,uizG ,d'&,aaiunipto'; a primeira. 
encerramento da phultima prelecção, procuy.a, iudepen<nte das 
inducções platonicas de causa primaria' e'+ ;ii,a$áo aristotelica 
do move1 :det&minando a prova do immovei, chegar á divindade 
por esse imperativo categorico, tão' ao rni>l.de d& i&ali<mo quan- 
do germanico; a segunda - nota ao eapiiul0'9:~ da 1.' parte -; 
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E , .. o negamento da luz solar, denotando franqueza e arrojo, repro- 
. duz a affirmativa de Charles Palmer vinte annos antes, e acom- 

i panha as tendencias de Elert Bode contemporaneo de Kant e 
.= . .~ . " 
:< 

ainda vivo em 1824. 

"Duas tendencias contradictorias se manifestam no homem 
moral, pretendendo ambas a direcçáo da sua eonducta. O homem 
dezeja ser feliz, e conhece que deve ser virtuozo. A felicidade o 
arrasta para um lado e o dever para outro. 

Nós vemos que a felicidade é subordinada ao  dever e que 
este, semp,re inflexivel, jamais affrouxa algumas de suas preten- 
ções, e que o homem, no meio dessas duas tendencias, e 'rmado 
de sua liberdade, se decide a seu grado por uma ou por outra. 
De um lado está a satisfação de suas paixões, de outro o cum- 
primento das leis imperativas de sua consciencia; alli o gozo, 
o prazer, o gosto, e a felicidade; aqui a estima de si mesmo, e 
estas palavras de approvaçáo interna: "Fizeste o que devias". 

Durante o curso da vida humana, na torrente do mundo sen- 
sivel, que tudo arrasta, estes dois principios extremos se acham 
quazi sempre em oppozição, de tal sorte que fazer seu dever e 
ser feliz sáo muitas vezes coizas inteiramente diversas. Por qual 
dellas se decidirá o homem? Entre o dever e a felicidade se in- 
terpõe então a consciencia intima que intenta concilia-los. Esta 
nova voz, tão valioza como qualquer dos dois sentimentos, diz: 
- "Só o virtuozo é digno da felicidade". Quer isso dizer que o 
que faz o seu dever é sempre, e actualmente, feliz? Não; sem 
duvida; porque muitas vezes o homem virtuozo é desgraçado, 
e muitas vezes o immoral passa a s u a  vida no seio das delicias. 
E' digno dellas? Merece-as? Não. A consciencia accrescenta em 
sua candura originaria: - "O vicio merece castigo". 

A felicidade como premio da virtude, e o castigo com? pre- 
mio do vicio, eis uma lei inalteravelmente impressa na realidade 
do meu ser. Eu não posso ser o que sou sem acreditar nisto. 
Esta lei é minha razão pratica mesma, quando ella é obrigada 
a assignar uma significação a seus proprios sentimentos. Ver a 
virtude feliz, e o crime desgraçado, ver tudo isto como fim de 
uma necessidade irrevogavel, é uma necessidade invencivel de 
minha razão; com ser dotado de vontade e acção, não posso 
existir sem esta crença. Assim é porque eu pronuncio em mim 
mesmo: - "A felicidade pertence ao homem virtuozo", e por- 



que não ha raciocinio algum que possa destruir este facto est 
klecido por minha consciencia. 

Comtudo esta lei viva de minha consciencia é quazi sem 
desmentida no mundo sensivel e fenomenal, neste mundo 
que eu habito enfre o nascimento e a morte. Portanto: como 
sou razão; como eu existo; como a illuzão é só feita para o 
d o  fenomenal; como as duas tendennas do homem são de 
a realidade; como tudo o que ha nelle tem um fim; como, fi 
mente, divergentes durante a vida sensivel, suas tendencias 
virtude e á felicidade devem convergir e reunii-se, devendo v 

elicidade pertence de ficar-se esta manifestação intima: "A f 
' ' 

reito ao homem virtuozo" eu sou obrigado a adoptar que o s 
racional, sahindo do mundo fenomenal, achará, no das coizas 
reaes "in se", a virtude e a felicidade reunidas. Sou obrigado 
a adoptar, falando a linguagem dos objectos sensiveis, suhmiss6s 
á surressão do tempo, que todo o ser racional é immytal, e que 
depois desta vida fenomenal haverá outra, onde elle ache o preço- 
de  sua virtude na felicidaoe. 

A não sqr assim, os rezultados immediatos da mais profunda 
realidade do meu ser seriam falsos; meu ser mesmo seria uma 
mentira; seria falso que eu existisse; a minha existencia seria 
uma contradição continua, abswda, inexplicavel. Eu trago em 
mim a miuha legislação, a ordem de ser virtuozo, a necessidade 
de ser feliz, e a felicidade. não seria o preço da virtude, e o eu 
moral seria o unico dos seres a quem faltasse uma finali 
A não ser isto assim, o homem não devia supportar uma vi 
onde nada corresponda com a 'necessidade de sua consci 
não devia supportar uma vida onde a felicidade e a virtude, que 
elle vê reunidas em sua idéa, são tantas vezes dezunidas de facto; 
não devia curvw sua cabeça á vara de ferro duma necessidade - cega; e, neste cazo, o suicidio tornar-sé-ia para metade do genero 
humano o recurso indispensavel. * . . . . . * . . . . . . . . . . .  . . . 

E' desta sorte que a Filosofia critica nos manifesta os 
profundos segredos do homem cognitivo e activo; ella nos 
t ra  que o homem traz em si a legislação da ordem fizica, e mo? 
por conseguinte tudo o que lhe é precizo paraesta vida, e para 
a outra. Ella nos dá, dessa fórma, a mais sublime especulação da 
q e s s ã o  favorita dos antigos sabios: - "Conhece-te a t i  mes- 
-mo>'. E' sobre esta vereda que nós achamos a sciencia e a sabe- 
.doria, a idealidade e a realidade da nossa vida. 

Com effeito, nós temos por baze de nossos conhecimentos 
u m  simples idealismo; mas como chegamos a fazer delle um 
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rklismo? Pela dezenvolução desse me-? .$&lismo. .,Dond& 
vem, esse idealismo commum a toda.? as raz~esindividuaes e €i- 
pitas? Sem duvida de uma razão universal, infinita, que se mani- 
+ta a todas as razões finitas. .Mas pode-se demonstrar isto? 
Felizmente, não; porque essa demonstração não seria verdadei- 
ra "in se'' . , mas gozaria duma realidade humana e fenomena!. 
Qual é, portanto, o meio de nos assegurarmos ,disto? Todo o 
homem que meditar profundamente, que penetrar té ao  ponta 
cento1 do seu ser, t é  a esse logar de magestade onde não tem 
influencia a acçáo dos sentidos, achará esta verdade divina es- 
cripta n o  seio de sua propria existencia. E&I é a realidade po;. 
essencia, a unica que podemos saber, e que nos é necessaria. 

Uw homem procurava por toda a parte o seu anel, e elle o 
linha no dedo: este homem é o espirito humano. Trazemos em 
sós o principio de toda a sciencia; nós possuimos Deus, a liber- 
dade, a immortalidade, o. bem, e commummente não vemos nada 
disto em nós por termos sempre a vista e .a, attenção fóra de nós- 
Attendamos para n6s, estudemo-nos, e teremos conhecido toda 
a Filoiofia". 

"Commummente se diz "o Sol se levanta, o Sol se põe" r 
todavia ninguem igno- que nisto não ha realidade objectiva, 
mas somente subjectiva, visto sermos nó? que temos esse movi- 
mento. Que importa, porém, se o fenomeno vizivel existe e a 
realidade fenomenal é igual para todos os homens? Diz-se ainda 
Commumente "o Sd é quente e queima", todavia ninguem 
pode ignorar que a realidade objectiva nesse cazo é nulla. O Sol 
é um. corpo opaco, e frio como anossa Terra, e talvez mais frio; 
quanto mais a elle nos approximamos, mais nos gelamos; as ,mais 
altas montanhas estão cobertas de gelo e neve eterna, e os Areo- 
nautas não podem supportar o frio das regiões superiores. O va-- 
lor é maior nos valles profundos, e elle é um fenomeno produeido 
peja mistura da luz com certos gazes da Terra; mas a realidade 
fenomenal c apparente existe, e a maior parte dos homens. está 
por ella". - 

Confonme o original, apenas. 
S. Paulo - 1922. 



NA0 FURTADO DE MENDONÇA 

Permitisse a organisação da familia humana o direito de es- 
colher antepassados, é com certesa teria Hipolyto Jozé da Costa 
Pereira excluido de sua assignatura os sobrenomes Furtado de 
Mendonça. Quanta dissimilhanqa de talenfo, de caracter,'âé'èqiti- 
librio patriotico, sobretudo, entre o grande Hipolyto e os seus 
avoengos, grandes quasi sempre na inferioridade! 

Dia a dia, tanto na opinião difficil dos estudiosos como na 
acquiescencia facif dos' ig@&antes,sobem e avultam, na mdta 
corrente da justiça historica com a elucidação do passado nacio- 
aai, n c&% e a fama desse notavel quasi riograndense. Já agora 
conhecida, sua correspondencia com a nossa Chancellaria em 
1822-3 lhe confere, indiscutivelmente, logar na lieta dos brasi- 
leiros que então sesuperiorisavam pela effectividade dos serviços 
e pela sobránceria dos alvitres. 

Mais ainda que a restauração duma obra de arte, alcança 
justo applauso ititellectual a restauração duma figura eminente. 
Contente, tranquilisa, como a restituição dum direito. Frisantes, 
valiosos, são nesse sentido a proficiencia da moderna sociologia 
attribuindo a Mariix de Ste. Aldegonde a estructura consolidada 
dá patria hollatideza, e a tactica marcial dos competentes prefr- 
rindo Eumenes aoc outros quinze abalisados generaes do Mace- 
donie. 

Hipolyto é um perfil nobre por varios titulos. Modelo de 
fidelidade a convicções sinceras, nunca os e,mbar:ços e as versa- 
tilidades que, insistentes, lhe atopetaram as circumstancias da 
movimentada existencia, lhe alteraram o rumo no exqcicio do 
dever. Perseguido pela intolerancia, essa irmã gemea do des- 
potismo enthronisado; nas agruras d.0 exilio e nas torturas do 
carcere; na relativa crimmoâidade dos ultimos mezes de vida, 
recebendo e. patrioticamente manejando a verba secreta, sem 
reserva,r para si um vintem; accumulando, com inteiro desempe- 
nho, especiaes attrihuições consulares e o honrosissimo d e a r -  
g o  de consultor de quaesquer interesses brasileiros em andamen- 
t o  na Europa; leal, activo, inaccessivel á inveja, compativel coin 
todos os companheiros, claro nas idéas e sempre ás ordens do 
trabalho de que se incumbira: Hipolyto, agindo numa phase eiYá- 
da de difficuldades. não tem o seu nome ligado á responsibilidade 

~.~ . .. 
culposa de qualquer erro. 

Ancorado em L q ~ d r e s  após tempestuosas alternativas duma 
zorte por demais adveria, alli levantou X'EuiíaCiosa empresa dks- 

. -  . . , ,  . . . 



do Rio de Janeiro, em 19 de Outubro de 1854, dia da festa de 
S. Pedm de Alcantao. 

. Ligeiramente conheci o orador bahiano e o literato cearense. 
Com um velho politico paulista, ex-deputado á nossa 4: legisla- 
tura, collega que fora, portanto, de Antonio Carros, conversei 
em 1872 a respeito desse eloquente reestreante. Attento e per- 
guntado~, recebi dumintèllectual. dum partuguez de meias letras, 
é dum pacatissimo funccionario publico - distanciados de occa- 
siáo e de mentalidade, mas uniformes na reminiscencia que guar- 
davam da fascinaçác p'ro'duzida pela palavra do frade - as im- 
p~essóes que ha+~am"&azido desse "Panegirico de S. Pedro de 
Álcantara", que foi, q& ha de ser sempre uma das mais admira- 
veis revelações da intelligencia humana! 

Chamo a memoria á falla. Repito e escrevo o que me está 
. , 

ella a dizer. 

Antonio Csrlos. Excluido da Camara dos Deputados durante 
15 annos pelo despeito de interesses abalados pela emancipaçáo 
nacional, teve o famoso orador das duas Assembléas Constituin- 
tes, no instante solemde em que retomava a palavra que as baio' 
netas de Pedro I lhe haviam embargado em 1823, a mais glorio- 
sa, a mais iuvejavel e completa das compensações móraes. Isso 
em 1838. Movimento geral & attemçáo, signaa, de cnriosidadq 
proíundo silencio; o Sr. Bemardo de V-anos app-w 
do orador para náo perder paiawa do seu diruno: aseignalam os 
annaes parlamentares em continuação á phrase, compassada que 
habitualmente era, do presidente Araujo Vianna: - Tem a pala- 
vra o Smhor Andrada &chio. Já com a paralysia a tortural-o 
(explicou-me esse incidente o Coronel Joaquim Floriano de To- 
ledo, que o presenciára bem perto), arrastou-se Bernardo de 
Vasconcellos té ao lado do orador, afastando-se delicadamente, 
para lhe facilitarem o trajecto, os collegas que tanto o prezavam 
como o temiam. Impressionante em tudo esse espectaculo poli- 
tico, cujo centro era um lutador & sessenta e cinco annos com 
os  alicqces da mentalidade solidissimoe ainda! A alma da época, 
e o do paiz inteiro, rodeando a scena, distendiam-na, . . 
completando-a a o  mesmo tempo. 

Com altos e baixos airavez da ruindade tachigrapbica, o dis- 
curso se desenrola sem que se possa hoje, a seu respeito, formar 
opiniáo iigorbsamente' inieirada.'Original, andacioso sobretudo. 



o topico explicativo e defensor do regresso; bastante literaria a 
peroraçáo; energia, a replica aos apartes. Nos corredores da Ca- 
m a r i  houve quem comparasse o Tribuno a "cachorro velho e 
desdentado, mas cujos' roncos aconselhavam a que delle se nHo' 
avizinhassem." e 

eu sou um dos peiores" ; a accusador que, no jury, o tratára sem 
grandes deferencias, castigara c o m  este terrivel exordio: - 
"Vou descendo, vou descendo, desço mais, ainda mais, desço ain- 
da, e agora, senhores jurados, que estou á altura da accusação, 
começo a defeza do meu constituinte" ; de Monte Alverne, con- 
tra quem sustentára violenta polemica na imprensa, dissqa, ou- 
vindo-o num dos seus magistraes sermões: "Sou obrigado a 
reconhecer que, em teologia, está um pouco mais preparado do 

' . que eu". 
A' essa notavel reestréa liga-se a inesperada troca de aggres- 

sóes com o talentoso, e mallogrado, Francisco Ramiro de Assis 
Coelho. "-Náo me assoberbam montanhas de orgulho" ; pro- 
vocára o joven bahiano. - "Os nevosos Andes náo podem descer 
até o mizero outeiro onde se abriga o cupim" : retrucou-lhe pau- 
sadamente, fir,me, forte de voz, o gigante parlamentar. Dias de- 
pois estavam muito amigos. 

* 8 

Fernandes da C u k  - Manteve, em 1867, no debate da 
Falla do Throno, contra o ministerio de 3 de Agosto de 1866, 
presidido por um seu eminente patriuo e ex-correligionario, os  
fóros de grande orador que, logo na estréa, adquirira nessa mes- 
ma Camqa dez annos antes. 

ainda nos iqcidentes secundarios do discurso, inalteraveis, a leal- 
dade e a honradez. Conservador obstinado e intrepido, Estatura 
mediana. Feições correctas. Pouco propenso a intimidades. Tal a 
impressáo que delle guardo. 



Dessa sua reestréa, habil por mais dum titulo e muito bem 
recebida pelos seus pares, consta declaração que, durante annos, 
entreteve a expectativa da democracia brasileira. "Quando a 

.liberdade desapparecer na nossa patria, podem procurq-me en- 
tre os conspiradores" : proferia Feruandes da Çunha fazendo es- 
tremecer a bancada conservadora, dominada então pelo radica- 
lismo retrogrado de Sayão Lobato. Nunca conspirou, porém: por - 
falta de elementos mteriaes, talvez. 

Quando, sabendo-o em embaraços para a subsistencia, man- 
dou-lhe o governo do funccionario General Benjamin Constant 
Botelho de Magalhães offerecer a pensão mensal de quinhentos 
mil réis. Fernandes da Cunha fortaleceu a recusa com esta mol- 
dura de aço: "-Respeitem minha pobresa honrada." 

Era um homem. 

* 
* * 

José de Akncnr. .- Ministro poderoso, com justa e vasta 
nomeada obtida no jornalismo partidario, no romance e na advo- 
cacia forense, aos quarenta annos xeestreou, em 1869 na Camara 
dos Deputados, o apreciadissimo autor do "Guyany". Foi ex- 
traordinariamente applaudido. Verdadeira ovação, unanime como 
a Assembléa Conservadora que o escutava, e só o inter.rompia 
com as açclamaçóes no final dos periodos, lhe coroou a affirma- 
tiva de que era ella "essa Assembléa, a aurora da regeneração 
do systema representativo". Fóra do parlamento, porém, nem 
uma idéa alcançou maior somma de glozas satyricas. 

Voz fraca. Magro, e quasi rachitico. Pwturbada a acção ora- 
toria por um lapis que lhe não deixava em paz os dedos da mão 
direita. Pzlavra desembaraçada, porém; dicção mrrecta; olhar 
vivissimo. Talento effectivo a exigir, e a obter, do auditorio re- 
conhecimento e respeito; adornada tanta superioridade pela per- 
manencia na altivez incorruptivel. Era assim esse José de Alen- 
car que, de 1869 a 1877, da reestréa parlamentar á morte, figurou 
na politica e na attenção do paiz com um destaque rarissimas 
vezes por outros excedido. 

Na reestréa annullou elle a sentença com que Teophilo 0th- 
ni lhe condemnára a estréa em 18ó1: "-Não vale um capitulo 
do pai. Volte aos seus folhetins." 

* 



Divulgara-se a certeza do imperial convite para que o f,rade 
voltasse ao pulpito depois duma ausencia de dezoito annos. Re- 
cinto repleto+ Impaciencia geral. Artista e poeta, presente á so- 
lemnidade. relatou-a Araujo Port'Alegre com inexcedivel dese- 
nho: "Numeroso e intelligente auditorio se premava em todo <r 
ambito do templo cujas alas eram pautadas por uma corte luzida; 
os corredores, a s  escadas, e todo o a&o se coroavam de especta- 
dores desensoffridos, de homens, de mulheres, que vinham assis- 
tir á essa nova resurreiçáo, á essa nova vida da palavra sagrada." 

Numa,sala proxima, braço encostado ao hombro de molecote 
a lhe contar e guiar os passos, perguntava o frade, respondendo- 
lhe o f?mulo: - Muita gente? - Muita, senhor pa*e-mestre; não ha um Iogar vasio e m  
toda a egreja. 
- Muitos galões? 
- Veiu toda a e6rte. senhor padre-mestre. - Tenho ;medo. Tenho medo. 

............................................................. 
Alto, rapido nos movimentos, fronte espaçosa, olhos grandes 

que a gotta serena parecia illuminar, palavras bem syllabadamen- - 
te proferidas, imponente: desde os primeiros pensamenkps se. 
apossou Monte Alverne da attenção completa do auditorio, e  não^ 
foi por ella abandonado por um momento sequer! Indírecto, ma-~ 
gistralmente fechado o paragrapho inicial por um aproveitamen- 
to do Apocalypse, o exordio, só por si, foi u.ma peça inteiriça, 
maravilhosa ! 

oração, pela genialidade daquelle frade cego! , 
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Quando, no Brasil até 1882, o idealismo leccionava philoso- 
phia, e o lyrismo e o romantismo metrificavam e faltavam á lar- 
ga, de norte a sul e de sul a norte repetia o povo tres revelações 
da iutelligencia nacional: "Minha terra tem palmeiras" de Gon- 
qalves Dias, "Napoleáo" de Gonçalves Magalhães, e trechos 
do celebrado sermão de Monte Alverne. Dellas, qual a um pouco 
lembrada !ioje? A reestréa do frade. 

MEIAS DE LAET 

Em 21 de Abril de 1821 no Rio de Janeiro, vinte e nove annos, 
dia por dia e talvez hora por hora, após o espectaculosb enforca- 
mento do encapusado Izidro de Gouvea, succedeu, alli pelas ban- 
dar do actual edificio onde funccionam a Alfandega e a recente 
.e unica circular relativa á altura dos sellos, um facto que bem se 
enquadraria no rol dos impossiveis se, no Brasil, o impossivel 
não andasse quasi sempre em companhia do provavel. Conto 

Convocados e reunidos os' homens bons da parochia para a 
escolha do eleitorado comarcáo que teria de eleger representan- 
tes ás Córtes Portuguezas - tudo consoante as meticulosas 
ínstrucçóes de Manoel Fernandes Thomaz, estadista já em máu 
-estado poic pouco tempo depois dellas durou - ao  comicio nota- 
.damente compareceram o influido padre Macamhoa, gritáo po- 
pular, e, com fivelletas de ouro nos sapatos, seu ajudante padre 
Laet, antipathico como todo o franzino dado a mellifluo e con- 

Com a i  hahituaes e toleraveis irregnlaridades, proseguia o 
processo. politico quando o exercito e a armada em nome da nn- 
$áo, sem aviso ás outras partes interessadas,-a tiro e baioneta 
dissolveram a numerosa assemhléa. Fugiram energicamente va- 
~ i o s  patriotas. Perdido na multidão, padre Macamboa pe;deu o 
.enthusiasmo. Padre Laet, esse, "tendo, durante o motim, conse- 
,guido atravessar sem se f q i r  uma vidraça, chegando á casa veri- 
ficou haver perdido as meias, sem todavia ter tirado os sapatos 
durante o conflicto e a carreira". 

Um sacerdote com os sapatos por dentro das meias.. . In- 
crivel! Brasileiro, porém. E tão brasileiro o phenomeno que. pa- 
rece, estabeleceu systema e fundou regimen, atopetando nossa 



histeria, e muito especialmente a nossa actualidade, de casos in- 
decifraveis, identicos ao do padre-Laet. 

Somos ainda, em assumptos inexplicados, o mesmo que era- 
mos ha cem annos. Interroguemos com lealdosa e intelligente 
calma o dia de hoje a respeito das anomalias que o preenchem, 
e elle nos responderá w m  o mesmo silencio inexpressivo a que, 
pertinazmente, se acolheram as meias do reverendo, desde esse 
barulho inicial da nova ordem de cousas que transformou ã colo- 

. nia em nação livre. Exemplos? Exemplos: - Du,m dos commandantes positivistas sob as ordens de Ne- 
pomuceno Saraiva nas agitações riograndenses, leio esta phrase 
final de telegramma noticiando combate: "Retirei-me victo- 
rioso". 

Não entendo, absolutamente não entendo tão profunda re- 
forma na estrategia militar! Desafio que m'a expliquem em tra- 
ducçáo concreta. Bradam contra ella todos os fastos marciaes 
greco-romanos; ensinam essas respeitahilissimas licções dum 
pasfado trinta vezes centenario que o tropheu, prova do trium- 
pho, só podia e só pode ser levantado no local da batalha, não 
em ponto afastado, menos ainda em viãgem, em logar incerto e 
não sabido. 

Porque adoptar no nosso paiz costume diverso? Costume tão- 
inesperado como esse de perder as meias conservando os sa- 
patos I ?  
- Pelas minhas contas, tres dias apenas nos separam da lei 

que exige facturas assignada?, optimo alvitre para o commercia 
por atacado, pessimo porém para o a varejo, que soffrerá mais 
uma crise em continuação ás que já o torturam. Em crise maior 
está, reconheço, o meu raciocinio deante dos diccionarios, todos. 
da iingua nacional. 

Declaradamente "a factura assignada veio substituir o im- 
, porto sobre a renda", num paiz de dinheiro fiduciario, onde por- 

tanto ninguem pode saber a o  certo a renda que tem. Complicou- 
se a difficuldade mais do que era de espwar e é de praxe nas 
arrecadaçki brasileiras, porque, sendo irrevogaveis os nossos 
impostos, aconteceu que a substituição do imposto sobre a renda 
pela factura assignada foi, por seu turno, substituida pela substi- 
htiçáo do verbo "substituir" pelo verbo "ficar". Entenderam? 
Eu, não. 

Um mistiforio acabadissimol Tratando-se, porém, dum ex- 
franho caso de permanencia provada do que foi evidentemente 
substituido, aconselha o mais elementar criterio o adiamento de 
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sua elucidação para depois de bem explicado o desapparecimento 
das meias do Padre Laet. 
- Desviando-se do rumo de Palermo, communicação diplo- 

matica informa á curiosidade brasileira ter o governo do Para- 
guay suffocado uma revolução, "mudando-se a administração 
para um navio". 

Isso está, quando menos, enigmatico. E' natural que quem 
soffre de suffocaçáo mude de logar p v a  respirar mais á vontade. 
Suffocar, porém, os outros e, acto continuo, mudar-se para bor- 
do com empregados, archivo, roupa, erario, etc. não é procedi- 
mento que, excepto no das meias em 1821, encontre precedente 
que o allivie da suspeita de original, excessivamente original, nas 
tentativas de equilibrio entre a parvoice e a meutira. 
- Começou, com o semestre, a estação das mensagens esta- 

duaes; dura, em regra, mez e meia. Das que tenho lido nem uma 
annuncia saldos orçamentarios, nem uma eleições pleiteadas por 
mais dum candidato, nem uma inexistencia de deficits, nem uma 
diminuiçao effectiva de impostos, nem uma extincção de compro- 
missos internos ou externos, nem uma a punição de desfalques, 
nem uma a não venda de cartorios, nem uma a restituição de 
qualquer quantia ao erario publica; todas as mensagens, porém, 
correm transcriptas com enorme cauda de adjectivos laudatorios, 
candidata cada uma á oitava maravilha do mundo. Não entendo! 

Confunde-me a logica do caso. Então, sé as mensagens dis- 
sersem que as dividas haviam sido resgatadas, legitimas e dispu- 
tadas as eleições, castigados legalmente os concussionarios, 
equilibradas a receita e a despeza, observada a lei, praticado o 
direito e frequentada a egualdade: então, deviam ser, ellas todas, 
censuradas, ridiculisadas, deprimidas? Não entendo, não entendo. 
Baralham-se-me os raciocinios, entrechocam-se-me os motivos, 

quando teimo em pensar nisso. 
Mas pensar para que? Para que pensar, com evidente desres- 

peito á proveitosa lei do menor esforço, em problemas sociaes e 
negocios publicas, quando não tarda essa sublime e generosa 
"'lei da imprensa", entidade juridicamente republicana que se 
propõe pensar por todo se por mim, estudar, discutir, decidir por 
mim e por todos, corrigindo o paiz inteiro na  escolha dos voca- 
bulos, na melhoria do estylo, no relativo acatamento á rapinagem 
posiciouada, na persistente dispensa de prestação de camandulas 
.orçamentarias? Para que, se vamos ter uma lei, substituta uni- 
versal, especialista em encyclopedia, lei que sabe tudo, l e i 4  qual 
eu desde a :ua vespera prometto a minha mais completa e grata 



CAMPOS SALLES 

Dia a dia enriquece de elogios na memoria do paiz esse 
paulista que não enriqueceu na politica. 

Constantemente, o applauso lhe aureola o nome, e de tal 
arte lhe estão as comparações a abalisar a fama e relembrar o 
mqi to  que o seu perfil de estadista, nas cogitações da posteri- 
dade, entre a historia e a legenda, se mudará da analyee para a 
veneração. 

Exercendo a suprema autoridade num periodo excepcional 
atopetado de embaraços, ainda vacillante a ordem, rebaixada 3 
taxa cambial, indeciso o credito e empobrecido o erario, Manuel 
Ferraz de Campos Salles governou sem emittir papel moeda, 
administrou pfestando contas ao povo e, do instante da posse 
ao momento da retirada, respeitou essa liberdade da imprensa, 
que Henri Heine claosifica "o melhor resultado do  direito de 
pensar" e que, para Pedro 11, significou a ininterrupta e allegada 
gloria do seu,longo e saudoso reinado. 

Não houvesse Campos Salles ascendido á direcção da terra 
brasileira, e attingiria proporções de áxioma a suspeita, corrente 
e crescente cada vez mais, de que, com a imprensa livre e a pres- 
tação pqlamentar 'de esclarecimentos ao contribuinte, não dura- 
riam nove mezes, no Brasil, as instituições proclamadas em 15 
.de Novembro de 1889 pelo Exercito e pela Armada. 

No acatamento á autonomia do pensamento impresso, en- . 
fontrou o brasileiro, em Campos Salles, um sincero e decisivo 
continuadoj das praxes imperiaes. Abusos houve em ambos os 
~egimens, em ambas as governações; tão rapidamente sustados 
foram elles, porém, que até se prestam suas reminiscencias a eu- 
comiar ao autoridades que os puniram. 

Dos inicios do ~r imei ro  reinado (quando & organização da 
nacionalidade, numa phase anormalissima por todos os motivos) 
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algumas pauladas no jornalista Maia, facto destituido de alcance 
e nu110 de consequencias, só se têm prestado a queixumes e estri- 
bilhos desses perennes principiantes de historia que, dogmaticos 
em sua ignorancia e porque privados de opinião, intentam fazer 
acreditar que têm opiniões. 

Eni 1869, o simples boato propalado pelo partido liberal de  
que os conservadores, donos da situação por um golpe de Estado, 
iam apresentar ás Camaras projecto "regulando a liberdade de 
imprensa", p~ovocou immediata e vigorosa negativa do gabinete 
de 16 de Julho, presidido pelo venerando, mas reaccionario Vis- 
conde de ~tabora$. 

Ainda nessa situação conservadora, apedrejado o jornal 
"Republica" por gente arregimentada pelo literato portuguez 
José Feliciano de Castilho, tal foi a repercussão parlamentar d o  
escandaloso caso, tanto o abalo produzido no animo publico, que 
não tardou a interferencia ministerial para que o orgáo demo- 
crata, suspensa a suspensão, revivesce e continuasse. 

Desse respeito ao brio do povo, desse exemplo de civilisação 
e dignidade, foi Campos Salles um attestado vivo. Quanto mais 
o insultavam, quanto mais o vaiavam, mais elle vedava a censura 
ao jornalismo, mais eUe assegurava, mais elle tranquilisava a 
independencia do pensamento alheio. Lembra Chateaubriand: 
justamente quando m'ais o aggredia a inveja dos inimigos, quan- 
do lhe attribuiam plagios e incongruencias, falsidades e recuos, 
ferindo-o fundo nesse orgulho literario que muito excede ao do 
homem politico, foi então que o seu pudor e a convicção da pro- 
pria honra o incitaram a patrocinar, com a voz e com a penna, 
sem rodeios, sem circumloquios accommodaticios, o direito e a 
immunidade dos seus maiores adversarios! 

Ouro de lei este invocado exemplo do, talvez, mais perfeito 
jornalista da gloriosa França? Sim, sim. Temos nós os-brasilei- 
ros, porém, para replica triumphante aos politicos receiosos d e  
que lhes descubram confusões de contas com contos nos escani- 
nhos orçamentarios, um pouco de prata de casa, prata de lei 
tambem. 

Foi em Maio de 1838. Voltando ao  Parlamento, após quinze 
annos de ausencia, assim abrilhantou Antonio Carlos um dos pri- 
meiros topicos de sua memoravel reestréa: 

"Fallaram deputados da opposição sobre a liberdade de im- 
prensa. Sou o primeiro a confessar que grandes erros tem ella 
praticado em nosso paiz; a minha popr ia  familia foi abatida at& 
ser tratada de gallega; os meus fracos conhecimentos foram re- 
duzidos pela imprensa á simples memoria; imputaram-me vicio6 



que eu não hnha; attribuiram-me crimes em que, graças a Deus, 
nunca incorri. Apezar disso digo que é melhor que nos chamem 
o que quizerem, e que escrevam livremente, do que atacar-se o 
primeiro paladino das instituições livres. Hão de apparecer abu- 
sos tanto mais notaveis quanto menos civilisada for a naçáo. 
Esperemos que, com a nossa maior civilisação, desappareçam 
essas nojentas diatribes de que a nossa imprensa se resente.Ma.s 
emquanto não formos assim civilisados, antes sofframos os in- 
convenientes do que a destruição daliberdade de imprensa; se 
locarmos nella para cohibir abusos, talvez a destruamos. E' pre- 
cisa que a liberdade exista; se os abusos são inherentes ao uso, 
resignemo-nos com paciencia. Creio que a legislação que temos 
é ainda muito inquisito~ial, pouco. liberal e não satisfaz ao phi- 
losopho. 

Estou persuadido que até as personalidades, que se publicam 
a nosso respeito, são boas, pois a nação fica mais habilitada para 
julgar de nós; taes personalidades a respeito dos que se dedicam 
á vida publica orientam a nação sobre os empregos de confiança, 
isto é, a quem ella os deva continuar ou retirar. Quem quer ser 
homem publico, quem se quer dar a espectaculo tenha paciencia: 
sujeite-se a isso, que é o tributo que paga a superioridade á inveja 
da inferioridade." 

Assim dizia Antonio Carlos, quando Deputado governista. 
Assim agia Campos Salles, quando Presidente da Republica. 
Consciencias respeitaveis! Nem uma dellas degradou a na- 

tureza humana. Ambas adoravam a patria, a imprensa e a li- 
berdade. 

ELLE FALOU! 

Foi na revolta Slvino. 
Na fortaleza da Lage, mais do que o commandante, predo- 

minava a figura herculea. calma, silenciosa, com cicatrizes na 
frente, do alferes Florimundo. Todos o respeitavam, todos o ad- 

-miravam. Taciturno, o no tiroteio, o ultimo a abando- 
nar a s  muralha? visitadas de continuo pelos obuzes e sulcadas 
pelos estilhaços, o bravo rio-grandense não chegou, talvez, a em- 
pregar vinte monosylla~os durante essa Iucta, que terminou pela 
rendiçk dos revoltosos, pela sua condemnaçáo á morte e pela 
comedia da amnistia. 
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dessa anormalidade, mesmo como engodo á boa fé, qualquer ten- 
tativa de meia explicação. 
, E estava o caso prestes a aposentar-se na indifferença pu- 

blica, amortecendo na despreoccupaçáo geral, semi-esquecido 
como oe fosse um bonus da Independencia, quando o fusilamento 
duma creança brasileira por patrulha paraguaya acaba de recol- 
local-o, com probabilidade de peymanencia, na attenção desper- 
tada do ~ a i z .  Archi-raro, poderoso de originalidade, o renascid~ 
caso ! 

Constatam as chronicas de todos os povos mais de mil e uma 
expedições militares com o proposito de escravisar populações 
invadida?, aprisional-as, matal-as á fome até ;  de matar-lhes a 
fome, porém, foi, este de Matto Grosso, o caso numero um. Caso 
extraordinario, como o que mais o seja, a marcha duwa revo- 
lução politica tendo como escala uma revolução culinaria nos 
babitos jndiciarios e nas attribuições policiaes de paiz limitropbe! 
Fel-a, sim, o chefe paraguayo, mas em Matto Grosso, circumstan- 
cia de molde a attenuar o pasmo que estava o facto tanto a pro- 
vocar como a merecer. 

Essa enorme região, inexplorada mas verdadeira reserva da 
patria, cono não sei onde a denominou não sei quem, taes pe- 
culiaridades encerra que á affavel consideração e á sincera to- 
lerancia dos que a observam cumpre julgal-a por um codiga 
bastante efpecial porque bastante regional. 

Esse banquete paraguayo em cuja sobremesa juiz brasileiro, 
habituado por officio a despachw intimaçóes, teve de recebel-as, 
revelará oppurtunamente sua explicação cathegorica. A tardança 
lhe não prejudicará o diaphano da lucidez. O esclarecimento será 
decisivo: que em Matto Grosso é assim que as cousas passam. 

Lembre-se, para exemplo convincente, o que lá succedeu por 
occasiáo da nossa matricula na aula dos povos livres. Recebendo 
a cidade de Cuyabá, em 8 de Março de 1823, com a noticia da 
coroação de Pedro l .O ,  o decreto que instituia no Brasil a bandei- 
ra verde e amarella, immediatamente, com bailes, foguetes, dis- 
cursos e cavalgatas, adheriu ao decreto e á noticia, mas só deli- 
berou içar a bandeira em 12 de Outubro de 1824, um anno e sete 
mezes mais tarde. 

Tardou. Retardou. Fez, porém, serviço completo, acabado. 
inabalavel. Ergueu muito a bandeira nacional. Levantou-a de 
verdade. Içou-a par que jámais rastejasse. Ninguem a collocou 
mais sobranceira. 

Agrada-me a altivez. Eis porque eu gónto de a t t o  Grosso. 



Não conheço no Brasil outra terra com tão pouca gente e 
eom tanta bravura. Não ha no mundo fronteira tão mal defen- 
dida pelos homens! 

Firmes, nesse mesmo reducto que, decorridos treze lustros, 
attestaria a sagacidade impavida de Hermenegildo Portocarreto 
resistindo, com duas centenas incompletas de subordinados, aos 
assaltos de tres mil combatentes, em 1801 os quarenta milicianos 
d e  Ricardo Serra haviam afugentado os quatrocentos hespanhoes 
de  d. Lazaro da Ribeira! Predominou em ambos os  feito^ a tena- 
cidade reflectida Nessas, como em todas as acçóes defensivas 
que Matto Grosso relata, o traço da deliberação heroica é ma- 
nifesto; nellas a vontade pretere o acaso. 

Matto Grosso é Antonio João, em Dourados, matando e mor- 
rendo porque friamente re~olvera matar e morrer. E' Cabriel 
Barbosa duellando com a vanguarda dum exercito. E' o "Chiba", 
aquelle soldado varioloso do combate do "Alegre", que só ge- 
meu quando lhe arrancaram o cinturáo preso ás pustulas, que 
lhe tirariam a vida porém não a gloria. 

O clarim de Pirajá - Lniz Lopes desobediente ao  comman- 
dante, trocando o signal de retirada pelo toque de avançar e 
degollar, e dess'arte determinando a victoria -.difficilmente en- 
contraria capitulo, que lhe offerecesse guarida, nas narrativas da 
intrepidez desse povinho que tantas vezes murou com o sacrificio 
e com a valentia o extremo occidental da nacionalidade. A resis- 
tencia mais subjuga accideutes do que os ajuda. Matto Grosso 
é assim. 

Não que lhe faltem singularidades: tem-nas, mas que lhe não 
deturpam o feitio histotico embora desafiem a admiração e 3 

exame, como aquella exquisitice de aosignar, e manter pwla- 
mentarmente o sobrenome de $'Manso" o principal responsavel 
pelo prolongado morticinio, em actividade desde 30 de Maio até 
3 de Junho de 1834, que, aliás, recebeu dos documentos officiaes 
*e levou para a tradição o quasi singelo nome de "Ruga". E, 
mais, o apparecimento, em fins de 1790, na cadeia de Cuyabá, dum 
irmão de Tiradeutes, perseguido por credores, contrabandista 
confesso, amigo intimo do illustre e honrado juiz Dr. Dioga de 
Toledo Lara e Ordonhes, e exemplarissimo vigario, que fera, de 
Sabará e Pitanguy, enigma cuja decifração, pesquizada com cri- 
terio, talvez acarrete a de outras duvidas perturbadoras do nosso 
passado. 

Onde, porém, e porque esses factos, inexplicados e não in- 
explicaveis, depuzeram contra a indole patriotica e a orientação 
-voluntariosa dos filhos de Matto Grosso? A seu respeito, mais 
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Curioridade mais que razoavel, todavia, foi a sua, por occa- 
sião dessa libertadora insolencia do jornalista Scully. Tratava-se 
de conhecido estrangeiro, inglez com relativa significação social. 
Inapagados eram ainda os agastamentos de nossa victoria no 
desenlace da questão Christie. Não muita: semanas nos separa- 
vam da energica repulsa do Ministro da Fazenda á disfarçada 
imposição bancaria dum emprestimo londrino. 

Demais: ventilava-se demissão de autoridade superior e 
Pedro 2.0, só quando um funccionario não encobria incompeten- 
cia provada, flexibilidade de caracter e mediocracia incuravel, 
concordava sem objecçóes protelatorias em despedil-o do emprr-r  
go. A bondade é a virtude doe fortes. 

Materia maxima aos debates forneceu o incidente Scully ao 
primeiro despacho ministerial. Tendo contra as suas duvidas o 
Darecer dos sete ministros, o imperaute preferiu não pôr peito 
ao caso. Conformado com a razão alheia, cedeu. Sem crise, o 
assumpto seguiu rumo dos factos consummados; não mais delle 
se  falou. 

Prestava-se o p~rlamentarismo a semelhantes conciliações; 
não supprimiam ellas a autonomia da individualidade politica; 
educavam-lhi. o valor na condesceudencia, e essa predominava 
desde que a discrepancia não concernia a principias essenciaes 
do programma do partido. Secretariado não era famulagem. 
Dess'arte se equilibravam, no homem que se consagrava aos 
azares da vida publica, a dignidade e a responsabilidade, sendo 
mesmo, nos vultos eminentes, como que previstas as attitudes 
pela perspicacia da sensatez popular. Fiscalizava-os a opinião 
atteuta do paiz; sua prestação d e  contas desconhecia intersticios. 
No regimen era .effectiva a circulação do pudor. 

Normalmente necessarias, as concessões não significavam 
recaos; praticavam-nas, no proposito de bem servir o Brasil, 
tanto o throno como os seus auxiliares, sem incompatibilidades 
desairosas, sem queixumes individuaes. E disso exemplos super- 
abundam. 

Que, na mudança do suffragio indirecto para o directo, em 
1881, fora vencido pela vontade do pai& varias vezes repetiu o 
imperante sem que, a despeito da importancia social do problema, 
se lembrasse alguem de reclamar a successão do throno. 

Ao segundo Aureliano Coutinho, interrompido num relato- 
rio por declaraqão imperial que desapprovava a pouca .repressão 
dum motineiro ataque ao "Corsario", jornal violentissimo, teve 
o Imoerador. inconcluido o relatorio. de conceder a demissão do 
Chefl de ~ o i i c i a  da Capital do lmperio. 

. . 



interessante resposta : - Deixe-os. E' bom que esses moços vão desde já apren- 

TAMBEM 

Receber, ler e entender os tres volumes do "&hivo Diplo- 
matico da Independencia", foram lazeres que me custaram O 

prazo dum mez. Agradecer á competente secretaria dos Negocio' 
Exteriores a deiicadeza da importante offerta, serviço é que 
corre por conta deste paragrapho. Elogiar os prefacios que. bri- 
lhante e syntheticamente, premiam as natnraes e correctas sub: 
dlvisóes do admiravel trabalho, significa ao mesmo tempo obri- 
gaqáo e jnstip. 

Que opulencia de subsidioe historicos! Quanta luz projecta- 
d a  pelos documentos, em regra asylos da realidade provada, sobre 
a nossa phase i u u i  de povo livre! Abundam, nesses tres volu- 
mes nitidamente impressos e cuja co~ecção  de provar beirou a 
excellencia, contradictas e desmentidos a esses, no Brasil como 
no  resto do mundo e adjacencias, censores que, de exclusão em 
exclusão, acabam limitando o universo a si mesmos. 

"Maneira capciosa de serem, afinal, encomiados", ensinou 
Edgard Quinet e niuguem aprendeu. Nem eu. 

Mas como, no exame desse interessante "Archivo Diploma- 
tifo", ficamos longe de Mello Moraes adulterando as revelaçõ~s 
d e  Menezes Drummond, personificação da verdade testemunhada 
pela intelligencia e pelo deeinteresse; e longe ainda daquelle ou- 
Vo prodnctor immoderado, competente em barafundas,perdu- 
lario de timpo e de papel, que despendeu onze paginas confun- 
dindo iegultaresto de sociedade maçonica com projecto de 
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Só é & esperar que as volumes subsequentes continuem a 
contribuir para o julgamento definitivo dessa geração que, di- 
vidida a sua camada directora em grupo de resolutos e grupo de 
vacillantes, nos legou uma patria em perfeita'? condições de 
viabilidade. E' de esperar que cada uma das figwas desse emi- 
nente drama politico receba indicação do logar que lhe compete 
como participante dos serviços que, cumpre reconhecer e attes- 
tar, ambas as .parcialidades, ambos os grupos prestaram com 

Bonito, o quadro olhado á distancia. Foi hi cem annos. Va- 
gente e prudente, estudado e praticado, o programma dos reso- 
lutos; completo, o seu vabalho. Bipartiram-lhe o labor as cir- 
cumstancias. 

Separar do pae argucioso o filho atrabiliario e briosamente 
imp~?lsivo; revoltar o animo publico contra os intuitos mais ou 
menos recolonisadores das c0rtes de Lisboa; apparelhar a fu- 
tura repulsa per&ittindo o desembarque de armamentos inde- 
pendente de direitos a?frindegarioç e vistos consulwes; arranjo 
l e  d,inheiro, na praça, para as despezas inadiaveis; pormenori- 
sada: instrucçóes aos agentes do governo na Europa e na Ame- 
rica; rapida repressão de explicaveis tentativas lusitanas em São 
Paulo; providencias, civis e militares, para a incorporação septen- 
trional ao movimento autonomista do sul; taes os feitos mais 
concatenados e significativos dos dirigentes sociaes da ex-colonia 
até 2 de Junho de 1822; até a installação do "Apostolado", cuja 
parimeira turma, sob presidencia directa do archonte-principe, 
tinha por distico a legenda "Independencia ou Morte". 

De então em deante, sequentes, iniuterruptas, pullulam me- 
didas abertamente contrarias a qualquer funccionamento do do- 
minio pIONgueZ. Cada decreto do poder executivo, cerceando as 
allegadas prerogativas da já mais que discutivel metropole, vale 
e ostenta um golpe ás escancaras, aclara-se o problema. Acata- 
dupam-se os incidentes; precipitam-se as delibera~bes. Navios 
portuguezes são declarados propriedade brasileira; declaradas, 
outrosim, inimigas as forças portuguezais existentes no paiz. 
Officia-se ao nosso agente em Londres para que peça o reco- 
nhecimento da independencia. Funccionam na capital procura- 
dores geraes das provincias. Unifica-se o pensamento nacional 
E' convocada a Assembléa Constituinte. Repercute o brado do 
Ipiranga. Ha mais uma nação entre as nações. 

Associam-se naturalmente os interesses contrariados peia 
patriotica transformação administrativa. Aceitando, aliás sem 
constrangimento, o facto consumado, os nutantes da vespera. 



activos da segunda  hora, chegam ao poder pelos degraus da in- 
triga. exilam os antecessores, reprimem a desordem e, em ver- 
dade fortificando a victoria alheia, consolidam a independencia 
nacionat Melhoram o esboçado projecto de constituição. Mantem 
as repartições publicas reorganizadas umas, creadas oufras, nos 
moldes exigidos pela revolução recente. 

Se fosse possivel racgar essa pagina do nosso passado! 
Tudo isso aconteceu ha cem annos:Ha tanto tempo, pois! 

Mas a documentação, ora publicada pela prestante e illustre Se- 
cretaria dos Negocios Exteriores, e cujo enviamento muito re- 
agradeço, elucidando alguns casos duvidoso? e completando a 
prova de varias asserçóes mais discutiveis do que discutidas, 
como que illumina esse periodo da nossa histeria, fazendo-o 
traneparente, fazendo-o tão de hoje, .tão actual! Nelle successos 
houve que, pela coincidencia, até parecem esta? á vista, estar 
quasi á mão. 

Tambem em 1823 foi desvalorisado o poder legislativo. 
lambem em 1823 as fortalezas da Lage e de Santa Cruz 

tinham muita gente detida á espera de processo ou de amnistia. 
Tambem em 1823 a liberdade de imprensa não estava bem 

de saiide. 
Tambem em 1&B não tinha saldos o erario publico. 

do govefno. 
Tambem em 1823 o Uruguay estava em vesperas de dispen-. 

sa r  a nossa amizade. 
Tambem em 1823 os argentinos desconfiavam de nossas 

preoccupações paraguayas. 
Tambem em 1923 a marcha dos acontecimentos se ia, lenta 

porém effeetivamente, encaminhando para Ituzaingo, onde, tam- 
bem, o commandante não vencido se chamava Alvear. Tambem 
ISSO. . . 
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CULPAS NO CARTORIO 

"Temos até hoje deixado de nos re!erir ao sen;isr ouvidor 
'mór Japiassú por ser um homem destituido de vergonha, incapaz 
de melhora e antes de deterioração." 

Foi assim, foi nesses desamaveis termos que em S. Paulo, 
n o  periodico L u  BrruileBq João Baptista Telles de Queiroz, 
vulgo Matraca, jornalista de penna suja porém de mãos limpas. 
começou em 1829 um editorial contra o poderoso, illustre e ho- 
nesto magistrado dr. Candido Ladislau Japiassú. A arremettida 
provocou debates e commentarios; a isso, todavia, se limitou a 
historia inteira do irritante e irritado artigo; pequeno como elk  
foi o seu destino no mundo paulistano e adjacencias. 

Porque o offendido juiz não cogitou de castigar o aggressor, 
aupprimindo-lhe a liberdade de imprimir o que pensava, ou o 
que sem muito pensar escrevera? Faceis, acodem as respostas: 
porque iranquilla lhe estava a consciencia que, funccionando 
sem sophismas e subterfugios, o convenceria de que uinguem, 
amigo ou inimigo, adversario ou correligiona,rio, o julgara me- 
recedor de tanta insolencia; porque, intelligente. bem entendeu 
Candido Japiassú qne impor silencio á injuria e á calumnia fora 
d a r  azo a que as suppuzessem portadoras de verdade; porque, 
como ensina com vantagem e authenticando a innoceucia o senso 
commum, "quem não deve não teme" ; porque, em summa, "elle 
não tinha "culpas no cartorio". 

Já então, caracter ás direitas, conhecido e reconhecido pela 
frequencia na hombridade; era elle o mesmo puro resoluto que, 
alguns annos mais tarde, generoso, espontaneo, sem procuração, 
teria de apparecer como defensor eloquente das victimas que 
deviam ser levada? a ferro e fogo, conforme a phrase consa- 
grada e a senha em vigor durante o predominio agudo de Diogo 
Feijó, tão violento no poder como accomodaticio fóra delle. Não, 
não tinha "culpas no cartorioJ',-e por isso procedia de cabep 
alta, o tradicional ouvidor mór da velha terra paulista. 

Não as tinha; outrosim, esse Diogo Antonio Feijó, modelo 
d e  honradez e de castidade na vida privada, quando, dispondo de 
innumeros instrumentos de coerção e de faceis meios de vingan- 
ça, indifferente e sobranceiro lia os não ruins vwsos do Guima- 
rães Petisca e por elles ficava informado de que, ao penetrar no 
Paço da Cidade como regente, fora recebido por quatro mere- 
erizes pretas! Não, náo tmha "culpas no cartorio" o ex-propa- 



o casamento dos padres, e por isso não tremia dos 

trarias á imprenoa, e Feijó bem imaginara que mais tarde 
mais cedo podwia vir a ser jornalista, larapio nunca. 

Affirme-se sempre: quanto á imprensa, esse politico arbitra- 
rio foi um modelo de tolerancia legal, foi um exemplo de mo- 

de bossos dias e ainda com algumas tertemunh*~ de vista, é 6 
dePedro 2? annualmente ridimlisado em cançonetas carnavales- 
a s  e revistas dramaticas, sorrindo superiormente do sorriso dos. 
seus subditos deante dessas naturaes expansões da inevitauel. 
nequicia humana. 

Pouco amos antes de sua deposição, agitada a praça do Rio- 
de Janeiro pelo desdobramento das acçóes muíto em alta da 
companhia do Jardim Botanico, assanhada a mdedicencia e es- 
palhadas mordazes suspeitas, Angelo Agostmi, habii caricaturis- 
ta estrangeiro, induiu numa das suas satyras artisticas a figura 
do nosso monarcha sur~ipiando lucros da famosa operação. O es- 
candalo, porém, nHo viveu mais de quinze dias. Nem uma -auto- 
ridade em exercicio se lembrou de impedir que se elle poudesse- 
reeditar. Nem Pedro SP, espirito equilibrado, toleraria liquidação 
de suas queixas pessoaes com sacrificio da lei. Como todo o 
brioso, era magnahimo o nosso ultimo imperante. Respeitava-se. 
e respeitava a dignidade alheia. Náo, não tinha "culpas no car- 
rnrio". 

Sim! Incontida e forte estouraria a repulsa, sendo até de 
pyever partisse ella da provincia da Parahyba do Norte - berço 
do patriota e reverendo Francisco João de Azevedo pae da dacty- 
lographia, pae  legitimo^ da natural successora do jornalismo se  
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a imprensa houvesse então fallecido por falta de liberdade - 
desastre que foi evitado porque, nos tempos do Matraca, do Pe- 
tisca e do Agostini, os poderosos não tinham "culpas no car- 

UMA MONARCHIA REPUBLICANA 

Em 13 de Novembro de 1915, em Paris, ultimei com o prin- 
.cipe d. Luiz de Orléans e Bragança uma serie de conferencias 
relativas a idéas que, proclamada a restaqração, teria o Brasil, 
$e adoptar, adaptar e praticar immediatamente. 

Difficil, muito difficil era debater assumptos complexos com 
um talento educadissimo como o do principe. Nada lhe era extra- 
nho; trazia elle dados e apontamentos especiaes qualquer que 
fosse o problema. Nos casos militares, então, era inveniivel. De- 
licado, bondoso, tinha uma habilidade natural para refutar o 
contendoy, parecendo entretanto estar com elle na mais possivel 
harmonia, e não obstando isso a que o seu espirito, sincero como 
a propria sinceridade conservasse no raciocinio um ponto de 
partida que era, ao  mesmo tempo, o seu ponto de chegada: o 
Brasil, só o Brasil, o Brasil sempre. 

Dos nossos prolongadas colloquios um quasi accordo resul- 
tou. Tripartem-na as minhas notas em: idéa? acceitas, idéas a 
discutir e idéas repellidas.. . por elle d. Luiz. Recordando-as 
ajuizo de quanto teria lucrado o paiz se, em vez do prinape, hou- 
vesse a morte supprimido qualquer dos seus perseguidores! 

O voto obrigatorio, a descentralisação sem a desunião, a 
magistratura unificada, a impossibilidade de oligarchias esta- 
duaes, a entrada pacifica do proletariado ua direcção social, o 
aproveitamento de quasi todos os factores nacionaes em prol da 
patria permanente: quanta aspiração modificada pelos Lorolla- 
rios da grande guerra, quanto plano derruido pela fatalidade 
cstupida das coisas! 

No exilio antes de completar doze annos, e nos bancos aca- 
demicos até completar com brilhantismo diversos cursos, não 
teve d. Luiz occasiáo de conhecer o alto pessoal que preencheu 
a derradeira phase do segundo reinado. A esse respeito, porém. 
não lhe faltaram informações minhas. 

Certifiquei-o não só que o numero dos estadistas fôra mani- 
festamente menor que o dos politicos, mas ainda que, pela exi- 



itoral, e dahi, não só a facilidade 
tambem o consequente descon- 

ros houve que, derribados pela 
ram a sabraçar pastas em São 
nos respectivos districtos pro- 

vinciaes. 

/ 
Expliquei ainda ao  exc Ilentissimo exilado um phenomeno 

que, em parte, escapára á su juventude na patria e ao  seu atila- 
m a t o  no estrangeiro: colloc dos vitaliciamente no Senado e con- 
tinuando a influenciar a po 'tica provinciana, graças ao desen- 
volviznento das mmmunicaç es maritimas e telegraphicas, for- 
mavam os senadores, enca ecidos venturosos com preferencia 
para o governo das grandes rovincias, uma oligarchia que punha 
e dispunha dos destinos do paiz e que, medrosa como toda a 
pelulancia no perigo definiti o, nem se animou a i r  dizer adeus, 
em 15 de Novembro de 1889, ao monarcha desthronado! 

Nos tres ultimos quindenios do segundo reinado, asseverei 
com conhecimento pqfe i to  de facto ao meu imperial c muito 
tolerante ouvinte, nem uma intelligencia esperançosa abriu cami- 
nho na vida publica sem prévia licença da oligarchia senatorial. 
Resultado humanamente logico: a mocidade provinciana foi, pela 
lei do menor esforço e pelo impulso da autonomia prop~ia, lahu- 
tar  e agir em arraiaes menos privilegiados, e mais egualitarios 
portanto. Na hora do desespero a realidade não permittiu duvi- 
das: todos, mais da Monarchia do que para a Monarchia viviam 
os senadores. 

Para modelo do nullo feliz, exacto exemplar da esterilidade 
intellectual, memorei-me e á attenção utilissima do principe, o 
nome de quem, em me& seculo de vida publica, fora deputado 
provincial, deputado geral, diplomata, ministro, senador, presi- 
dente do Senado, presidente do Conselho, presidente de pro- 
vincia, titular, conselheiro de Estado, condemradissimo, sem que 
a curiosidade - por mais que esgravate o nosso parlamentaris- 
mo, as nossas collecçóes de leis, as livrarias e os archivos par- 
ticulares, as bibliothecaa publicas, a lenda e os ineditoriaes da 
imprensa - o encontre em baixo dum pmjecto, na capa dum fo- 
lheto, enumando phrase que demore a attenção, formulando um 
pensamento erudito, gravando uma qualquer lembrança em qual- 
que,r cerebração mediana. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



Na administração, ensinou-me d. Luiz encerrando as nossas 
conferencias, o mediocre C mais prejudicial do que o mau: este 
erra e passa; o outro, alvo da tolerancia, permanece tomando o 

. . 
Havia, vê-se, nos intuitos do principe, uma "Monarchia Rc- 

publicana!" Facil e seguinte é a demonstração. 

I -Justiça una e federal. Unidade do processo. Accesso pelo 
systema mixto: escolha feita pelo Executivo em lista organisada 
por antiguidade. Restauração dos juizes municipaes. Promoto- 
,res publicos & nomeqão dos presidentes de Estado, e sua habi- 
litação para o juizado municipal após dois annos de pratica Abo- 
lição dos juizes de paz; passagem de suas attribuições para a s u p  
plencia dos juizes municipaes. 

I1 - Regularisação e encampação das dividas externas dos 
Estados; prohibiçáo de novas. No ajuste de contas poderá a 
União pactear a entrega de terrenos devolutos, quédas d'agna, 
e cessáo de impostos. 

111 - Desaccumulações. Regra: cada individuo, cada orde- 
nado. Opção obrigatoria Desistencia de restituições. 

IV - Organisação de Conselho de Estado. A~L-oveitamento, 
o quanto possivel, dos actuaes consultores ministeriaes para o 
novo instituto. Incompatibilidade das funcçóes de conselheiro 
com qualquer outra. excepto a s  de senador ou deputado; inter- 
rupção de exercicio quando presidente de Estado. 

V - Abolição dos Senados Estadoaes. 
VI - Exceptuados os casos da "tabella movel", o Executivo 

só poderá abrir creditos no segundo semestre do exercicio, e 
tomando por base infonnadora o excesso de apecadaçáo no 
primeiro. 

VI1 - Manutenção do Tribunal de Contas, aproveitada o 
quanto possivel a sua actual organisação. 

VI11 - Permanencia da actual divisão de rendas. 
IX - Suspensão facultativa de ordenados dos funcciona- 

rios de qualquer cathegorta, quando provadamente estiverem 
perturbando a ordem publica. 

X Regimen do voto obrigatorio: 
$ 1." - Sem ter votado, náo poderá o cidadão com quali- 

dades de eleitor reclamar contra actos do poder publico. 
* 



5 3P - Consideram-se já qualificados os que, em qualquer 
época, hajam exercido a função do voto. 

4P - Voto fednino, a titulo de experiencia, nas eleiçóes 

a validade da eleição. 
6 . O  - Concessão ás Academias e demais institutos de en 

sino e literanos, em condiçSes especificadas por lei, de repre- 
sentação Iegislativa por dois senadores e quatro deputados. 

5 7.0 - Indicação dos presidentes dos Estados pelas respe- 
ctivas asaembléas; escolha pela União em lista sextupla; vice- 
presidentes os votados, na ordem da votação, 

8 Ba - yerificação de poderes pelos Ttibunaes de Appela- 
qW, cumprindo-lhes expedir os respectivos diplomas, e tendo o 

de direito; decizão, dentro do praso de quinze dias, definitiva e 
publicada por edital. 

XI  - Liberdade de ensino. 
XII - Separação da Egreja do Estado. Formula: conscien- 

Ja livre na humanidade livre. 
XIII - Extincqáo do papel moeda. Refopna de tarifas. 
X N  - Durante o exercicio de mandato legislatiro, mesmo 

sentadoria ou jubilação. 
XV - L i r e  cambio. 

I*, sdia8r 

I - Xá6 é eleitor o empregado publico. 
II- - Empregados de Fazenda não poderão jogar em loterias 

ou em quaesquer apostas publicas. 
I11 - Paes de mais de oito filhos legitimas terão, quandl 

acei-ados, direito ao duplo dos prasos para a sua defesa. 
IV - F obrigatoria a data na producçQo das fabrica:, quando 

levada ella ao nimmercio. 



I& rapdudas 

I - Juiz e filhos de juiz não poderão casar na comarca onde 
tenha aquelle jurisdicção. 

I1 - Militar só se poder& inscrever candidato a qualquer 
wrporaçáo legislativa quando fóra da activa. 

I11 - A disposição anterior é applicavel, com possiveis ,mo- 
dificações, á policia dos Estados. 

* 
* * 

Epilogo explicativo: este projecto de salvação da patria, 
rascunhado quando o nosso cambio conservava algum pudor e 
o Brasil ainda não fôra ferido numa guerra sem polvora, chega 
a imprensa a titulo apenas de innocente recordo. Não ha, na sua 
publicidade, qualquer intento desrespeitoso ás legaçóee estran- 
geiras, cuja autoridade conheço, reconheço e acato. - 

BOM E SABIO 

Deixando fama para trinta amos  talvez, ha trinta dias falle- 
ceu Luiz Pereira Barreto. Dos homens superiores que tenho 
observado, nem um o sobrepujava no perfeito equilibrio das fa- 
caldades e no mnjuncto de aptidões componentes do m&to 

Na terra paulista, cujo pensamento elle enriqueceu e do- 
minou durante meio seculo com a altiva competencia de quem 
não pedia aos despotismos constituidos licença para raciocinar, 
era Pereira Barreto, mesmo quando já octogenario, a maior e 
a mais indiscutida das forças intellectuaes. Esviptor, não de 
profissão mas de vocação, ensinou philosophia, ensinou agrono- 
mia, ensinou medicina, mestre sempre, mestre em literatura, 
mestre em honestidade, mestre em qualquer debate que accei- 

Era um sabio e um bom; bom completo, sabio eminente. De 
acto seu jámais se originou,mal a quem quer que fosse. Nelle, 
a palavra nunca dissentiu da convicção. 



Politico, ignorou vinganças; luctador, não feria o adversa- 
~ i o ,  contentando-se em desarmal-o. 

No Weparo de sua illustração, tudo estava certo. Era seu 
espirito palacio opulento onde, primorosas todas, cada uma 
dar  peças da mobilia se acondicionara em logar proprio. 

Cogitando dos mais elevados problemas da especie humana. 
calma e correcto conhecedor de nossa evoIuçãonacional. discutia 
assiduamente os mais complicados assumptos, esclarecendo  as^ 

queetões com vantagem, aliás nem sempre aproveitadàs pela 
mediocracia que acceitava o encargo de as resolver. Contraforte, 
amparava co~dilheiras cujos cumes, tambem na orographia po- 
litica, raras vezes deixam de ser estereis. 

Lendo a s  obras de Spinosa sentia Henrique Heine estar res- 
rando alguma coisa do porvir. Era fambem assim a conversação 
de  Pereira Barreto; sentia-se-lhe, nas affirmativas e nos corol- 
Iarios, como que o desdobramento, a antevidencia do amanhã 
humano. 

Firme desconhecedor do desanimo, é incalculavel, é iucon- 
cebivel sua despeza de esforços em pró1 da verdade nas causas 
nobres que se lhe mostraram ao descortino. .Que prodigalidade 
d e  aptidões num nucleo monetario como o paulista, onde a iner- 
.cia moral e a passividade atavica estão asseguradas e endofsadas 
por 76 por cento de analphabetos! Num meio que, descontando- 
.se-lhe os estrangeiros, que são muitos. os itinerantes, que não 
-são poucos, a população escolar, que não tem vontade e a femi- 
-nina, que não inteyvém nos negocios publicos, corre o risco de 
v e r  sua autonomia fiscalizadora, o mais probante attestado da 
alma popular, reduzida a um modesto e indiscutivel zero. 

Trabalho herculeo, portanto; trabalho assombroso o desse 
patriota, vencendo, não poucas vezes, a iudifferença dos seus 
contemporaneos, encaminhando-lhes a attenção para multiplos e 
importantes objectos, e insistindo, insistindo no generoso afan 

.até ás derradeiras semanas de sua inteligente exiçtencia. Muito lhe 
deve o Brasil. 

O futuro oaldará em homenagens tamanha divida de grati- 
,dão? Duvido. Da actualidade, que conheceu e venerou o insigne 
-credor, pouca gente, e essa avelhentada, fóra das preoccupaçóes 
sociaes, existirá, decorridos trinta annos. E os moços de 1953, 
nos campas de Piratininga, então monopolizados por fabricas 
.com gerentes sem nomes bandeirantes, quando o acaso dum do- 
cumento lhes falar do velho scientista: oer~untarão sem curio- . .  - 

:sidade, respondendo sem pesquiza: 
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368 I~ARTIM FRANUSCO n1 

minámos uma, campanha sem exigir do adversario terras e di- 
nheiro. 

Temos, incontestavelmente temos gloAas bastantes a alle- 
gar, e, se já não repetimos com Bernardo de Vasconcellos que 
"sqemos a primeira monaschia do mundo", não devemos deses- 
perar de que uma duzia de annos de administração sensata faça 
realidade aquella aspiradora affirmativa de José Bonifacio: 
"Dum lado a Asia, doutro a Africa, no meio do mundo, o BrasJ 
de nada precisa". 

Deante do argentino, porém, uma aprasivel modestia acon- 
oelha que encurtemos um pouco o distendimento do nosso orgu- 
lho. Sem a allianp de 1.0 de Maio de 1865 bem penosas modifi- 
cações teria o nosso passado imposto ao nosso presente! 

Pormenorizadamente. ha dezoito annos, em ttabalho que 
une á veracidade dos factos rectidáo, atilada de conceitos, estu- 
dou Cecilio Baez o litigio sob o influxo de idéas não diotanciadas 
das que me estão guiando este artigo. Com o tatego do sm 
estylo valente e altaneiro, ogensador castigou a tyrannia que 
supprimiu em sua patria a liberdade e o direito. Em cada uma 
das quasi tresentas paginas do livro encontrei continuadas e equi- 
libradas reepostas a patdcios meus, não excessivos de preparo 
historico, e que, á cata de originalidade, conferem ao desassizado 
neto do Dr. Gaspar Francia proporções de heróe, e em ademanes 
de convencional horror escrevem e discutem "a terrivel chacina 
do Paraguay". 

Chacina.. . ! Mas que havia de fazer o Brasil com duas pro- 
vincias invadidas e um navio aprizionado? Pedir humildemente . . 
a Lopez que o deixasse em paz? 1 + 

Morreu muita gente nesea medonha lucta. Incontaveis fo- 
Tam. nella. os ferimentos leves e naves; innumeras a s  contu- - 
sões. Acontece isso em todas as guerras; são mesmo coisas 
obrigatorias. Batalha sem sangue só aquella engendrada por 
Dostoiemki, collegial ainda, mas já espirito creador, na qual 
"não morreu ninguem, e até o exercito russo augmentou porque. 
assustada em começo do tiroteio, uma vivandeira deu á luz". 

M a s  como os extremos se tocam! De maneira identica á do 
genial e joven slavo reflexionava um maduro capitão de policia, 
meu devedor de pequena quantia e, por motivos da revolta de 



NAPOLMO 

Sobre esteril rochedo debruçado, 
No w o o  mfimito e tenebroso, 
Que tufão ou que abutre impetuoso 
Arrojou Prometheu agrilhoado? 

A wrie  que julgou ter subjugado, 
Como o universo ao seeptro portentoso, 
Fa-10 morrer no exilio doloroso, 

.. . Sem throno, sem perdão, sem um soldado. 

Completou seu destino sobrehumano, 
Sua' gloria ha de ter '  duplo semblante : 
Cesar e escravo, martyr e tyranno. 

\ 

Morrm.. . O furacão deu-lhe um descante 
Rtgonderam bramidos do Oceano 
Ao rugir do leão agonisante. 

Tanto eomo esses, sim, tinha Luiz Pere ip  Barreto o dom 
da superioridade. Manteve-a d e  duas maneiras: foi sabb como 
os sabios E bom como os mefhwes. 

A INGRATIDAO PARAGUAYA 

Em politica nfío ha serviço? passados; só ha serviços pre- 
sentes, e devem ser cobrados de vespera. Essa opinião do abas- 
tado e eminentissiwo vencido & Marston-Moor tanto é appli- 
ave1  aos individuos quanto aos povos. 

de Paris e á annexaçáo da Alsacia-Lorena. Indignada, contra 
esse desagradecimento insidioso vibrou a alma latina em ambos 
os hemispheos; de traiqoeiros dar si fie ou*^ a imparcialidade dos 
pensadores; glosou-o em todos os tons a,censura dos homens de 
bem. Ha, todavia, na America,e quasí c6nteaiporaueo +uclle, 
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caso mais desagradecido e perfido: o do F'araguay com o Brasil. 
Nada o justifica. Nem uma attenuaute o disfarça. 

Desde os prodromos revolucionarios de 1810 protegeu Por- 
tugal a autonomia paraguaya contra a s  ambiçóes argentinas, 
explicaveis aliás. Em Julho de 1M7, por instante interferencia do , 
nosso sagacissimo displomata Sexgio de Macedo, e a despeito 
das reclamaçóes 'do dictador Rosas, até a formalista c&te de  
Vienna reconhecia essa difficil indepeudencia do Paraguay que, 
nos tratados de Dezembro de 1850 e Outubro de 1851, captava 
novas provas de nossa persistente e protectora amizade. E mais 
uma vez, em 7 de Março de 11856 era a Argentina levada a esti- 
pular, com o Brasil, a permanencia e a intangibilidade da sobera- 
nia paraguaya. 

Nem nisso pwavam os favorer recebidos por esse nosso visi- 
nho com, sómente, sacrificio da nação que Ih'os fazia: ao  pedinte 
governo de Carlos Lopes facilitou o Brasil, pelos nossos portos 
e com relaliva reserva de nossas alfandegai, rapido desembaraço 
de armamentos em transito; foi mesmo além: cedeu-lhe para 
instructor militar o illustre general Beaurepaire Rohan e, quando 
cogitou o Paraguay de apparelhar-se contra suspeitada-aggres- 
são argentina, promptamenie lhe proporcionou o Brasil planos 
e fortificações. Náo só á fortaleza de Humaitá, porém a outras 
constmcções protectoras do solo paraguayo, estáo ligadas accen- 
tuadas reminiscencias da engenharia brasileira. 

Dados taes e tão significativos antecedentes, como suspeitar 
de que Francisco Solano Lopez, originario de sangue paulista, 
com um irmão educado em instituto nosso de ensino, invadiria 
sem declaraçáo de guerra duas provincias nossas, e aprisionaria 
navio mercante, nosso, em-transito regular! 

Documentada antithese: quando as hordas paraguayas in- 
vestiam o forte de Coimbra e, segundo o costume, a fronteira 
riograndense ia offerecer passagem ao  invasor, a Argentina - 
bi-seculanmente pejudicada pela nossa expansão bandeirante; 
lesada pela desobediencia fusitana á imaginaria linha divizoria 
de Alexandre VI;  sacrificando aos superiores direitos da civili- 
sasão o regional interesse da contenda de Missões - a Argentina 
recusava ao despota pa-ayo a requerida passagem corrien- 
tina e ia, acceitando os riscos duma polongada lucta, immediata- 
mente abarracar ao lado de nossas barracas, afileirando os seiis 
soldados ao  lado dos nossos soldados. 

Nesse exemplo de generosa superioridade, que Bartholmeu 
Mitre aconselhou, a Argentina praticou, e foi para Domingos 
Sarmiento um legado irrecuzavel, está fielmente traduzida a 



alma resoluta e hobre; altiva e magnanima, dos herdeiros desses 
"Dias de.Mayo", doi descendentes moraes dessa historica se-- 
.mana que a Historia inscreve como um dos mais solidos exordios 

grandes e regulares lucros .assegurados por sua navegagão +ter- 
na. Renovaria, porventura, o vencido de 1870 a ingratidão de 
lW? Fôrã imoerdoavel isso; duradouro em muitos dos seus 
effeitos, o castigo ainda se não apagou na memoria dos conten- 
dwes. Na dos brasileiros, cumpre assignala-10 sem rodeios, náo 
está, nHo pode estar esquecida a assistencia que, no maior em- 
bate internacional que sustentou e numa das phases mais per- 
plexas do seu funccionamento social, da expontaneidade argen- 
tina sua patria recebeu. 

Innegavel era o concurso de nossas más circumstancias 
quando a s  intenções, itinerantes e armadas, de Solano Lopez 
esbarraram no indeferimeuto argentino. Já entrado na longa 
vespera do seu desenlace, começava o nosso problema servil a 
reclamar providencias preparatorias. Batida pela arbitragem 
belga na inesperada controversia Christie. a Inglaterra, nossa 
credora, ainda não reatara comnosco relações diplomaticas. Nos- 
sa tradicional sympathia pelos Estados-Unidos estava interval- 
lada de resentimentos pelo mentiroso incendio do corsario "FIO- 
rida". Estomos em abundancia. Abundancia de appreensões. Foi 
então que a Argentina se alliou ao Brasil. 

De quasi todos os povos podemos destemer confrontos em 
tranquillidade de consciencia, troca de serviços, exercicio de 
caracter nacional. Do wgentino, não. 

Sein papel moeda emittido no momento, sem oiro vindo de 
fóra, exclusivamente CQRI os nossos recursos, realizámos ha nm 
seculo a nossa independencia. Assignamos, povo ainda fraco, a 
convenção contra a s  cartas de mrso. Numa guerra de cinco 
annos, só bombardeámos pontos fortificados. De 1849 a 1854 
asylámos, é exacto que por iniciativa imperial, mas com a com- 
p l a c k a  dos politicos de todos os partidos, muitas victimas in- 
teiiigentes dos insuccessos revolucionarios e, principalmente, das 
violencias da poli& eu.ropCa. Fomos a primeira nação a protes- 
tar, e fiemo-lo deotro da propria chanceiiaria espanhola, contra 
o bombardeamento de VaIparaiso. Caso unico: vencedores, ter- 



minimos uma, campanha sem e g i r  do adversario terras e di- 

Temos, incontestavelmente te- glor:ias bastantes a alle- 
gar, e, se já não repetimos com Bernardo de Vasconcellos que 
"syemos a primeira monarchia do mundo", náo devemos deses- 
perar de que uma duzia de annos de administração sensata fasa 
realidade aquella aspiradora affirmativa de José Bonifacio: 
"Dum lado a Asia, doutro a Africa, no meio do mundo, o BrasJ 
de nada precisa". 

.Deante do argentino, porém. uma aprasivel mo,&stia acon- 
selha que encurtemos um pouco o distendimento do nosso orgü- 
lho. Sem a allianp de 1: de Maio de 1865 bem penosas modifi- 
cóçaes teria o nosso passado imposto ao nosso presente! 

Pormenorizadamente, ha dezoito annos, em trabalho qae 
une á'vqacidade dos factos rectidão, atilada de conceitos, estu- 
dou Cecilio Baez o litigio sob o influxo de idéas não distancia& 
das que me está0 guiando este artigo. Com o latego do seu 
estylo valente e altaneiro, o .pensador castigou a tyrannia que 
supprimiu em suapatria a liberdade e o direito. Em cada uma 
das quasi tresentas paginas & livro encontrei continuadas e equi- 
libradas respostas a patricios meus, não excessivos de preparo 
historico, e que, á cata de originalidade, conferem ao desassizado 
neto do Dr. Gaspar Francia proporções de heróe, e em ademanes 
de convencional horror escrevem e discutem "a terrivel chacina 
do Paraguay". 

Chacina.. . ! Mas que havia de fazer o Brasil com duas pro- 
vincias invadidas e um navio aprizionado? Pedir humildemente . . 
a Lopez que o deixasse em paz? l 

Morreu muita gente nesta medonha lucta. Incoutaveis fo- 
ram, nella, os ferimentos leves e graves; innumeras as contu- 
sões. Acontece isso em todas as guerras; são mesmo coisas 
obrigatorias. Batalha sem sangue só aquella engendrada por 
Dostoiewski, mllegial ainda, mas já espirito creador, na qual 

não morreu ninguem, e até o exercito russo angmentou porque, 
assustada em começo do tiroteio, uma vivandeira deu á luz". 

Mks m o  os extremos tocam1 De maneira identica á do 
genial e joven slavo reflexionava um maduro capitão de policia, 
meu devedor de pequena quantia e, por motivos da revolta de 
1894, encarregado de conduzir-me preso. Militarmente cumpriu 
o seu dever. Topando-o mezes depois numa frequentada sala de 
hotel, embiquei-o coar a meiguice de quem previ. no inesperado 
iaterlocutor o pronmo pagador. Mal, porém, intentei paiestra, 
o capitão tapou-me a bocca ~~rando a delle exclamativi- 



REVIVENDO 

- 
mente: - Fique sabendo, Dr. Martim, que eu tambem gosto de 
~vohiçõcs ,  mas sem sacrifieio do sangue nacional! 

Retirei-me acabnmhadb. O homem era impagavel. Arregi- 
matava,  certó, entre os irritados contra "a chacina do Para- 
m=~'>. 

Conheci-o.' Ouvi-o. E ainda ha quem me conteste o direito 
de ser k n i z a d o !  

CWSAS ELEITORAES 

Que Manoel Felis de Oliveira, de Guaratinguetá e de 1834, 
foi cidadáo muito amigo da lei, soffrivelmente demonstrada se 
acha por este octogenario officio, ora pertencente ao archivo 
d o  Janal do Brcuil: 

"iiimo. e Exmo. Sr. 
Em cumprimento a ordem de V. EM. de 9 de De- 

zembro corqnte, passei a extrahir awpia da Acta da ' 
eleição dos Deputados, Provinciaes do Colfegio Eleiaral 
da V*. de Goarta., a qual junta acompanha: informando 
alem disto a V. Exa. que sendo este negocio puramente 
Pravincial, julguei não ter o Miníst,ro de Estado dos ne- 
goc io~  do Imperio ingerenua alguma nelle: ao mesmo 
tpo. que não achando expediente algum (na minha in- 
teliigencia) que mandasse remetter ao Exmo. Gov. Provi., 
não se dirigiu acopia apte. alguma destas. e só sim a Ca- 
mara Municipal da Capital da Prov. o que agora faço 
visto o esclarecimento e ordens de'V. Ex. Ds. ge. a V. 

V.' Goart: 19 de Dezembro de 1834. Illmo. e Exmo. 
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no Praço da Cidade, nem um dos ministros mais que o da pasta 
do Imperio, Antonio Pinto Chichorro da Gama ,effusivamente 
abraçára o deputado Antonio Paulino Limpo de Abreu que, á 
frente de commiss50 parlamentar portadora do respectivo pro- 
jecto em demanda de sancçáo regencial, discursara ser a nova 
lei "a estructura de um govexno sonhado na Europa mas prati- 
cado na America, e realizando uma monarchia sustentada por 
instituições populares." 

Em S. Paulo, o regosijo transformou-se em delirio. Tres 
noites de illnminação na capital; musica,_salvas, paradas, Te- 
-1 "A provincia inteira recebe com inexplicavel (sie) jubilo 
a lei das reformas" ; officiava em 6 de Setembro a esse ministro 
Chichorjo da Gama o energico padre presidente Vicente Pires 

Não está a pedir pasmo a circumstancia de serem justamente 
esses dois esrnaniados pela descentralizadora reforma, o presi- 
dente e o ministro, Pires da Motta e Chichorro da Gama, os ca- 
prichosos, intrusos e espontaneos fi?caes dum pleito que lhes era 
administrativamente extranho? Se, obedecendo com protesto, 
salvou Manuel Felis de Oliveira a autonomia eleitoral de Guara- 
tinguetá theoricamente, praticamente lhe foi inevitavel, a des- 
peito das promessas do Executivo, a intrgmissão desse poder no 
modificado e recente processo de suffragio. 

..Mas foi sempre assim no Brasil! Sempre, no exercicio do 
voto, é o caso de hoje repetição do de hontem e previsão do de 
amanhã. Os governos promettem e não cumprem; o povo acre- 
dita, é enganado e não reclama. Ainda agora, dos vinte chefinhos 
estaduaes não ha um que se deixe de proclamar defensor do voto 
livre no proximo pleito presidencial, e um não ha que não esteja 
intervindo na pressão ao funccionalismo e no preparo das actas! 

Na tribuna, no jornalismo, no livro, na cathedra, mesmo no 
chá em familia, o politico brasileiro é partidario da verdade do 
eleitor; deante das qrnas, porém, retrata friamente o mentiroso 
de profissão de Luciano de Samosate. 

Um politico, um só, se animou a descortejar, no Brasil, a 
mentira eleitoral, legitimando-a entretanto com a habitual elo- 
quencia. Foi, na agitada 4: legislatura, 1838-41, o Deputado An- 
tonio Carlos: "insensatez seria do governo despreotcupar-se do 
resultado das urnas e do manejo do voto, pois disso depende o 
parlamento, peça constitutiva da organisaçáo. do paiz", arrazoou 
clle, aliás com desapoio do constrangido auditoyio. Ninguem, que 
se saiba, lhe imitou a franqueza da palavra; que, porém, é de 



praxe acceitar-lhe a arriscada licçáo eleitoral, verifiquei-o mais 
duma vez. 

a eleiçáo quando apanhei tanta pancada que fui obrigado a dar 
mais. Eainda hoje o "empenho de honra", da lei do terço, inclaia 
a obrigaçáo de a policia de minha terra provocar-me á coice 
d'armas ! 

Outro facto probante de que a opinião do orador paulista 
abriu caminho fundo nos nossos habitos eleitoraes. Tendo eu, 
em 1912, doeumentalmente demonstrado que o meu contendor, 
contestante, apresentára actas de secções eleitoraes inexistentes, 
por 137 votos contra 9 ordenou a Camara dos Deputados o pro- 
cesso crime dos falsarios. Pois o poder Judieiario, náo tendo 
obtido do Executivo licença para enterreirar o exame do escan- 
carado delido, deixou-o prescrever, emparelhandoo assim á des-. 
coqtinua dignidade de suas togas! 

Incidentes secundarios, esse? que estou a recordar. Hou- 
ve-os, todavia, interessantes e em abundancia na historia d e  
nossos prelios partidarios e nas agitaçóes do nosso fallecido p a p  
lamentarismo. E como náo ha livro que os couserve, pouco a 
pouco se vão Ales apagando da memoria popular. De colloquios 
com velhos politicos retenho alguns. 

Desconhecida acintosamente a legitimidade do seu diploma 
pela maioria conservadora, em 1853, o Dr. Manuel Joaquim da 
Silva (Patomacho, de alcunha) desmoralisou o juramento e a . posse do eminente adversario, gritando fanhosamente duma das 
balaustradas da Camara p q a  o recinto repleto: 
- Sr. Conselheiro Francisco de Salles Torres Homem! Quem 

furta u m  diploma é capaz de furtar uma carteira. O caso é pre- 
cisar da carteira como precisou do diploma. 

Quando Antonio Luiz Patricio da Silva Manso, o terrivel. 
Manso- t i~e ,  na legislatura de 1834-7, era recebido pela Camara. 
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- Assassino! Assassino! Aqui está a camisa do meu marido 
manchada de sangue l 

Dos annaes foi excluida qualquer referencia a esse extra- 
ardinario e penosissimo escandalo, apenas delles constando que, 
tendo tomado assento o novo Deputado, a Camara deliberou func- 
eionar em sessão secreta. 

Na Constituinte de 1823, muito legalmsnte exerceu o man- 
.dato pela provincia do Rio de Janeiro cidadão diplomado sem um 
eleitor vivo. Tivera de tomar assento como supplente, havendo 
fallecido o eleito a quem oubstituira e que fora o unico eleitor 
.que lhe déra o voto. 

A delegação de poderes, o exercicio do suffragio, o voto 
.direito ou o voto funcção, o regim-n censitario, etc.: que com- 
plexidade de assumptos a atrapalhar tendencias e convicções, 
escolas e systemas! Preceitos os mais desencontrados, come- 

quencias as mais imprevistas impediriam, no Brasil, uma opinião 
-permanente com referencia a esse confueo e d b i o  problema 
politico, problema federal, estadual e municipal, se uma visivel 
uniformidade não viesse, desde 1822 até amanhã, proporcionar 
á perspicacia dos abservadores imparciaes uma sentenga deciso- 
r i a  e inappellavel. 

Dos dois ensinamento? extremos - o de Guizot legitiman- 
.do todos os parlamentos desde que o contribuinte os tolere, e o 
.de Bakounine argumentando que o povo, se tivesse competeqcia 
-para a escolha dos seus representantes, não os escolheria, prefe- 
-rindo elle mesmo governar - nem um, nem mesmo um meio 
termo entre elles, têm o que fazer em nossa querida patria. 

No Brasil ha uma só verdade eleitoral: é que tudo é mentira. 
Regra infallivel no Brasil: até a vespera da eleição todos 

pensam com Manuel Felie de Oliveira; no dia da eleição todos 
pensam com Antonio Carlos. 

ALTAS DEIXAÇUES 

Excepção imposta a essa obstinada "séde de  mandar" com 
.que, exclamativamente, o estro camoneano embellezou uma de 
-suas mais meditadas estrophes, nas sociedades policiadas a desis- 
tencia dò poder supremo constitue um acontecimento raro. sem- 

-pre significativo de grande importancia politica, fornecedor sem- 
pre de 'multiplicadas consequencias. 



Refiro-me, náq a abdica ões decididas perante uma opposi- 
ÇPO trimptunte, mas ás re ! I .  u n w  relativamente espontaneas, 
n5s de todo voluatarias (náo as ha), porém accentuadamente 
voliuitonosas. &fito-me ás deixações soberanas resultantes mais 
de decisão iogewidud que dos embaraços de partidarisinos em 
lucto. seus cdlaboradoreo todavia. 

Desta espeeie, dous abandonos de poder já tivemos no Bra- 
sil: Pedco 1.0, após oito amos e meio de autoridade legalisada, 
coaccrrdando em abandona-h; Diogo Antonio Feijó, após vinte 
e tres m e e s  e dias de exercicio, concordando em que ella o aba* 
donasse. Houvessem elles resistido empregando os visiveis de- 
aaeutos ao seu alcance, e teriam adiado, talvez mesmo aunulhdv 
positivamente a crise, se pa.ra tanto lhes não faltassem: ao mqo- 
imperaate, cujo mais profundo sentimento era o muito amor á 
prole, a despreocsupaçáo dos negocios portuguezes, dos quaes 
dependia a sorte de sua primogenita; ao tousurado regente esse 
preparo sociologico, que ora corrige e ora disfarça os naturaee 
enganos da medjocfidade feliz; e a ambos a mais elementar de 
todas as aotkíóea directoras: a calma. 

Sinceros, porém, os dous chefes de governo, incontestavel- 
mente sinceros no desapego com que desceram das elevadissima* 
posições que náo souberam occupar. Nem os excedeu no desin- 
teresse Lucio Sulla, um dos typos maximos do occidente, prefe- 
rindo á governaçâo de sua patria a construcçáo de acqueductos 
e o arranjo dessas "Memorias" cuja perda traduziu para a in- 
tellectualidade mundial desastre só excedido pelo desappareci- 
m a t o  da "Campanha do consul Luctacio", obra do geni6 ency- 
clopedico do maior dos africanos. 

Recemchegado inesperadamente a S. Paulo, e respondendo 
com perguntas, a respeito de gallinhas carijós e se bem se haviam 
adaptado ao clima paulirtano exemplares de gado vaccum leva- 
dos para o sitio & chapada, a Amara1 Gurge4 e outros amigos 
que o íntemogavam sobre a crise que o aiastára da Regencia, 
Feijó lembra Diodeciano sexagenario. teimoso em sua simplici- 
dde ,  mais g w d o  do cultivo de suas alfaces que da complicad~ 
dire-50 dos -mos problemas do imperio. 

No noeso caso nacional de 1831, particularidades houve que, 
pelo deãapparewmento dos seus effeitos mais proxirnos, por seu 
turno deãoppareceram na deslembrança e no olvido. 

Pedro 1.0 que, desde o insuccesso ekitorai do seu ministro 
predilecto em I&nas, desde principios de Janeiro resolvera re- 
signar o throno e partir para a Europa e que, desde a madrugada 
e ~ t i e q a  a receber noticias e recados por agentes que tinha entre 



os agitadores, logo que a joven esgosa lhe transmittiu a certeza 
d e  estarem fechadas as malas e ulfimados os aprestos de viagem, 
não demorou a representação da scena que lhe andava na mente 
em irrequietos ensaios. Num semi-impulsivo rompante, penetrou 
n o  compartimento visinho que lhe servia de escriptorio e, minu- 
tos depois, voltou trazendo um papel, onde tão ás pressas copiara 
-a minuta da abdicação que nem disse o que ayicára!  E emquan- 
to, do gmpinho dos dedicados até a ultima hdra, se destacava 
Villela Barboea a gritar: "Está tudo perdido! Está tudo perdi- 
do!". o exmonarcha, consultante só de sua propria vontade e 
firme em suas resoluções, providenciava para que, sem delongas, 
o facto da adbicaçáo chegasse a conhecimento dos alvoroçados 
indecisos no Campo de Sant'Anna. 

A quanta cogitação se presta a analyse duma renuncia de 
poder! A quanto estudo, a quanta influencia de factores, nos 
periodos emmaranhados da organização dum povo em f ó m a  
nacionalisada, obriga o influxo reciproco dos homens e das cou- 
sas! Um throno que & esvasia enche, com o exame intelligente 
dos motivos que o abalaram, tantas paginas da historia! 

Muito testemunhado, e .apenas :eoffrivelmenCe esclarecido 
por Daudet nesse lidissimo romance. folhetim cujo apuramento 
de estylo revela singularidades dalguns reis no exilio, o pheno- 
meno da descida definitiva, da deixaçáo inteira e sincera da 
preeminencia social ou da eminencia politica. é dos que mais 
inopinadas e gen~alisadaomeditações provoca. No seu complexo 
muita vez o incidente é fertil de consequencias, nem sempre as 

Emwadr id ,  em 1873, alguns tiros mal apontados contra 
Amadeu, e que mais o assustaram pela vida doe filhos que pela 
propria, e que lhe inspiraram a vehemente altivez que reenviou 
á s  Cortes o sceptro que consentira em dellas receber, mais peso' 
tiveram na balança do equilibrio europeu do que os, infelizmente, 
certeiros golpes que supprimiaram Humberto e Carnot. 

Abdicando, desorientado, como contribuiu o oriental rei Mi- 
tano, em 1889, para o accrescimo das perfidias austriacas e, afi- 
nal embora disbnciadamente, para a recente couflagraçáo, <'o 
maior dos morticinbs, o mais probante attestado da hodierna in- 
competencia dos governos para a realisaçáo das promessas de 
felicidade do homem na superficie da terra". . 

* 



Penso irreproduzivel o seu caso,na Republica dos Estad 
Unidos do Brasil. Respeito, porém, quaesquer opiniões em co 
trario. 

O IND10 E O CENTENARIO 

O indígena sul-americano mais e melhor se defendeu do por- 
tuguez que do hespanhol. Tanto nas regiões occidentaes como 
na costa oriental, desconhecia elle a polvora e ignorava o uso do 
ferro; o inca e o araucanio, porém, a despeito de a montanha fhes 
facilitar a résistencia, foram menos tenazes que o tapuia respon- 
dendo nos planaltos brasilicos, com o arco, o tacape e as cercas 
de cip6, á fusilaria e á espada dos civilisados. Já quatro seculos 
decorreram e, diminuida embora, essa energia, que lá doutro lado 
do Atlantico a mescia antropologia supfimiu, ainda os nossos 
sertões testemunham. . 

mento da ''pouca affeiçáo para a escriptura dos portuguezes 
antiguos e modernos". 

Nem sempre, porém, e dizel-o é applicar antidoto aos exa- 
geros do desanimo, nem sempre-esse caldeamento de sub-raças 
prodEziu effeitos mzius. Irregularizando a tal qual uniformidade 
medioctata d e  nossa historia, surgem, excepcionalmente provei- 
tosas r~vehçóes  intellectuaes; feitos de precisão scientifica e 



d e  antecipação positiva no progresso, acç&s elevando a <ligni- 
dade aos extremos do possivel, se não abundam, não falham por 
completo nas paginas do nosso curto passado. 

Ao acaso da penna: Bartholomeu Lourenço (Gusmáo pok- 
-que?) nas duas experieucias de aerostaçáo, feitas em 1709, não 
soffreu catastrophe, parecendo mesmo, das parcas noticias que 
do seu appqelho nos chegáram, não lhe ter sido estranha a ten- 
tativa de electricidade; no declinio do seculo XVIII, na Suecia, 
montou José Bonifacio um martello movido a vapor; Antonio 
Francisco Lisboa (o Aleijadinho) duas vezes, em Ouro Preto, 
nos derradeiros tempos do Brasil colonia, experimentou com exi- 
t o  sua "machina de voar"; na Parahyba do Norte, nas proximi- 
iíades de IMO, inventou o padre Francisco João de Azevedo uma 
"machina de escrever". 

Autores, e não copistas; talentmos, e não apenas intelligen- 
tes: originaes, e não meros eruditos: assim foram esses nossos 
insignes patricios. 

Quanto á amostra de sentimentos do dever, não sei de mais 
forte, de mais nobre, que a de Rodrigues da Costa (o Costáo) 
em 2 de Março de 1868, só, á noite, surpreheudido no monitor 
pela abordagem paraguaya que se assenhoreára do tombadilho. 
e intimado da manobra aguas acima que convinha aos assaltan- 
tes, bradando ao  machinista que, lá em baixo, aguardava os avi- 
sos do commando - Commandante em poder do inimigo; não. 
obedeça ordens", e, sem temor, decisivo, heroico, tombando es- 
patifado de balas, um contra duzentos! 

Superiores, notaveis de mentalidade, sem duvida, aguellas 
ires revelações; estupendo de dignidade esse caso de apego a o  
dever. Si& Mas infelizmente a s  nossas epanaphoras tambem 
relataram raridades, outras, creadoras de adjectivaçáo muito di- 
versa, raridades que só não enfadam aquelles que, sabios a titululu 
negativo, no estudo da historia adoptam a suppressáo dos factos 
como methodo que eu costumo tolerar nos outros, sómeute nos 
outroi. 

Por exemplo, e ao  acaso ,da attençáo; innotadas porque nor- 
malisadas na risota dos estrangeiros tanto quanto na foleranci~. 
dos nacionaes; raridades nossas: exclusivamente nossas; rarida- 
des cuja procusa fora daqui seria empeendimento iuutil; consti- 
tutivas de casos entrados e enraizados no vigor de nossas leis, 
no fundo de nossa instrucçáo, no amago de nossa mesologia; 
casos, dois. que nem tree Diogenes e cinco lanternas cwsegui- 
ram vislumbrar além de nossas demarcadas fronteiras!. .. Eil-os. 



I~ 

O decreto de 11 -de ~ e z e m b r l  de 1918, mandando que os en- 
fermeiros em determinada epidemia fiquem approvados para to- 
dos os cursos & instrucçáo superior. 

I1 

A abolifao da conta de sommar em pleitos eleitoraes, trium- 
phando sempre, ás primekas noticias, todos os candidatos e todas 

Esses dois impossiveis existem no Brasil. Considera-os irre- 
vogaveis a paciencia publica. Commenta-os o escaineo das lega- 
ções estrangeiras. Applaade-os especialmente o credor londrino. 
Alimentam o ridiculo sobre coisas e homens de nossa patria. In- 
fluem permanentemente na baixa do pudor nacional. 

Delle, desse par de impossiveis, uma vantagem, só uma, 
advem para o Brasil; a de, no exercicio do disparate, dispensar 
lições alheias, bastando-lhe, sobrando-lhe, até, a prata de casa. 

Na Patagonia, numa das mais atrazadas aldeias. Akenat- 
Kané, ente sobrenatural, foi cumulativamente nomeado Deus e 
Diabo, o bem e o mal. Está claro: anda o Brasil dispensado de 
invejar a sensatez da Patagonia. 

Na Birmania, entre os karins, formou-se e firmou-se a cren- 
ça de que os adulterios diminuem as chuvas e prejudicam as 
colheitas. Evidentissimo: subordinando todas os cornpetencias li- 
terarias á phwmacopéa e approvando em francez quem manejar 
seringas, nada tem o Brasil a invejar à Birmania e respectiva 
áiiectiva. 

Na Grecia primitiva argumentavam os habitaates de Lyeo- 
sura existir sua cidade natal desde m i t o  antes da formação da 
h. Como emparelham em logica e em sizo o baptisterio da lua 
e o axioma eleitoral brasileiro de que dois e dois náo fazem 
quatro ! . 
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NEGOCKW DA GUERRA 

- Consolidemos as instituições. 
- Desenvolvamos nossas vias de eommunicação. 
- Auxiliemos nossa industria nascente. 
- Melhoremos a Fabrica de Ferro do Ipanema. 
Destes quatro sentenciosos conselhos, inquilinos fatigantes 

da imprensa nacional e da nossa tribuna politica desde 1823, um, 
o quarto, é agora chamado á falla pata ~roduzir  o presente e pa- 
triotico artigo. 

Em agrupamento parbmentar e a proposito de delongas 
administrativae, obsqvava o meu mais intimo amigo ter o Brasil 
um político, só um, com competencia para, entrando em qualquer 
Secretaria de Estado, dar immediato despacho aos requerimentos, 
todos, que estivessem aguardando decisão legal. E, ao collectivo 
e interrogativo olhar dos circumstantes, respondeu esse meu sem- 
pre amigo intimo, proferindo o nome de Pandiá Calogera?. 

Veiu-me o caso á memoria quando relia este documento ve- 
lho de dezenove lustres e trinta e quatro mezes "- Subiu á Au- 
gusta Presença de Sua Magestade o Imperador o Officio do 
Presidente da Provincia de São Paulo, de 12 do corrente mez, em 
que dá parte da fiel execução, que vão ter as Suas Imperiaes 
Ordens, que lhe foram communicadas por Portaria de-23 de 
Fevereiro proximo passado, para se fazer na Fabrica de Ferro 
de São João do Ypanema a ferragem indicada na relação que lhe 
foi remettida; e igualmente para fazer extrahir huma coeia dos 
Decretos, Avisos e mais Ordens expedidas sobre aqwlle Estabe- 
lecimento; mostrando por ultimo o estado de decadencia, em 
que este se acha, e que insta por promptas e efficazes providen- 
cias! E Tomando o mesmo Augusto Senhor em consideração o 
conteudo do dito Officio, assim o Manda pela Secretwia de Es- 
tado dos Negocios do Imperio participar ao referido Presidente 
para seu conhecimento. Palacio do Rio de Janeiro, em 24 de 
Maio de 1825. Estevão Ribeiro de Resende.-" e, por explicavel 
associação de idéas, raciocinava muito merecer elle a urgente r 
enccyclopedica attençáo do nosso illustre ministro dos Negocios 
da Guerra. Avolumam-se motivos para que assim aconteça. 



Ex~es s ivos  e instantes, estamos a ler, foram os termos em 
que o futuro marque2 de Valença se dirigiu ao fidalgo presidente 
da então Rovincia, hoje Estado modelo. E quem, conhecendo a 
vida publica do signatario dessa interessante portaria-officio (?). 
sabendo-lhe de Nrmo e tanto resgatou com serviços ao paiz algu- 
mas acovardadas vacilla$óes nos derradeiros dias coloniaes, ou- 
sará tecusar-lhe um cortez deferimento? Deputado á nossa As- 
sembléa Constituinte de 1823, organizador da policia fluminense 
em periodo de extraordinaria effervescencia; ministro duas vezes, 
tendo numa delas geitosamente ladeado conflido cdm a Santa 
Sé: com relativa justiça é Esteváo de Resende mais lembrado 
pela acção administrativa que exerceu do que pelos receios que 
lhe escureceram a carreira incipiente. kttendendo-o, não lhe fará 
favor exorbitante a autoridade persuasiva de Pandiá Calogerae 
E j& não é sem tempo! O assumpto conta de edade noventa e 
sete a n m .  

Ha, sempre houve, nesse caso do ferro de Ipanema um quê 
de incomprehensivel, de mysterioso. Parece que uma cortina - 
Araçoiaba, nome indigena do grupo de montanhas onde está a 
Fabrica, significa ''coberta do  sol" - insiste em encobrir o caso 
á perspicacia dos funccionarios que por lá têm passado. 

Que essas afamadas minas teimam em promettv ferro e 
produzir despezas verdade é que, excepçáo respeitosamente aber- 
ta aos poderes publicas, não ha quem ignore em todo o territorio 
nacional, e, mais, que a Fabrica do Ipanema, dellas se assenho- 
reando, torceu inteiramente a vocagáo, pois esqueceu que o pri- 
meiro dever duma fabrica que se préza f fabricar alguma cousa, 
perseveram em apregoar e demonstrar todos os capitulos de sua 
dilatada histeria. 

Malfadadas minas, tudo nellrs falhou: falharam todos alli, 
a começar por Atfonro Sardinha que a s  descobriu, a continuar 
com o governador Francisco de Souza que as desgovemou com 
filhos e socios. Apesar de toda a sua mistura de prosapia e discre- 
~ ã o .  nellas tambem falhou frei Pedro de Souza, e annos depois ò 
imitaram no desastre os seus primitivos companheiros de mine- 
ração. Com o merito diminuido. dellas se retiraram Luiz de Car- 
valho e João Manso, e, em 1803, não conseguiu t0rna.r viavel a 
regularisação da Fabrica pessoa cujo nome acabo de esquecer 
propositalmente. Largando-a mais ou menos nas feias condições 
denunciadas por Estevão de Resende, della se ausentou em 1821, 
com a honestidade vasia e os bolsos cheios, o insaciavel e conde- 
corado Frederico Varnhagen, cujos continuadores, R u f i o  Feli- 
zardo, Joáo Florencio e Joáo Bloen, como t-s que eram, conti- 
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A rapidez da pateada peqa não lhe diminuiu o numero dos 
actos. Vou dizel-os, e vá o leitor escrevendo á margem as respe- 
ctivas datas e os merecidos adjectivos. 

I - Para consolar os paulistas, que s u s p e i t h  queixo?os 
do laudo que lhes tirára territorio para obsequiar o Paraná, pas- 
sou-lhes a União mel pelos beiços consentindo officialmente no 
projecto duma estrada de ferro de Assumpçáo a Santos. 

I1 - A Argentina, já melindrada pelas nossas cortezias 
aduaneiras ao trigo e á banha doutras procedencias, não gostou 
do annuneiado golpe que a ameaçava de graves perturbações 
orçamentarias e intentava prival-a das rendas que importação e 
exportaçãa paraguayas normalmente lhe fornecem. Não recla- 
mou : agiu, respondeu. 

I11 - Demonstração militar, em Assump~ão, excluiu do 
poder o Dr. Manoel Gonba. talento adornado dq caracter, intel- 
ligencia superioriçada por illustração. 

IV - Partiu o ministro da Guerra para Matto Gro?so; 
acompanhou-o o general Candido Rondon, distrahido do serviço 
da catechese. Apressuramento na construcção de quarteis. 

V - Desenvolve-se a agitação politica no Rio Grande do 
Sul. 

VI - Devolução do convite brasileiro. Obrigadamente, es- 
quecidos do bombardeamento de Valparaiso e do condominio da 
Lagóa Mirim, o Chile imita a Argentina e o Uruguay vacilla no 
alvitre a adoptar. 

- 

VI1 - A "Nacion". orgão vivo do grande estadista morto, 
colloca-se á vanguarda da repulsa ao convite engendrado pela 
nossa chancellaria. Perde o Brasil, no estuario do Prata, a anii- 
zade dos discipulos de Barthoiomeu Mitre. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . * .  

VI11 - A administração brasileira reconhece e confessa que 
n5o ha dinheiro para ser construida a estrada de Assumpção a 
Santos. 

Mas por que os donos do Brasil não começaram pelo fim? 
Por que não representaram a comedi ás avessas? 

Mas por que não comprehenderam que a primeita obriga- 
ção duma estrada de ferro que se p r á a  é ter trilhos de ferro, 



e que sem dinheiro não ha, jamais haverá quem obtenha trilhos, 
não ha, nunca haverá quem adquira ferro? Sem dissabor alheio 
ou proprio, teriam alliviado os fornecedores, em perspectiva de 
lucros enormes, da inutil despeza de tanto patriotismo! Teriam 
dispensado a imp~ensa do enfermo A. B. C. de muitos despro- 
posito a poposito de "hegemonia", extravagancia hodierna- 
mente inviavel dada a organização soberana das administrações, 
e só possivel com a fórma franca e indisfarçada de protectorado. 
Teriam, do actual e distincto ministro do Exterior, desviado as 
settas injustas com que o estáo a ferir os que olvidam que, quando 
a causa é evidente, os pretextos não faltam: os que nãoperci -  
bem que, silenciasse embora o illustre funccionario a respeito da 
desejada conferencia pan-americana, o que houve tinha -mesmo 
de haver: "erat in fatis". A ruim semente necessariamente pro- 
duziria frutos amargos. 

Dez vezes fosse mais competente de quanto notoriamente 
.o é, nem assim conseguiria Felix Pacheco persuadir a Argentina, 
onde não ha desfalques de sensatez e desfallecimentos de res- 
ponsabilidades politicas, a approvar e applaudir a jestricção de 
.ouas receitas orçamentarias. 

Sem duvida cabe ao Brasil, agora que o aeroplano e o sub- 
marino estáo a desenvolver as communica$óes humanas, o direito 
de constmir quantas estradas de ferro quizer e puder; reconhe- 

- cerá, porém, que isso não obriga os vizinhos á alegria pela noticia 
.de que o seu commercio esteja em risco de sensivel diminuição. 

Factw são factos. Constatando-os, não deixo todavia de re- 
conhecer, na resporisabilidade dos individuos que preliminar- 
mente apparelharam o desastre da nota-convite. uma circum- 
stancia algo sympathica e muito attenuante: impelliu-os, domi- 
nou-os a proba, a sincera confiança na capacidade dos cófres 
puhiícos, a ledissima certeza de que attendiam ás futuras recla- 
mações das futuras cidades marginaes á futura estyadb de As- 
aumpçáo a Santos. Bem intencionados, pensaram acertar. Peusa- 
ram prestar ao paiz um grande serviço. Pensaram grandiosa a 
empreza. Pensaram honrados os emprezarios inevitaveis os 
dividendos, regularisados os ho~arios todos. Pensaram.. . Infeli- 
zes, porém sinceros. 

Por pensar morreu.. . o outro. 
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Qual foi o termo de tão prolongada rixa? Mudas a esse  respeito^ 
permanecem as actas municipaes ; mudo o archivo inteiro pemianece. 

Aconteceu ao caso da cama de 1620 o que, provavelmente, acon- 
tecerá á lei da imprensa: teve fim ignorado. 

Uma affirmativa, todavia, cumpre extrair desse quadrinho do 
nosso passado, e offerece-Ia aos directores do nosso presente: o car- 
pinteiro não teve continuadores. Falhou-lhe a tentativa de fundar 
opposição em S. Paulo. 

Nos annaes provincianos o typo de Gonçalo Pires é unico. Fe- 
lizmente! Do alto pyramidal do nosso orguiho paulista, tres seculos 
.o contemplam com despreso. Firme na convicção de que ficará em 
maus len~óes quem negar cama ao governo, nunca o espirito pubko 

. , o tomou para n~odelo. 
Não ha um paulista, hoje,qne se compare ao carpinteiro Gon- 

p l o  Pires. Não ha mesmo. 

S. Bernardo, 1923. 

TAUNAY 

Alfredo d'Escragnolle Taunay foi um dos specimens humanos 
mais originaes que conheci. 

Encontrei-o na camara dos deputados em 1881 ; dera a eleição di- 
recta, honestamente fiscalisada pelo gabinete Saraiva, azo á inclusão 
de seu nome na chapa conservadora pela provincia de Santa Cathar- 
ma, provincia onde, havia annos, Taunay, fora presidente algum tanto 
espectaculoso, mas muito trabalhador, muito tolerante e sobretudo de 
uma seriedade persistente na gerencia dos dinheiros publicas. 

,O momento politico prestava-se ao abrandamento das rixas par- 
tidarias. Conseguira o partido conservador triumphar em mais de um 
terço dos circulos eleitoraes, e á gratidão do seu chefe na camara, o 
conselheiro Paulino de Souza, juntara-se, para evitar attritos, o re- 
ceio da depu@ão fluminense de que, dada uma mudança politica, 
fosse o poder cahir nas mãos do elemento pemambucano dirigido en- 
tão pelo conselheiro João Alfredo. Isso, e ainda a extrema affabilida- 
de de Taunay; seus dotes, de caureur; a franqueza com que, a des- 
peito de ter assento na bancada da direita, a conservadora, emittia 
e discutia idéae liberaes adeantadas com conhecimento demorado de 
causa e exame analytico de incidentes; a sua dupla, invejavel e mereci- 
& nomeada de literato e de guerreiro, e outros motivos, que con- 
íribuiam para escravisar a sympathii dos que se lhe approximavam fi- 
zeram então do illustre brasileiro, hontem fauecido, um verdadeiro 
centro de attracção á prosa dos corredores, aos cochichos mmmen- 



tadores dos apartes, a essa critica dos homens e das coisas que só a 
espontaneidade sabe rapidamente fazer. 

Ma& Machado, Affonso Celso, Rodolpho DanZas, toda a mo&- 
dade liberal enfim - que teve de acceitar e sustentar em 1881 deba- 
tes com os experimentados chefes conservadores, enfrentando com a 
logica durissima de Andrade Figueira, as phrases decoradas de Fer- 
reira V i ,  a rectidáo mental de Belisario de Souza, a variadissima 
imtmqão de Duque-Estrada Teixeira e a eloquencia admiravel de 
Gomes de Castro - olhava em Taunay mais um companheiro do que 
um antagonista, mais um mestre do que um adversario. 

Teimava Taunay em declarar-se conservador. Ninguem lhe dava 
credito á asserção; e elle mesmo a refutava, na tribuna e no voto, 
auxiliando o partido liberal na tentativa da liberdade dos sexagenarios, 
propondo que & camaras municipaes fosse permittida a concessão 
de cartas de naturalisaçáo aos extrangeiras queas requeressem, salien- 
tando e justificando sempre o seu apoio a todas as idéas progressistas, 
que já eu% iam atrapalhando a permanencia da monarchia. 

Sem exagerados dotes oratorios, mas agradabilissimo pela fluen- 
cia e pela uernaculidade, não raro espirituoso e mordaz, Taunay 
captava e prendia durante horas a attençáo do auditorio. Discutia 
com a mesma competencia questúes de medicina, de orçamento, mili- 
tares, partidarias, irregularidades de actas eleitoras, colonisaçáo e até 
rninucias processuaes de direito ! 

Aeeusaram-no injustamente de.palaciano. Foi amigo particular 
do Imperador; era-lhe sobremaneira grato pela escolha senatorial quan- 
do, cantando apenas quarenta annos, e tendo m o  um dos compa- 
nheiros da lista triplke o ex-ministro Silveira de Souza, obteve da 
preferencia regia a sua entrada na Siberia politica. Mas cumpre no- 
tar que, além de a sua escolha ter tido o applauso quasi unanime do 
paiz, Taunay dispunha de tal abundamia de merito e de serviços, & 
sua conta corrente com o Brasil, que a escolha senatorial não o pode- 
ria col.locar em condiçúes de devedor. 

Soldado bravissimo e emocionante historiador da Rehrada do 
hpm, trabalho que a critica européa bordou de extraordinarios 
encornios; roinamista da Mocidade de Trajmto e dessa maravilhosa 
len& da Innocenh<r, o livro portuguez mais vezes traduzido depois dos 
LwUBCadBs; critico literario e critico musical; compositor e artista; poe- 
ta soffrivel e polemista vigoroso; redigindo com a mesma correrr,áo 
as partes o f f i h  da campanha do Paraguay e a discnssão das obras 
musicaes de José Mauricio - como que as aptidúes pullulavam nessa 
cerebragáo privilegiada, como que os caminhos do eeu raciocinio e as 
vahf i e s  de àira intelliiencia se multiplicavam apidamente ao conta- 
a o  de qualquer assumpto, á apresentação de qualquer problema! 
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E ao lado disso quanta bondade! A gente sentia-se feliz reco- 
nhecendo-lhe a superioridade inteiieetual, e preemiuencia na illustra- 
são, na perspicacia, na imparcialidade a mais acentuada. Taunay 
impedia a inveja alheia, metamorphoseando-a em admiração sincera, 
sympathica, intima. Não sabia offender, menos ainda conservar ran- 
,cores. Tinha em grande escala a memoria da gratidão: a de Rio 
Branco, o estadista que lhe adivinhou o merecimento e o posicionou 
.nos arraiaes da vida publica encaixando-o no bnngud o f f i d  que nha- 
zessou a pro&cia de Goyaz em 1872 (esta phrase semsaborona in- 
felizmente foi minha, e repito-a para castigar-me da tendencia aggres~ 
sora que outrora me dominou o espirito), sempre deparou na penna 
scintillante de Taunay com um defensor insigne e um avaliador im- 

parcial de sua capacidade, de seus feitos e de seu patriotismo. 

Alfredo de Escragnolle Taunay foi uni bom na a c c e ~ ã o  da pa- 
lavra. Quem o conheceu não o poderá jámais esquecer. Excepção na 
decadencia brasileira, apartado da vida publica pelas vicissitudes que 
modificaram a governagão do paiz, empobrecido e adoentado, dexen- 
do da posição de senador vitalicio á de director de uma companhia de 
boi-ds, nem por isso deixou elle de ser o que era, e valer o que valia. 
Era o exemplo da licçáo do guerrilheiro Viriato : os homens são coma 
.as moedas: têm ou não têm valor proprio; os elogios não lhes dáo, 
neni as censuras lhes tiram qualidades. 

Encontraram-no sempre a prumo as alterações do mundo obje- 
ctivo. Recebeu-as de cabeça alta. Até aos seus ultitnos dias quiz ser 
-e foi o mesmo homem. 

Para o soldado que o conheceu e admirou na Laguna e nas mar- 
gens do Paraguay, eUe nunca deixou de ser o valente major Taunay. - 

Para o literato será elle sempre um dos atestados mais brilhantes 
da mentalidade brasileira no presente seculo. 

A's indagaqões do historiador consciencioso, Taunay surgirá como 
um modelo de independencia politica, de reformista, de agitador de 
idéas sem o adrniniculo e sem o recibo de vantagens pessoaes . 

Para os que intimamente o conheceram, para os que puderam 
avaliar a sua primazia sob innumeros aspectos e admirar a diversidade 
dos prismas que lhe salientavam o talento, seu nome irmanarse-á ir- 
resistivelmente a esse sentimento de saudade, pequeno e unico alli- 
vio permittido aos que, como quem rascunha com lagrimas estas li- 
nhas, trocaram a f é  em uma existencia futura pela couvicção do 
post mortenz nzihil est; Qsa m r s ,  ~tihil. 

Escrevia Macaulay que um dos prazeres que lhe dava a crença 
.em uma vida além-tumulo.era a esperança de conviver nos espqos 
com a alma de (Hampdeu. 



Saitns, 27-1-1899. 

OFFERECIMENTO 

Com bastante preeminencia entre as suas companheiras sociaes, 
tem um par de conhecidas mentiras afundado raizes e adquirido ha- 
bito na norma1idade da vida brasileira. Retiro-me ás antecipadas fe- 
licitações a deputados novos e a noivos novos ou grisalhos. 

Ainda não estão lidos os papeis de casamento pelo Juiz de Paz, 
ignorantes as proprias sogras se paz haverá no casal, e já comepm 
os parabens verbaes, postas e telegraphicos! Ainda náo está consti- 
tuida qualquer mesa eleitoral, e já não pode o candidato, governis- 
ta e sem contendor, atravesar a calçada sem abraços e elogios a 
praposito "da merecida escolha e proximo tnumpho politico de S. 
h., cujos talentos e grandes s e ~ ç o s ,  etc. "". 

E' visivelmente illogica essa maneira de applalidir premissas an- 
tes de qualquer noticia das rmpectivas consequencias. Egual criteno 
autorisaria a, numa partida de bilhar, fazer a marcação do ponto an- 
tes de dar a tacada. 

Bem raciocinasse o animo nacional, e nem um noivo receberia 
felicitações. Seriam ellas adiadas para depois de demonstrado o bom 
exito do matrimonio, por anno e dia de concordia tanto em casa como 
na .ma. 

Houvesse no BrasiI opinião ajuizada, e nem um augusto e dignis- 
simo representante da nação seria festejada poramigos e indiffe- 
rentes senão depois de publicado no "Diano Offiual" o obrigatono 
discurso de estréa. Mas estréa de verdade: peça regular, como a. 
ensinava mestre Quiitiliano, com exordio, narração, confirmação- 
contesta@o e peroraçáo-epilogo. Trabalho isento desse generalisado 
erro de oestreante mais preparar e decorar o começo do que o fim 
do discurso. 



um exordio, mesmo invulgar, costuma dormir esquecido no cabeçalho 

Concatenaram-se-me estas considerações em virtude do boato, que 
corre impresso, de não tardarem algumas estréas na actual sessão le- 
d a t i v a .  Falla-me o caso á sensibilidade e ao patriotismo. 

Atrapalhadas como se acham as circumstancias do paiz, é natural 
não poderem os recem-eleitos, solicitado o seu tempo para o estudo 
dos magnos problemas em andamento, muito cuidar de peroraçóes, 
inevitaveis aliás desde que o Deputado pede a palavra e o Presidente 
da assemhléa lh'a concede. Resolvo libertal-os de semelhante diffi- 
culdade. Faço-o saldando, como brasileiro nato, minha divida de gra- 
tidão a patricios que, dos doze mezes do corrente anno, pretendem con- 
sagrar oito aos nossos annae* parlamentares. 

Decido offerecer aos esperados estreantes quatro modelos de 
peroraçáo, rapacissimo qualquer delles de abrilhantar a palavra do 
orador, e até de commover a minoria ponsante do auditoria, modifica- 
da que seja a phrase conforme o incidente final do debate, ou por 
inteiro aproveitada se a tanto se prestar a solemnidade da sesão. 
Ponho-os á ordem dos estreantes, que á vgntade lhes podem applicar 
a acceitavel doutrina do plagio livre. 

São trechos velhos, porém dignos de repetição actual. Repitam- 
nos: disso nem um fracasso tribunicio Ihes advirá. 

Repetir é reviver. Ainda agora, reproduzindo num apparelho. 
o nosso systema solar, que mais fez o astronomo William .Wilson 
senão repetir o que ha vinte e um seculos, segundo informou ha deze-~ 
seis o poeta C l a u d i i  em máos versos, já fizera o assombroso Arch- 
medes ? 

"Ninguern diga eis aqui uma cousa nova", dizia o Ecclesiastes,. 
accrescentando que "o que ha já houve". 

Pruridos de originalidade a ninguem iiiudem hoje em dia. Sem, 
eeremouia, pois: na mesa do orçamento, para a qual foram recente- 
mente convidados, sirvam-se os novos parlamentares destes antigos 
quitutes: 
- Era em 1866. A um grupo que se desliiára do governo e que 

rccusava apresentar projectos, só cogitando. de promover a quéda. 
dos adversarios, assim se dirigiu Affonso Celso encerrando o seu dis- 
curso: 

"Assistis ás desgraq~s do paiz e náo VOS apressaes em salval-o? 
Antes de ser opposicionistas não sois porventura legkladores? 

Ao vosso patriotismo repugna o papel inglorio do medico que 
diamado a prestar soccorms de sná arte a um moriindo, se Iimi- 
m e  a censurar as appiiqóes por outrem lembradas. 



Jkstruir, destruir só, não é, não deve ser a vossa bandeira. 
Essa, a campear sinistra sobre ruinas, não é, não póde ser a banlrleirg 
liberal!" , 
- Era em 1W2. Rompendo as malhas da compressão conserva- 

dora, oito candidatos liheraes entraram na Camara dos Deputados sob 
o commando de Silveira Martins, cuja estréa terminou assim. 

"Resta-nos, porém, a fé, a crenp viva que a historia confir- 
ma: que mais do que os homens, mais do que as dynastias valem os 
povos, e o povo brasileiro vale mais do que as suas instituições. 

Os homens morrem, as dynastias desapparecem num turbilhão, 
as naçóes vivem seculos e a liberdade é imperecivel como a alma hu- 
mana. Basta para consolo dos que mstentam a causa da liberdade 
saberem perfeitamente que ella é a causa do futuro, a causa da de- 
mocracia a causa & America !" 

- Era em 1870. Tendo, durante dez annos de ostracismo, pro- 
mettido ao paiz mundos e fundos, voltou ao poder o partido liberal 
e ahi mostrou mais fundos do que mundos. A esse respeito perorou 
o Deputado Manuel Pedro: 

"Lembrando-me dos gloriosos e fortes dias da opposisão, sou 
forçado a reconhecer que são mais duras de tragar, do que as amar- 
guras do ostracismo, as humilhaçáes e as vergonhas do poder acceito 
sem dignidade e exercido sem gloria. Ha uma dòr maior do que es- 
perar com os olhos fitos na terra da Promissão: é chegar a essa terra 
e ter saudades do desertoquesedeixou". 
- Era em 1882. Ameaças e arruaças, pasquins e motins apre- 

goavam a salva@ío da patria. Eis como Affonso Celso Junior fechou 
a sua visão do momento: 

"Trabalhemos, combatamos, empunhemos com vigor as armas 
modernas da propaganda, da iniaativa, da d k s ã o  e do estudo. São 
as armas que não ferem e só produzem, naquelles que as esgrimem, 
as explosões triumphantes da luz; e, referindo-me a ellas, posso, num 
dos momentos culminantes de minha vida, repetir a 11&eraes e conser- 
vadores o estribilho electrisante da velha canção revolucionaria: A'S 
armas, cidadãos !" 

* 
* 

-dos na memoria,, guardo alguns outros trechinhos par- 
lamentares geitosamente utilisaveis. Offereço-os i& aos depudos 

aisajo estréa. Pepn-m'os pelo telephsme: reiaetter-lh'm-ei em 
eartáop09fa. 

T& &e. 
S. Paulo - 1923. 



t a  bravos, cegos uns, mutilados outros, mutiladissimo um sem 
pernas e apenas com um braço retorcido; ha-os pretos e brancos 
moços e velhos, baixos e altos bonitos e feios. Lê-lhes, voz alta 
e pausada, um general o elogio motivador da honra recebida; 
apega-lhes ao peito a condecoração, abraça-os, e segue-se a 
continencia reciproca. Tocante, Solemne. Bonito e triste. 

Tres a quatro mil aristentes analysam, baixinho, em cochi- 
chos, peripecias de casos, lembrando incidentes pessoaes dos 

.condecorados. A' minha esquerda, um soldado carrega crean 
cinha vivaz, cabellos castanhos, que fita, rindo, o espectacqlo; 
buscam em vão os que a rodeiam fixar-lhe no olhar e na memo- 

. ria a circumstancia de ser o pae um dos condecorados. A' minha 
direita, uma velha, contendo a custo os soluços, diz á meia voz 
á companheira que arregala os olhos indagadores: "E' elle. Veja 
como se quer levantar; é alli o terceiro. Meu neto. Tem dezoito 
annos. Foi um bonito rapagão". 

Olhei. Era o soldado sem pernas que se remexia na máca. 
Retirei-me para não c h o r v  tambem. 

"Ipsis verbis". 

JN SEI. JA' SEI. 

Devo a este estribilho dos imperiaes colloquios um momento 
feliz. Lembro-me com desvanecido prazer. 

Tão efectivas eram as instrucções reservadas de 30 de Ou- 
tubro de 1882 como a deliberação, minha, de desobedece-las. 
Marcavam ellas o numero de engajados com que cada provincia 
contribuiria pwa os corpos da marinha, e a de Bpi r i t a  San$o, 
que eu presidi  e que estava em atraso de futuros marujos, rece- 
bera para esse expediente a quantia de oito contos de reis. Em- 
preguei-a na compra de dez possantes escravos que, sem delon- 
gas, obtiveram carta de liberdade e passagem para o Rio de 
Janeiro. Se algum revelou tendencias uauticas, ignoro; que nem 

, um retomou o serviço do eito, assevero. 
Valeu-me o caso uma meia repreensão do respectivo mi- 

nistro que, "agradecendo me os esforços, achava, todavia, não 
dever mostrar muito empenho em engajamentos dependentes de 
atfòrria immeãiata." Até ahi tudo beni andara; evitadas que 
erravam as intervenções das influencias politicas para a Ca- 

: ~ i t á n i a  do Porto soltar menores a~preendidos, as manhas das 



respectivas mães, ou O reenviamento dos oito contos pwa os 
cofres geraes, na tribuna da Camara, se increpado, facil me 
seria uma resposta em defeza da illegalidade que eu tão cons- 
cienciosamente praticára. O ultimo acto, porém, a indefectivel 
sabatina imperial, verdadeira prestação de contas administra- 
tivas, trasia-me um pouco de receio. Eu e a lei não haviamos 
entretido completa intimidade de relações, e o Imperador era 
legalista exigente. 

Meses depois, quando em S. Christováo lhe eu expunha o 
assumpto com a habitval franqueza. interrompeu-me elle: "Já 
sei Já sei. Não foi um mal" E passámos a tratar doutro objecto. 

Que allivio! Beijando a mão ao imperante, depois de lhe 
agradecer a commenda da Rosa com que me distinguira - "a 
mais literaria", disse-me sorrindo - retirei-me com a alegria 
de quem escapa a um constrangimento dispensavel. 

A figura, a cortezia secca. a segurança delicada de suas ob- 
servações, o interesse sobretudo pelo serviço publica, sommavam 
no Imperador uma respeitabilidade que nunca tolerou excepç6es. 
Sómente depois de morto e enterrado Pe&o 11, começaram a 
appqrecer individuos e casos que, provocadoramente, o houves- 
sem escandalisado frente á frente, ou lhe tivessem replicado com 
atrevida arrogancia. Com que perspicaçia, nas peças que nesse 
genero se lhe annunciavam, transformava elle a   rime ira em ul- - 
tima scena! 

A funccionario civil que incivilmente levantára a voz na ex- 
posição duma queixa, e a quem desena de annos antes vira, na  
festa da Gloria, subir a ladeira com um filhinho a chorar, per- 
guntou distraidamente, cortando lhe a phrase: 
- E aquelle seu filho como vae? Cresceu manhoso? E' 

preciso muito cuidado na educação das creanças. 
Ao Dr. Domingos Freire que,.com pouca rasáo au sem ella, 

ínsistia em qualificar de escandalo um incidente professoral, cor- 
rigiu os dizqes dizendo: 
- Não se incommode muito com isso; no Brasil, camo sabe, 

os escandalos duram oito dias. 
Servia-o, prodigiosa, a faculdade da memoria, e disso não 

occultava tal qual vaídade. Ao genro, conde $Eu, que alardeava 
conhecer de nome todos os officiaes do exercito brasileiro, re- 
trucou sorrindo : 
- Pois eu conheço todos os brasileiros. 
Em Sorocaba, num Gabinete de Leitura, notando estar por 

demais humilde, num quadrinho da rendição de Uruguayana vin- 
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VARELLA E CASTRO ALVES 

(Da ''\riagem ao redor & mim memd"'. 

- T q i a  eu oito ou nove annos quando, aqui em São Paulo, 
numa das grandes salas baixas da Faculdade de Direito, durantc 
a "Sessão Magna da Sociedade Culto á Sciencia", pelá primeira, 
unica, e ultima vez, ouvi e vi Luiz Nicolau Fagundes Varella. 
Da data certa do f a d o  guarda ignorante silencio, mas quem o 
quizer quebrar encontral-a-á ,na primeira ediçáo dessas "Vozes 
da America", muito bem prefaciadas pelo inspirado Quirino dos 
Santos que da poeta, seu amigo intimo, recebera esta observação: 
- Cuidado Quirino! Não te vão criticar a critica. 
Recinto repleto; solemnidade cdicorrida por quasi todos O S ,  

lentes da Academia; banda de musica um pouco afastada, no pas- 
seio que contornava e ainda contorna o pateo central; murmu- 
rios atravessados de quando em quando pelo nome de Varella. 
caloiro já notorio por varias originalidades, um dos oradores do 
programma e, com Ferreira de Ivfenezes e mais duzia e meia de 
collegas intelligentes, veteranos alguns, partidario de Furtado 
Coelho, portuguez, contra Minervina, actriz brasileira, em tu 
multo no Theatro do Lwgo do Palacio: eis o que, em respostas 
e esgaravatas que lhe f a ~ o .  me está a memoria a recordar. 

Olhar azul, fixo, forte; mãos á beira da tribuna sem que o 
orador se curvasse; dispensavel o gesto pelo entono que cada 
palavra recebia; algumas phrases de preambulo, modestas pmva- 
velmente, pois motivaram "não apoiados" substituidos, momen- 
tos depois, pelos applausos com que foi recebida a comp.wa~ão 
das duas Americas a duas virgens adormecidas, apertando as 
dextras, e que Christováo Colombo despertara; voz penetrante. 
proxima a estridente, mas recitação calma daquella estupenda 
e esplendida "Predestinaçáo" ; em augmento, de minuto a mi- 
nuto, a curiosidade sofrega da assistencia; irrompem palmas 
quando, elevado o diapasão, Varella termina aquella estrophe 
que comeqa: "Poeta ou louco, sonhador ou sabio" ; mais palmas 
quatro ou cinco vezes; eis o que, naturalme-e adminiculado na 
restauração da scena pela influencia de posteriores colloquios, 
lembro e concateno a respeito de Fagundes Varella. 
- Em São Paulo; novembro ou dezembro de 1868; espe- 

ctaculo no Theatro de São José, em beneficio do notavel actor 
Joaquim Augusto: foi onde e quando vi e ouvi, pela primeira vez, 
Antonio de Castro Alves. 



, Muita gente. Nem um camarote vazio. Çohe o panno. Afi- 
l e h - s e  e s s c e n a  os artistas com o beneficiado á frente. Vol- 
tam-se todos os olhares para o ultimo camarote da  segunda or- 
dem á esquerda do palco, onde apparece o vulto bonito, ptopor- 
cionado, popular, do moço babiano, 

Cabellos negros e ondeantes; voz larga e sonora; enunciação 
segura e como que virgulada.; gesto e palavra, em indefectivel 
harmonia, dominando a attenção e o coração, a impaciencia e a 
consciencia do auditoria extasiado: assombroso o successo! Im- 
possivel imaginar ,recitação mais perfeita. Applausos, muitos ~~~~~~~~~~m triumpho completo da genialidade sobre a mul- 
tidáo, da poesia sobre a prosa, do individuo sobre o sentimento 
collectivo. Vê-se, percebe-se, que a alma da juventude acade- 
mica se orgulha do seu factor maximo, do seu idolo predilecto. 

Poucos dias depois, estupida imprudencia, praticada nunca 
se soube por quem, condemnava o idolo ás dores dum desastre 
como rumo apressado á sepultura. 

Na então rua do Imperador (actual rua Deodoro, está visto). 
em casa terrea, hoje ?obrado numero 34, cujos compartimentos 
ficavam á esquerda dum corredor comprido; em bom quarto 
contiguo a outro que abria para a sala de jantar; numa cama 
larga e cheia de travesseiros que o accommodavam em recosto, 
barba por fazer, pallido, c q a  encovada, como estava esse Castro . Alves differente daquelle que eu ouvira e admirara mezes antes! 

Seu infortunio commovera, unanimes, os vinte e tres mil 
habitantes da capital paulistana. Fôra visitadissimo. Até o pre- 

• sidente da provincia, o barão de Itauna, apregoada e real nota- 
bilidade medica, mais duma vez o procurara. 

Das principaes familias costumava o doente receber gulodi- 
ces; cocada era o doce da moda. Enviado á sua moradia, bem 
me desempenhei de facil, congenere e desejada commissão de 
entrega perante Eugenia Camara (alta, clara, distincta, sobran- 
ceira, olhos rasgados), que espontaneamente prometteu devol- 
ver os calices, marcando para isso hora e dia ao  molec'ote que 
me acompanhara carregando a bandeja. 

Trazia eu, passando-o continuadamente duma a outra mio, 
voluminho de capa verde, encadernado, de menos de duzentas 
paginas; era o das "Poesias de Antonio Franco de Sá", recen- 
temente publicado então, deslembro se no Recife, se em São 
Luir. Vendo-o, perguntou-me Castro Alves que iivro era. En- 
treguei-lh'o. Abriu-o. Leu, am pouco acima do prologo, delicada 
e manuscripta dedicatoria, do e d i t ~  a meu pai. Virou pagina e no 



verso, demoradamente, soletrou "Pertence a Martim Francisco 
Ribeiro de Andrada Junior, futuro presidente dapepublica do 

- O conselheiro que t e  deu o livro, foi porque já o leu. Eu 
fico com elle. Do Franco de Sá o que mais se salva é a adaptação 
da Evangelina de Byron em oitavas muito boas. 

- Eugenia, dê um retrato meu a este menino; tire o da 
album pequeno: resolveu Castro Alves, sorrindo quasi. 

Dito e feito. Recebi o retrato, que me foi companheiro durantc. 
cincoenta e quatro annos e que, respeitados que sejam os meus . 
vacillantes direitos postaes, seguirá com este artigp para a ami-. 
zade e para o archivo de Luci10 Vwejão. 

São Paulo, 1923. 

O FLUMINENSE 

Injusto algumas vezes, justo muitas, o fluminense nunca 
foi medroso. E' o menos obediente dos brasileiros. Mesmo 
depois de 1870, depois da espingarda de agulha e do tiro rapido 

S. 

que em Paris. patria das baricadas, acabaram c o p  ellas, mante- 
ve o povo fluminense a sua muito adquirida fama de brigão e 
resistente. 

Muito adquirida porque muito velha e documentada, essa 
fama. Ji em Outub~o de 1660, capitaneado por Jeronymo Be- 
zerra, o povo do Rio de Janeiro depoz o gavernador interino- 
Thomé de Alvarenga e acclamou Aogostinho Barbalho que, pro- 
vadamente destituido de energia, o foi éambem cbo carga, sendo. 
pelo efficaz motim de 8 de Fevereiro de lw, transferidas suas 
a t t~ ibu i~óes  á Camara Municipal que ~erfeithmente as soube 
exercer dqrante dous mezes. 

Nota frizante: a gente do Rio é, desde esse pronunciamento 
insurreccional, a unica que, no Brasil, fisca-za seguidamente o 
seu governo. A unica com incessante interesse pelos interesses 



Em 1711, quando Francisco de Castro Moraes, covarde, en- 
tregou a cidade ao  pirata francez, foi pelo fluminenses apeado 
da administração, tendo5de entregal-a, cabisbaixo, ao expedito e 
recem-vindo Antonio de Albuque~que Coelho de Carvalho. E m  
1822, Janeiro, a despeito das tropas lusitanas em ameaçadora 
meia revolta, a população amparou e applaudiu o "Fico", e num 
bello gesto de autonomia, entregou a responsabilidade militar do 
perigoso momento ao encanecido e bravo patriota Tenente-Ge- 
neral Xavier Curado. 

Em Outubro de lãn, quando agentes indecisos da metropo- 
le, abaIando o ministerio que prepatqa e conseguira o brado do 
Ypiranga, quasi iniciaram a tresloucada empreza da recoloni- 
eação do Brasil, o povo do Rio, numa procissão concorrida por 
todas as classes sociaes, obrigava o Imperador a recollocar no 
poder os eminentes brasilelos que delle se haviam sobranceira 
mente exonerado. E, anno e dias mais tarde, quando, renovada 
com explicavel modificação a ignobil tentativa, obteve o em- 
penho protuguez a dissolução da As~embléa Constituinte. o flu- 
minense, murmurante apezar das bravatas da tropa, e recalci- 
trante á intimação de illuminar a frontaria dos predios, tal medo 
de u&a repulsa infundiu ao versatil e illudido monarcha que a 
obrigou, por intermedio do servidiço Marquez de Nazarèth, a 
repisar humilhantes desculpas em repetidos decretos. 

Realizada a independencia do paiz, e a ella amoldadas as 
normas constitucionaes, foi o fluminense firmando e affirman- 
do o habito, hoje só por elle mantido do Oyapock ao Chuy, de co- 
nhecer os nomes dos seus deputados e ministros, vereadores, 
agentes de policia e senadores, inimitado no resto do paiz, enche 
o fluminense as galerias legislativas, acompanha os debates, per- 
turbando as sessões, com conhenmento de causa quasi sempre. 

O fluminense, só elle, tem e mantem, no Brasil, cançonetas 
~~posicionistas, remoques exclamativos. A sinceridade aggres- 
siva do seu "Não póde!" p v t e  de um fundo de inconteçtavei 
intrepidez, de uma ousadia voluntariosa e energ ia ;  sei-o porque 
mais de uma vez o testemunhei. 

Em 1894, bem recordo, acompanhei ao  lado de Pedro Moacyr 
e Gonçalves Maia na rua do Ouvidor, sob a agradavel direcção 
de José do Patrocinio, uma bonita serie de motins favoraveis á 
amnistia, e á pacificação do Rio Grande do Sul. Houve, de fa- 
cto, mais discursos do que tiros, correndo muito mais eloquen- 
cia do qrie sangue; reparei, porém, que a multidão, fugidiça, 
quando lhe gritavam: "Ahi vem cavallaria!", voltava minutos 



depois, reagrupando-se corajoso diante das baionetas e desafian- 
do a fuzilaria. 

E' irso mesmo. No fluminense o rtcuo é transitorio, mas o 
denodo é permanente. Foi sempre assim. 

Ainda mal visto em wnsequencia do papel, não propriamen 
te probidoso, que representára como ajudante-general no ultimo 

ministerio da Monarchia, teve Floriano Peixoto, repenti-men- 
te, a seu lado a população inteira da Capital desde o instante 
 em que os primeiros disparos da esquadra revoltada iniciaram os 
vergonhosos azares do dispensavel bombardeio. E, obstinação 
-sem precedente, tenacidade. jamais excedida: trasposto o pri- 
meiro alarma, tudo se normalisou no Rio de Janeiro: continua- 
ram a funccionq, com imperceptiveir alterações, mercados e 
tribunaes, jornalismo e bancos. Desde o quinto dia, numa cida. 
d e  aberta, o bombardeio parecia um successo regular. Desco- 
-nheço anormalidade que a sobrepuje em valentia. 

Tem a pratica o fluminense, nas agitações, o civismo im- 
'pulsivo. Não de todo, porém, quaesquer que lhe sejam as cir- 

cumstancias, a observação e a decisão. Elle afastou Pedro I, dei- 
xando-o seis dias no mar á espera, quiçá, de convite para a ,  aliás. 
indesejada volta. Elle, sem licenqa do resto do paiz, escolheu 
a Regeucia Provisoria e determinou a Regencia Trina. Aban- 
.donou Diogo Feijó, vendo-o partir semi-fugid,o, com o sacrificio 
.de Evaristo da Veiga a pezar lhe na consciencia, e authenticada 
a incapacidade pela crescente desordem da patria em flagrante 
d e  desgoverno. Proclamou a Maioridade, encerrando a crise 
.nacional com um acto decisivo, exclusivo, e cujo predominio o 
paiz inteiro acecitou e acatou sem objecçáo. 

Data de 1821 esse predominio, perseverante, tão indiscutivei 
-quanto ind,iscutido. Ha cem annos, já, que o brasileiro discute e 
.o fluminense decide. Esta a regra. Tal a longa lição dos factos. 

No Brasil eó attingiram resultado victorioso as revoluções 
.conspiradas e verificadas no Rio de Janeiro. Nem aproveitando 
-armamento desembarcado para o governo, pôde em 1824 a Re- 
publica do Equador se sustentar; a revolução sulista de 1â15, 
verdade verdade, pacificou-se numa concessão de postos milita- 
res; e os movimentos partidar& de 1842 e 1848 traduziram, em 
todo o sentido, desastre para a incompetencia que os promoveu. 
Eguala-os como bacasso a revolta de 1893-4. 

Olhemos, porém, o reverso da medalha: em vinte e quatro 
horas, com a costumeira adhesáo do BrAsil todo, o povo do Rio 
de Janeiro, duma das janellas da Camara Mvnicipal, mudou a: 
ínetituições governamentaes do paiz, completamente, radical- 



mente. Nem uma das vinte provincias revelou designio de rea- 
gir, vontade de discordar. 

Anno e mezes antes acquiescencia identica se dera quando 
da libertaçáo dos escravos. Embora não mais existisse o tra- 
balho servil em Amazonas e no Ceará, só fora elle definitiva- 
mente eliminado quando sua abolição immediata e iumndicional. 
provocara no meio fluminense propaganda mais activa, comi- 
cios e alvoroços. 

Pullulam, multiplicam-se na nossa historia exemplos da al- 
tivez do povo fluminense. Em 1861 e 1867, renhidissimos os 
pleitos eleitoraes na capital do Imperio, foram diplomados una 
nimemente os candidatos opposicionistas. Na praça publica, 
nsistindo á tropa em 1880, o fluminense revogou um imposta. 
Apupadamente, alvejadas por pedras e corrimaças, tanto na Mo- 
uarchia como na Republica, eminentes autoridades receberam 
da opinião, frente á frente, ordem de retirada, e obedeceram. 

Nem sempre sabe acertar, mas sempre sabe querer, o flu- 
minense. Devo-lhe esta justiça, eu que lhe fui tão injusto! 

Eu que reconhecera na Bahia, "cabeça da portngueza Ame- 
rica". a munificente protectora da colonia, a contribuinte ma- 
gnanima de oitenta mil cruzados annuaes para que, em 1662, dz 
patria já revelada em Guararapes se afastassem os receios de 
reincursão hollandeza; eu que tanto admirava no pernambucano 
a superioridade com que, primeiro em ambas as Americas, ba- 
tera forças arregimentadas européas na peleja das Tabócas; ev , 
não soubera appreender e medir, medir e sentir o incessante 
valor do fluminense! 

Numa comedia pamphleto, que me rendeu louvores e ini- 
mizades, tolamente o inclui a gingar de capoeira, não lhe en- 
contrando outro merito no desassocegado feitio. A estudo e 
a verdade corrigiram-me; delles aprendi que o fluminense 6 
muito melhor do que eu. 

. . . Em Riachuelo, no tombadilho da "Parnahyba", os tre+ 
quartos de hora de re~istencia dos imperiaes marinheiros - flu- 
minenses muitos, educados e desenvolvidos na cidade fluminen- 
se todos, capoeiras em sua maioria - dando azo a que o soc- 
corm e a manobra do Amazonas ultimassem a mais sanguinolen- 
ta peripecia do grande conflicto tornaram menos indecisa es- 
sa inteteesante batalha na qual "a30 fizemos o que quizemos, 
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PONTUAÇAO 

Falham-me, por completo, argumentos probantes de haver 
o Dr. José Thomaz da Porciuncula - distincto porém infelií- 
mente extincto director republicano da politica fluminense - 
cogitado de qualquer das respeitaveis regras de pontuação esta- 
belecidas ha, mais ou menos dous mil e cem annos pelo eminen- 
te Aristophanes de Bysancio - distinctissimo director da ins- 
trucçáo publica no valle do Nilo, quando do reinado de Ptolo-. 
meu Evergeto. Dg que, todavia, as praticava com instinctivo 
cuidado, acceitando-lhes os modelares effeitos, posso, devo e 
quero exprimir o meu sincero testemunho reminiscente. 

Conhecemo-nos no collegio. Entrelembrando-me de datas 
e factos, recordo que circumvisinhámos de banco e, duas ou tres 

'vezes, fomos constrangidos companheiros de casego nas priva- 
qões de recreio. Thomaz Porciuncula era irrequieto, ac@o e 
altivo, sempre afileirado entre os estudantes da primeira tur- 
ma, e nada antipathico, apezar dum inevitavel nariz sobrema- 
neira expansivo. 

Não por essa, porém por outra singularidade, exquisitice 
quiçá, captava elle constantemente tanto a attenção dos colle- 
gas como a dos professores: tinha, usando-a até as raias do abu- 
so, uma mania que qualificarei de "pontuatoria". Disso fazia 
alarde. Não lhe chegavam a releitura ou á leitura escriptos, pro- 
prios ou alheios, sem que os modificasse nos pontos e virgulas. 

De longe, cá das bandas paulistanas, lhe acompanhei as vi- 
cissitudes da dupla carre,ra publica; medico e politico; firme 
sempre no exercicio profissional e, muito mais, na defesa dos 
principios democraticos. E tambem na regularidade da pon- 
tuação. 

Na carta que fornece pretexto a este artigo facil é reconhe- 
cer quanto as virgulas, todas, cumprem o seu fadario determi- 
nando pausas. Nella não entra, porque absolutamente nella não 
cabe, a espirituosa reclamação de Henrique Heine contra aquel- 
le, aliás notavel, literato germanico, seu desaqavel patricio, mal- 
vado a impôr ao publico herlinense o encargo de virgular, um 
por um, todos os w i o d o s  que insistia em produzir! 

Eis a prova do que assevero: 
"Amigo Silva Jardim - Petropolis, 23 de Abril de 1891. -- 

Não leve á mal o meu silencio. Quiz esperar o desenlace das 
cousas politicas do nosso Estado para dar-lhe noticias dellas. 

Tudo está perdido. Fez-se a eleição para o Congresso do 



Estado e disseram as mesae eleitoraes que a chapa do Governo 
venceu; mentiram porque a victoria foi nossa. Asseguro ser 
esse o resnltado; infelizmente, porém, não ha poder pqante  o 
qual a prova possa ser sequer exhibida. 

Fiz, como pretendiamor para o Congresso Nacional, accor- 
do eleitoral com o Paulino; você deve ter lido o manifesto que 
publiquei e verá que o justifiquei com palavras do Directorio de  
que você fez parte. Me coube essa tarefa porque á 3 de (7) o 
*ido confiou-me a delegação de poderes para agir até o pleite 
para o Congresso Estadoal. 

Depois do pleito o trabalho foi enorme. O Paulino espera 
os acontecimentos e o nosso partido reunido, por convocação 
minha, deliberou se transformar em Autonomista e eleger um 
Directorio até 3 de (?) proximo futuro. Eu não quiz fazer parte 
deese i?i,rectorio porque vi em quasi todos os "politicos" reuni- 
dos muito desejo de "descançarem" á sombra dos esforços dos 
outros. 

Você náo calcula o musulmanismo que vae invadindo todos 
os homens desta terra: esperemos os acontecimentos - é o que 
?e ouve de toda a parte 9 de toda a gente. 

Entendo que o momento deve ser de luctas, agitações e não 
de mutismo e accomodaçóes aos factos. 

Ficarei &mo uds tempos da mouarchia: luctando até que 
caia prostrado ou vença; como eu ha tambem alguns: o Alberto 
Torres, o Pedro Tavares e alguns mais. 

Sabe? A imprensa está nas mãos do Defmeval, Senador do 
Portella ("Gazeta- de Noticias"); Akindo, Deputado do Por- 
teila ("Jmnal do Commercio") ; Patrocinio, privilegiado do Por- 
te lk  ("Cidade do Rio"); custam aceitar artigos contra o do- 
natario da terra fluminense. Tudo está corrompido, amigo 
Jardim ! 

Escuso dizer-lhe que cumpri gostosamente o dever, mesmo 
sem previ0 consentimento seu, de incluir, á como estava &ri- 
gado, o seu nome na chapa da oppooiçáo 

Você ha de estar me perguntando: e o Quintino? Não sou- 
be antes da eleição: o paiz inteiro repete, creia, a sua pergun- 
ta :  e o Quintino? Sabe-se que está no Cupertino e nada mais. 

O desanimo de que lhe fallo dos fluminenses ameaçados de 
um eterno wtel l i smo só é igual ao de  todos nós brasileiro? 
deante do deodorismo e do lucenismo: faz-se em todo o paiz 
guerra aos republicanos historicos e principalmente aos que não 
votaram no Congresso. no nome do Deodoro para Presidente da 
Republica; essa guerra é eystematica em SHo Paulo,  mina^, Es- 



pirito Santo e Ceará, sobretudo. Não se póde calcular no que 
dará semelhante politica ~eaccionaria e centralisadora de modo 
tal que estão nos Estados a adiar a reunião dos Congressos para, 
por meio de governadores ageitados, eleger-se-os á medida de 
servirem, diz-se, de ponto de apoio á didadura que se pretende 
renovar com a projectada dissolução do Congresso Constituinte. 
Creia você que estamos no cahos; torios encaramo-nos sem sa- 

I 
be,r o que teremos de observar amanhã; e esse descalabro po- 
litico é seguido de deacalabro financeiro medonho, de anarchiz 
administrativa e de um mal-estar indefinivel. Por sobre tudo 
isso ha de vez em quando uns arrepios nacionaes assim como 
que precursores de revolução, de separatismo, de restauração, 
de muita cousa com que náo sonharamas nós - os- republicanos 
da velha guarda! 

Adeus, Jaydim. Não repare no desconchavo desta carta es- 
cripta para ir no vapor d'amanhã ás pressas para não ser ( ? )  
por mais tempo. Tambem, creia você, que não se póde ser me- 
thodico e preciso em noticias politicas de nossa terra neste tem- 
po de verdadeira vesania. 

da Porciuncula." 
Teria sido um mero exercicio de futilidade easa tendencia 

pontuatoria do fturo agitador e chefe republicano? Se sim. 
sensatissima attenuante e precedentes do melhor quilate lhe mr- 
rem em efficaz defesa: que, bem ponderando no caso, é prefe- 
rivel o excesso de pontos e virgulas á sua falta no toda ou em 
parte. sendo que o estudo imparcial do assum- evidencia ter 

-. 
tido o Dr. José Thomaz da Porciuncula, nessa propen-- =ao que 
assignalo reSpeitaveis e tradicionaes predecessores. 

George Sand, cuja passagem por este valle de lagrimas foi 
pontuada de reticencias, queria para cada escriptor uma pontua- 
ção propria. "E' um direito individual", allegava sem que Al- 
bedo de Musset, por motivos que não discuto, a contrariasse wrn 

Mudando no trecho evangelico "Ressurexit, uou est hic", 
a virgula para depois do adve~bio, Voltaire, em cujo espirito a 
largueza algum tanto prejudicava a profundidade, e que de tudo 
se entretinha, abalou o messianismo em sua base mais venerada 
e tradicional: supprimiu o domingo da resurreigão. 

Outro preoccupadissimo com a pontuação foi o circumspc- 
cto Guizot. A pagina das "Revoluçóe~ de Inglaterra" em que 
elle narra o supplicio de Carlos I é um primor no genero. 

- ~ ~~ 



REVIVENDO 

Pagina magistral! Nella como que os dous pontos vão fallar 
e, regularisando as peripecias do tritissimo quadro, d o  ponto. e 
virgula vem naturalmente a uniformisação do rauocinio. A lei- 
tura dessa pagina é inesquecivel. Della não ha erro que se 
aproxime. 

Quanto á pontuação, o mesmo succede á carta, velha de 
trinta e um annos e mezes, do meu antigo companheiro de col- 
legio. E porque uma das regras fundamentaes seja que o ponto 
Jemonstre o pensamento acabado, faço ponto e acabo este artigo. 

ASSIM PENSO 

A noticia de que estava sanccionada entrando em immedia- 
tissimo vigor, a lei fiscalisadora da liberdade de imprensa, re- 
cebi-a lia-a e padecia-a como se me houvessem dito que a mi- 
nha mais antiga namorada tomára uma sova de chicote. 

Entristeci. Nem era para menos: vergastada uma paixão 
maior de meio seculo! Pormenorisando-a nas entrelinhas, reli 
vagarosamente a amargosa noticia. Entristeci um pouco mais 
Não chorei porque estava só. 

Cumpria-me visitar a enferma, que eu começára a imagi- 
nar agonisante, moribunda, caso inteiramente perdido suppondo- 
lhe por enfermeira a covardia dos timidos, por thefapeutica a ,  
mentira dos audazes, por esculapio o a t rev iment~dos  torpes, ir 
ve-ia era duplo dever; aconselhavam-m'o a cortezia e o coração. 

Solemnisei-me. O momento impunha ademanes scenogra- 
ohicos. tratava-se de uma despedida definitiva, dum sentido e 
'derradeiro adeus. Gemia-me ^antecipadamenti na saudade o 

O '  no more! never more!" do amoroso Shelley. Apresentaram-se, 
repetiram-se-me na memoria varios trechinhos poeticos ,antes 
de  o meu atribulado espirito conseguir vestir-se da literatura 
adeguada á penosa circumstancia que o torturava. 

Dispensado porque andejante de indole - inopportuno, pois, 
num caso decisivo como esse de chicote na imprensa -, sem re- 
c a l c i t r ~ ,  o adeus de Childe Harold bateu em franca retirada. 
Retirou-se tambem, mas esse por excessos de lyrismo, o adeus 
de Amerim Elysio á sua Alcina muito amada. Alguns outros 
concorrentes, desclassificados á simples vista e sem exame, nada 
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reclamaram. Obteve preferencia o, fóra da moda, porém virgi- 
liano e eternamente bello 

que, té á porta da infeliz, me foi ensinando e ensaiando a snb- 
stancia da visita e a adjectivaçáo da despedida. 

Cheguei. Parei. Pensei e hesitei. Perguntando-me e re- 
perguntando-me, insistente, se aos algozes da imprensa pode- 
riam favorecer allegadas e provadas attenuantes, viera-me ao 
animo esse sentimento de tolerancia que me é innato e indisfar- 
çavel. Que sim, que sim, a verdade me respondeu ser circum- 
loquios, que sim, o bom senso me explicou em raciocinios cuja 
nitidez mal passo a resumir. Assim pensa: 
- E' um erro, indeliqdo e insupportave1, filiar os terriveis 

intuitos e as rigorosas penalidades da lei n. 1.743, de 1.D de No- 
vembro do anno que estamos acabando, apenas, ás recèntes e 
celebradoras feztas do nosso centenario de independencia e, es- 
t á  claro, aos bcodios lateraes e inevitaveis incidentes que tanto 
as recommendaram ao prazer dos convivas estrangeiros e res- 
pectivas legações. Não. Para que confundir a parte com o todo? 

A despeito do christianissimo fervor do povo mineiro. cuja 
vaeta politica republicana ora impera sobranceira na administra- 
5áo nacional, modelando-a; apesar de nunca haver sido segredo, 
em todas as parochias do populoso Estado, o facto de ter'o Na- 
zareno, no inicio de sua conipetencia milagrosa, transformado 
agua em vinho; nem por isso se derivam exclusivamente de mo- 
tivos regionaes os irazciveis artigos, os zangados paragraphos 
e os contundentes capitulos da joven e furiosa lei n. 1.743. Não 
e nâo. 

Raizes mais profundas tem ella enr nossa historia. Tradiçáo 
e documentação authenticam estar ella a renovar e continuar 
uma pagina energica do nosso passado colonial. 

O cazo conto como o caso foi. Foi em data de 6 de Julho de 
1747 que o beatissimo epotentissimo rei d. Toá0 V - por uma 
carta régia que já tinha, em 1.O de Novembro do anno que esta- 
mos acabando, a respeitavel edade de cento e setenta e seis an- 
nos,, tres mezes e ainda duas duzias de dias - prohibiu sob pe- 
nas ceverissimas a imprensa no Brasil, sendo destruida sem 
appeUação e sem mntemplaçáo a nnica que existia, e que era 
estabelecida lá na cidade do Rio de Janeiro. 

Ha, evidentemente ha, no renascido exercicio das idéas des- 



sa peremptoria carta régia, uma tocante homenagem á capaci- 
dade administrativa e ao demonstradissimo caracter de el-rei d. 
João V; e, conseqnentemente justo parece que figurem, na pri- 
meira fila da manifestação do creador legal da glorioza capita- 
nia de Minas Geraes, mineiros e mais mineiros. 

Nem uma duvida tenho, declaro-o com a franquesa que em 
mim mesmo sempre reconheci em exclamar deante dessa con- 
juncção administrativa no mineiro de hoje com o metropolitano 
de  hontem: 

I - Como, embora através dos tempos a gratidão é bonita! 
Isso, porém, me não obriga a desconhecer quanto a lei 1.743 

- firme em Feus fundamentos historicos, reverente ao feitio 
moral do desabusado monarcha reguladora do pensamento do 
contribuinte no maior dos paizes sul-americanos, e victima do 
protesto da mentalidade vgentina - corresponde ao  nosso ho- 
dierno grau de civilisação e é, tambem por esta razão, brasileira, 
essencialmente brasileira. 

Acquiescente, acolheu-a o povo; obediente, ob~ervou-a o 
jornalismo. Alicerça-a o consenso unanime dos meus patricios. 

Respeito-a. E se lhe não applaudo a entrada na legislação 
nacional, a p n a s  a uma questão de fórma é devido esse meu im- 
perceptivel retraimento. 

Acho a lei muito longa. Não me explico porque deixwam de 
~edigi-Ia por maneira concisa. Assim por exemplo: 

"- Fica em inteiro vigor a carta régia de 6 de Julho de 
1747, revogadas a: disposições em contrario.". 

Teriam, com semelhante redacçáo lucida e rapida, mantido 
.o intento primordial da lei e evitado quaesquer duvidas forenses. 
E tudo sem perda de tempo. 

Tempo? E' o que de mais ptecioso a natureza nos dá. Pre- 
cioso porém escapadiço. 

Tempo é cousa que não volta. Ninguem o perde duas 
vezes. 

E' como o brio. 
Assim penso, não visitando a minha antiga namorada. Vol- 

t o  da porta. 



Não houvesse o "Discurso historico politico", e por mais 
vinte ou trinta annof continuaria Minas dependencia de S. Pau- 
lo, e a revolta de 1720 teria sido tão inocua como as agitações 
de Jorge de Barros Fajardo, em 1611, na repulsa piratiningana 
ao  jesuita, ou os motins de Domingos Rodrigues do Prado, etti 

suas proporções geniaes. .O nosso adorado Camóes te.ria de 
restituir ás "lamentações de Olympia" de Ariosto, o citadissimo 

"Qual junto dum penedo outro penedo.". 
Tacito, o respeitavel mestre, ajustaria algumas conta? com 

o "Agesilau" de Xenophonte. Por intermedio do interessante 
"Fortunio", restituiria Theophilo Gautier á imaginação de By- 
ron uma estrophe inteira do "D. Juan". Atk Bonaparte, es- 
treando em desistencias, entregaria ao  carthaginez mais de me- 
tade duma das proclamações de sua primeira campanha na Italia. 

Não. Nada de innovações. Melhor é que o plagio perdure 
com Feqs direitos e costumes, quaesque.r que sejam os apodos 
que o perturbem. Fosse eu governo na Republica das Letras, 
e encerraria todas as duvidas, aboliria todas as incertezas, gol- 
pearia todas as alter&ações e reclamações concmentes a pla- 
gios, copias, similhanças, parodias, paraphrases, etc., com este 

DECRETO UNICO 

Artigo 1.- - Revogadas a s  disposições em contra,&. 
Artigo 2.' - Pertence ao  publico tudo o que for publicado. 
E dess'arte, sem o minimo prejuizo intellectual do mundo 

inteiro, se extinguiria esse fervor ficticio e hypocrita, conven- 
cional e inutil, pela originalidade, coisa que, com afincada tei- 
mosia, annos e annos procurei nas letras velhas e novas, na 
observação dos homens e das mulheres, no meu paiz e em terras 
estrangeiras, na politica, na arte, no jornalismo, na sciencia. e 



que apenas duas vezes encontrei: uma em "D. Quixote de la 
Mancha", outra em Caraguatatuba. 

Sim. Na obra de Cervantes tudo é de Cervantes. Eetylo, 
idéas, intenções, conceitos, tudo, tudo i delle, delle só. Ao pro-' 
prio assumpto central, que lhe vitalisa o tfãbalho, deu o emi- 
nente maneta uma feição inconfundivel: dos traços de Reynaldo, 
Sansmet, Amadis ou mesmo Bernwdo de1 Carpio, nem um pas- 
sou para o "Cavalleiro da Triste Figura." 

Alli não se diviea a influencia dum verso grego, menos ainda 
o aproveitamento dum adagio latino. Fórma, fundo, enredos, 
desentrecho, tudo é de Miguel Cervantes, delle só. A creaçáo do 
"D. Quixote" seria a unica. obra original do occidente, se Cara- 
guatatuba não existisse. 

_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tendo, em 20 de Outubro de 1806, Joaquim Procopio Picáo 
Salgado, ouvidor-geral em S. Paulo, officiado em correiçáo a res- 

Uma villa que desertou. Está dito tudo. 





.. 
INDICE 
. 

Duas Palavras . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Qnatro Josés 

. . . . . . . . . . . . .  Gabiiel Barbosa 
Dum Manuscripto . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  Não Furtado de Mendonça 333 
Reestrkas . . . . . . . . . . . . . . . .  335 

. . . . . . . . . . . . .  Meias de ~ a e i t  340 
. . . . . . . . . . . . . .  Campos Sanes 343 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Elkfa lonl  345 
. . . . . . . . . . . .  Gosto de Matto Grosso 347 
. . . . . . . . . . .  Nos ominwos tempos 3% 

Tambem : 353 . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Culpas no cartorio 356 

. . . . . . . . .  Uma monarchia republicana 358 
. . . . . . . . . . .  Bom e $ GíCI(.#. 362 

. . . . . . . . . . . .  A ingratidão paraguaya 365 
. . . . . . . . . . . . .  Cousas eleitoraes 369 
. . . . . . . . . . . . .  Altas deixaç6es 372 

. . . . . . . . . . .  O Indi e o Centenario 375 
. . . . . . . . . . . .  . Negniras da guerra 380 

. . . . . . . . . . . . . . . .  A. B . C .  38t 
. . . . . . . . . . . . . .  '~qnçalo  Pires 3%5 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Taunay 388 . 
. . . . . . . . . . . . . .  Offerecimento 391 

As mães brasileiras . . . . . . . . . . . .  394 

. . . . . . . . . . . . . .  O fluminense 402 
. . . . . . . . . . . .  Quinze de novembro 406 

. . . . . . . . . . . . . . .  Pontuação 
. . . . . . . . . . . . . .  Assim penso 411 

. . . . . . . . . . . .  Rodeando um plagio 414 





(Antigo presidente do Instituto E@torico 
e Geographico de S. Paulo) 

Capitulos da geographia de - 

São Paulo 



Este trabalho assim como o publicado no 

vol. 30 desta .Revista, "Capitulos da geographia 

physica de São Paulo", foram escriptos entre 

1920 e inicio de 1922, conservando-se inéditos 

até a época do fallecimento do seu autor, a 29 

de Ab.ril de 1930. Outros trabalhos, igualmente 

inéditos, do mesmo autor, serão ainda dados á 

publicida* nesta Revista. 



Limites territori'aes de São Paulo 

CapitaJlii dc Sáo Vicento 

A Capitania de São Vicente, de que o actual Estado de São 
Paulo era o amago, o nucleo principal, foi doada a Martim Affon- 
so de Soura por alvará de 20 de  janeiro de 1535,fimado por c?. 
Joáo 111, e desenvblvia-se na extensão de 100 leguas de cosia, em 
duas porções, contadas da barra do chamado rio São Vicente até 
cerca de doze leguas ao sul da ilha de Cananéa e do rio Curupacê 
(Juqueryquerê) até a barra do Macahé: para o interior eram, 
pela concessão, indeterminados os limites os quaes deveriam 

.&ncidir com os do dominio da coroa lusitana a té  onde este se 
extendesse, dominio que a famosa linha de Tordesillas encerrava 
em relativamente estreita faixa de continente, confinando-o, em 
mais de um ponto, em zona exclusivamente 'litoranea. 

Tal limite, 'porém, jamais foi observado e respeitado pelos 
povoadores lusos e por seus descendentes, os paulistas, náo se 
demorando os bandmentes, surgidos da união dos conquistado- 
res com os aborigenes, e herdeiros dos habitos sertanejos destes, 
e do genio avenQreiro dos portuguezes, em dilatarem, por suas 
incursões e continuas migraçóef, a posse territorial ao sul e a 
oeste, .até aos rios da Prata e Paraguay e ao  norte até cerca de 
seis graus de latitude. 

Quando, por carta regia de 23 (1) de Novembro de 1709, fir- 
mada por D. Joáo V, foram conferidos á Capitania de São Vicen- 
te, já entãlo denominada de São Paulo em virtude da transferen- 
cia, a 22 de M a r ~ o  de 1681, de sua séde da villa de São Vicente 



para a de São Paulo, os fóros decapitania sob o titulo de - São 
Paulo e Minas Geraes - independente do governo do Rio de  
Janeiro, ao qual estava subordinada desde 10 de Julho de 1658. 
comprehendia ella, os territorios dos actuaes Estados do Riu 
Grande do Sul, de Santa Catharina, do Paraná, de São Paulo, de 
Minas Geraes, de Goyaz e de Mato-Grosso, e confinava ao  Sul 
e a oeste com as possessóes hespanholas que ab,rangiam, como é 
sabido, os actuaes territorios das republicas do Umguay, Argen- 
tina, do Paraguay e da Bolivia, e ao norte e ar, nascente com os 
territorios do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauhy, Bahia, Es- 
pirito Sanfb, Rio de Janeiro, occupando a área de 3.524.721 
kilometros quadrados ou cerca de duas quintas pwtes dq Brasil. 

Não conservou, porém, por muito tempo, sua integridade esse 
immenso territorio, sendo successivamente desmembrado para 
formação de novas capitanias. Assim é que da classica terra dos 
bandeirantes foi desannexada a Capitania de Minas Geraes, crea- 
da independente por alvará de separação firmado por D. João V 
a 2 (2) de Dezembro de 1720, seguindo-se-lhes os desmembra- 
mentos dos territorios por alvará de 11 de Agosto de 1738, de 
Santa Catharina e do Rio Grande, do Sul, para serem iucorpora- 
dos á Capitania do Rio de Janeiro e, finalmente, pelo alvará régio 
de 9 de Maio de 1748, os de Cuyabá (Mato-Grosso) e Goyaz ele- 
,vados á categoria de Capitanias distinctas entre si e independew 

(1) Em relação a esta data surgem interessantes controversias entre 
historiadores e chronistas: Porto Seguro escreveu em sua 'Historia do Bra- 
sil". volume ZO, pg. 1215, 2.3 de Novembro; Azevedo Marques, tão cuida- 
doso no registro dos seus "Apontamentos bistoricos" consigna, por evidente 
lapso typograpbico, a data de 3 de Novembro e Nelson de Senna confirma, 
em suas "Ephemerides Mineiras" publicadas nos fasciculos I11 e IV, da 
"Revista do Archivo Publico Mineiro", a data de 2.3 de Novembra 

Jacp tho  Ribeiro, nesse monumento de paciencia e trabalho que C a 
"Chronologia Paulista" volume 2.: parte 2.*, pgs. 529-530, transcreve lite- 
ralmente a carta régia na qual ae lê a data da sua avsignatura, por extenso, - "vinte e tres dias do mez de Novembm, na anno do Nascimento de Nosso 
Senhor Jesus Christo de mil setecebtos e nove" -: por seu turno Omille 

, Derby transcreve, no volume XI  dos "Documentos Interessantes para a 
historia e costumes de São Paulo" o mesmo documento, em copia extrahida 
directamente do original e na qual apparece, tambem por extensq a data- 
vinte e tres de Novembro. Entretanto, no volume 1.O. anno 1.O. pg. 5 da cita- 
da 'Revista do Arcbivo Mineiro", J. P. Xavier da Veiga, tambem digno de 
todo o credito, affinna ser a questionada data, - nove de Novembro de 
1709 conforme se lê no original existente no LArchivo Publico d a  Rio de 
Janeiro". Nunca fui ao Rio de Janeiro, pelo que nunca poude verificar a 
data exarada no original da carta régia. Qual será ella? 

(2 )  Porto Seguro informa-nos ter sido a 12 de Dezembro, mas $esta 
vez equivoca-se: a data exacta C 2 de Dezembro, conforme se vehfica 
do proprio alvará registradòno Arcbivo Publico de S5o Paulo. 



tes de São Paulo cujos fóros de cabeça de governo extinguiram-se 
pqr força do citado alvará & 9 de Maio, sendo as duas comarcas, 
São Paulo e Paranaguá, minguados remanescentes de tão formi- 
daveis mutilações, reunidas á Capitania do Rio de Janeiro. 

Não se abateu, porém, a energia dos Paulistas nem lhe redu- 
ziu o expoente de vitalidade todo esse mnjundo de vicissituder 
tendenciosas de aniquilamento, e em 6 de Janeiro de 1765 é res- 
taurada a Capitania de São Paulo nos limites de 9 de Maio de 
1748, vindo, porém, a soffrer novo corte em seu territorio pelo 
decreto n.O 704 de 29 de Agosto de 1853, de toda a 5.' Comarca. 
que abrangia a regiáo de que se formou o actual Estado do 
Paranb. 

São Paulo, assim mutilado, reduzido a uma área apenas de 
cerca de 265000 kilometros quadrados, passou a confinar, a norte 
e nordeste com Minas Qeraes, a leste com o Rio de Janeiro, a 
oeste com Mato-Grosso, por onde tambem confinaria com o ter- 
ritorio goyano, si a região contestada do municipio de Santa 
Anna do Parahuba e reclamada pelo Estado de Goyaz não tivesse 
sido reconhecida como matogrossense, e a sul e sudoeste com 
o Pariná, em linhas divisorias precarias em sua quasi totalidade. 

A norte, entre São Paulo e o chamado Triangulo Mineiro, 
e a oeste, entre o mesmo Estado e Mato-Grosso, a linha de limi- 
tes é natural, incontestada e incontestavel: corre pelo Rio Gran- 
de, desde a £62 do pequeno rio Canôas a té  a confluencia do volu- 
moso Parnahyba, na confrontação com a grande faixa territorial 
do extremo oeste mineiro e, dali, pelo caudal do Paraná até a foz 
do Paranapanema, na confrontação com o Estado de Mato- 
Grosso. Nas demais eonfrontaçóes os limites teiritoriaes eram, 
até ha bem pouco tempo, contestados pelos seus vizinhos o que 
obrigava São Paulo a manter litigio com os Estados de Miuaa 
Geraes, Rio de Janeiro e do Paraná. 

A lei estadual n.O lá21 de 19 de Dezembro de 1918, autorizou 
a rectificação em juizo a,rbitral das divisas entre o territorio pau- 
lista e os daquelles Estados e, felizmente, as questões com os 
dois ultimos mencionados já foram dirimidas, restando apenas 
o litigio entre a circumscripção paulista e a mineira, na fronteira 
leste, traçada precariamente pela cumiada da Mantiqueira, desde 
a nascente do Rio Preto até o morro&o Lopo com desvio rela- 
tivamente pequeno, p v a  norte, na regi20 de Sáo Bento do Sa- 
pucahy e daquelle ponto em diante por uma linha extremamente 
irregular at6 ao rio Canôas e por este até sua foz no Rio Grande. 



Serra do Mar, deixando 3 direita as aguas dos rios Carapitanga, 
Caçada e Patitiba e, á esquerda as do corrego da Escada e o~ 
ribeirões Cambuhy e Picingziaba, até ao alto da Serra do Mar 
ou Geral; continuando por esta até a cabeeeira mais occidentaI 
do ribeirão Guaripii, descendo por esta até a sua barra no rio. 
Mambucaba, subindo por este até a barra do cofrego da Memo- 
ria, subindo por este até-a sua cabecein principal; dahi pela 
crista da serra do %r ou Geral, até a barra do ribeirão do. 
Tombo, no rio Brachy, continuando pela crista da serra do Mar 
até a cabeceira do eorrego Ronea, pelo qual desce a té  o rio do 
Braço, descendo por este até a barra do Ribeirão Jararaca, con- 
tinuando pelo divisor que deixa á direita as aguas do rio dm 
Braço e do Ribeirão Rola ou Valentim e á esquerda as do ribei- 
rão Jararaca até ao alto do mwro do Pedro; continuando pela 
cabeceira principal do corrego do Pedro pelo qual descem até o 
rio Prata, descendo por esse até a barra do corrego dos Cabritos, 
pelo qual sobem até ,a sua cabeceira mais oriental na serra da 
Carioca; continuando por efta até a Pedra do Rio Claro; dahi 
pelo divisor, que deixa á direita as aguas & rio Barra-Mansa 
e á esquerda as do rio Carioca ou Antinbas, até a cabeceira prin- 
cipal do corrego Betba, descendo por esse ao corrego do Alpha,. 
pelo qual descem até a sua barra no rio Carioca ou Antinhas, 
descendo por este até a barra do corrego Tapir, subindo por este 
até sua cabeceira principal, deste á do corrego Independencia, 
pelo qual descem até ao ribeirão Bocaina, descendo por este a té  
a barra do corrego da Estrella, p e l ~  qual sobem até a sua cabe- 
ceira occidental; continuando pelo espigão que deixa á direita 
a s  aguas do ribeirão da Bucaina e corrego do Sitio e á esguerda 
as do corrego Soledade até a cabecei,ra mais oriental da Agua 
Pequena, descendo por este até o corrego Soledade, continuando 
pelo corrego Soledade até ao rio Bananal, pelo qual sobem a t é  
á barra do corrego Boeiro de Cima; subindo por este até á sua 
cabeceira principal desta á cabeceira mais oriental do corrego 
Quebra-Canto, descendo por este até o rio Turvo, subindo por 
este até á barra do corrego do Cunha, subindo por este até á 
sua cabeceira mais occidental; continuando pelo divisor que dei- 
xa á direita as aguas do ribeirão Caracol, correga Cafundó e- 
agua do Pirachin (passando pelo Monte Alto) e á esquerda a s  
aguas do ribeirão Cantagallo e rio Barreiro a té  á cabeceira prin- 
cipal do corrego da Divisa, pelo qual descem até o rio Barreiro, 
descendo por este até á barra do corrego Reserva; subindo por 
ezte á sua cabeceira mais occidental, continuando pelo divisor 
que deixa á direita as aguas do ribeirão Fortaleza e á esquerda 



as  do rio Barreira a€é a cabeeein mais occideatal do carrego 
Nacional, gele qual descem até ao rio Ypiranga; subindo por 
este e pelo ribeir'io das Palmeiras e corrego Pimentei até á sua 
cabeceira mais occidental, continuando pelo divisor que deixa á 
direita as aguas dos corregm Boa-vista, Bom-Deotino e Rio 
=rrnoso, e á esquerda as dos corregos Anthero, dos CoqueGos 
e ribeirão do Açude at6 ao alto do morro da Divisa; continuado 
pelo corrego da Ihvernuda e rikirfio da Provisoria ou da 6- 
cheira  até ao rio Formosa, subindo por este a agua da Curva 
da Estrada de Ferro; subindo por este até á sua cabeceira prin- 
cipal, dahi ao alto do espjgáo qwe divide as agiias do rio Formo- 
so á direita e Feio á esquerda, até defrontar a cabeceira mais ao 
norte do cowego Cafesal pelo qual de- até ao corrego dos, 
Piaheirinhos d e d o  por este 6th i bar= do corrego Bambnal, 
pelo qual sobem até á eaheceira mais occideatal; continuando 
gelo divisor que deixa á direita as rgioas do ribeirão Feio e á es- ' querda as do corrego Phheitinhos r t& á cabeceira principal do 
corre@ Bambús, pelo qual -descem até o ribefr5o Feio, -&ti- 
nuando por este á bafra do corrego Santo Antonio, p l o  qual 
sobem até a sua cabefeira principal, desta á cabeceira mais ao 
sul do corrego Vermelho pelo qual, descem até ao ribeirão do 
Barreira, coriego da Grama e cqrrega de Jaha, até sua cabe- 
ceira principal, desta á do corrego Jaguar, pelo qual descem até 
o ribeirão da Onça, subindo por este á sua cabeceira mais occi- 
dental e continuando pelo divisor que deixa á direita as aguas do 
corrego Capoeirinha e á esquerda as do corrego Carrapato e Bar- 
ra ate ao alto da Capoeirinha; continuando pelo divisor que deixa 
á dieita as aguas do ribeirão Sant'Anna e á esquerda as do Corre- 
p da Barra até á cabeceira principal do oorrego do Moinho pelo 
qtial descem at6 o ribeirão Sant'Anna, subindo pelo ribeiráo 
Sant'Anna até á barra do corrego da Estrada, pelo qual sobem 
até á sua cabeceira mais ao norte e continuando pelo divisor que 
deixa á direita as aguas dos ribeirões Sant'Anna e Passa Vinte 
e á esquerda as do wrrego Vargem e ribeirão Vermelho ate á 
cabeceira mais ao sul do corrego de Santa Rita pelo qual descem 
até o ribeirão Vermelho; subinda por este e pelo corrego da 
Barreira até á sua cabeceira mais occidental, continuando pelo 
divisor que deixa á direita as aguas do Parah~ba e á esquerda 
as do ribeiráo Sant'Anna até á cabeceira mais oriental do cor- 
rego do Açude, pelo qual descem até o ribeirão Palmeiras, 'con- 
tinuando por este até o Paphyba, subindo pelo rio Parahyba até 
a bafra do ribeirão do Salto, continuando por este até á sua ca- 



AFFONSO A. DE FREITAS 

beceira principal e dahi ao  alto da Serra da Mantiqueira." 
"Art. 2.0 - Revogam-se as disposiçóes em contrario." 

Divisaa com Mimas Gemes 

Para fechar o circulo de suas divisas definitivas resta a São 
Paulo sómente liquidar a questão com Minas Geraes, na fron- 
teira leste. questáo que a "Conferencia de Limites Interesta- 
auaes" veiu collocar a caminho de proxima e satisfactoria 
solução. 

De todos-* litigios desta natureza este da linha paulistá- 
mineira, que se estende das nascentes d o  Rio Preto até a fqz do 
rio Canoar. é a que mais tem preoccupado os historiadores e 
geographos e os governos de ambas as circumscripçóes territo- 
riaes, desde os tempos da colonia, com a expedição da Carta 
Patente do 1.O Governador de São Paulo a 25 de Novembro de 
1709 até a citada "Conferencia" realisada de 1.' de Junho a '14 
de Julho de 1920. . 

Numerosos são os documentos constituidos pelos actos e 
diligencias de accordo e solução praticados pelos governos que se 
succederam durante aquelle largo espaço de tempo, todos empe- 
nhados em pôr twmo ao litigio ao qual, parece, vão estabelecer 
a finalidade os governos vigentes dos dois Estados. 

Dotado de pacienCia sem limites, verdadeiramente germa- 
nica, e servido de infatigavel disposição de trabalho que foi o 
escopo unico de sua vida de benemerencia, Orville Derby reuniu 
em volume dos "Documentos Interessantes para a historia e. 

' costumes de São Paulo", encorpado de 953 paginas, tudo que 
pudesse intereshr a questáo, desde a creaçáo da Capitania de 
Minas Geraes, em 1709, até ao requerimento da Comarca da v i b  
de Jaguary, Minas, solicitando do Governo Imperial a annexaçáo 
a ella de parte do territorio de Pindamonhangaba, em 1W2. 

Durante tão longo periodo de irreductibilidade do assumpto, 
numerosas divisasparciaes foram traçadas e varios accordos de 
linhas geraes de limites foram tentados, destacando-se entre elles 
o d o  "Assento da Junta do Rio de Janeiro" de 12 de Outubro 
de 1765 representando a melhor solução do litigio, na época, por 
se basear na linha natural que, partindo do centro da forguilha 
formada pelos rios Sapucahy-guasstí, que  ficwia pertencendo 
a Minas Geraes, e Sapncahy-mirim a São Paulo, coincidisse 
com a confluencia daquelles rios e seguisse pela juncção dos 
mesmos até encontrar o Rio Grande e por este abaixo até aos 
confins do territorio mineiro junto ao caudal do paraÜahyba. 



Hoje seria impossivel a adopção dessa linha, embora natural, 

tacio Pessôa, presidente da Republica, com a fundament 
julgada necessaria, o "traçado da Imha extremadora ppr 
proposta, a qual deverá correr por accidentes geographicos r 
knheciveis e, por exprimir solução conciliitoria, não poder& 
abranger cidade, villa ou séde de districto de paz sob a juris- 
dicção dq outro Estado; as compensações territoriaes r e s h n t e s  
deste criteriode transacçáo obedecerão aos titulos de direito em 
que se apoie o Estadoque os alvitrar. Ao arbitro é facultado 
optar por uma .&s linhas divisorias apresentadas, ou decidir que 
os limites corram por uma terceira para cujo traçado o arbitro 
se inspirará no criterio acima determinado para os que devem 
ser propostos pelos Estados compromittentes.. A .decisão arbi- 
tral será executa* depois de approvada pelos Congressos Esta- 
duaes e pelo Nacional". 

Em breve terá, pbis, o Estado de São Paulo integradas suas 
divisas defínitivas pelo encaminhamento habil e pratico do seu 
derradeiro litigio (3). 

AGRICULTURA, INDUSTRIA, C O M ~ C I O  

Encerrado o cyclo do bandeirismo, o periodo das conquista 
de territorio que engrandeceram a Patna, e dos descobrimento 
de ouro e pedrarias preciosas, que empobreceram nossas jazidas 
e dizimaram nossas populações em proveito esdusivo dos cofres 
da metropole, voltaram os Paulistas sua at ten~ão e empregaram 
sua energia potente e sua febril activídade ao ama~nho da uesga 
de tqra,  mas abençoada terra de seu nascimento, que de toda a 

(3) Para, completar o estado do presente ,capitulo sobre frontelas 
territoriaes do Estado de S. Paulo leia-se a "Qaestáo de limi-s entre 
S. Paulo e Minas Gemes", inserta no v01 24 desta Rwista, escripta pos- 
teriormente, .em 1926, pelo autor deste trabalho, o eminente e saudoso 
historiador e geographo paulista Affo,mo A. de Freitas. 
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immensidade continental por elles descoberta, posseada e po- 
voada, nos tempo épicos do seu viver andejo, lhes permittiram 
ficar de posse dos alvarás, cartas regias e decisões ulteriores. 

Desse momento por diante teve novo incremento a indusfria 
pastoril, a criação do gado vaccum, praticada desde os  primeiros 
tempos coloniaes nos Campos de Piratininga e nos arredores 
da Capital. a criação de suinos e do gado cavallar e muar: o trigo 
e a vinha continuaram tult ipdos no valle do Anhangabahu, en- 
costas meridionaes da Serra da Cantareira e nas terras da Fa- 
zenda Araçariguama, onde os jesuitas por muitos annos fabrica- 
ram excellente vinho. O fumo, cnltivado em São Paulo desde o 
aano de 1777 e a canna de assucar, de plantio e moagem iniciados. 
por assim dizer, contemporaneamente com a fundação de São 
Vicente em 1532, tornaram-se artigos de exportação juntamente 
com o café, introduzido em nossa terra, ao  que se suppõe, entre 
os  annos de 1760-1770, occupando esses generos as tres pri- 
meiras collcrcações na tabelPdos valores. 

A estes praductos da lavoura e da pecuaria, vieram reunir-se, 
entre o: aunos de 1810-1815, o cultivo da "Thea Sinensis" e de- 
corrente industria do chá, tomando esta tal desenvolvimento que, 
em breve, os ar~edores da cidade de São Paulo, cobriram-se de 
intensas plantações do p r e c i w  arbusto: as extensas planicies do 
arrabalde da Moóca, a chacara do Arouche, hoje Villa Buarque, 
o Morro do Chá, ainda conhecido por esse nbme pelos velhoe 
paulistas e actualmente cortado pelas ruas Barão de Itapetiniuga 
e transversaes, ostentavam desde os primeiros annos do seculo 
XVIII pujantes culturas perfeitamente acclimadas. 

De todas as culturas primeiramente tentadas em São Paulo 
foi a do chá, despois da do café, a que mais rapidamente se desen- 
volveu e prosperou tendo, das cercanias da Capital, passado a 
São Bernardo, Campinas, Ytú e ainda a outros centros agricolas 
que se formavam no territorio paulista, dando-se o seu decresci- 
mento até annullar-se, sómente quando assoberbada pela mono- 
cultqra do café: não ohstante. porém, a formidavel e absorvente 
confurrencia da famósa rubiacea, ainda em 1857 o muuicipio de 
São Bernardo produzia 30 arrobas de chá e a Capital orçava a 
sua producçáo em cerca de 900, todas procedentes das fregueziai 
do Braz e da Penha, e das chacaras do Arouche e do PacaembiL. 

Em 1866 o municipio de Ytú exportou 1.554 arrobas do mes- 
mo producto. A Fazenda Mommby, no municipio de Santo Ama- 
ro, ainda ha pouco tempo cultivava e fabricava quantidade apre- 
ciavel de chá que era toda collocada e consumida no mercado de 
São Paulo. . 



O virtual anniquilamento da cultura e industria do chá foi, 
entretanto, precedido pela dos vinhedos que, já em 1805, haviam 
desapparecido de São Paulo para-resurgirem nas diversas tenta- 
tivas a partir de 1860, começando dessa data em diante a appa- 
recer vinhos originarios das plantações do bairro do Braz e. do 
Treqembé, na Serra da Cantareira. Em 1873 produzia São 
Paulo 205.800 litros de vinho no valor de 73.300q6000. 

As zonas mais favoraveis á cultura da vinha e onde ella rea 
mente tem sido cultivada com maior desenvolvimento, &o o 
muuilripios da Capital, São Bernardo, Mogy das Cruzes, Amparo, 
Serra Negra, Indaiatuba, So~ocaba, Una, São Roque, Tietê, Ita- 
tiba, Jundiahy, São Simão, Cajuní e Cunha. A especie ainda maie 
cultivada e da qual, em geral, se fabrica o vinho, é a Isabella; 

, entretanto, graças aos estudos experimentaes do illustre scien- 
tista dr. Luiz Pereira Barreto, São ~aulo*~roduz,  presentemente, 
numerosas variedades de uva iguaes em sabor e deseuvolvimento 
d o  bucto ás melhores do velho mundo. 

Além das especies hybridas Dr. Csmpor da Paz e Ruptr i s  
Pauiirta criadas pelo grande sabio, cultivam-se a Whitte-Nice, 
Delswue, Gddem-Qileea, Hdnrmont, Aif- Lava&%, Bhclr- 
JuUg Cadchon, Udm V- e inuumeras outras que, em 
qualidade, produzem tão bem como nos paizes de onde são ori- 
ginarias. 

Presentemente os principaes centros productores de vinho 
são: Amparo com 70.000 litros; Indaiatuba com 50.000; São 
Bqnardo com 45.000; Serra Negra com ãX).000; Tietê com 
300.000 e São Roque com 700.000 litros. 

Relativamente á "Thea Sinensis", tal era o interesse pela 
sua cultura e manipulaeo em São Paulo, nos primeiros tempos 
de sua introducçáo, que o tenente-general Jose Arouche de To- 
ledo Rendon, paulista illustre por muitos titnlos, aos quaes deve- 
remos reunir, com inteira justiça, o de esforçado paladino da agri- 
cultura racional, com louvavel perseverança de intelligente obser- 
vaçáo conseguiu penetrar os segredos da fabricação do chá, divul- 
gando-os em pequena monographia, que ainda hoje prestaria 
excellente auxilio e esclarecimentos uteis aos modernos cultiva- 
dores, numa época em que delles fazia o maior sigillo o unico 
fabricantè profissional existente no Brasil e vindo do Celeste Im- 
perio por contracto f imabo com o governo geral para dirigir 
aquella industria no Rio de Janeiro. 

O plantio do algodão, que se praticava nas terras paulistas 
desde cerca dos annos de 1766, tomou mais amplo desenvolvi- 
mento, chegando sua producção, já nas primeiras dezenas do . 



. . 

século XVIII, a exceder das necessidades do consumo local, offe- 
recendo sobras relativamente avultadas, quer em rama, quer em 
tecido, á exportação, para em seguida decrescer, á proporção que 
a lavoura do café attrahia todas as attençóes e absorvia todas 
as actividades do lavrador, até ficar reduzida a satisfazer apenas 
as exigencias do consumo interno. Em 1863, porém, recomeçou 
a exportaçáo deste producto com a remessa pelo porto de San- 
tos, para fóra da Provincia, de 1.470 kilos de algodão em rama, 
expo,rtação que se foi avolumando de anno para anno até attin- 
gir a 10.204.610 kilos em 1872. Para o reerguimento da cultura 
e industria do algod.30 em São Paulo muito contribuiram a pro- 
paganda, pelas columnas da imprensa e pela distribuição de se- 
mentes do algodão herboreo, desenvolvida pelo engenheiro Au- 
bertin, e a guerra da Seccessáo dos Estados Unidos, a qual, pro- 
vocando a paralysaçáo 'Eempor&ria do cultivo naquelle paiz, con- 
tribuiu para a elevação, numa proporção de 300/100 sobre o 
preço ordinario daquelle producto, offerecendo ao lavrador a ex- 
pectativa & lucros iguaes ou superiores aos da cultura do café. 

E' interessante estudar-se a mucha decrescente na expor- 
tação dos generos da primeira grande lavoura paulista em con- 
fronto com a do café, que se desenvolve até a absorpção de todos 
.os esforços d o  agricultor, transformando-se em monocultura, 
periodo esse que, felizmente, já vae em declinio, não com o anni- 
quilamento da producçáo cafeeira, porém, com o desenvolvi- 
mento conjunto de outras cultmas de que são susceptiveis a 
reconhecida diligencia do. paulista e a fertilidade fidalgamente 
compensadora do solo. 

Pela tabella seguinte verifica-se ter sido o fumo, dos generos 
de exportação, o que, por mais tempo, resistiu á acçáo absorvente 
da cultura do café. 

Ch6 Algod6o emumna Fuma CafC 

1.470 172.588 21.283.350 
17.522 138.973 15.963.975 

103.296 109.941 24.609.450 
89.728 19.135.970 

3.344.898 198.597 16.704.900 
8.185.973 486.474 31.786.425 
7.176.255 348.725 38.051.100 
6.142.228 350.751 43.697.000 
5.475.683 268.620 32.828.500 

14.361 -10.204.610 559.543 30.345.375 



9.286.250 976.405 33.240. 
9.283.258 451.271 39.956. 

1874-75 12.410 6.127.174 424.467 49.585. 
1875-76 10.073 4.074.965 484.397 44.699. 
1876-77 8.555 2.044.670 472.302 37.733. 
1877-78 6.971 560.540 499.361 59.937. 
.187ô-79 7.603 1.181.391 291.299 72.609. 
1879-80 1.780 573.262 237.919 62.528. 
1SW-81 2.945 1.004.373 174.175 . 72.259. 

1882-82 3.494 390.190 314.743 llO.UO.760 
1883-84 2;070~ 248.036 209.852, 115.741.740- 
1884-85 2.170 815.023 171.985 129.906.960- 
1885-86 780 571.608 257.450 99.430.560- 

Terq+a a guerra civil dos Estados Unidos, a producçáo 
norte americana não ,tardou em levantar formidavel e esmaga- 
dora concurrencia á- exportaçáo brasileira de algodão a qual, com: 
relaçáo a São Paulo, decahiu gradativamente de 10.204.610 ki- 
10s que havia sido e m  1871-1872 a 571.608 em 1885-€6, proseguin- 
do no seu proporcional decrescimento, pelos exercicios seguintes, 
at6 sua inteira cessaçáo. O afastamento, porém, da algodão e m  
;ama do mqcado exterior não anniquilou sua lavoura em São- 
Paulo, pois já entáo varias eram as fabricas de fiação e de tecidos- 
estabelecidas na Provincia, que se utilizavam da materia prima 
produzida na manufactura de pannos para o consumo local'corn 
exwssos para exportação conforme se verifica dos seguintes 
dados estatisticos das sahidas pelo porto de Santos, a partir d o  
exercicio de 1875-1876: 

Exerciciis Tecidos de algodiio ' Valor 
kUos 

1875-76 
1876-77 
1877-78 
1878-79 
1879-80 
18W-81 
1881-a 
1882-83 16.724 
1@3-84 , 
1w85 
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Não temos conhecimento dos algarismos refwentes aos exer- 
cicios seguintes sobre as colheitas de algodão e a producçáo de 
tecidos, porém, que a industria fabril de tecelagem continuou 
numa progreszáo verdadeiramente prodigiosa offerecendo mer- 
cado seguro e firme á materia prima colhida, dil-o eloquente- 
 mente o quadro estatistico da producção manufactureira nos 
.exercicios de 1910 e seguintes: 

Anws Tecidos Valor 
meiros 

75.833.470 38.747 :676$060 
'83.552.304 43.090:569$110 

43.762:129$&%3 
81,962,739 42.622 :624$280 
69.985.344 34.692 :99@250 

121.589.728 58.968:874$0$0 
134.650.629 97.761 : 169$700 
160.254.139 183.816:~1$100 
147.072.191 161.498 :499$659 

Tendo sido, em geral, o plantio do algodáo resultante do 
braço livre no tempo do elemento swvil e das pequenos agri- 
cultores em todos os tempos, não podia ser intenso, como jamais 
foi, pois o braço escravo ao dispor do grande fazendeirq a prin- 
.cipio, e depois o do immigrante assalariado por elle, só se des- 
viavam e se desviam dos cafezaes quando a s  occasionaes eleva- 

.çóes de preço de outros productos promettem lucros equivalentes 
qu superiores aos da lavoura cafeeira. Nestas condições não tem 
.a cultura algodoeira conseguido acompanhar a assombrosa acti- 
vidade fabril de São Paulo, e a industria paulista teve de recor- 

T V  á importaçáo da materia prima em alta proporçáo como de- 
monstram os dados seguintes: 

AMOS Materia prima consumida Producçáo padisti l ~ d G 0  
nas fabriuis postas 

MOS MOS GIOn 
14.242.951 - 6.598.401 7.644.550 
12.784.750 5.621.463 . 7.163.287 
18.566.054 11.945.240 6.620.814 
9.216.602 2.828.475 6.388.127 

16.647.140 3.914.496 12.732.644 
17.947.970 7.36.857 10.601.113 
25.368.166 11.122.426 14.245.740 



Nos tempos coloniaes, em 181 1, monta-se em São Paulo uma. 
fabrica de fiação e tecidos de algodão e belbutina, fundada pelo 

tenente coronel Antonio Maria Quartim, a qual teve vida ephe- 
mera, funccionando poralguns annos apenas. Com o m a l l o m  
de?ta tentativa nada mais se fez no sentido de se dotar Sã 
Paalo de um estabelecimento regular deste genero, até o ann 
de 1852 em que o paulista coronel Manoel Lopes de Oliveira, 
funda em Sorocaba a primeira fabrica de algodão que ia funccio- 
nar depoís da p.roclamação da independencia, e inicia os seus 
trabalhos a 2 de Agosto daquelle a m o :  produzia tecidos incom- 

* paravelmente superiores aos dos teares avulsos que se enco 
travam disseminados por toda a Provincia, e em quantidade para 
abastecer o mercado local, com sobiàs para X exportação. Não 
sabemos quanto tempo manteve-se esta fabrica, porém, Zaluar, 
em sua "Peregrinação pela Provincia de São Paulo" affirma 
tel-a encontrado em plena prosperidade em 1860 e Abreu Me- 
deiros, o laborioso e tão olvidado autor das "Curiosidades Bra- 
sileiras: nos informa, em 1864, que a "fabrica de tecer algodáo. 
tocada a vapor, propriedade do coronel Manoel hpes, que 1 
sollocou em sua chacara, sita em um bello arrabalde da cidade" 
ainda funccionava naquella época: outras informações, tambem 
fidedígtias, nos dão a certeza da existencia deste estabelecimento 
ainda em 1%. 

A ~egunda  fabrcia de tecidos de algodão installada em São 
Paulo, foi a de "São Luii", fundada em 1870 ou 71, na cidade 
de .Ytzí,. pela firma Anhaia & Angelo. Segundo pittoresca des- 
cripção contemporanea achava-se a fabrica edificada no largo de  
São Francisco daquella cidade. O seu edificio era-de dois andares 
contendo 150 palmos de frente para o largo e L10 pata a rua 
Direita; óO de fundo, com um grande puxado de 80 palmos com 
40 de largo. Era movida-por um vapor de força de 30 cavallos 
que fazia accionar ó2 machinas, que produziam E03 varas de  
puno por dia. Occupavam-se nesse trabalho 52 pessoas, pendo: 
24 mulheres, 1 0  homens e 18 meninos. Para a anducção da agua 
para o grande vapor havia uma machina a vapor da força d e  
2 cavaiios, a qual fazia mover duas bombas que distavam da fa- 
brica 200 braças; Finalmente, possuia uma bomba de alta p#ssê<r 
para extincção de incendios, a qual levantava agua a mais de  
100 palmos. 

Em is80 o estabelecimento pertencia á firma Anhaia & Men- 
des, contava 62 teares, empregava 60 operarios e produzia d e  
1.500 a 2.000 metros de panno. 



Quasi contempraneamente á fundação desta fabrica, o pau- 
lista capitão Diogo Antonio de Barros que, á frente de uma 
eompanhia do 7.' batalhão de voluntarios acabava de defender 
a Patria nos campos do Paraguay, funda na Capital, um esta- 
helecimento fabril do mesmo genero, porém, em proporções in- 
.comparavelmente mais desenvolvidas que o de Ytú e, em Pira- 
cicaba, 'nicia-se o funccionamento de outra fabrica fundada por 
.Luiz Vicente de Sousa Queiroz a qual, em 1878, empregava. 70 
operarios e movia 50 teares e 2.500 fusos, com capacidade para 
produzir 2.400 metros de panno diariamente. 

Em 1884 o numero de fabricas de tecidos de algodão estabe- 
lecidas emSáo  Paulo já se elevava a dez contando-se, além das 
"São Luiz", "Dmgo de Bgrros" e L'Sousa Queiroz", mais duas 

Presentemente (1920) conta São Paulo elevado numero de 
fabricas de fiação e tecidos de algodão as quaes, no auno de 1918 
produziram, como já dissemos, 147.072.191 metros de panno, no 
valor de rs. 161.498 :499$659. 

Convem, entretanto, não olvidar que a vida fabril do Es- 
.*do não se restringe á producção de tecidos de algodão sómente. 
Existem ainda em São Paulo fabricas de tecidos de lã com a pro- 
ducção, em 1918, de 1.469.704 metros de panno no valor de 
52.802:055$KO rs.; fabrica de tecidos de Juta o qual em igual 
periodo produziu 41.555.668 metros no valor de 41.555 :&@OD3 
rs .  tendo-se, nesse mesmo anno de 1918, produzido 2.651.420 
cobertores, chales e colcbas, no valor global de 26.767:275$W3 rs. 

Numerosas são a s  fabricas de chapéus e de calçados exis- 
-tentes e em plena florescencia em São Paulo: sua producçáo. 
ainda no anno de 1918, foi respectivamente de 2.382.9wunida- 
des no valor de 16.818W$WC'rs. e 6.969.832 pares, no de rs. 
52.802*55$KO. As cervejas e outras bebidas de que possuC- 
mos fabricas perfeitamente montadas, são p d u z i & s  na ,media 
annual de 37.528.W litros representam o valor de 32.657 :409$114. 
Entretanto, o café continuava em producção ascendente, não 
obstante a divisão do esforço paulista disseminado pelas indus- 
trias agro-pernarias, pelas fabris e polycultura, na sua missão 
historica de constituir pelo labor indefeso uma Patria g-rande, 
poderosa e rica. 

Em 1913 o porto de Santos exportou 613.754.700 kilos de 
café no valor de 487.999662$XKl; em 1914, 509.613.420 kilos no 
valor de rs. 350.094:CW$CUX% em 1915. 727.184.460 kilos no va- 



rs. 456.749:74O$KO; em 1917, 470.705.340 kilos no vaio< de re. 
.... 336;763:7-. Em 1918 a exportaçáo importou em rs. 

268.383:6@$Wl attingindo no anno seguinte a formidavd somma 
de. rs. 1.087.487:101$033. 

A producçáo do café em São Paulo, para o periodó de 
I922 estáavaliada em cerca de 6.504.175 saccas ou 390.25 
kilòs. 

Uma das circumstancias que favoreceu precipitando o desen- 
volvimento da lavoura e da industria agricola de São Paulo foi 

monumento colonial, os productos da nossa lavoura eram expor- 
tados exclusivamente para Portugal, nas quantidades que os pou- 
cos navios da sua frota comportassem, perdendo-se muita mer- 
cadoria que se deteriorava na espera prolongada e muitas vezes 
indefinita de embarque com o que se alquebrava o animo d a  
lavrador esmorecendo-lhe o desejo de intensificar sua lavoura. 
A partir porém, de 1808, o commercio paulista encontrcni amplo 
escoadouro para os seus productos nas frotas mercantes da Gran- 
Bretanha, em attenção e pelo interesse da qual, parece ter  sido 
decretada a liberdade do commercio brasileiro: foi mais uma 
vantagem, que nos adveiu da politica napoleonica, embora a ti- 
vessem?~ de pagar um pouco caro, através de impostos pesadis- 
simos de sahida, chegando-se a taxar a coirama do propcio gado 
.em pé que, por seu turno, não era isento de impo&o. 

São Paulo, que em 1807 havia exportado pr&ctos no valor 
d e  rs. 4%9CO$CWI, augmentou sensivelmente esses algarismos 
nos annos mais proximos apresentando, em 1@5, um movimento 
d e  exportação representado pelos generos seguintes no valor 
d e  rs. 1.287:126$Q93. 

Exportação paulista em 1825 : 

Q- 

Café. . . . . . . .  141.663 " 

Toucinho e banha . 32.272 " 
Fumo. . . . . . .  12.594 " 
Algodão em rama . . . .  1.850 " 

Qtiina, butua e barbatana . . 157 " 
. . . . . .  Casca denangue  1.750 quintaes 6:43WW 



. . . .  Arroz . . . . .  98.418 alqueires 80:359$980 
Matte . 111.811 " 69:25ub&10 
Milho, feijão e .farinha de man- 

dioca-. . . . . . . .  22.174 " 18:748$4M 
Couros . . .  3.522 unidades 6:2lZJ000 
Queijos . . .  13.249 " 2:898$000 
Madeiras . 12.584 duzias 23 :522$090 
Cabos e amarras de imbé e beta 10.926 pesas 11 :691$500 
Tecidos de algodão da terra . 223 " 4 :597$540 
Aguardente de canna e melado 341 pipas 13:215$360- 
Pontas de boi, pederneiras, te- 

lhas, tijolos, rapaduras, do- 
ces etc. . . . . . . .  13 :398$180 

Porcos em pé . . . . . .  298 unidades 11 :9B$OXl 
Gado vaccum . . . . . .  944 " 7:552$000 

muar e cavallar . . .  215 " 3 :63ó$COO 
Gallinhas . 20.000 " Z:tB2$4XO 

94 annos depois, isto é, em 1919, o Estado de São Paulo ex- 
portava café no valor de rs. 946.576:671$000 contra os algarismos. 
de rs.250.7w500 rs. do exercicio de 1825; algod5o em rama no 
valor de 17.655 :48$032; feijáo no de 17.094 :634$000; arroz no 
de rs. 7.036:399$323; banha no de rs. 13.139:37@KO; e couros 
no de 9.322:107$000 contra o v a l o ~  de 6.21WMI da exportaçã* 
de 1825. Não exportou assucar, genero que durante a colonia 
e ainda por muito tempo depois do estabelecimento do imperio, 
tivera a proeminencia na producção e exercera a funcção d e  
base da vida conomica paulista modernamente assumida de 
maneira inconstrastavel pelo cafe; em. compensação deu sahida 
a outros artigos de sua producção, cujos valores, additados ás 
parcellas menciongdas, pqfazem o total de rs. 1.087.487:101$000' 
do qual poderemos destacar a parcella de rs. 81.624:181$740, va- 
lor da exportação panlista, por cabotagem, no periodo de 1919,. 
dividida da seguinte maneira: 

Rio Grande do Sul . 26.758 :685$270 
C~pi ta l  Federal . . . . .  13.347:036$160 
Bahia . . .  10.524:73S$LW 
Pernambuco. . 11.270:013$260 

1 .m :370$900 Alagôas . . . . . . .  
Amazonas' . . . . . .  535 :239$370 

. . . . . . . .  Ceará 1 :414:962$033 
Espirito Santo . . . . .  1 :426:182$100 
Maranhão . . . . . .  472 :462$770 



Matto Grosso . . . . .  
. Pará . . . .  . ' .  

Piauhy . . . . . . .  41 : 4 3 3 m  
Rio Grande do Norte . . .  395 :I643900 
Santa Catharina . . .  7.431:06@810 
Sergipe . . . . . . . .  642 :24&$830 

Altm dos generos já mencionados São Paulo exportou, ain 
da no triesmo exercicio financeiro de 1919, mais os seguintes: 

Carne resfriada e congelada 33.805:884)000 
. . .  Carne em conserva 6.683:553$000 

Sebo . 1.817:91@XN 
Doces . .  1.075 :217$fXO 

. . . . . . .  Mamona 8.455 : 5 8 3 m  
Caroço de algodão . . , . . 2.156:7056000 
Oleo de caroço de algodão . 3.819:303&Ml ,, 2, mamona . . . .  

. . . . . .  Phosphoros 

Concomitantemente a importação de São Paulo eleva-se a 
rs. 381.152 :290g000, distribuidos pelos seguintes artigos: 

. . . . .  Animaes vivos 2.062:8426000 
Materias primas e artigos 

com applicação ás artes 
e indnstrias . 104.995:339$0 

Artigos manufacturados . . 173.816:283$000 
Artigos destinados a alimen- 

. . . .  tação e forragens 1@3.140:326$000 

- Introduzido no Rio de Janeiro no anno de 1760 pelo chan- 
'cellq João Alberto Castelfo Branco, não se sabe bem si trazido 
directamente de GÔa ou si do Maranháo onde já era cultivado 
anteriomente foi, dali, poucos annos depois transplanbdo o café 
para o territorio paulista, acclimando-se e medrando no valle do 



arahyba. regiáo leste do Estado impropriamente chamada nm- 

onde encontrou sua verdadeira patria nas famosas terras roxas. 
desenvolvendo-se e generalizando-se nellas táo intensa e exube- 
rantemente que quasi chega a absorver toda a actividade do la- 
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Matão . . .  13.864.000 
Mineiros . . . . . . . .  3.000.000 
Monte-Mór . . . . . . .  
Nazareth . . . . . . . .  636.000 
Piracicaba . . . . . . . .  
Pedreira . . . . . . . .  1.992.000 
Porto-Feliz . . . . . . .  470.000 
Pirajuhy . . . . . . . .  4.000.m 

. . . . . . . .  Piracaia 3.790.000 
Pederneiras . . . . . . .  

. . . . . . . .  Rio Claro 11.000.000 
Rio das Pedras . . . . . .  3.0W.000 

. Rio Bonito . . . . . . .  2.000.000 
Ribeiráo Bonito . . . . . .  5.750.000 
São Joáo da Bocaina . . . .  6.510.00 
São Pedro . . . . . . .  5.400.000 

, São Manoel . 20.345.000 
São Carlos . .  15.000.000 
Tatuhy . . . . . . . . .  
Tietê . . . . . . . .  
Taquaritinga . .  14.622.000 

VALLE DO PARAHYBA 

Arêas . . . . . . . . .  
Bananal . . . . . . . .  
Bnquira . . . . . . . .  1 .  633.000 I 
Caçapava . . . . . . . .  4.800.000 
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Villa do Piquete . . . . . .  
'Taubaté . . . . . . . .  9.517.000 

a VALLE R . PARDO44 . GUASSU' 
Araras . . . . . . .  7.000.000 
Bar. retos . . . . . . . .  6.000.000 

. . .  Bebedouro . . .  9.W.000 
Brodowsky . . . . . . .  3.803.000 
Cajuni . . . . . . . . .  3.450.000 
Caconde . . . . . . . .  6.836.000 
Ca$a Branca . . . . . . .  7.500.000 
Ctavinhos . .  11.290.000 
Descalvado . .  12.683.0Õ0 
Esp . Santo do Pinhal . . . 11.000.000 
Itapira . . . . . . . . .  8.720.000 
Jaboticabal . 22.200.000 
Jardinopolis . . . . . . .  7.462.000 
Leme . . . . . . . . .  2.675.000 
Mocóca . . . . . .  10.600.000 

. . . . . . .  Mogy-Mirim 7.680.000 
Mogy-Gassú . . . . . . .  2.3l8.000 
Monte-Alta . . .  16.920.000 
Orlandja . 10.250.000 
Palmeiras . . . . . . . .  6.995.000 
Pirassununga . . . . . . .  5.130.000 
Porto Ferreira . . . . . .  1.948.000 
Pitangueiras . . . . . . .  5.000.000 
Ribeirão Preto . - 26.500.000 
Santa Rosa . . . . . . .  2.400.000 
S . João da Boa Vista . .  11.000.000 
S . José do Rio Pardo .- . . .  12.278.000 
São Simão . 20.000.000 
Serra Negra . . . . . . .  8.935.000 
Sertáosinho . 15.-000.000 
Soccorro . . . . . . . .  4.860.000 
Tarnbahú . . . . . . . .  4.200.000 
Sta . Cruz de Conceiqáo . . .  1.973.000 
Sta . Rita do Passa Quatro . . .  11.038.000 
Viradouro . . . . . . . .  2.318.000 

VALLE DO PARANAPANEMA 

Avaré . . . . . . . . .  4.742.000 



Angatuba . . . .  950.000 
Fartura . . . . . . . .  1.929.000 
Itapetininga . . . . . . .  625.000 

3.000.000 ,, . . . . . . . .  Itatinga 
Pirajú . . . .  6.742.000 

. . . . . . .  Salto Grande 2.000.000 
Sta. Cruz do Rio Pardo . . .  8.000.03 
Itahy . . . . . . . . .  

VALLE DO RIO PRETO 

Monte Azul . . . . . . .  3.000.000 
. . . . . . .  Santa Adelia 2.600.000 

Rio Preto . . . .  
VALLE SAPUCAHY 

Batataes . . . . . . . .  9.740.000 
. . . . . . . .  Franca 11.727 .OCO 

. . .  Patrocinio do Sapucahy 3 . 0 0 0 . 0  

VALLE DO CARMO 

Ituve,rava . . . . . . . . .  3.000.030 

Estatistica evidentemente incompleta pois deixa de relacio- 
nar cerca de 15 municipios productores que fazem attingir o nu- 
mero de cafeeiros a 829.000.000 podemos, entretanto, aquilatar, 
por ella, o valor extensivo da lavoura do café e conhecer, com 
segurança, a sua dis.tribuição pelos valles do territorio paulista, 
apparecendo nessa dis~imiuação a bacia do Tietê com o numero 
aproximado de 365.710.000 cafeeiros; a do Rio Pardo-Mogy-Guas- 
sú com o de 307.749.000; a do Parahyba com o de 51.420.000; 
a do Paranapanema com 28.30.000, etc., e, finalmente, o peque- 
nino vale do Rio do Carmo com 3.000.000. 

Desde quando principiou São Paulo a exportar café e quaes 
a s  primeiras quantidades exportadas não podemos affirmar pela 
deficiencia de documentação nesse sentido. A primeira estatis- 
tica official da exportação da Provincia é a co~res~ondante  a o  
anno de 1825 na qual apparece o café paulista sahido na guanti 
dad,e de 141.663 arrobas e no valor de 250:782Q6500, contra 343.524 
arrobas de assucar no de óU:024$160. 

Anteriormente temos noticia de pequenas remessas de cafe 



; paulista com destino ao Rio Grande do Sul, sendo, de São 

para a exportação, cultiva o feijão, o arroz, o milho, a canna 
assuear com as suas industrias de fabricação de aguardente, 
c001 e assuw, e o fumo com o seu preparo industrial. 

Iguape, do Parahyba, nas regiões do Patrocinio do Sapucahy e 
Novo Horizonte, abasteceu o mercado interno de São Paulo e 

4.266.000 kilos: a safra de fumo recolhida em 1917-1918, produ- 
ziu 116.070 arorbas em rolo, e a de 1918-1919, 130.316. 

A canna de assncar medra exuberantemente em todo o terri- 
torio do Estado, porém, modernamente, tem sido cultivada com 
intenydade apenas em diversas zonas do valle do Parahyba, na 
parte nordeste do litoral e nas regiões de Capivary, Santa Bar- 
ba,ra, Piracicaba, Jabotical e Sertãozinho; suas safras mantêm 
a actividade de numerosos engenhos de aguardente e alcool e 
de 15 estabelecimentos modelares de manipulação de assucar. 

As safras de 1917-1918 e 1918-1919 foram beneficiadas, a 
primeira, em 62.729.698 litros de aguardente e alcool e 238.141 
saccas de assucar, e a segunda em 84.336.259 litros de aguar- 
dente e alcool e 480.425 saccas de assucar. 

Franca, com capacidade para esmagamento de 100 tonelad 

neladas, produziu 354.000 kilos em 1916-17 e 384.000 em 1917-18: 
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ziu 1.514.940 kilos em 1916-17 e 1.023.000 em 1917-18; - Jun- ' 
qneira, em Igarapava, capacidade para 150 toneladas, produziu. 
2.160.000 kilos ,em 1916-17 e 2.178.000 em 1917-18; - Monte 
Alegre, em Piracicaba, capacidade para 170 toneladas, produziu. 
2.553.720 kilos em 1916-17 e 2.906.400 em 1917-18; - Sucrerie 
de P i e i d a ,  antigo "Engenho Centra de Piracicaba" já func- 
rionando em 1882, capacidade para 300 toneladas, produziu . . . . 
5.792.460 kilos em 1916-17 e 6.521.040 em 1917-18; - P i t e i ,  
em Jaboticabal, capacidade para 60 toneladas, produziu 441.780 
kilos em 1916-17 e 338.1Õ0 em 1917-18; - Porto Feliz, antigo 
"Engenho Central" do mesmo nome, já existente em 1885, ca- 
pacidade para 150 toneladas, produziu 1.916.280 kilos em 1916-77 
e 1.680.480 em 1917-18; - Ssnta Barbara, no municipio do mes- 
mo nome, capacidade para 250 toneladas, produziu 2.562.000 ki- 
10s em 1916-17. e 3.330.000 em 1917-18; - Scbmidt, em Sertão- 
zinho, capacidade para 150 toneladas,' produziu 2.131.9?0 em 
1916-17, não nos tendo sido possivel obter os algarismos da pra- 
ducção de 1917-18; - Sucrerie Lorena, antigo " b g e n h o  Cen- 
tral de Lorena", estabelecido em 1882, capacidade para 140 to- 
neladas, produziu 1.455.540 kilos em 1916-17 e 1.090.140 em 
1917-18 e, finalmente, Villa Raffard, no municipio de Capivary, 
com capacidade p v a  250 toneladas em 12 horas, havendo produ- 
zido 4.991.760 kilos em 1916-17 e 5.117.640 em 1917-18. 

Cuidando tão intensamente da agricultura e industrias suas 
correIactas, não descwou camtudo, São Paulo, da pecuaria e seus 
derivados: os  campos paulistas, que desde os  tempos coloniaes 
abasteceram, muitas vezes de mão beijada, os mercados da me- 
tropole, jamais chegaram~a ficar desertos totalmente de reba- 
nhos bovinos e suinos, cujos productos abasteceram sempre 
mercados locaes e forneciam excessos á exportação. Contra os 
algarismos já consignados de 32.272 arrobas de toucinho e banha, 
de 3.522 unidades de couros, de 298 porcos e 944 bois da exporta- 
ção de 1825, encontramos os de 26551 arrobas de toucinho, 6.427 
animaes (bois, porcos, bestas e cavallos) para a exportação de 
1862-63: - B.228 arrobas de toucinho, 13.537 animaes è 4.216 
couros seccos para a' de 1863-64: - 26.619 arrobas de toucinho, 

444 animaes e 3 .%l couros seccos para a de 1864-65: - . . . 
,623 arrobas de toucinho, 54.630.animaes e 4.313 muros sec- 

cos paya a de 1865-66: - 36.558 arrobas de toucinho, 85.941 
animaes, 2.257 couros seccos e 4.779 couros salgados para a de 

Passando €em citação os  exercicios seguintes cuja enumera- 
ção seria longa e fastidiosa, apenas consignaremos as ultimas 
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exportaçóes daquelles. generos relativamente aos quaes encou- 
tiamos os algarismos de 6.174.845 kilos de banha no valor de 
10.918:8838000 rs.; de 2.328.002 kilos de couros no valor de 
3.426.0575000 e de 29.134.755 kilos de carne congelada, substi- 
tuto do gado em pé, no valor de rs. 26.388:613$000 para o ex 
cieio de 1917. 

EM 1918 esses productos de pecuaria foram exportados na 
seguintes quantidades e valores: 

Banha, 2.402.200 kilos no valor de 4.454:456$033 rs. 
Carne congelada, 32.654.838 kilos no de 32.757:@4$@30 r 

, Carne conservada, 2.T91.181 kilos no de 5.222:855$000 r 
Couros, 3.708.576 kilos no de 5.927:03Z$CKl rs. 

2.032 fabricas e officinas de calçados e a diversas fabricas de 
pentes, botões e outros artefactos de chifre e osso existentes no 
Estado de São Paulo. 

Para o preparo das carnes congeladas, resfriadas e consenra- 
. d a s  que vieram substituir, na exportação, o gado em pé, existem 
.em São Paulo os .matadouros frigorificos de Barrettos, Osasco. 
Santos e Armour, este mais recentemente installado. 

Outras industrias existem eni São Paulo, algumas empre- 
-gando matqia  prima paulista cutras importando-a do estran- 
geiro, porém, destes estabelecimentos fabris não possuimos es- 
tatistica rigorosk, sendo a menos deficiente das que conhecemos 
a organizada pela Directoria de Receita Publica do Thesouro 
Nacional que confere ao Estado de São Paulo o numero de 701 
fabricas e officinas de fumo, 60 de bebidas, 12 de phosphoros, 
L2.032 de calçados, 74 de perfumarias, 128 de especialidades phar- 
maceuticas, 52 de conservas 2 de cartas de jogar, 2%' de chapéus, 
5 de bengalas e 63 de tecidos. 

A esta estatistica devemos accrescentw uma fabrica de ar-  
tefactos de aluminio, uma de tecidos dé seda, uma de louça es- 
maltada; uma de ferro fundido e esmaltado em que, alem de ou- 
tros artigos, fabricam-se, em larga escala, banheiros e lavato- 
rios; 2 de botões; duas de cal; uma de cimento; uma de carrua- 
gens; uma de cordas; quatro de manilhas; tres de papel; uma 
d e  pregos; uma de parafusos; 2 de pentes; tres d e  vidros; duas 
de louça; cuja materia prima, o kaoliu, é retirado do municipio 
d a  Capital e numerosas fundições de ferro. 

O desenvolvimento, a granaeza, o poder, o maravilhoso es- 



forço de trabalho de São Paulo, pode bem ser aquilatado pelo. 
valor da sua exportaçáo comparado com o da correspondente im- 
portação, tomando-se, para esse effeito, os dados officiaes sobre 
o movimento alfandegario de São Paulo, mais recentemente pu-. 
blicados e referentes ao exercicio de 1919. 

Nesse exercicio São Paulo exportou mercadorias no valor 
de rs. 1.087.466OX@KIO e importou generos no de rs. . . . . . . . . 
381.044:790$000 o que lhe confere um saldo favoravel de rs.. .. 
706.451 :21O$KO. 

Ora, si deduzirmos o valor da exportação paulista do  da^ 
exportação brasileira, que orçou em rs. 2.178.719:CW$CEO no 
referido periodo, verificaremos que a exportação total dos de-. 
mais Estados brasileiros excedeu á paulista apenas em . . . . . . 
3.787.- de reis. Não menos favoravel é o confronto da 

portação brasileira que se elevou a rs. 953.243 :210$000 com. 
paulista pois emquanto importavamos mercadorias no valor 

favor da economia nacional. 
São Paulo tem cumprido o seu dever e a sua missão de factor 

predestinado da constituição e grandeza do Brasil: conscio dessa 
verdade, continha e continuará elle tranquillo e ponderado no. 
seu labor indefeso de Wogresso seguro, sem precipitações, sem 
retrocedimentos, sem tergiversações, visando a grandeza maxi- , 
ma da Patria, ideal em fuja colliaaçáo põe o maior empenho por 
lhe ter occorrido, de princidio, a maxima parte e lhe caber res- 
ponsabilidade grande na sua formação. 

~ ~ 

VIAS DE COMMUNICAçAO 

Perlustrado pelos seus primitivos habitantes, desde as praias 
Atlantico até aos sertões confinantes do Paraná, do Paraguay 

Da formosa Piratininga, brandamente reclinada sobre a mar- 



gem esquerda do lendario Anhemby, hoje Tietê, centro de 
attracção, no ambito de cerca de vinte leguas, das populações 
indigenas, partiam, a leste, os trilhos para Piquiry, na regiáo 
da hoje Penha de França, e para os primitivos dominios do velho 
e fiel Caauby, desdobrando-se pelo valle do caudaloso Parahyba 
e pondo em communicaçáo o territorio dos Guayaaás cam o dos 
T d s e u s  kreconciliaveis e temiveis inimigos; ao  norte, 
o caminho para os Cuayás; a oeste, através do campo, a longa 
estrada para o Paraguay e ao sul, pelas aldeias de Ubutátá e Ju- 
rubatyba, rio-acima de Pinheiros, o caminho que,-deesambando 
pelos alcantis da serra do mar, "onde ás montanhas que entestam 
com o cén sotopóem-se montanhas que vão tambem assentar 
sobre montanhas", conduzia ás praias da Engaguassú em frente 
á qual se ergue hoje, portentosa e progressista, a futurosa cidade 
de Bjaz Cubas, metropole do commercio exportador de S. Paulo. 

Destas veredas transformaram-se, algumas, em amplas estra- 
das pelo transito frequente das bandeiras paulistas, através dos 
tempos, e outras desappareceram inteiramente, tal como o cami- 
nho para o Paraguay cujo traçado seria hoje de difficilima re- 
constituição. 

A principal dessas estradas rudimentares e pre-martfnianas, 
abertas pelo viajar ininterrupto do piratininguara em suas ex- 
cursões á beira-mar, era, indubitavelmente, o trilho através da 
serra do mar, unica via de communicaçáo possivel e praticaveI 
entre a costa e a zona campezina do planalto. 

Região agreste, ext.remamente alcantilada, em cuja traves- 
sia, no dizer quinhentista do jesuita Simão de Vasconcellos, "o 
mais do espaço não he caminhar, he tupar de pés e de máos, 
aferrados ás raizes das arvores e por entre quebradas taeç, e taes 
despenhadeiros que fazia tremer as carnes ao  viandante que 
olhasse para baixo", era, entretanto, a trajectoria obrigada nas 
relações do interior do paiz com o litoral. 

Mercê da sua importancia de communicação insubstituiveI 
com o nosso principal porto de mar mereceu, desde os  primeiros 
tempos da colonia até a actualidade, a melhor attençáo dos pode- 
res dirigentes e hoje, pelas fragosidades onde a principio só era 
possivel a passagem num "tupar de pés e &e mãos", rasga-se 
magnifica estrada de rodagem para automoveis offerecendo am- 
pla,ommoda, segura e rapida commuuicaçáo entre a grande 
metropole paulista e a movimentada cidade de Santos. 

A primeira modificação soffrida pelo primitivo trilho foi 
a do caminho aberto pelo pa&e José de Anchieta na directriz 
tambem de uma vereda de selvicolas, cujo inicio era no porto das 
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Armadias: eose novo caminho, que se ficou chamando - do 
Padre José -, foi mandaao preferir, em 1560, ao antigb, pelo 
governador geral Mem de Sá e acaba de ser descoberto, em 
varios trechos, pelo esforço do sr. dr. Washington Luis a quem 
São pau10 deve a propaganda em pró1 do estabelecimen'to da 
rede de estradas carroçaveis para automoveis e quag tudo que 
a t é  o presente tem sido tentado e levado a effeito n e s e  sentido. 

Através do dominio colonial o caminho de Santos a São 
%ulo exigiu attenção e cuidados quasi permanentes dos gover- 
aadores. D. Luiz Antonio de %usa, aliás um dos mais intelli- 
gentes e bem intencionados capitães generaes que dirigiram os 
destinos da Capitania, conseguiu a reversão do imposto desti- 
nado á reedifica~ão da cidade de Lish8a a que vínham contri- 
buindo os Paulistas desde o anno de 1755, em beneficio das obras 
de reconstrucção do caminho do mar: o capitão general Martim 
Eopes Lobo de Saldanha mandou, num dos seus rarissimos ges- 
tos bons, construir o primeiro aterro de que ha memoria entre 
.os rios Grande e Pequeno: o marechal frei José Raymundo Chi- 
chorro da Gama em sua breve porém briIhantissima e fecunda 
interinidade de dois annos na governança, tão benefik e tão 
cheia de notaveis serviços aos paulistas, mandou assentar 'o tre- 
.cho do caminho entre a raiz da serra e o rio Cubatão, trabalho 
que teve seu complemento em obras de maior vulto nas muralha: 
escarpadas do planalto, determinadas pelo capitão general Ber- 
nardo José de Lorena, em 1790, as quaes, segundo officio lauda- 
torio da Camara de São Paulo, de 22 de Setembro daquelle anno, 
consistiram em terraplanagem e calçamento da "serra mais 
bravia e intransitavel que a natureza poz á cidade como barreira 
impenetravel, dividentes da sua tão precisa marinha". 

De tempos remptos da colonia é ainda a abertura da variante 
d o  "caminho do mar", ao entrar na cidade de São Paulo, pelos 
bairros do Cambucy, Gloria e Ypiranga, em substituiçáo ao pri- 
mitivo trecho que se ciesdobrava pelo bairro e varzea do Caa- 

Sem embargo das grandes transformações por que passou 
em 1790, já ao alvorecer do impe,rio o "caminho velho do mar" 
.exigia novas obras de vulto e Lucas Antonio Mbnteiro de Barrod, 
primeiro presidente, na ordem chronologica e um dos primeiros 
n o  zelo e devotamento pela boa administração, que teve a Pro- 
vincia, recompoz a passagem por terra entre Cubatáo e Santos, 
tendo-se dado a inauguração do caminho reconstruido a 17 de 
Junho de 1827, com O transito de carregações em animaes, des- 
tinados a exportação. 



Em 1831 os jomaes paulistas lembravam ao Conselho Geral, 
composto como era, affirmava o nascente "Quarto poder do 
Estado", de "sugeitos recommendaveis por seus talentos e vir- 
tuder civicas", a conveniencia da execução de obras na serra 
do mar, no sentido de permittirem aos carros que saem de São 
Paulo chegarem atk ao  Cubatáo sendo que "todo o trabalho e 
dispendio que nisso se consumissem parece que estariam muito 
aquem da utilidade que della tiraria a Provincia." 

Na época, a preoccupaçáo geral era a de conseguir-se transito 
de earro através da serra e'o proprio dr. Manoel Theodoro de 
Araujo Azambuja, que preoidiu a Provincia no periodo de 20 de 
Junho de 1831 a 16 de Novembro do mesmo anno, sem embargo 
da exiguidade do tempo em que exerceu o poder, tratou do as- 
sumpto levantando projectos e organizando estudos: "informa- 
do, diz o iiiustee administrador no relatorio com que passou o 
poder ao seu saccessor legal, informado pelo cidadão Antonio 
Mariano dos Santos e outros que exiztia na Serra do Cubatão 
um lagar proprio para se fazer uma estrada com commodidade 
para o transito de carros, mandei fazer as explorações conve- 
nientes, sendo o resultado poder-se formar uma estrada de lar- 
gura sufficiente e com a declinação de 1 a 10 palmos, obra esta 
que deve ser, sem duvida, a mais interessante da Provincia". 

Ao illustre paulista brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, cre- 
dor da gratidão dos seus concidadãos por muitos titulos de bene- 
merencia coube, entretanto, levar a effeito, em 1831-1835 e 1840- 
1841, a construcçáo da mais segura e perduravel das estragas qu: 
até então se haviam construido através d a  serra, passando esta, 
em 1840, a denominar-se, no mais agreste trecho do caminha 
reconstruido, da - a i o r i d a d e  -, em homenagem a ascensão 
antecipada de d. Pedro 2.' ao throno brasileiro. 

Por quanto tempo a reconstrucção levada a effeito em 1 M -  
41, correspondeu ás necessidades do transito, sempre crescente. 
na serra, não podemos affirmar com segurança: o certo é que, 
em 1862, o governo da Provincia, não obstante a espectativa do 
estabelecimento, em breve tempo, da estrada de ferro entre San- 
tos e Jundiahy comesada a construir-se a 15 de Maio de 1860, 
iniciou a remodelação mais custosa que até então se havia feito 
do caminho do mar, gastando nella a somma elevadissima para 
a época, de rs. 1.037:852$256: os trabalhos concluiram-se eni 
1864, tomando a estrada reconstituida o nome de - Vergueira - em homenqgem ao cidadão José Vergueiro que desinteressa- 
damente administrara os sqviços de reforma. - 

A ultima e, ao que parece, derradeira transformação por que 



. , 
passou o "caminho do mar" foi levada a effeito, de 1913 a 1920, 
por iniciativa d a  dr. Arthur Rudge Ramos efficazmente auxi- 
liado pelo governo do Estado, ao qual coube a reconstituiçã:, 
da  pa-sagem da serra. e pelas prefeituras de São Paulo e de San- 
tos. Hoje o "caminho do mar", inteiramente. desempedido, am- 
plo, permanentemente fiscalizado por turmas de confiervaçáo, 
offerece transito rapido e seguro a automoveis, e os que por elle 
descem a serra reposQeados nas macias almofadas de um resis- 
tente Hudson ou de u n q  arietocrttica Limousine, em viagem 
que é um encanto e um prazer, nem de leve terão a intuição do 
que foi o "trepar de pés e de  mãos" do austero e erudito visi- 
ador dos Jesuitas no século XVII. 

Ao par e passo que o trilho, de difficilimo accesso, do litoral 
região de Piratininga se transformava penosamente em estrada 

arroçavel, as vias ~ de penetração desdobravam-?e da lendaria 
cidade de Tibiriçá e de Anchieta para todos os pontos do hori- 
zonte desenhando-se sobre os primitivos trilhos dos aborigenes, 
sulcando em direcções novas, levando o movimento e o progresso 
aos recantos mais remotos do norte, sul e leste da Provincia de 

Em 1836 contava a Provincia estradas de penetraçáo na ex- 
tensão de cerca de 4.000 kilometros. 

Sobre as pegadas do grande Anhanguera na; suas incursões 
aos sertões dos Guayás, desenvolveu-se a grande estrada do norte 
pelas paragens onde depois se elevaram as povoações de Jun- 
diahy, São Ca.rlos, hoje Campinas, Mogy-mirim, Mogy-guassú, 
Cocaes, Casa-Branca, Cajud,  Franca e Nossa Senhora do Car- 
mo, hoje Ituverava, em demanda ao Rio Grande na extensão de 
378 kilometros, e seguindo da margem opposta do grande caudal, 
através do Triangulo Mineiro, ate5 ao territorio goyano. 

Em terra paulista esta via de communicação lançava, a leste. 
ramificações de Jundiaby a Belém, hoje Itatiha; de Mogy-mirim 

Penha do Rio do Peixe, hoje Itapira, e da região entre os rios 
ogy-guassú e Jaguary a São João da Boa Vista e Caconde; 
oeste apresentava extensissima variante de Campinas a Consri- 

uiçáo, hoje Piracicaba, deseuvolvendo-se, desse ponto para o 
norte, por Ara.raquara até Franca com esgalhamento, entre Ara- 
raquara e Piracicaba, para Limeira e Rio Claro; de Mogy-mirim 
a Rio Claro e Araraquara e de Casa-Branca a São Simão haven- 
h, com o correr do tempo, sido modificada a estrada &e expor- 
tação e importação para Araraquara, que passou a ser, pelos 
annos de 1860, entre Campinas e aquella então villa, por Limeira, 
Rio Claro e São Carlos do Pinhal na distancia de 172 kilometros, 



desdobrando-se ainda, de Araraquara, até ao  po,rto do Taboado. 
na margem patrlista do Paraná, em mais 294 kilometros. 

A 'estrada do sul, tão frequentada nos tempos aureos 
minas do Paranapanema e das incursões paulistas a Montevi 
desenvolvia-se por Cotia, São.  Roque, Sorocaba, Itapetininga 

A estrada de leste, impropriamente chamada do norte, partia 
de São Paulo pela f,reguezia da Penha, aldeia de São Miguel, por 
Mogy das Cruzes, freguezia da Escada, Jacarehy, São José dos 
Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Lorena, Sil- 
veiras, Arêas, SEo José do Barreiro e Bananal por cujo munici- 
pio penetrava na Provincia do Rio, pelo marco do Banco da Arêa 
com o percurso de 338 kilometros. 

Desdobrando-se pe\a zona então mais povoada da P 
esgalhava-se a estrada de leste em numerosas vias inter- 

geral em Mogy das Cruzes : de Arêas lançava galhos para Quelu 
e para a povoação fluminense de Resende. A' direita partiam, d 
municipio de Mogy dae Cruzes, o caminho para São José do Pa- 
rah~tinga.  hoje Sallesopolis, desdobrando-se até São Sebastião, 

a estrada com a de Guqratinguetá na altura de Cunha. 
Além destas grandes rêdee de estradas outras existiam, em 

1836, das quaes duas tambem dignas de especial menção: a de 
PurtoFeliz - e a de Bragança. - A primeira partia de São 
Paulo pelo aldeiamento de Pinheiros, por Baruery, Araçarigua- 



ficações de YtÚ para Capivary de Cima, hoje Monte-Mór, e para 
Cabreuva, e de Porto Feliz para Capivary: a segunda desenvol- 
via-se por Juquery, Atibaia e Bragança. em direcção da Provin- 
cia de Minas com ramificação de Bragança para Soccoyro e Am- 
paro e de Atibaia para Santo Antonio da Cachoeira, hoje Piracaia, 
pqra Nazareth e para Amparo. 

A couservaçáo dessas vias de communicação, além de nume- 
rosas outras de importancia relativamente menor, constituia 
preoccupaçáo constante do governo provincial. Por ellas transi- 
tavam no lombo de dezenas de milhares de animaes, em demanda 

Em 1836 a provincia exportava assucar, café, toucinho, fumo, 
'feijão, milho e sola, cujo preço medio de transporte para o porto 
de Santos regulava, por unidade arroba,-400 reis a partir de São 
Paulo, 720 de Ytú, 803 de Campinas ou de Porto Feliz, 960 de 
Piracicaba, etc., constando a importação, de sal, fqinha de trigo, 
fazendas, chapéus, ferragens, vidros, louças, vinho, bacalháu, 
objectos de cobre, etc. que pagavam, tambem por arroba e para 
as mencionadas localidades, de 2CO a lgkf00 reis, conforme a 
distancia percorrida e a natureza da carga transportada. 

Comparando-se o valor da moeda daquella época com o da 
actual verificamos ser ele.vadissimo o preço de transporte de  
então : essa circumstancia, a grande massa de generos a transpor- 
tar, o máu estado das mercadorias, principalmente do assucar e 
do café quasi sempre deteriorados pelos aguaceiros apanhados . 
em caminho, a perda vultosa de animaes de carga cujos esque- 
letos alvejavam a serra do mar, levaram os paulistas a pensarem 
no estabelecimento de uma estrada de ferro ligando o porto de 
Santos ao interior da Provincia. 

Em 1835 o cidadão Frederico Fomm, allemão de nascimento 
porém paulista de coração incumbe, ás ex$ensas suas, ao enge- 
nheiro inglez Mornay de estudar a possibilidade da construcção 
de uma via férrea, pelo systema de planos inclinados, =través da 
serra do mar e, conhecida a exequibilidade desse projecto, requer 
e obtem da Assembléa Provincial, no anno seguinte, a indispen- 
savel concessão em nome da firma Viuva Aguiar, Filho & Comp. 
da qual era elle socio e gerente. 

De posse da concessão passa-se Fomm á Imglaterra onde 
procura levantar capitaes para a realização de sua empresa, mas 
a inveja, o ciume e a intriga acompanham-no até Londres e elle, 
nada conseguindo, volta intelamente desilludido para Santos, e 



o progresso de São Paulo fica retardado por seis lustros, mercê 
da maldade inconsciente de alguns e da indifferença condemna-, 
vel de muitos. 

Mas a prodncgão da Provincia crescia e com ella avoluma; 
vam-se tambem as despesas de conservação das estradqs damai-. 
ficadas pelas enxurradas e pelo transito sempre em desenyol-! 
vimento das tr0p.q e dos carros de cwga. 

Idéia, ainda que aproximada do transito nas estradas pau: 
listas no anno de 1865, nos fornece a estatistica da Baryeira 
Cubatão. Durante o mez de Novembro daquelle anna passara4 
por ella em demanda do porto de Santos, 311 cabeças de bovinq< 
em pé, 350 suinas, 200 Carros de eixo fixo, 445 de move1 e 
45.451 muares de tropa, conduzindo 114.028 arrobas de café, 
25.576 de algodão, 3.187 de toucinho, 815 de fumo, 603 alqueires 
de milho, 3&de farinha de mandioca,.380 de feijão, 257 arrobas 
de chá, 5.521 aves, 1.430 .queijos e 910 couros cortidos, sendo 
que de Julho a Dezembro e representando um terço do movi- 
mento da p~imeira metade do referido anno, entraram em Santos~ 
574.851 ar~obas  de café e 93.300 de algodão na proporção e pro- 
cedentes das localidades em, seguida indicadas: 
Araraquara . Café 2.888 Algodão 264 
Amparo . . . . . . . .  " 39.173 "' ,, Atibaia . 5.250 " 
Belém (hoje Itatiba) . . . .  " 17.640 " 

H Botucatú. . . . . . . .  
2 ,  Braganga . . . . . . . .  1.393 " 

Brotas . . . . . . . .  
Capivary . . . . . . . .  " 10.675 ' 13.493 
Campinas. . . . . . . .  " 233.395 " 
Casa Branca. . . . . . .  
Curuçá (hoje Tietê) . . . .  
Faxina . . .  ,, Itapetininga. . . . . . .  
Indaiatuba . . . . . . .  
Ytú . . . . . .  
Jacarehy . . . . . . . .  
Jaguary . . . . . . . .  
Jundiahy. . . . .  
Limeira . 

A transpostar . . .  



T.ranS~orte . . .  Café 480.747 Algodão 45.m 
Nazareth. . . . . . . . .  
Parahyba (hoje S. José dos 

Campos) . . . . . .  " 16.092 " - 
Piracicaba . . . . . . . .  
Pirassununga . . . . . .  15.209 " 

8 ,  
201 

Porto Feliz . . . .  1.448 " 12.980 
Rio Claro . . . . . . .  " 31.060 " 

,, Santa Isabel. . . . . . . .  280 " 049 
,, . . . . . .  Santo Amaro 092 " 

Santo Antonio . . . . . .  
São Bernardo . . . . . .  

 assa- Mercado- Receita Despesa Saldo 
geiros rias (tons.) 

1872 - 33 531 26.150 311 :148$940 186 :262$224 124 :886$716 
56.212 54.968 650:463$069 259:823$154 390:639$915 

1874 - 76.402 67.522 758:169$297 283:51@$724 474:658$483 
1875 - 96.614 76.362 889:414$782 365:360%66 524:054$016 

156.952 84.137 1.126:18Ç$7M) 483:619$218 641 :540%542 
159.706 75.600 1.541 :8365645 567:15W81 974 : 6 7 9 W  

Resultado igualmente auspicioso apresenta a Companhia. 
Mogyana, conforme se verifica dos algarismos abaixo, a parti2 
de 1875 em que ella inaugurou os seus primeiros 106 kilometroa 
de linha entre Campinas e Mogy-mirim, na distancia de 76 kilo-- 
metros, e entre Jaguary, e Amwro na de 30: 

Passa- Mercado- Receita Despesa saldo 
geiros rias (tons.) 

1875 - 28.659 11.881 190 :269$532 169:653$123 20 : 6 1 6 W  
1876 - 72.484 25.389 488:587$204 324:72!4976 163:857$nS. 
1877 - 64.442 27.837 508:617$160 278:374$877 230:243283 
1878 - 87 843 34.839 843:174$983 416:65@727 426:518$256. 
1879 - 88.940 38.383 953:1368392 4%:59?$901 456:5436491 
1880 - 98.336 35.362 906:671$920 4 % : 2 4 W 7  410:422$473. 

Nessa uniformidade de proporção mantiveram-se invariavel- 
mente a s  grandes empresas ferroviarias da ~rovincia, reflexo fiel,. 
expoente seguro que são do desenvolvimento e do progresso sem 
simile da terra paulista: pelo advento da yepublica, 22 annos 
depois da inayguração doç primeiros trilhos que sulcaram o sola 
de São Paulo, foi este o movimento accusado pelas citadas tres 
grandes empresas: 

Passa- Mercado- Receita Despesa Saldo 
São Paulo geiroa rias (tons) 



Hoje o s ~ l o  paulista apresenta-se sulcado em todas as di- 
recções pelas parallelas de aço ao serviço do progresso e na 
desenvolução da vida intensa pelo trabalho ecpnomico. 

A Companhia Mogyana extendeu as pontas dos seus trilho 
dentro do Estado, até Serra Negra, Soccorro, Espirito Santo do 
Pinhal, Vargem Grande, Canoas, Cajurú, Serraria e Aran 

A Companhia Paulista desdobrou-se pelo amago de Sã* 
Paulo. attingindo presentemente seus trilhos até a estação de 
Baldeação com a Mogyana, além de Palmeiras; até Aurora, Moe- 
ma, Santa Endoxia, Ribeirão Bonito, Pontal, Jahú, Piratininga, 
Baurú, onde se encontra com a Sorocabana e a Noroeste, Santa 
Barbara e Barretos, a 529 kilometros da Capital, projectando 
dali desenvolver'se a té  ás margens do Rio Grande. 

A Sorocabana, que absorveu a antiga Companhia Ytuana, ex- 
tende-se de São Paulo ás divisas do Estado com o do Paraná, 
pelo municipio de Itararé, na distancia de 435 kilometros da Ca- 
pital, entroncando-se naquella altura com a São Paulo Rio Gran- 
de; em direcção a oeste desenvolve-se até Baurú fazendo juncçáo 
nesse ponto com os trilhos da Noroeste do Brasil a qual, pelo 
valle do Tietê, penetra no Estado de Mato-Grhso por Jupiá na 
distancia de 898 kilometros da cidade de São Paulo: ramifican- 

A Arvaquarense liga a cidade e municipio que lhe dão o 
nome a Tabatinga e a Rio Preto, por Taquaritinga e a Catan- 
duva, com projecto de peneiração no Estado de Minas Geraes na 
direcção de São Francisco de Salles. A Estrada de Dourado ra- 

, mifica-se de Dourado para Ribeirão Bonito, Ibitinga, Bariry, 
Jahú e Itapólis. A São Paulo a Goyaz inicia-se em Bebedouro e 
extende-se, a sueste, até Ibitiuva e Passagenr, a nordeste até Ter- 
ra Roxa e ao norte até Olympia, projectando dirigir-se, desse 
ultimo ponto, a Goyaz através do Triangulo Mineiro. Além des- 
tas estradas existem ainda outras de não menos importancia por 



servirem a zonas uhertosas e de futuro opulento assegurado pela 
operosidade dos seus habitantes e pelos meios faceis e rapidos 
de transporte e cgmmunicaçáo . 

São Paulo. que em 1867 inaugurou seu systema ferroviario 
com os 139 kilometros da São Paulo Railway Company. possuia 
a 31 de Dezembro de 1921. ultima data a que alcançam os dados' 

São Paulo Railway Company. incluida a antiga Com- 
panhia Bragantina que hoje lhe pertence . 246.163 

. . . . . . . . . . . .  Companhia Paulista 1.245 031 

. .  275.000 
. . . .  . Southeru Sáo Paulo Railway 161.545 

. . . . .  Companhia Ferrea São Paulo a Goyaz 143.002 
. . . . . . .  Companhia São Paulo a Minas 105.8M) 

Estrada Funilense . . . . . . . . . . .  93.160 
Estrada de Ferxo Campos do Jordáo . 46.580 
Companhia Campineira Luz e Força . . . .  39.553 
Tramway da Cantareirn . . .  39.506 
Estrada PirajG-Sarutayá . . . . . . . .  26.000 
Companhia Melhoramentos de Monte Alto- . . .  24.000 
Companhia Agricola Fazenda Dumont . . . . .  23.442 

. . . . .  Companhia Estrada de Ferro Itatihense 20.120 
Ramal do Piquete (Lorena á Fabrka de Polvora sem 

fumaça) . . . . . . . . .  20.000 
Companhia de Estrada de Ferro de Jaboticabal . . 17.000 
Estrada de Ferro Perús-Pirapora . . .  16.000 
Estrada de Ferro Resende a Bocaina . . . . . .  16.000 
Tramway de Santo Amaro . . . . . . . .  12.354 
Estrada de Ferro do Bananal . . . . . . .  11.000 
Estrada do Guarujá . . . . . . . . . .  9.000 
Estrada de Santos a São Vicente . . .  9.000 
Estrada de Ferro Minas e Rio . . . . . . .  24.500 

Total em Kilometros . 6.718.064, 

Apesar do fnwemento extraordinario que tomou a constru- 
cçáo de suas estradas de ferro. sem p a r n o  Brasil e na America 
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do Sul, pela rapidez com que se verificou e pela extensão assu- 
mida, não esmoreceu São Paulo na de~envolução e aperfeiçoa- 
mento da sua invejavel rêde de viação e procura, presentemente, 
com o arrojo e pertinacia de sempre, integral-a com o systema 
de estradas de rodagem, rasgando amplas vias carroçaveis de 
communicação, ao fonfonar expressivo dos automoveis, em coa- 
currencia victoriosa á estrada de ferro por todo? os recantos 
do territorio onde não possa ser ouvido o silvo agu4o da loco- -. 
motiva ou o zumbido potente da electricidade. 

A invenção dos minusculos, mas poderosos motores a gazo- 
lina, conduzidos pelos proprios vehiculos impulsionados pela sua 
acção e exigindo apenas reduzido e pouco volumoso deposito de 
combustivei, não permittiu sómente o estabelecimento da dirigi- 
bilidade dos aerostatos e dos aeroplanos e da lei de elevação do 
mais pesado que o ar : estabeleceu tambem a concurrencia de ve- 
locidade entre os vehinilos de itinerario livre e arbitrario e os 
de sobre trilhos, patenteando a necessidade e a conveniencia da 
construcção de estradas que, por seu assentamento, amplitude 
e cuidada conservação, offereçam seguro transito aos modernos 
carros de transporte movidos por força mecanica. 

Creada a possibilidade de transportes a dilatadas distancias, 
fora de trilhos, por vehiculos de rapidez igual ou superior á das 
estradas de ferro, São Paulo cogitou desde logo da adaptação 
dos seus velhos caminhos carroçaveis ás exigencias do novo sys- 
tema de locomoção e, visando identico fim, abriu tambem novas 
e excellentes vias de communicação. 

Desde 1911 o dr.. Washington Luis, primeiramente da tri- 
buna do Congresso do Estado, depois no exercicio dos cargos de 
secretario da Justiça e Segurança Publica, de prefeito Munici- 
pal de São Paulo e, presentemente, na presidencia do Éstado, 
tem sido incansavel na propaganda e na promulgação de actos 
attinentes á remodelação das nossas estradas de rodagem em 
verdadeiro systema de viação capaz de prestar serviços equiva- 
lentes aos das vias férreas. 

Por iniciativa governamental reune-se o primeiro Congres- 
so de Estradas de Rodagem em São Paulo, em 1917 e, pouco de- 
pois, em Outubro de 1919, p segundo, em Campinas. 

Por suggestão e sob o patrocinio do actual presidente do 
Ejstado reconstituem-se os antigos caminhos que se transfor- 
mam rapidamente em solidas e commodas estradas carroçaveis 
para automoveis: crêa-se uma repartição technica incumbida de 
projectar, orçar e locar novas arterias e superintender as cons- 
trucçóes e reconstrucçôes das estrada* a cargo do Estado: ao 
encontro dos esforços do Governo Estadoal ergue-se a boa von- 
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@e Rodagem'' com M e  na %ãpital. 
Por todo territorio do Estado alvejam, cortando monta- 

nhas ou elevando-se em aterros pelas baixadas, magnificas es- 
tradas que se ligam, .se entroíicam ou se esgalham em racional 
systema &e viação. 

Presentemente vae-se de automovel, em menos de 8 horas, 
da  Capital a Ribeiráo Preto e, em correspondente rapidez, des- 
sa ultima cidade a São José do Rio Preto e aos confins septen- 
trionaes do Estado. De Ribeirão Preto tambem se vae de auto- 
movel á's cidades de haraquara ,  Jahú, São Carlos, Mattáo.. . 
Todos os municipios paulistas acham-se ligados entre si por es- 
tradas de rodagem que se remodelam offerecendo transito fran- 
co e desempedido aos modernos vehiculos a motor. 

A 1.O de M'aio de 1921 o dr. Washington Luis inaugura so. 
lemnemente a estrada de rodagem que, pelo bairro da Lapa, por 
Villa Anastacio, Pirituba, Cayeras, pela lendaria passagem dos 
Abreus, pela serra dos Crystaes, por Jundiahy, Louveira, Roci- 
mha e Vallinhos liga, n i  extensão de 108 lilometros, a Capital á 
cidade de Campinas e, no mesmo dia e igual mez do anno de 
1922, transita em viagem inaugural pela estrada de São Paulo 
a Ytú por Pinheiros, Osasco, Baruery, Parnahyba, Pirapora e 
Cabreuva, na distancia total de 97 kilometros. Presentemente 
trabalha-se na construcçáo da estrada que deverá ligar São Pau- 
lo ao Rio de Janeiro por automoveis. 

Calcula-se em cerca de 40.000 kilometros a distancia actual 
das estradas de rodagem existentes em São Paulo dos quaes, 
com segurança, 15.OM) já se acham remodelados e aptos a per- 
mittirem a circulaç2o desembaraçada de automoveis: não nos 
parece, pois, infundado optimismo augurarmos para muito bre- 
ve a integraçáo completa e absoluta do systema da viação pa'u- 
lista, esgalhando-se da Capital para todos os recantos do terri- 
torio estadual onde a actividade humana haja se manifestado. 

13 um dos mais sérios problemas economicos qye assoberbam 
os estados laboriosos e que, innegavelmente, vem sendo resol- 
vidos por São Paulo com rapidez, segurança e extraordinario 

- ~ ~ . >  







CAPITULO I 

, Do Instituto e seus riu. 

Art. 1.O - OInstituto Historico e Geographico de São Pau- 
lo, fundado na Capital Paulista, onde tem sua séde, em primeirw 
de novembro de 1894, de duração illimitada e composto de numero 
illimitado de socios, tem por finalidade promover o est.u$, -seir 
aperfeiçoamento, e a divulgação da historia e da geographta, pre- 
cipuamente de São Paulo. 

5 unico - Para consecução de sua finalidade, o Instituto- 

a )  realisará.sessões ou assembléas geraes, ordinarias e ex- 
traordinarias, para os socios; especiaes p v a  a directoria, e uma. 
sessão magna annual; 

b) manterá uma bibliotheca e mappotheca; 
~ 

e) manterá um ~archivo e museu; 

d) manterá~o.res~ondencia e permuta de publicações com 

as sociedades congeneres, nacionaes e estrangeiras; 
e) manterá a publicação de uma revista; 

= civicas. f )  promoverá excursões e festa. 
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CAPITULO I1 

Da dassificaçáo e admissão de socios 

Art. 2.' - Os socios pertencerão a uma das seguintes clas- 
ses :  assistentes, correspondentes, effectivos, honorarios e bene- 

5 unico - Haverá ainda uma classe especial de socios com 
o titulo de presidentes honorarios. 

Art. 3 . O  - Sómente poderão fazer parte do Instituto: 
3 1.') - Como socios assistentes, as pessoas que, residindo 

-na comarca de São Paulo, quizerem cooperar para a ,realisação 
do?  fins visados pelo Instituto, independentemente da apresen- 
tação previa de trabalho de lavra propria. 

§ 2.0) - Gomo socios correspondentes, as pessoas que resi- 
direm fóra da comarca de São Paulo e apresentarem frabalho de 
lavra propria que abone a sua capacidade intellectual sobre os as- 
sumptos que constituem a finalidade do Instituto. 

§ 3 . O )  - Como zocios effectivos, as pessoas que, residindo 
na comarca de São Paulo, apresentarem trabalho de lavra pro- 
pria, nas coudiçóes estabelecidas no paragrapho anteyior. 

§ 4.9 - Como socios honorarios, as pessoas que, por exce- 
pcional merecimento, forem consideradas dignas dessa distin- 
c$". inclu~ive as que já forem socias. 

$ 5 . O )  - Gomo socios henemeritos, as pessoas que fizerem 
.donativos, quer em dinheiro, em quantia nunca inferior a . . . . 
5:COO$Wl (cinco contos de réis), quer em obras impressas ou 
manuscriptos, ou objectos de qualquer natureza, que psseam in- 
teressar o Instituto, e de valor nunca inferior áquella importan- ' 

cia (art. 31, al. l.a), inclusive as que já forem socias. 
Art. 4.0 - O Instituto admitte como socios em todas as 

categorias pessoas de qualquer nacionalidade, sem exclusão das 
d o  sexo feminino. 

Art. 5.O - A admissão de socios de qualquer categoria, bem 
como a sua transferencia de uma para outra classe, salvo a hy- 
pothese do art. 1 3 . O ,  será precedida de proposta assignada por 
tres ou mais socios effectivos e conterá, além do nome, residen- 
.da e titulos ou meritos que recommendem o candidato, breves 
notas bio-bibliographicas do mesmo. 

Art. 6.' - Tratando-se de candidatos ás classes de socios 
correspondentes ou effectivos, será sempre obrigatoria, para 
que seja a proposta submettida á apreciação da Commissão de 



Admissão de Socios, a previa apresentação de trabalho do can-- 
didato, inedito ou não, sobre assumpto de historia ou geographia, 
pr.eapy;ê~icnte de São Paulo. 

Art. .7.O - Todas as propostas para admissão de socios o a  
transferencia de uma para outra classe, excepto o caso do art.. 
13; ,*verão ser sujeitas ao exame e parecer das commissóes d e  
admissj,o de socios e technicas. 

8 1.") -A emmissão  de Admissão de Socios deverá apresen- 
tar ao presidente, denfro do prazo de trinta dias, o parecer 
respe.$$ivo, quanto á conveniencia da admissão do candidato, e, 
no caso favoravel, 9 presidente entregará esse parecer ao secreta-~ 
ria, qve, depois de registal-o (art. 2 4 . O ,  5 4."), o remetterá, junta- 
mente c o m a  proposta e o trabalho, si for o caso, á respectiva- 
commissão technica para, por sua vez, emittir parecer. 

$ 2.0) - No caço da Commissão de Admissão de Socios náo- 
apresentar o parecer dentro do prazo estipulado, o presidente no- 
meará uma commissão "ad-hoc" para se desempenhar dessas ~~ 

tuncções. 
§ 3.9 - Quando qualquer dos membros da Commissão d e  

Admissão de Socios for signatario da p~oposta para admissão d e  
socio. o oresidente dar-lhe-á substituto. . . 

Art. 8.0 - As commissóes technicas deverão apresentar, tam- 
bem dentro do prazo de trinta dias, o parecer sobre o trabalho- 
apresentado pelo candidato. 

8 nnico - A estas commissões applicam-se as dispsiçóes~ 
dos paragraphos 2.' e 3.O do artigo anterior. 

Art. 9." - Os pareceres das commissóes serão lidos e discuti- 
dos em sessões regimentaes, podendo qualquer dos socios e f f e -  
ctivos fazer a critica de Darte ou de todo o trabalho apresentado 
pelo candidato. 

Art. 10.O - A votação de propostas e pareceres, relativos á 
admissão de socios ou transferencia de uma para outra classe, será 
sempre feita em escrutinio secreto, sendo consideradas secretas 
as sessões em que se discutirem os  pareceres da Commissão d e  
Admissão de Souos e das commissões technicas. 

Art. ll.O- O teor dos pareceres, bem como as discussões, re- 
lativos á admissão ou transferencia de socios, não serão publi- 
cados, nem delles se dará copia ou transumpto a quem quer que 
seja. 

Art. 12.0 - Os candidatos rejeitadoe só poderão ser nova- 
mente propostos com intervallos de seis mezes d e m a  a outra 
proposta. 

Art. 13." - O oocio correspondente que vier residir n a  co- 



Art. 1 4 . O  - A qualidade excepcional de presidente honorario 

5 2.') - Conferida esta distincçáo a uma pessoa, sómente 
p r  sua morte poderá ser attribuida a outra. 

CAPITULO I11 

Doe devem e direitos dos aocios. 

Art. 15." - Todos os socios reconhecem como dever: 

a)  - Os socios assistente; e effedivos pagarão a joia de 
50$000 e a mensalidade ou annuidade que for fixada annualmente 
pela directoria, mediante proposta do thesoureiro e approvaçáo 
da casa. Quando não for fixada, vigorará a mensalidade ou an- 
nuidade do anno anterior. 

b) - Os socios correspondente? pagarão a joia de 5O$KO 
e a annuidade de lO$QOO- 

c) - Os socios honorarios e benemeritos, quando agrada- 
dos com esses titnlos, sem terem pertencido ás classes de effecti- 
vos ou correspondentes, nada pagarão. 

d) - Todos os socios que'desejarem possuir diploma e car- 
tão de identidade, pagaráo, respectivamente, 1O$KO e 5m. 

$ 2.") - Concorrer com propostas para a entrada d&novos 
socios dignos do Instituto, desde que os proponentes pertençam á 
clasee de effectivos. 

$ 3.') - Prestar ao Instituto todo o auxilio de sua intelli- 
gencia e saber e toda a sua cooperação moral e matesal para a 
prosperidade da associação, acceitando e exercendo zelosa e de- 
dicadamente, todos os cargos ou commissóes para que dorem no- 
meados, eleitos ou zimplesmente designados. 



5 5.') - Acceitar, respeitar e faier respeitar todas a i '  reso- 
luç&s tomadas legalmente pelas aseembléas ou pela directoria. 

8 6.9 -Comparecer ás assembléas ou sessões e concorrer 
com offertas de livros, documentos, manuscriptos, jornaee ou ob- 
jectos de valor pa,ra as diversas secções do Instituto. 

Art. 1 6 . O  - As wntribuiçóes estabelecidas no 5 1.O do arti 
antecedente deverão ser satiyfeitas no prazo de dois me=es 

Art. 17.' - São direitos dor socios: 
$ 1.O) - Frequentar a séde do Instituto, sessões ou assem- 

bléas e utilisar-se das suas secções de bibliotheca e mappotheca 
e de archivo e museu. 

5 2.0) - Sendo soei0 effectivo, discutir, votar, eleger e ser 
eleito para os cargos da directoria e commissóes. 

5 3.0) - Ler e apresentar trabalhos de sua lavra em sessão, 
uma vez que sejam de interesse para o Instituto. 

5 4.0) - Collaborar na sua "Revista" e recebq um exem- 
plar de cada um dos numeros que forem publicados, a partir da 
sua admissão como socio. 

3 5.O) - Apresentar ponto de these para ser discutido ou 
elucidado pelo Instituto, sempre que seja de assumpto referente 
á histeria ou á geographia, precipuamente de São Paulo. 

5 6.O) - O socio que ler qualquer trabalho ou fizer exposi- 
qões, terá direito de fazer inserir na acta um breve 'resumo, quan- 
do, por sua extensão ou por qualquer motivo, não puderem ser 
publicados integralmente na "Revista". 

$ 7.") - Receber da directoria cartas de apresentação para 
visitas e pesquizas em archivos, bibliothecas e sociedades con- 
generes. 

Art. 18.'- Os socios aos quaes for conferido o titulo de 
honorarios ou benemeritos, não se eximem dos &veres e con- 
tinuam no gozo dos direitos da classe a que pertenciam. 

5 unico - Esta disposição, na parte que diz respeito a paga- 
mento, não se applica aos actuaes socios honorarios e beneme- 
ritolc. 

Art. 19.' - Todos os socios receberão um diploma, que será 
assignado pelo wesidente, primeiro secretario e primeiro thesou- 
reiro, além de. um cartão de identidade, rubricado pelo primeiro - 
e valido por um antio. 



CAPITULO IV 

Da Dinaoria. 

Art. 20." - O Instituto será administrado por uma directo- 
ria, composta de um presidente, um vice-presidente, dois secreta- 
fios, dois thesoureiros e um orador. 

5 1.') - Todos esses cargos serão exercidos gratuitamente. 
e por socios effectivos. 

5 2.") - O presidente e mais os dois secretarios constituem 
a mesa para a s  sessões ou assembléas. 

5 3.9 - A directoria terá as suas sessões ou assembléas 
especiaes, quando e como for por ella determinado, sendo convo-- 
cadas pelo presidente. 

Art. 21." - A' directoria em commum compete: 
C( 1.") - Cumprir e fazer cumprir os presentes Estatutos,. 

programmas e regulamentos, que forem organisados, e todas as. 
deliberações das sessões ou assembléas. 

5 2.0) - Resolver todas as questões administrativas, previs- 
tas e não previstas nestes Estatutos, dando de suas deliberações. 
conhecimento á casa, em sessõeCou assembléas ordinarias. 

5 3 . 9  - Nomear, suspender e demittir quaesquer emprega-~ 
dos e,auxiliares do Instituto, marcando-lhes vencimentos, attri- 
buições e deveres. 

5 4.0) - Organisar ou mandar organisar os regulamentos,. 
catalogos, typos de diplomas e de cartões e os programmas para 
as sessões ou assembléas. 

5 5.0) - Apresentar annualmente, na sessão de abertura dos 
trabalhos, o relatorio dos factos occorridos durante o anno findo, 
e relativos á sua administração, dando conta do estado financeiro 
da associação e expondo as medidas que julgar mais acertada* 
para o seu desenvolvimento e prosperidade. 

5 6 . O )  - Autorisar qualquer despesa com ordenados, com- 
pra de livros, moveis, utensilios e objectos necessarios ao expe- 
diente, administração e serviços do Instituto. 

5 7.") - Estabelecer e applicar penas aos socios e empre- 
gados que commetterem faltas ou delictos. 

5 8.") - Dar posse á directoria que lhe succeder na adrni-- 

Art. 22." - Ao presidente compete: 
5 1.') - Representar o Instituto, activa e passivamente, em 

juizo e fóra delle, e em todas as suas relações com terceiros. 
5 2.9 - Convocar a s  sessões especiaes da directoria e a s  



sessões ou assembléas ordinarias e extraordinarias da sociedade, 
nas épocas fixadas nestes Estatutos e sempre que forem neces- 
sarias e requeridas pelos socios. 

5 3.') - Organisar as ordens do dia para os trabalhos da 
sessões da directoria e das sessóes ou assembléas dos socios. 

5 4.9 - Abrir, dirigir, suspender e encerrar os trabalhos d 
sessões ou assembléas, mantendo a'ordem nas discussões e v 
taçóes. 

8 5:) - Rubricar ou assignar os diplomas dos wcios, a 
réspandencia da sociedade e as ordens ou cheques para paga 
tos ou retkadas de dinheiro. 

5 6.O) - Dedicar-se, como chefe da administração, a tudo 
quanto interessar ao  desenvolvimento e progresso da sociedad 
e á fiel observancia destes Wstatutos. 

Art. 23.0 - Ao vice-presidente compete substituir, em seus 
impedimentos, o presidente, desempenhando as suas funcções, at- 
tribuiçÕes e encargos. 

g unico - Esteja ou não na effectividade do cargo de pr 
dente, o 'vice-presidente terá sempre como membro da d 
ctoria, assento e voto consultivo e deliberativo nas sessões 
directoria. 

Art. 24: - São attribuições do primeiro, secretario: 
$ 1.0) - Substituir o vice-presidente em seus impedimentos, 

desempenhando os seus encargos. 
5 2.0) - Proceder em sessão á chamada dos socios em gozo 

dos seus direitos, á leitura do expediente, dos pareceres e papeis 
presentes á sessão e communicar as offertas recebidas. 

8 3P) - Assignar todo o expediente, actas, diplomas, circula- 
res, communicações, ordens do presidente, salvo o disposto' no 
art. 22P 8 5P ultima parte, e art. 61.O 5 unico, e expedir os avisos 
de convoeaçáo para as sessões. 

5 4.") - Remetter ás commissões os trabalhos ou propostas 
sobre as quaes ellas tenham de emittk parecer, consignando em 
livro especial a data da remessa e o assumpto sobre o qual tenha 
de versar o parecer. 

$ 5.') - Manter em boa ordem a secretaria, velando pela 
sua conservação. 

Art. 25." - Ao segundo secretario compete : 
5 I.') - Substituir o primeiro seyetario em seus impedi- 

mentos e auxilial-o nos serviços a seu cargo. 
8 2.") - Comparecer a todas as sessões da directoria, onde 

te& voto consultivo e deliberativo. 
5 3.9 - Redigir as actas das sessões ou assembléas da dire- 



ctoria e da sociedade, transcrevel-as ou mandal-as transcrever nos 
ros, lel-as em sessão e assignal-as. 

Assignar a correspondencia de que trata o art. 

Art. 26.' - São deveres do primeiro thesoureiro: 
$ 1.") - Arrecadar toda a receita do Instituto, qualquer que 

ja a sua origemou o fim a que tenha de ser applicada. 
5 2.9 - Effectuar todos o s  pagamentos auto,risados pelo 

presidente, quando dentro da respectiva verba orçamentaria. 
5 3.') - Assignar os  cheques para as retiradas das quantias 

depositadas em estabelecimentos bancarios ou outros congeneres, 
sendo os cheques visados pelo presidente. 

5 4.') - Assignar, com o presidente e o primeiro seqetario, 
diplomas dos socios e bem assim assignar os recibos de joia, 
nsalidades e annuidades dos socios, procedendo á sua cobranga 
ecta ou indirectamente. 
5 5.0) - Ter os saldos dos fundos sociaes depositados em 

banco ou outro estabelecimento de credito escolhido de accordo .. 
com os seus collegas de directoria. 

5 6.") - Prestar contas dos fundoe sociaes de tres em tres 
io de balancetes, que seráo presentes ao  Instituto 
ssão do trimestre seguinte. 

5 7.") - Apresentar, até 10 de janeiro, o balanço da receita 
despesa do anno findo, acompanhado dos respectivos documen- 
s, os quaes seráo encaminhados á Commissão de Contas para o 

exame e parecer, e, na sessáo de 25 de janeiro, submettidos, tanto 
o balanço como o parecer, á discussão e votação. 

5 8.0) - Apresentar, na-primeira sessão ordinaria de outu- 
bro, o projecto de orçamento de receita e despesa da anno se- 
guinte (art.  15.O, $ 1P, a), o qual será enviado á Commissão de 
Contas, que apresentará o seu parecer a té  a segunda sessão oodi.. 
naria do dito rnez de outubro. Nessa sessão, serão o parecer e 
orçamento submettidos á discussão e votação. 

Art. 27." - Ao segundo-thesoureiro compete : 
$ 1:) - Substituir o primeiro thesoureiro nos seus impedi- 

mentos e auxilial-o. 
8 2.O) - Manter em oydem a escripturação do Instituto. 
$ 3.") - Zelar pelos "stocks" das publicaçóes do Instituto. 
Art. 28.' - Ao -orador compete: - Falar ou resoonder velo Instituto em todas a s  oc- 

7 

casióes, tanto festivas como funebres, excepto quando o presi- 
dente o fizer, porque este tLm uefuenc ia  tanto nas sessões como 

: nas deputaçó& dã sociedade. 



Art. B." - Aos suppleutes do segundo secretario incumh 
a substituição deste nos seus impedimentos. 

$ unica - Na ausencia ás sessões dos secretarios e supplen 

CAPITULO V 

Das mnmni~Õea pemmne+~tes, da "Revista", da apraen 

de traballios 

Art. 31.O - O Instituto terá as seguintes commissões per- 
manentes, compostas cada uma de tres membro?, escolhidos en- 
tre os socios effectivos: 

1:) - Commissão de Regulamentos e Estatutos e de ava-. 
liação de offertas e donativos (art. 3.O, 5 5.0). 

2.9 - Commissão de Syndicancia e de ~ d i k s e ã o  de Socios 

4:) - Commissão de Historia (arts. 7P, 8.O. 37.O e 40.O). 
5:) - Commissão-de Geographia (arts. 7.0, 8.-, 37.0 e 40."). 
6.8) - Commissão de Contas (are 26.O 8 7.0 e $ 8.'). 
§ 1.") - As commir~ões serão preenchidas por designaçá 

do em sessão ordinaria do Instituto, e funccionarã 
até que se extinga o mandato da directoria em cujo periodo fo- 
rem organisadas. 

8 2.") - O numero destas commissões poderá ser augmen- 
tado ou reduzido quando a pratica indicar a necessidade do seu 
augmento ou reducçáo. 

Art. 32.O - Todas as vezes que se der uma vaga ou h a y  
impedimento de algum dos membros das commissões, o presi- 
dente nomeará o substituto intqino e, na primeira sessão regi 
mental, designará o socio que deverá preencher a vaga defi- 
nitivamente. 

5 1.') - Não é vedado aos membros da diiectoria, com ex- 
cepção do presidente, fazerem parte das commissões. 



8 2.0) - Nenhum socio, porém, poderá fazer parte de mais 
& duas commissóes. 

Art. 33.O - Cada uma das commissóes tem por dever estu- 
dar os trabalhos que Lhe forem confiados e emittir sobre elles 
parecer, que será lido e discutido em sessão ordinaria. 

5 unico - Os pareceres deverão ser apresentados no prazo 

Art. 34." - A "Revista "do Instituto será publicada perio- 
dicamente, não podendo todavia ser superior a um anno o es- 
paço decorrido entre um e outro numero consecutivo. 

Art. 35." - A "Revista" conterá, além das actas das sessões 
ou assembléas, o relatorio annual da directoria e todos os tra- 
balhos e documentos que forem apresentados pelos socios, 
discutidos, approvados e considerados dignos de serem publi- 
cados. 

5 unico - Publicará tambem a relação nominal dos socios, 
suas categorias e épocas de admissão, o catalogo ou relação dos 
donativos, offertas, doações ou legados recebidos dqrante o an- 
no social, com indicação dos nomes dos doadores ou offertantes. 

Art. 36." - A "Revista" será gratuitamente distribuida aos 
socios, e enviada, a juizo da directoria, a autoridades, jornaes, 
bibliothecas e sociedades congeneres. 

$ 1.O) - 0 s  socios em debito não terão direito de recebel-a. 
$ 2.') - O preço para a venda ao publico se+ estipulado 

pela diiectoria. 
Art. 37.O - Todos os trabalhos (memorias, relatorios, ma- 

nuscriptos e quaesquer documentos destinados á discussão ou 
á publicação na "Revista") deverão ser enviados ao presidente, 
que os apresentará em sessão ordinaria para discussão, ou os 
submetterá á commissão respectiva, que sobre elles tenha de 
emittir parecer, antes da discussão. 

Art. 38.0 - Si o trabalho apresentado pelo socio fôr desti- 
nado á publicação na "Revista", o presidente o enviará á res- 
pectiva commissão, afim de ser por esta formulado o parecer, 
que ficará sobre a mesa para ser discutido e votado na sessão 
ordinaria seguinte, ou nessa mesma sessão, si fÔ,r requerida e 
approvada a urgencia. 

Art, 39." - Quando houver agglomeraçáo de trabalhos, pon- 
tos de these apresentados pelos socios e pareceres das commis- 
sóeg terão precedencia para a discussão os que tiverem sido 
apresentados em primeiro logar, seguindo-se os outros na or- 
dem chronologica da sua apresentação, salvo urgencia reque- 
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iida por qualquer socio effectivo para determinado trabalho c 
approvada pela casa. 

Art. 40.' - Quando não houver trabalho que occupe a se- 
gunda parte da o.rdem do dia das sessões, o presidente convida- 
r á  uma ou mais das commissões permanentes a apresentarem 
na pro-xima sessão ordinaria um ponto de these, que verse sobr 
materia da commissão, afim de ser desenvolvido, discutida 
elucidado opportunamente. 

Art. 41: - Todos os trabalhos lidos em sessão torna 
propriedade do Instituto, para o caso de serem incluidos na . vista" Óu destinados a outro qualquer m e 5  de divulgaçã 
interesse para a associação. 

. 5 unico - Assiste entretanto ao socio interessado o direi- 
t o  de usar do seu trabalho, como melhor lhe convier, si, decor- 
rido? doze mezes da sua leitura e aoresentacão. não f6;'anro- , , r, 

veitado pelo Instituto. 

CAPITULO VI . . 
~ .~ 

D.m sesaões do Instituto. . . ~ .  . 

5 1.') - As sessões ou assembléas ordinarias serão cele- 
bradas, ao menos duas vezes por mez, em dias e horas designa- 
dos pela directoria. 

$ 2.") - As sessões ou assembléas extraordinarias realisar- 
se-50 sempre que forem convocadas pelo presidente. 

5 3.") - A sessão magna realisar-se-á no dia 1.O de noTem- 
bro, data da fundação do Instituto. 

Art.. 4 3  - Os trabalhos sociaes começarão todos os. annos 
.em 25 de janeiro e terminarão no mez deoutubro, celebrando-se 
a sessão de encerramento a 25 deste mez. 

Art. 44.0 - Todas as convocações, para sessões ou assem- 
blé&, deverão ser feitas com a maior publicida&, inclusive pela 
imprensa, principalmente quando se tenha de deliberar sobre 
.disposição ou oneração de bens immoveis da sociedade e refor- 
m a  dos Estatutos. 

' 
Art. 45.O - O tempo destinado ás sessões ou assembléas or- 

dinarias se dividirá em duas paçtes, sendo a primeira destinada 
a o s  negocios administrativos e a segunda ás leituras, conferen- 



cias, apresentação e exposição de Uabalhos e pareceres, sua 
discussão e votação. 

Art 46.O - Quando em qualquer sessão não comparecerem 
o presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretarios, 
presidil-a-á o socio effectivo que for acclamado dentre o s  

presença de quawo socios effectivos, no minimo, além dos mem- 
bros da mesa, e as da directoria, no minimo, com quatro dos 
seus membros. 

rario tomada pela casa. 
Art. 49." - A's sessões, salvo ás consideradas secretas, po- 

rá ser facultada a presença de espectadores, precedendo, po- 

Art. 50." - As sessões da directoria poderão ser realisadas 
nos mesmos dias das sessões da sociedade. 

Art. 51.' - Todos os socios, sejam de que classe forem,. 
têm assento nas sessões ordinarias e extraordinarias e magna 
do Instituto, podendo, excepto os assistentes, discutir e votar 
sobre qualquer assumpto. 

Art. 52.' - O presidente, além de ter direito de votar, 
terá tambem o voto de qualidade nos casos de empate. 

Art. 53." - Quando, por qualquer motivo, a directoria dei-. 
xar de convocar em tempo competente, as sessões ou assem- 
bléas regimentaes (ordinarias), cabe aos socios effectivos o di-. 
reito de requerer essa couvocação ao presidente, e, si este não 
attender á petição dentro do prazo de cinco dias, será a convo- 
cação feita directamente pelos socios que ass iparem o requeri-. 
mento, dos quaes pelo menos cinco deverão ser effectivos. 

$ unico - As sessões ou assembléas extraordinarias tam- 

CAPITULO VI1 

D eie;póer 

Art. 54.' - Os cargos de presidente, vice-presidente, 
thesoureiro e orador serão preenchidos por eleição, sendo per- 
mittida a reeleição. 



Art. 55: - Os cargos de secretvios e supplentes serão 
exercidos por socios effectivos de livre escolha do presidente. 

Art. 56.'- O cargo de segundo-thesoureiro será desem- 
penhado por socio effectivo escolhido pelo p r iwi ro  thesour 

Art: 57." - As eleições da directoria, salvo os casos 

de janeiro ao anno seguinte. 
Art. 58." - São terminantemente prohibidas as accumu 

Art. 59.O - As eleições para membros da directoria, salvo 
os casos previstos nestes Estatutos, serão sempre por escrutinio 
secreto e por maioria de votas pesentes. 

CAPITULO VI11 

Da B i b f i o t k  e Msppotheca e do ArQivo e Museu 

Art. 60.O - A Bibliotheca e Mappotheca e o Archivo e 

e congeneres. 
$ 2.0) - A secção de archivo e museu compor-se-á de 

documentos m-uscriptos ou não, estampas, jornaes e puhlica- 
ções que não constituem a especialidade do Instituto, mas que, 
pela sua raridade ou outro motivo justificavel, sejam dignas de 
couservaçáo; bem como de moedas, medalhas e outras peças que 
possam interessar os estudos historicos e geographicos. 

Art. 61.0 - As secções de bihliotheca e mappotheca e de 
archivo e museu serão dirigidas, indistinctamente, pelos secre- 
tarios do Iustjtuto, cabendo-lhes a organisação dos respectivos 
catalogos e o preparo dos regulamentos. 

pelos respectivos directores. 
Art. 62." - A visita a essas secções do Instituto poderá ser 

facultadá aus extranhos á sociedade, mediante @missão e res- 
ponsabilidade 'dos ios, seus diectores. 
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CAPITULO IX 

Doa fundos +waer 

Art. 63.' - Os fundw sociaes serão provenientes de joias, 
mensalidades e annuidades, donativos, venda da "Revista" e 
subvenções ou auxilios. 

Art. 64.O - O Instituto podwá tambem acceitar doações ou 
legados, mesmo por disposição testamentaria, cumprindo á di- 
rectoria promover os meios para entrar na posse dos mesmos e 
dar-ihes o conveniente destino, caso não sejam elles feitos com 
determinação especial. 

8 1.") - Estes fundos serão applicados na publicação da 
"Revista", retribuição de empregados, compra de utensilios, 
livyos, moveis e immoveis e n o  mais que a directoria julgar con- 
veniente aos fins sociaes. 

' 8 2.0) - 0 s  saldos dos fundos sociaes serão depositados em 
bancos ou estabelecimentos de credito, em conta corrente, não 
podendo existir em poder do thesoureiro quantia superior a 
5CO@KO em dinheiro. 

CAPITULO X 

Disposi+ gaes. 

Art. 65." - Todos. os socios effectivos e assistentes pode- 
rão, no acto da sua admissão ou posteriormente, remir-se das 

Art. 66.O - Considerar-se-á como voluntariamente dgpe-  
dido do Instituto o sodo assistente ou effectivo que deixar de 
satisfazer a importancia correspondente a tres mensalidades e 
o correspondente que não satisfizer o valor de duas contribui- 
ções, sendo eliminado do quadro social, si, depois de convidado 
a quitar-se, não o fizer ou não apresentaf motivo legitimo -. á di- 
rectoria, á juizo da mesma, dentro de trinta dias. 

8 unico - O socio que se tiver despedido, ou tiver sido eli- 
minado pela causa prevista neste artigo, poderá ser readmittido, 
á juizo da directoria, na classe a que pertencia, independente- 
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mente do pagamento de nova joia, mas satisfaze40 o seu debito. 
Art. 67." - Serão automaticamente excluidos do guadro 

soeia), salvo motivo de força maior justificado, os socioç que, 
residkdo na capi-1, deixarem de comparecer ás sessões durante 
dois amos eonsecutivos, e os que, residindo fóra da comarca, 
deixarem de ppestar, durante o mesmo prazo, qualquer wutri- 
bnição de natureza material ou intellectual +e revele seu in- 
teresse pelo bem social. 

$ unico - Esta disposição não alcança os socios contribuin- 
tes, remidos e benemeritos. 

Art. 68.' - Os socios do Instituto não respondem subsidia- 
riamente pelas obrigações contrahidas, expressa ou inteqcional- 
mente, em nome da sociedade pelos representantes desta, sendo 
a s  ditar obrigações satisfeitas exchisivamente pelos bens sociaes. 

Art. 69.' - No caso de extincção do Instituto, o patri- 
monio social será deuolvido ao Museu Paulista, installado no 
Ipiranga. 

Art. 70." - E' vedado ao Instituto entreter polemicas pela 
ímprensa, envolver-se em questões p e w e s  e em discussões po- 
liticas e religiosas. 

$ unico - A "Revista" não se desviará de taes preceitos, 
cabendo á Commissão de Redacção decidir todas as duvidas que 
a tal respeito se suscitarem. 

Art. 71.' - Nos casos omissos  neste^ Estatutos, á &re- 
ctoria compete resohre~ como julgar mais conveniente aos in- 
teresses do Instituto. 

Art. 72." - A pena de exclusão da sociedade, nos casos que 
náo o previsto no a.rt .O 66.4 só poderá ser aaplicada ao socio em 
virtude de resolução de assembléa especialmente convocada para 
esse fim, e tomada por escrutinio secreto. 

8 unico - Nos convites para essa sess%o apms se mencio- 
nará a finalidade da mesma e nunca o nome do socio ou socios 
acerca dos quaes a mesma deve tomar uma attitude. 

Art. 73." - Só poderão tomar parte activa nos trabalhos do 
Instituto, votar e ser votados, os socios eftecti~os e quando 
quites. 

Art. 74.0 - A actual directoria exercerá o seu mandato 
a té  a terminação do prazo para que foi eleita, precedendo-se, 
porém, na forma óra estatuida, ao preenchimento das vagas 
por ventura existentes ou que occorrerem. 

Art. 75: - Por iniciativa de mais de quinze socios effecti- 
vos, approvada pela assembléa geral de ã) de maio de 1932, por 
unanimidade de votos presentes, foi declaradc perpetuo no a r -  
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go de presidente do Instituto, o sr. dr. Josí: Torres de O!iveira, 
actual serventuario desse cargo. 

Art. 76 O - A reforma dos presentes Estatutos s6 será feita 
por iniciativa da directoria ou mediante proposta assignada por 
dez socios effectivos, e vencida por maioria de dois terços dos 
socios daquella categoria presentes á sessão ou assembléa. 

Art. 77." - Estes Estatutos entrarão em vigor na data da 
sua approvaçáo. 

São Paulo, 20 de maio de 1932. 

A DIRECTORIA 

Dr. JoG Torres de Oliveira 
Presidente perpetuo 

Dr. Affoiw> José de Carvalho 
Vice-presidente 

Dr. Plinio Marques da Silva Ayroru 
1.' Secretario 

Dr. JoK de Pauia Leite de Barroa 
1.O Thesoureiro 

Dr. Arthm Vautier 
2." Thesoureiro 

Dr. s,wier vampré 
Orador (*). 

Os presentes Estatutos foram registrados no Cartorio do dr. 
Arruda, sob n." 462, livro A, n.O 1 de "Pessoas Juridicas", em 
data de 14 de junho de 1932, tendo o respectivo extracto sido 
publicado no "Diario Official" de S. Paulo, n.O 132, de. 12 de 
junho de 1932. 

(*) Deixou de assignar, por se encontrar ausente do pai.. 

- 



Homenagem 
ao sr. tir. 

]OS$ TORRES DE OLIVEIRR 





Honmnagem ao Or, JosL Torres de OMn 
No sentido de premiar os assignalados serviços do M. &r- 

josk Torres de Oliveira ao Instituto Historico e Geographico de 
São Paulo, foi-lhe confq.do, como consta do artigo 75.O das 
"Novos Estatutos" approvados na sessão de 20 de maio de 1932, 
o traio de presidente perpetuo. 

A competente proposta, de iniciativa do sucia sr. dr. Leopol- 
do de Freitas e apresentada na sessão de 6 de maio de 1932, me- 
remu des& logo a approvaçáo dos seguintes consocios, que a 
subscreveram: Arthur Vautier, Dacio Pires Correia, Armando 
de &ruda Pereira, Marcello fira, Frederico de Barros Brotero, 
Joáo Baptisa de Campos Aguirri, Affonso de E. Taunay, Al- 
&do Eltis, Ricardo Severo, Amada de Queiroz, Affmso JosC 
de Carvalho, Edmundo Krug, Firmino Augusto de Godoy, Eu- 



4% HOMENAGEM AO DR. JOSE' TORRES DE OLIVEIRA 

genio Monteiro, Nicoláo Duarte Silva, Losé Carlos de Ataliba 
Nogueira, Antonio Paulino de AlmeTda, Americo Brasiliense, 

. . 

., José d e  Paula Leite de Barros, Vicente Themudo Lessa e Ri- 
cardo C. Daunt. 

Afim de perpetuaar tão justa quanto expontaneahomeuagem 
do Instituto Historico e Geographico de São Pauloao seu velhu 
servidor, resolveu a commissáo de redacção da "Revista" pu- 
blicar aqui estas linhas, o retrato do homenageado, assim como 
.o texto da referida proposta do socio Sr. dr. Leopoldo de Freitas. 

O documento está assim redigido: 

"Sr. presidente. 
Muito embója saiba que os cargos de eleição do Ins- 

tituto Historico e Geographico de São Paulo são exerci- 
dos sem remuneração pecuniaria, representando 'antes 
um sacrificio do que uma honraria, peço permissão para 
sujeitar á apreciação da casa um projecto visando home- 
nagear, da unica maneira que está ao nosso alcance, a 
pessoa do seu illustre p,residente. 

Como é sabido de todos quantos acompanharam com 
o devido interesse as commemoraçÓes vicentinas é 'as de 
Cauanéa, o sr. dr. José Torres de Oliveira conduziu-se 
de tal maneira nesses actos, que elevou sobremodo o 
nome desta instituição. Por esses e muitos outros tra- 
balhos que demonstram o seu desejo d e  collocar o Ins- 
tituto Historico e Geographico de São Paulo no logar 
que de diieito lhe pertence no nosso meio intellectual, 
elle é digno de toda a nossa admiração e donosso reco- 
nhecimento. 

Ademais, todos notaram que o sr. dr. José Torres de 
Oliveira tem agido com um desprendimento dignificante, 
visando tão s:omente engrandecer o nome desta casa. 

Foi assim um achado sobremaneira feliz a sua es- ~ . J  

colha para dirigir os destinos desta instituisão. E assim 
sendo, mau grado affrontar ruidosamente a sua modes- 
tia com uma proposta sem precedentes na vida deste 
Instituto - entretanto adoptada por sociedades conge- 
neres do paiz, como o Instituto Historico e Geographicc 
Brasileiro - suggiro que seja conferido ao sr. dr. José 
Torres de Oliveira o titulo de presidente perpetuo do 
Instituto Historico e Geog~aphico de São Paulo. 

Lembro, outrosim, que no caso de ser approvada 
esta suggestão, a mesma conste dos Estatutos que estão 
para ser impressos e distribuidos." 
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Relatorios e Balancetes 
REFEBENTES AOS ANNOS DE t9aa e 19254 





RE&ATORIO B BALARICBTB 

RBFEBENTE AO M N O  DE 1- 

De conformidade com as disposições e~tatutarías, apresen- 
tamos hoje aos prezados consocios o relatorio dos trabalhos e 
occurrencias mais importantes da vida do Institnto Historico 
e Geographico de Sáo Paulo, no decorrer do anno de 1933. 

Na sessáo de 6 de fevereiro de 1933, o sr. presidente deu 
posse aos membros da nova directoria, eleitos na sessão de 25 
de outubro do anno anterior, como segue: dr. Affonso José de 
Carvalho, vice-presidente; dr. Arthur Vautier, primeiro tbesou- 
reiro; dr. José Soares de Mello, orador official. 

Na mesma occasiáo o sr. dr. José Torres de Oliveira com- 
municou que as diversas commissóes technicas ficaram assim 
constituidas: de regula~entos  e estatutos e de avaliação de offer- 
tas e donativos - srs. drs. Francisco de  Salles Collet e Silva, 
Arthnr Vautier e José Carlos de Ataliba Noneira; de syndicancia 
e admissão de socios - srs. drs. Affonso José de Carvalho, Ri- 
cardo Gumbleton Daunt e Antonio de Novaes Mourão; de re- 
dacção da lLRevista" - srs. dr. Plinio A ~ r o s a ,  Nicoláo Duarte 
Silva e Dacio Pires Correia; de historia - srs. drs. Affonso 
dlEsc,ragnolle Taunay, Djalma Forjaz e José Soares de Mello; de 
geographia - sra, drs. Ricardo Severo, Alypb Leme de Oliveira 
e Alfredo Ellis; e de contas - srs. drs. Marcello de Tbiedo Piza, 
Armando de Arruda Pereira e João Baptista de Campos Aguirra. 

Todos os membros da direftoria prestaram ao ~nstituto, n o  
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desempenho das suas respectivas attribuiçóes, os serviços que se 
faziam mistér, contribuindo, dessa fórma, para que se proces- 
sasse normal e proveitosamente a vida social. 

SECRETARIA 

Como nos annos anteriores, a secreta.ria manteve rigorosa- 
mente em dia todos os serviços que lhe estão affectos, não exir- 
tindo papel algum que dependa de despacho ou encaminhamento. 
conservando-se tambem em absoluta ordem o livro de actas. 

Os dois secretarios,.com suas attribuições perfeitamente es- 
tabelecidar, têm-se conservado constantemente ua séde social, 
já attendendo os srs. consocios e estudiosos que procuram o Ins- 
tituto, já correspondendo-se com as varias instituições mngene- 
res do paiz e do estrangeiro, ou dando encaminhamento a outros 
seyviçor da sua alqada. 

O cadastro social continúa em dia, achando-se os socios rela- 
cionados segundo as classes a que pertencem e também de accor- 
do com as datas de admissão. 

THESOURARIA 

O dr. Arthur Vautier continuou a prestar ao Instituto, com 
o ?eu bem conhecido e dedicado amor a esta casa, os serviços 
que delle necessitou a thesouraria do Instituto. Manteve em dia 
o serviço de cobrança das joias e mensalidades dos srs. socios, 
não poupando esforços para que, na medida do possivel, os depar- 
tamento? sociaes correspondessem aos seus objectivos, no que 
dependiam da sua cooperação. 

O balancete, em annexo, que accusa um saldo de Rs.: . . . . 
1 :677Q6800 - (um conto seiscentos e setenta e sete mil e oito- 
centos réis), dará aos srs. consocios perfeito conhecimento dos 
trabalhos e estado da therouraria, não de?endo passar sem refe- 
rencia que permittiu a distribuição do volume 29.' da "Revista", 
dedicado á commemoração do 4.O centenario da fundação de Sáo 
Vicente, cnjas despesas de imp.ressão foram feitas sem qualquer 
auxilio dos poderes publicos. 

Infelizmente, por motivos de força maior e com grande 
magua dos outros membros da directoria, o Sr. dr. Arthur Vau- 
tier viu-se obrigado a interromper os seus bons serviços como 
thesoweiro do Instituto, ao expirar do anno, sendo escolhido, em 
data de 10 de novembro, para substituil-o, interinamente, o Sr. 
Dacio Pires Correia, cuja actividade e dedicação promettem não 
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ser  inferiore: ao do seu antecessor, dado o seu passado de in; 
teresse pelo Instituto, de que é membro antigo e credor de bons 
serviços. 

BIBLIOTHECA E MAPPOTHECA 

Este departamento, organisado em annos antexiores pelo 
primeiro secretario dr. Plinio Ayrosa, seu director, manteve-se 
durante todo ò anno á disposição dos sr?. consocios e attendeu a 
muitos estudiosos que procuraram o Instituto. 

O fichario-catalogo da bibliotheca está rigorosamente em. 
dia, esperando-se que outro tanto aconteça ao  da mappotheca, 
cuja o~ganisação se processa cuidadosamente.' 

Entre ao doaçóes recebidas durante o anno, merece especial 
referencia a que foi feita pela familia do illustre consocio Alberto 
Santos-Dumont, constante de preciosos livros que pertenceram 
ao  glorioso inventor patricio. 

ARCHNO E MUSEU 

Conquanto relativamente nova, a secçáo de Archivo e Museu 
do Instituto, criada pelos "Novos Estatutos" de 20 de maio de 
1932, vem apresentando desde aquella data um desenvolvimento 
digno de registo, apesar dos parcos recursos financeiros de que 
dispõe o Instituto e que, naturalmente, deviam influir, como de 
facto estão influindo, na organisação de um serviço que demanda 
tempo e dinheiro . 

Na impossibilidade de completar as installações desse depar- 
tamento, cuja importancia á vida do Instituto desnecessario se 
torna encarecer, o segundo secretario Sr. Niwláo Duarte Silva, 
seu director, tem-se limitado quasi que exclusivamente a recolhw 
as peças doadas ao Instituto, conservando-as da melhor maneira 
possivel, até que momento mais opportuno permitta a acquisi- 
ção de moveis apropriados, onde as mesmas possam ficar á dis- 
posição dos interessados. 

Prosepie-se na collecta de objectos e documentos referen- 
tes ao Movimento Constitncionalista de 1932, que promette ser 
uma das mais interessantes secçóes do Instituto. 

Entre as muitas doações .recebidas por esse departamento, 
.e de que se deu conta paulatinamente, já nas proprias actas das 
sessões do Instituto, já em noticias divulgadas pela imprensa, 
merece especial referencia a que foi feita pelo socio Sr. José 
Francisco de Queiroz Telles, constante de muitos e - valiosos 
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@cu?entos que pertenceram ao arthivo do barão de Jundiahy, 
especiillmetite cartas sobre a revbluçáo de 1842 am São Paulo. 
Tambem é de justiça citar as dádivas de jornaes antigos Move- 
nientes da bibliotheca da Faculdade de Direito de São Paulo e 
bem assim os enviados pelo socio sr. Francisco Nardy Filho. 

O Sr. Nicoláo Duarte Silva está procedendo á copia de di- 
vlrsos documentos do archivo social, com o6 quaes pensa enri- 
quecer, divulgahdo-ós aos poucos, com toda a fidelidade e acom- 
panhados de um ou outre "fac-simile", as paginas da nossa "Be- 
vista". 

Durante ib,anno foi distribuído o numero 29.'. correspondente 
ao afino de 1933 e dedícado á commemo~a~áo  do 4." centenario 
da  fundação de Sãa Vicente. 

Estão sendo envidados esforços para preparar outro volu- 
me, que depende exclusivamente de recursos financeiros. 

VIDA SOCIAL 

Iniciada d 28 de janeiro, decorreu nprmalmente a vida social 
do Instituto, d4vendo raisiar-se tres factos importantes. 

O primeiro refere-se 6 transladqáo &s despojos de Tibiriçá 
e de outros paulistas illustres - da egreja do Santuario d o  
Coração de Maria, onde se encontravam desde 1901 - para a 
crypta da Cathedral de São Paulo, transladaçáe que o Ifistituta 
promoveu e a que deu cabal desempenho, com applausos geraes. 

O segundo, bem encaminhado, consta da suggestão feita á 
famiiía de Santos-Düfhont, para que os objectos que pertenceram 
ao 8aurhso consoci6 e glorioso inventor patricio sejam recolhidos 
ae Museu Paulista, em sala especial; onde perpetuem através: 
das  tempos os feitos de tão illustre figura, 

O ieiceipo, qWe o fnstttuto ulii a c d h i o ,  com justo orgtilha, 
constou da proposta para que figurasse fia fii>va CGnstituiçSo 
33taçifeisa ~irei ' tos civis è pDiitiMs em beneficio dos nossos indios. 

Eis, 3Ps. consoC?os, O que aos pareceu digno de relato. 
Outros escla?keimentos sefái, da&, cbm a melhor boa mm- 

tade, aos srs. mnsocios, si assim o desejãrern, ficando tambem 
H sua disposi$áo os diversos dorurneatos a que se .kz reksemia 
neste reiatotio. 



R E C E I T A  II D E S P E S A  

Saldo do anno de 1932 . . . .  3:541@00 
Joias, annuidades e mensalidades . . 4.W9FWO 
Contribuiçáo extra . . . . . .  3 W  
Juros e dividendos . . . . . .  1 6 3 W  
Revis ta .  . . . . . . . . .  6 9 W  
Alugueis. . . . . . . . . .  22@300 

Secretaria . . . . . . . . .  1 1 m  
Thesouraria. . . . . . . . .  23W00 
Ordenados e gratificasóes . . . .  2:615W 
Revista . . . . . . . . . .  3 : 5 0 7 W  
Luz electrica . . . . . . .  i- 

. . . . . . .  Despesas geraes 46WOO 
Saldo para 1934 . . . . . . .  1 :677$300 

SHo Paulo, 31 de dezembro de 1933 

DACIO PIRES CORREIA 
1.0 Thcroureirq interina 





..... ...................................................................... - - - . - - - - - - . - . . - - - - 

RELATOBIO E BALANCETE 

REFERENTE AO ANNO DB 1%4 

Relatorio apresentado pelo 1.' Secretario em 31 de dezem- 
bro de 1934, de accordo com o art. 21, parag. S.", dos Estatutos. 

De accôrdo com o pagrapho 5.0 do a,rtigo 21 de nossos Es- 
tatutos, apresentamos hoje o relatorio dos trabalhos deste Ins- 
tituto durante o'anno proximo findo de 1934. 

Antes de darmos os esclarecimentos detalhados, fornecidos 
pelos directores dos diversos departamentos, cumprimos o 
grato dever de consignar a regularidade com que se desenvolveu 
a nossa vida social e administrativa. 

SECRETARIA 

A Secretaria, como nos annos anteriores, manteve rigoro- - 
samente em dia todos os serviços que lhe estão affectos, náo 
existindo nesta data papel algum dependente de despacho ou 
encaminhamento. 

Foi avultada a correspondencia mantida com varias insti- 
tuições congenexef do Paiz e do Estrangeiro, e avultado tambem 
o numero de papeis que a Secretaria encaminhou ás Commis- 
sóes do Instituto, ao Snr. Segundo Secretario, encarregado do 
Archivo e ao Snr. Thesoureiro. 

Dentro de suas attrihuições, a Secretaria organisou, com todo 
o cuidado, a lista nominal dos Sws. Consocios, e preparou uma 
outra, a titulo de cwiosidade, classificanda os membros desta ca- 
sa de accôrdo com a s  datas de admissão. Ambas vão annexas a 
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este Reiatorio, e serão publicadas.opportunamente em nossa Re- 
vista. A primeira demonstra que o Instituto, em 31 de dezembro 
do anno findo de 1934, contava em seu Quadro Social com 206 
socios, assim descriminados : 

BENEMERITOS . . .  5 
HONORARIOS . 47 
E F F ~ N O S .  . 82 
ASSISTENTES . 32 

. . . . .  CORRESPONDENTES 40 - 
206 

O Snr. Thesoureiro junta ao  presente.Relatorio a relação exa- 
cta dos socios que contribuem para os cofres rociaes em face das 
disposiçóes de nossos novos Estatutos. 

Os volumes de correspondencia recebida e expedida, bem como 
o ficbario dos Snrs. Socios, ficam á disposição de todos os titu- 
lares para consulta. 

BIBLIOTHECA E WAPPOTHECA 

Durante o anno findo recebeu a nossa Bibliotheca valiosas 
doações de livros e mppas ,  não só de consocios e de Institutos 
Historicos, como de departamentos officiaes dos Estados do 
Brasil. 

Deve tambem o 1P Secretario, encarregado dos  ser^-50s da 
Bibliotheca e Mappotheca, salientar a regularidade com que tem 
recebido os volumes publicados pelos Institutos Historicos Bra- 
sileiro, da Bahia e do Rio Grande do Sul. 

O movimento de con~ultas á Bibliotheca e Mappotheca foi 
regular, quer por parte dos Snrs. Soeios quer por pessaas extra- 
nhas á nossa associaç80. 

O fichario-catalogo estd rigorosamente em dia como podem 
facilmente verificar os Snrs. Socios. 

* -  
ARCHIVO E MUSEU 

A seeçáo de Archiw e Museu do Instituto, viada pelos "No- 
vos Estatutos" approvados na sessão de 20 de maio de 1932, vem 
apresentando, desde aquella data até hoje, um desenvolvimento 
dikw de nota. 

Muitas e muitas foram as peças, constantes de documento? 
impressos e manuscriptos, moedas e medalhas, etc., recolhidas 



RELATORIO E BALANCETE DO ANNO DE 1934 & 

a esse departamento durante o anno social de 1934. De tudo teve 
o 2,' Semtaxio, encarregado da m a  direcção, o m á i n i d a d e  de 
&r contas aos distinctos consocioe, já nas proprias actas das 
sessões do Instituto, já em noticias divulgadas pela impresisa da 
capital. Portanto, desnecessarío se torna d t a r  a especifíear taes 
doações, que foram recebidas com especial agrado. 

Não deve, entretanto, passar em claro o especial cuidado que 
essa secção mereceu do Snr. Luiz Carneiro, fazendo-a depositaria 
de valiosas collecções de revistas e jornaes que pertenceram ao 
seu archivo particular. 

' Mas, infelizmente, os parcos ,recursos financeiros do Insti- 
tuto tem prejudicado grandemente o programma que a direcção 
do Archivo e Museu se ha traçado. E, infelizmente, sem esses tão 
necessarios recursos, muito pouco se poderá fazer, apesar da me- 
lhor boa vontade. 

Confiante no futuro do Instituto Historico e Geographico de 
S. Paulo, já pela sagrada causa que defende, já pela figura das 
pessoas que o compõe, a di,recção do Archivo e Museu espera 
ter, dentro de muito pouco tempo, elementos para brevemente 
fazer com que esse departamento preste aos dignos consofios 
e demais interessados os serviços que delle devem esperar. 

THESOURARIA 
m;T&-zx2gw< : .- -,.. - i 

socio Snr. Dacio Pires Correia. oue vinha exeicendo. . L 

intqinamente, o cargo de 1.' Thesoureiro, em vista da renuncia 
do titular, dr. Arthur Vautier, foi eleito para o referido cargQ em 
20 de Fevereiro do corrente anno. 

O movimento, que foi normal no presente exercicio, accusa 
um saldo em caixa de 2515$500 conforme balancete annexo. 

QUADRO SOCIAL 

Em annexo a este Relatorio junta o Snr. 1.' Secretario uma 
relação completa dos socios do Instituto em 31 de dezembro pro- 
ximo passado. Essa relação foi organisada de accôrdo com do- 
cumentos existentes no nosso Archivo e póde ser considerada 
como definitiva. 

REVISTA 

A Revista até esta data não pôde ser publicada por absoluta 
falta de recwsos financeiros. Espera a Directoria que com o pe- 
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queno saldo existente e com a importaucia que deverá receber 
durante o primeiro semestre de 1935 será possivel a publicação 
do v01 30.0, emb6ra bastante reduzido em numero de paginas. 
originaes que deverão compôr es:e volume estão sendo resumidos 
pelos respectivos autores, para que possam ser publicados nas 
poucas paginas que os recursos de momento permittem. 



Relação geral dos- socios do Instituto .~ 

Historico e Geographico de São Pau- 

lo em 31 de Dezembro de 1934 

SoQor BenemcR*ic: 
- .  

José Carlos de Macedo Soares 
José de Pauk  Leite de Barros 
Julio Conceição 
Manwl Pereira Guimarães 
Samuel Ribeiro. 

SWooHoaoruia: . 

Affonso Celso - Conde 
Affonso D'Ekcragnolle Tauuay 
Affonso José de Carvalho 
Alberto J. Gonçalves - Don 
Altino Marques Arantes 
Anna de Queiroz Telles Tibiriçá 
Benjamin F. Ramiz Galvão - Bar% 
Candido N. Nogueira da Motta 
Carlos de Souza Nazareth 
Carlota Pereira de Queiroz 
Deurdedit de Araujo - Conego 
Duarte Leopoldo e Silva - Don 
Edmundo Krug 
Eduardo Loschi 
Eugenio de And,rada Egas 
Francisco Ferreira Ramos 
Guilherme Studart - Barão 
Gastão Liberal Pinto - Don 
João Baptista de Carvalho - Padre 
João Lourenço Rodrigues 
José Augusto de Magalhães 
José de Castro Nery - Padre 
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José Danti - S. J. 
José Mwia Lisl$a junbr  
José Maria Moreira Guimarães - General 
José Pereira de Queiroz 
José P i r e ~  de  Rio . 
José Torres de Oliveira 
José Vicente de Azevedo 
Julio de Mesquita Filho 
Laudo Ferreira de Camargo 
Leopoldo Ayres - Padre 
Leopoldo de Freitas 
Manoel da Costa Manso 
Maria Paes de Barros 
Maria Renotte 
Mzqia Xavier da Silveira 

Paulo Prado 
Pedro Dias de Campos - Coronel 
Pedra de Toledo 
Ramon Rocca Dordal 
Ricardo Severo 
Seraphim Leite - S. J. 
Synesio Rocha 
Theodoro Sampaio 
Washington Luis Pereira de Souza. 

E. Socios Effectivos: 

Affonso Antonio de Freitas Junior 
Alfredo Ellis Junior 
Alypio Leme de Oliveira 
Alvaro de Salles Oliveira 
Amadeu de Quekoz 
Americo Brasiliense de Almeida Mello 
Americo de Moura 
Amilcar Salgado dos Santos - Capitão 
Antonio de Barros Ramalho Ortigão 
Antonio Carlos da Fonseca 
Antonio Felix de Araujo Cintra 
Antonio Ferreira Cezanno Junior 
Antonio Lacerda Franco . 
Antonio Mercado 
Antonio de Novaes Mowão 
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Antonio Paulino de Almeida 
Antonio Pompeo de Camargo 
Armando de Arruda Pereira 
Aureliano Leite 
Bento de Abreu Sampaio V i l  
Bento Bueno 
Candido de Souza Campos 
Carlos Augusto Freitas Villalva 
Carlos da Silveira 
Cincinato Braga 
Dacio Pires Correia 
Demetrio Justo Seabra 
Djalma Forjaz 
Edmundo Nava,rro de Andrade 
Eugenio Monteiro 
Firmino Augueto de Godoy - Major 
Francisco Antonio de Almeida Morato 
Francisco de Assis Carvalho Franco 
Francisco Isoldi 
Fausto de Almeida Prado Penteado 
Felix Soarei de Mel10 
Frederiee de Barros Brotero 
Gabriel de Reeende Fi&o 
Geraldo Ruffolo 
Guilhyme de Almeida 
Herbert Baldus 
Honorio de Sylos 
Joáo Baptista de Campos Aguirra 
Joáo Baptista & Souza F i h  
João Femando de Almeida Prado 
Joáo Gomes d'oliveira Mendonça Cortez 
João Oetaviano de Lima Pereira 
Joáo Pedro Cardoso 
João Penteado Erskine Stevenson 
Jorge Bertolaso Stella 
Jorge Dumont VillQles 
José Carlos de Ataliba Nogueira 
José Eugenio de Panla Assis 
José Henríque de Sampaio 
José Manoel de Barros Fonreca 
José Maria Whitacker 
José da Matta Cardim 
José Soares de Meus 



- 

302 RELAÇAO GERAL DOS SOCIOS 

Julio Cesar de Faria 
Laerte de Assumpçáo 
Laurindo Dias Minhoto 
Leoncio do Amara1 Gurgel . 
Lourenço Granato 
L u 4  Sergio Thomaz 
Manoel Carlos de Figueiredo Fwraz 
Marceilo de Toledo Piza e Almeida 
Mario de Sanctis 
Nicoláo Duarte Silva 
Paulo de Lima Corrèa 
Paulo Setubal 
Plinio Marques da Silva Ayrosa 
Raphael Corrêa de Sampaio 
Raul de Frias Sá Pinto 
René Thiollier 
Ricardo Gumbleton Daunt 
Rivadavia Dias de Barros 
Rodolpho von Ihering 
Theodomiro Dias 
Theodoro Bpga 
Vicente de Paula Vicente de Azevedo 
Vicente do Rego Themudo Lessa 
Victor da Silva Freire. 

3ocien Assistentes: 

Abraháo Ribeiro 
Augusto Gonzaga 
Carlos de Moraes Andrade 
Cassio Egydio de Souza Aranha 
Dagoberto Salles 
Domingos Laurito 
Mvard Carmilo 
Gastáo da Costa Vidigal 
Goffredo da Silva Telles 
Heurique Jorge Guedes 
Ignacio da Costa Ferreira 
Joaquim Canuto Mendes de Almeida 
Joaquim de Abreu Sampaio Vida1 
João Augusto de Toledo 
José de Alarcón Fernandez 
José Francisco de Queiroz Telles 
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José Paolone 
José Pinto e Silva 
José de Toledo 
José Vicente Alvares Rubião 
Lelio Piza 
Luiz Ribeiro do Valle 
Leonardo Pinto 
Manoel Hyppolito do Rego 
Mario Rollim Telles 
Murillo Moutinho - S. J. 
Pedro Vicente de Azevedo Junior 
Ricardo Lion 
Ruy Calazans de Araujo 
Synesio Rangel Pestana 
Tacito de Almeida 
Ulysses Coutinho. 

30eioi Correspondentes: 

Agustin Venturino 
Alberto F~ederico de Moraes Lamego 
Alberto Rangel 
Antonio Constantino 
Archimedes Pereira Guimarães 
Basilio de Magalhães 
Bernardino de Souza 
Chcistowm de Camargo 
Dulcidio do Espirito Santo Cardoso - Capitão 
Emilio Fernandes de Souza Docca - Coronel 
Eugenio de Castro - Commandante 
Felix Guisard Filho 
Felii di Carli 
Francisco Nardy Filho 
Henrique Boiteux - Almirante 
Henrique Jorge Hurley 
Hildebrando Siqueira 
Hygino de Campos - Conego 
João Alcides Bezerra Cavalcanti 
José Eduardo de Macedo Soares 
José Feliciano de Oliveira 
José Roberto de Macedo Soares 
Luiz Gastáo d'Escragnolle Doria 
Manoel Braga Ribeiro 



Manoel Cicero Peregrino da Silva 
Manoel Pio Pereira Gorrêa 
Mario Mello 
Maurice de PCrigny - Coade 
Max Fleiuss 
Paulo Eleuterio Alvares da Silva 
Paul Rivct , . , ,  , . 

Plinio Gomes Barbosa 
Raphael Duarte 
Robert Lehmann Nitsche 
Rodolpho Garcia 
Rodrigo Octavio de Langaard de Menezes 
Sebastião Alm$& Oiiieira 
Theophilo Fcu de Carnlho 
Virgilio Corrêa Filho 
Vivaldo Cqracy. 



:.>, . . .  I 
. . 

' R E C E ~ T A  
.'iilW,*.i.. i . I !  * 

D E S P E S A  
, ",.~<!,**~?,~:~.'&~PI?~PI? 

. . . . . . . . .  . . . . .  Saldo do anno de 1933 1 :6771/800 Secretaria. 141f700 
. . . . . . . .  Joias, annuidades e mensaiidades . . 3:3f&GQ Thesouraria. 389@00 

. . . .  Juros . . . . . . . . . . .  e100 Ordenados e gratifica~ów 2:~0%@JO 
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. . . . . . .  Saldo para 1935 2:61.5$500 - - 6:2&$4M 6 :389W 

- 
Sáo Paulo, 31 de dezembro de 1954 

DACIO PIRES CORBEIA 
1: Thcsolareiro. 



DIRECTORIA E COMMiSSõES PERMANENTES 

D i o M  

Presidente perpetuo . . . . . . . . .  José Torres de Oliveira 
Vice-presidente ............. Affonso José de Carvalho 
Primeiro secrètario ......... Plinio Marques da Silva .Ayrosl 
Segundo secretario ........... Nicoláo Duarte Silva 
Primeiro thesoureiro ........ Dacio Pires Correia 
Segundo thesoweiro ........ João Baptista de Campos Aguirra 
Orador ...................... José Soares de Mello 

Commissóes permanentes . 

De regulamentos e estatutos e de avaliação de offertas e dona- 
tivos: - José Carlos de Ataliba Nogueira, Francisco N v d y  
Filho e Americo Brasiliense Antunes de Moura. 

De syndicancia e admissão de socios: - Affonso José de Car- 
valho, Ricardo Gumbleton Daunt e Antonio de Novaes 

De redacgáo da "Revista" : - Plinio Marques da Silva Ayrosa, 
Nicoláo Duarte Silva e Dacio Pires Correia. 

De historia: - Affonso d'Escraguolle Taunay, Djalma Forjaz 
e José Soves  de Mello. 

De geographia: - Ricardo Severo, Alipio Leme de Oliveira e 
Alfredo Ellis Junior. 

De contas: - Marcello de Toledo Piza. Armando de Arruda 
Pereira e Carlos da Silveira. 



DAS SESSÕES DOS ANHOS DE 
1916, 1917 e 1918 





. . 

EXPLICAçAO NECESSARIA 

Achando-se mais folgada a situação financeira do Instituto, 

- . deliberou a commissão de redacçáo da "Revista" voltar a publi- 

car as actas das sessóes, o que não se fazia, por medida' de 

economia, desde 1916. 

Assim, neste numero, apparecem as actas referentes ao 

periodo de 25 de Janeiro de 1916 a 25 de Outubro de 1918, - 
com exceAão das de 20 de ~evere i ro  de 1916 e 5 de Julho de 1918 

por não constarem nos livros de "Actas" - e espera-se que 

nos praximos seja completamente posta em dia esta salutar 

exigencia dos nossos Estatutos. Dizemos salutar porque a lei- 

tura desses documentos fornece interessantes informações para 

os  estudiosos da nossa histwia. 
- .  

Valendo-se do ensejo que se lhe apresenta, a commissáo 

considera de seu dever prestar mais a seguinte explicação: a 
maioria dos trabalhos apparecidos neste numwo foi revista pelos 

. respectivos autores, conservando-se a orthographia de cada um, 

visto como o Instituto não possue systema de escripta proprio. - 
Apenas deixaram de rever seus trabalhos os socios que, não resi- 

dindo nesta capital, teriam difficuldades em fazel-o. 

A COMMISSAO. 





ACTA DA 11 SESSAO ORDINARIA EM 25 DE 

JANEIRO DE 1916 

Presidencia do sr. dr. Allraio de Tdedo 

Aos 25 dias do mez de Jazeiro de 1916, ás Z0 horas, em sua 
séde social, realison o Instituto Historiw e Geographico de S. 
Paulo a sessão inicial dos seus trabalhos do corrente anno. 

Serviram de secretarios os srs. Affonso A. de Freitas e coro- 
nel Pedro Dias de Campos. 

Aberta a sessão é lida e sem debates approvada a acta da 
sessáo magna de I.* de Novembro, ultimo. 

No expediente foram lidos diversos officios, cartas e com- 
municaçóes, apresentados os livros, officios, revistas e jornaes 
offqtados á associação e participadas as justificações do não 
comparecimento de varios societarios. 

O Sr. dr. Altino Arantes impossibilitado, por ausente desta 
Capital, de comparecer á sessão, enviou uma cwta de congratu- 
lações ao Instituto promettendo vir tomar parte nos trahlhos 
sociaes na primeira opportunidade. 

Na p,rimeira parte da ordem do dia o sr. presidente fez, na 
conformidade das disposições estatutarias, nomeação das com- 
missões permanentes que terão de servir no triennio de 1916-1918 

Estas commissóes ficaram assim coustituidas: 

Commissão de Regulamento e Estatutos: senador Luiz Pi'za. dr: 
Francisco Morato e dr. Ernesto Goulart Penteado. 

" de Syndicancia e admissão de socios:.dr. Diogo de 
Moraes, coronel Lellis Vieira e dr. João Cerqueira 
Mendes. 



5U A C T A S  

Commissão de redac* da Revista: dr. Alfredo de Toledo, Af- 
fonso A. de Freitas e Horacio de Carvalho. " de Historia de S. Paulo: Antonio Egydio Martins, 
dr. João Baptista Reimáo e coronel Pedro Dias de 
Campos. " de vistoria Geral do Brasil: dr. Affonso d'E. Tau- 
nay, mons. Ezechias Galvão da Fontoura e dr. Was- 
hington Luis. 

" de Geographia de S. Paulo: dr. Gentil de Moura, dr. 
Adolpho B. de Abreu Sampaio e dr. conego Hygino 
de Campos. 

,, de Geographia Geral do Brasil: drs. Americo Brasi- 
liense, Tiburtino Mondim Pestana e Deocleciano 
Seixas. 

" de Ethnographia: Affonso A. de Freitas, dr. Domin- 
gos Jaguaribe. 

" de Lityatura e Manuscriptos: drs. Mario Barroso 
Henriques, Pedro Rodrigues de Almeida e Eugenio 
Egas. 

" de Sciencias, Numismatica e Archeologia: commen- 
dador J. C. Ramalho Ortigáo, drs. Ricardo Severo 
e José Torres de Oliveira. 

" de Artes e Industrias: Benedicto Cali to,  Oscar Pe- 
reira da Silva e Humberto d e a e i r o z .  

r, de Contas: coronel Ludgero de Castro, coronel Lel- 
lis Vieira e João Wetter. 

Occuparam a tribuna o? srs. drs. Gentil Moura, Domingos 
Jaguvibe e Mario Barroso Henriques, que longamente trataram 
das personalidades de M l e  Derby e dr. Regis de Oliveira, al- 
timamente desapparecidos do scenario da vida. 

O Instituto mandou consignar na acta dos trabalhos sentidos 
votos de p e n r  pelo fallecimento dos consocios drs. Orville Der- 
by, Carlos Valente de Novaes e dr. Francisco Herboso e tambem. 
a ~equerimento do dr. Mano Henriques, pela morte do embai- 
xador brasileiro em Lisboa o sr. dr. Regis de Oliveira. 

O sr. dr. presidente, depois de dirigir a palavra ás pessoas 
presente?, estudando o acervo de relevantes serviços prestados 
pela sociedade e concitando os srs. associados a continuarem 
com suas luzes, seus talentos, sua opwosidade e seu patriotis- 
mo, eesa nobre missáo, essa benemerita prestaçgo de serviços 



desinteressados á Historia e Geographia de São Paulo e ás le- 
tras patrias, encerrou a sessáo agradecendo a presença dos srs. 
associados e convidadoe. 

(a) Aüredo de Toledo 
(a) Affonso A. de Fratu 
(a) Pedro Dias de Campos. 

AíTA DA 2' SESSÃO ORDINARIA EM 5 DE 

FEVEREIRO DE 1916. 

Presidencia do Sr. dr. Alfredo de Toledo 

Aos 5 dias do mez de Fevqeiro de 1916, realisou ofnsfi tuto 
Historico e Geographico de São Paulo na respectiva sede social 
á Rua Benjamin Conetant n.' 40, sua segunda sessáo ordinaria do 
corrente anno. 

Os trabalhos tiveram inicio ás 20 horas e foram presididos 
pelo sr. dr. Alfredo de Toledo que teve por secretarios os srs. Af- 
fonso A. de F ~ e i t a s  e coronel Pedro Dias de Campos, tendo to- 
mado parte nelles além dos societarios citados mais os srs. drs. 
Manoel Cicero Peregrino da Silva, Americo Brasiliense de Almei- 
da Mello, Diogo de Moraes, Eduardo Loschi, Affonso Taunay, 
Eugenio Egas e Gentil de Moura. 

Lida e approvada a acta da sessáo anterior e accusadas as of- 
fertas de livros, revistas e jomaes recebidos com especial agrado, 
passou-se a primeira parte da ordem dos trabalhos e nesta pediu 
a parana o sr. dr. Eugenio Egas que declarou já ter prompto o 
longo estudo que fez da personalidade do visconde de Porto Se- 
guro para a solennieaçáo do primeiro centenario de seu nasci- 
mento ha tempos resolvida pelo Instituto por proposta de varios 
consocios. 

O sr. dr. presidente declarou que o sodalicio ficava sciente e 
agradecia a communicaçáo do nobre associado e que opportuna- 
mente seria designado o dia da sessáo com que o Instituto tinha 
deliberado commemorar o referido centenvio. 

Em seguida, ainda na primeira parte da ordem do dia, o sr. 
presidente em sentida allocuçáo participou aos consocios o falle- 
cimento do  ilfustre brasileiro e prezado societario SI. José Veris- 
dmo, Vaçando o perfil literario do extincto registando a influen- 



cia por elle exercida a o  meio intellectual patrio, salientando sua 
feição eminentemente patriotica e referindo-se aos nobres pre- 
dicados de espirito, de coração e de cvacter que lhe deram uma 
posição de grande destaque na sociedade brasileira, disse que era 
com profunda magua e com sincera dor que fazia a participação 
da perda soffrida pelo Instituto, pois com o fallecimento de José 
Verissimo perdia a douta companhia um nome que muito honrava 
seu quadro social e perdia o orador um grande amigo particular, 
cujo apreço teve a ventura de fruir e cuja amisade muito desvane- 
cia. O Instituto, sentindo a perda experimentada, resolvi=; con- 
cluiu o Sr. presidente, fazer consignar na acta da sessão o voto de 
seu profundo pezar. 

Em seguida o sr. presidente apresentou aos societarios presen- 
tes o Sr.  dr. Manoel Cicero Peregrino da Silva, que exerce coni 
notavel competencia e exemplar dedicação o cargo de director da 
Bibliotheca Nacional, oceupa brilhantemente a vice-presidencia do 
Instituto Historico e Geographico Brasileiro e faz parte do Insti- 
tuto de São Paulo como um dos seus dignos socios correspondente, 
dirigiu-lhe palavras de alto apreço e boas vindas. 

Não havendo orador inscripto para a segunda parte da ordem 
do dia foi, pelo y. presidente, encerrada a sessão. 

ACTA DA 4.* SESSAO ORDINARIA EM 6 DE 

MARÇO DE 1916 

Presidencia do sr. dr. Alfredo de Toledo 

Ao: 6 dias do mez de Março de 1916, ás 20 horas, em sua séde 
social á rua Benjamin Constant n.O 40, realisa, com a presença 
de numero legal de srs: associados, o Instituto Historico e Geo- 
graphico de S. Paulo sua quarta sessão ordinaria do corrente anno. 

Presidiu os trabalhos o y. 'dr. Aifredo de Toledo tendo sido 
as cadeiras de secretarios occupadas pelos srs. Affonso A. de Frei- 
tas e. coronel Lellis Vieira. 

Lida e posta em discussão a acta da sessão anterior é ella 
approvada sem debates, passando-se ao expediente que coustoq da 
apresentação de offertas de livros, opusculos, revistas, etc., todas 
recebidas com especial agrado. 

Na primeira parte da. ordem do dia o sr. presidente trouxe, 5 
casa o conhecimento official da morte, em terras de Hespanha, do 



distincto societario e illustre escriptor dr. Affonso Arinos de Mel- 
* 10 Franw. 

Depois de salientar o alto paviotismo e o alcandorado valor 
literario do mallogrado patricio e de enaltecer-lhe a obra intensa 
de nacionalismo, o sr. presidente concluio determinando a consi- 

' gnação na acta dos trabalhos de um voto de profundo pezar p 
inesperado e prematuro acontecimento. 

"O Instituto Hiitorico e Geographico de S. Paulo, tendo em 
vista que o sr. José Maria Lisbóa ha 60 annos, desde 1856. 
.vem militando na imprensa panlista como wllaborador do Cor- 
reio Paulistano, gerente da Gazeta de Campinas, e da Pra- 
vincia de S. Paulo, redactor da Esperança e da Republica 
das Letras e director proprietwio do Diario Popular; 

considerando que a activi+de do sr. José Maria Lis- 
boa no jornali~mo paulista compjebende, assim, d,ois ter- 
ços do lapso de tempo decorrido após a fundação da im 
prensa de S. Paulo, e durante esse periodo não se Iestrin- 
gio o sr. Lisboa a ser mero espectador dos progressos da 
imprensa, mas influi0 efficientemente em sua evolução 
de modo a auctorisar o autor da "Chronologia Paulista" 
a escrever que a Lisboa, "incontestavelmemte se deve o. 
gráu de prosperidade em que se acha a arte typographi- 
ca em São Paulo". 

Attendendo que, além de organisar e publicar o Al- 
manach de Campinas para 1871, o de Campinas e Amparo 
para 1872, e de Campinas e Rio Claro para 1873, e o Al- 
manach Litwario Panlista, correspondente a 8 annbs di- 
versos e de reunir em volume suas interessantes "Cou- 
sas e Lousas", por sua acçáo ascen8ente foi enriqueci& a 
bibliographia nacional com o estimado livro do illustre 
paulista dr. Americo Brasiliense "Licçóes de Hi:toria 
Patria" e, por essa maneira contribuiu o nosso venerando 
consocio para divulgação de nossos factos e ~ o ~ e c i m e n -  
to do nosso passado como colonia e como naqáo; 

considerando, finalmente, que a nobresa dos seus pre- 
dicados, a amabilidade do seu tracto e a relevancia dos 



, 

manifeste ao sr. José Maria Lisbôa no proximo dia 18 des- 

Approvada por unanimidade a proposta que acabava de ser 
'lida pelo sr. primeiro secretario, o sr. presidente interpretando 
a vontade da assembléa designou os srs. Affonso A. de Freitac, 
coronel Lellis Vieira e dr. Leopoldo de Freitas para, em com- 
missão, manifestarem ao sr. José Maria Lisbôa as sympathias e 
os votos de felicidade do Instituto. 

Não havendo socio inscripto para pre?nche,r a segunda par- 
t e  da ordem do dia o Sr. dr. presidente declarou encerrados os 
trabalhos e designou o dia 20 do cdrrente para a realisaçáo da 

(a) Atfredo de T+o 
'i (a) A f b o  A. de Freitas 

(a) Pedro Dias de Campos. 

ACTA DA S.* SESSAO ORDINARIA EM 20 DE 

MARÇO DE 1916 

As 20 horas de 20 de Março de 1916 realisa em sua séde so- 
cial o Instituto Historico e Geographico de São Paulo, a quinta 
sessão ordinaria do corrente anno sob a presidencia do sr. dr. 
Alfredo de Toledo que teve por secretarion os s,rs. Affonso A. 
de  Freitas e coronel Pedro Dias de Campos. Tomaram parte nos 
trabalhos os consocios mons. Ezechias Galváo da Fontoura, dr. 
Albejto Penteado, coronel LeUis Vieira, drs. Gentil Moura,Ame- 
-rico Brasilience, Pedro Rodrigues de Almeida, Eduardo Loschi, 
Affonso A. de Freitas, Eugenio Egas, Alfredo de Toledo, João 
Baptista Reimão, coronel Fedro Dias de Campos e dr. Fknesto 
Goulart Penteado. 

Lida, posta em discussão e approvada a acta da sessão de 6 
de março o sr. primeiro secretario deu conta do expediente da 
offqrta de livros, revietas e jornaes, destacando-se, por seu valor 
bibliographico as feitas pelos consocios Benedicto Calixto, Af- 
fonso A. de Freitas e de Atberto Penteado. 

Os srs. Max Fleiuss, primeiro secretario do Instituto His- 
torim Brasileiro e dr. Bernardo Jos2 de Souza, primeiro secretarie 



do Instituto Geographico e Histo.rico da Bahia, agradeceram em 
nome dessas associações, a communicaçáo feita dos nomes que  
constituem a actual. directoria e commissões permanentes deste 
sodalicio, enviando congratulações e augurando prosperidades. 

Ainda do dr. Bernardino José de Souza, secretario geral do 
5.' Congresso de Geographia a realisar-se a 7 de Setembro pin- 
doqro na cidade de Salvador, é lido um officio convidando mui 
especiaimente o nosso sodalicio a tomar parte naquelle certa-. 
men scientifiw. O sr. presidente acceitando o convite em nome 
do Instituto, determinou que a secretaria providenciasse  com^ 

opportunidade para a respectiva inscripçáo. 
O Instituto Historico de Minas, bem como o Gremio Litera- 

rio Antonio Affonso de Moraes convidaram o Instituto a se fazer 
representar na sessão civica que promovem em homenagem a o  
illustre brasileiro dr. Affonso Arinos, fallecido a 19 de Fevereiro. 
deste anno. 

Os consocios srs. drs. Americo Brasiliense de Almeida Mel- 
10 e João Lucio de Azevedo enviaram com seus setratos a res-. 
posta ao questionario distribuido pela secretaria do  instituto.^ 

O sr. presidente declarou que as offertas eram recebidas com. 
especial agrado e gratos eram igualmente os votos das beneme- 
ritas associações congeneres pela prosperidade desta companhia. 

Passando-se á primeira parte da ordem do dia, teve a pa- 
lavrão sr. coronel Lellis vieira que participou ter, com seus com- 
panheiros de commissáo levado ao sr. José Maria Lisboa as con- 
gratulações do Instituto. 

O Sr. presidente agradeceu a communicaçáo e o desempe- 
nho dado a incumbencia. 

Conti~uando a primeira parte da ordem dos trabalhos, í, s.r. 
presidente fez a participação official do faílecimento em Portw 
Alegre no dia 14 deste mez, do socio correspondente, Sr. dr. Al- 
cides de Freitas Cruz. 

Referindo-se ás elevadas posições occupadas pela consocic 
falecido ao cargo de professor da Faculdade de Direito Rio- 
Grandense e as de representante do povo na Assembléa Legis- 
lativa, notando seus excellentes estudos de direito e os bons li- 
vros com que enriqueceu a bibliographia nacional e salientando- 
o valor de seus trabalhos historicos, um dos quaes - "A Vida 
de Raphael Pinto Bandeira" - consta do vol. XIX da "Revis- 
ta" do. Instituto, declarou o sr. p,residente que na acta dos traba- 
lhos fica consignado o p.rofundo pezar que experimenta o Ins-~ 
tituto com a perda do illustre consocio. 

Em seguida o SI. Affonso A. de Freitas pediu a palavra e 
propoz que se officiasse ao consocio Sr. dr. Leopoldo de Freitas.. 



(a) Alfndo de T&o 
(a) Affonso A. de Freitem 
(a) Pedra D i a  de Campo* 

c 

A m A  DA &a SESSAO ORDINARIA EM 5 DE 

ABRIL DE 1916. 

.sec?etarios os srs. Affonso A. de Freitas e coronel Pedro Dias . 
de Campos, realiçou, aos 5 dias do mez de Abril de 1916 o Ins- 
tituto Historico e Geographico, sua sexta sessão ordinaria do cor- 
rente anno, com a presença doa societarios srs. A. V. Gomes dos 
Santos, drs. Americo Brasiliense de Almeida Mello, João Baptis- 
ta Reirnão, Pedro Rodrigues de Almeida, Diogo de Moraes, 
coronel Pedro Dias de Campos, drs. Alfredo de Toledo e Affonso 
A. de Freitas. 

Foi lida a acta da sessão de 20 de Março, posta em discuasãu 
e a votas e afinal unanimemente approvada. 

Passando-se ao expediente, o sr. primeiro secretario leu os 
officios, cartas e communicaqóes que estavam sobre a mesa c 
deu conta das offertas recebidas. 

O sr. Fidelino de Figueiredo, secretario da "Sociedade Por- 
tugueza de Estudos Historicos" officiou, communicando os no- 
m e s  do respectivo conselho de direcção. 

O sr. d. Nicanor Sarmiento, presidente da commissão orga- 
nisadora do "Congresso Americano de Bibliographia e Histo- 
ria", convidou o Instituto a concorrer á "Exposição do Livro" 
que vai realisar simultaneamente com o Congresso, em Junho 
deste anno, em Buenos-Ayres. 

O sr. Luiz Guedes de Amonm, secretario do Interior do Es- 
tado de Goyaz, agradeceu a communicação dos membros da Diredoria 
e das commi5s0es permanentes deste sodalicio. 

A directoria do "Centro Academico -0swaldo Cruz" agradeceu 
cessão do salão do Instituto para a conferencia do Prof. Dr. Ovi- 

io Pires de Campos. 



O Sr. E. Martinenche, professor da "Sorbonne", officiou ao Ins- 
tituto, em nome do "Agrupamento das Universidades e Grandes Es- 
colas de Franp", pedindo a permuta de publica&s, 

O socio correspondente dr. Isaac Leão Pinto felicitou o Insti- 

ctor, o sr. José Affonso Mendonça de Azevedo, solicitou a remessa 
Revista. 

Os srs. R. Broda e Ladame prt ici~aram que continuam a publ 
caçáo da revista internacional: "Les documents du progrès". 

"Centro Academico" da Universidade de S. Paulo. 
As offertas foram recebidas com especial agrado. 
Na primeka parte da ordem do dia pediu a palavra o sr. dr. 

Americo Brasiliense que justificou uma proposta por S. S. apresen- 
tada e tambem assignada por mons. Ezechias Galváo da Fontoura e 
drs. Francisco hlorato, Pedro Rodrigues de Almeida, A; V. Gomes 
dos Santos e Affonso A. de Freitas, para admissão, como socio effe- 
ctivo, do padre Deusdedit de Araujo. A proposta foi remettida á 
commissão respectiva para interpor seu parecer. 

E m  seguida o dr. João Baptista Reimáo pedio a palavra e reque- 
reu sua inscripçáo para leitura de um seu trabalho historico. 

O Sr. presidente participou aos srs. consocios que o sodalicio 
acaba de perder dois dos seus mais iliustres legionarios, os srs. ãr. 
Arthnr Orlando da Silva e padre Julio Maria, ambos ornamentos do 
quadro de so<m honorarios. Depois de referir-se, com encomios 
mcondicionaes, ás duas illustres individualidades desapparecidas, do 
notavel pensador brasileiro e do applaudido sacerdote, que illustrou 
O pulpito nacional, determinou o Sr. presidente que na acta dos tra- 
balhos se mnJignasse o profundo pezar experimentado pelo Instituto 
com a grande e irreparavel perda soffrida. 

Pediu a +lavra o dr. Pedro Rodrigues de Almeida e, dizendo 
que participava do modo de pensar do sr. presidente, em relação aos 
dois soeios fdlecidos, vinha apresentar uma proposta que, bem 
substanciasse os sentimentos de dòr originados pelo desapparecimen- 
to dos dois venerando5 consocios. E assim, estudando as qualidades 

sido o paiz privado 



vismo dos dois extinctos, propunha que, em signal de pezar, fossem 
suspensos os trabalhos da sessão. Posta em discussão e, como niu- 
guem a impugnasse, foi votada e unanimemente approvada a pro-~ 
posta do distincto societario, pelo que o Sr. presidente declarou en- 
cerrada a sessão, convidando os consocios para a que se deve realizar 
no dia 24 de Abril, em que lerá um estudo sobre historia paulista 
o socio effectivo sr. dr. Baptista Reimão. 

(a) Alfredo de Tdledo 
(a) Affonso A. de Freitas 
(a) Pedro Dias de Campos 

ACiA DA 7.a SESSAO ORDINARIA EM 2.4 DE ABRIL DE 1916. 

Pjesidencia do Sr. dr. Alfredo de Toledo 

Aos 24 dias do mez de Abril de 1916, em sua séde social á rua 
Benjamin Constant n.O 40, reaiisa o Instituto Historico e Gwgraphico 
de São Paulo a 7.' sessão de trabalho regimental do corrente anno. 

Assumiu a presidencia o Sr. dr. Alfredo de Toledo e occuparam. 
suas cadeiras de secretarios os srs. Affonso A. de Freitas e coronel 
Pedro Dias de Campos. 

Presente numero legai de srs. associados, aberta a sessão, lida, 
posta em discussão e approvada a acta da reunião anterior, o Sr. pri- 

findo, apresentou aos membros da directoria e das commissóes do Ins- 
tituto suas felicitações e ardentes votos pela prosperidade desta as- 

O Sr. Irineu Ferreira Pinto, 1P secretario do Instituto Histo- 
rico e Geographico Parahybano, congratulou-se igualmente pela elei- 

Os consocios srs. Affonso A. de Freitas, Antoqio Egydio Mar- 
tins, Deocleciano Rodrigues Seixas e Eugenio de Andrada Egas, 
responderam ao questionano que esta sendo distribuido pela Secre- 

O socio effectivo sr, dr. Americo Brasiliense offereceu uma h- 



teresante collecção de documentos com assignaturas autographas de 
Olegario Herculano de Aquino e Castro, B. A. Gavião Peixoto, M. 
J, do Amara1 Gurgel, José Joaquim Fernandes Torres, José Tavares 
Bastos e outras. 

O socio benemerito. Sr. 'dr. Domingos Jaguaribe offereceu diver-. 
sos volumes dos "Anales d e  la Faculdad de Derecho" de Buenos 
Ayres. 

Entre outras offertas avultam ainda os doze grossos volumes 
remettidos pela secretaria. da Camara dos Deputados do Congresso 
Federal. 

Ao encerrar-se o expediente pediu a palavra pela ordem o Sr. 
dr. Leopoldo de Freitas e fez notar a importancia da contribuição 
trazida pelo notavel brasileiro sr. dr. Domingos Jaguaribe para a 
bibliotheca Social e, alludindo a approximqáo fraterna das republicas 
sul-americanas 'e a acçáo exercita hesse intuito e no da unidade na- 
cional pelo rnstituio, salientou igualmente a relevancia da offerta da 
secretaria da Camara Federal. I I 

O sr. presidente disse após a brilhante a!locução do dr. Freitas, 
que tinha este interpretado com felicidade a relevancia das offertas 
recebidas e, fazendo suas as palavras do orador deu por approvadas 
as propostas por elle formuladas de um voto de louvor ao dr. Do- 
mingos Jaguaribe e um de agradecimento á Secretaria do Congresso 
Nacional. 

Findo o expediente passou-se á primeira parte da ordem do dia. 
O sr. 1P secretario participou que o volume XIX da "Revista 

do Instituto" já está concluido e sua distribuição entre os socios 
será brevemente iniciada. 

O SI. senador dr. Luiz Piza pediu a palavra e fez o elogio histonco 
do ilIustre brasileiro general Francisco Glycerio terminando por pedir 
que fosse consignado na acta dos trabalhos, um voto de profundo 
pezar pelo desapparecimento do egregio politico paulista. 

O sr. coronel Pedro Dias de Campos obteve em seguida a palavra 
e lembrando os serviços prestados na paz e na guerra pelo intemerato 
paulista sr. general Eugenio de Melio recentemente fallecido, propõe 
tambem um voto de pezar por essa perda soffrida pela na+. 

O sr. d r .  Leopoldo de Freitas teve novamente a palavra e 
occupando-se da individualidade do distitwto militar, ha pouco fal- 
lecido, e sob cujas ordens servira quando alumno da Escola Militar, 
fez suas as palavras do orador que o precedera e pediu que, fosse 
considerado como subscriptor da proposta. 

Teve depois a palavra o socio effectivo sr. dr. Ernesto Goulart 
Penteado e participou o fallecimento do provecto professor Alf reiio 
Bresser da Silveira que pertenceu algum tempo ao quadro social do 
Instituto, salientando a acçáo benefica, o esclarecido a 



que deve contribuir para a sociabilidade, para a cultura, para o pro- 
gresço, para a evolução. 

A natureza e as tradições das sociedades congeneres fazem que 
avultem as responsabilidades desta associação. As aggrerniações cuju 
fito primaz è a cultura espiritual, são consideradas como o primeiro 
orgam mental das nações e o elemento essencial de seu prestigio e 
honorabilidade. Condorcet as apresenta como constituindo o ultimo 

Os dezenove importantes volumes do annuario publicado por 
este Instituto, a competencia, a dedicasão, a operosidade de seus mem- 
bros, a cordialidade reinante entre elles e o elevado conceito conquis- 
tado pelo sodalicio quer no paiz quer no estrangeiro demonstram que 
o Instituto tem cumprido seu dever. Continuando, affirma o sr. dr. 
Alfredo de Toledo que o distiucto societario, que vai assumir a di- 
recçáo desta casa de altos estudos desinteressados e nobiiitantes, teve 
sempre a cotnprehensáo justa da relevancia da missão confiada á 
douta companhia de cuja presidencia vae se: empossado. No exerci- 
cio de um dos mais elevados cargos da administração publica te& 
elle mais de uma feita opportunidade para affirmar por factos inequi- 
vocos esse alto conceito procurando concorrer e na realidade concor- 
rendo, tanto quanto lhe era dado, para a prosperidade e para o brilho 
desta instituição que lhe deve, entre outros muitos servisos relevantes, 
o ver sua bibliotheca enriquecida com a copia de interesçantissimos e 
valiosos docnmentos do Archivo Nacional. 

A poderosa intellectualidade do eleito que lhe grangeou o me- 
recido renome de um dos notaveis oradores do Congresso h ~ s l a t i v o  
Nacional, e o são patriotismo que tem absorvido sua acthidade em 
servi~o e bem da Patria, e o muito em que elle sempre teve esta M- 
sociaçáo fazem resaltar o acerto do acto pelo qual este Instituto lhe 
conferiu a presidencia de sua directoria. 

Concluindo cougratulaae o orador com o Instituto Historico 
e Geographico de São Paulo pelo seu gesto e .declara, na qualidade 
de vice-presidente em exercicio da presidencia, empoçsado o exmo. Sr. 
dr. Altino Arantes com quem igualmente se congratula pela prova 
de apreço recebida de seus dignos confrades, e nomeou os srs. se- 
cretario~ para comporem a commissão que deve acompanhar o eni- i 

possado até á mesa directora. 



A C T Á S  

Usou então da palavra o sr. dr. Eugenio Egas, orador official 
do Instituto, que saudou o novo presidente pronunciando o se&ínte 
" discurso : 

<i Si v. exc., sr. dr. Altino Arantes, +esse tomado posse do seu 

cargo juntamente com os demais directores, estaria agora livre destas 
minhas palavras. E' natural e, portanto, muito justo, que esta 
se envolva hoje em vivas alegrias, para festejar á v. exc., seu p 
dente, amanhã o presidente de São Paulo. 

nimidade de votos numa eleição espontanea e sincera. Lá fora as 
paixões' explodiram, os politicos agitaram-se asperamente em torno 
da successáo presidencial do Estado, e só a 7 de Novembro a crise 
teve solução, com a escolha do nome de v. exc. para successor ido 
actual presidente. 

Houve quem dissesse que a eleição de v. exc. para presidente do 
Instituto foi obra de "engrossamento". Puro engano. A verdade 
historica, porém, é que os politicos e congressistas vieram ao Insti- 
tuto, receiosos de sua força eleitoral, pedir-lhe para presidente do Es- 
tado o mesmo cavalheiro escolhido para presidir a nossa associasão. 
Nós elegemos presidente do Instituto ao amigo dedicado, que não jul- 
g a u h  tão cedo subisse ás culmiuancias do poder. 

Fomos máos videntes. Não tivemos descortino ! Mas nem poris- 
so deve ficar sem registo especial o facto de ser nosso presidente io 
presidente do Estado. As nossas sessões precisam ser mais concor- 
rklas. O prestigio da nossa casa, que já fez um presidente de Estado, 
ha de chegar ao ponto de fazer um presidente da Republica. 

Mas, o Altino eleito presidente do &do não póde ser presi- 
dente do InStituto. 
- Porque? 

- Ah! não fica bem, ha certas causas, há visiveis incompatibili- 
Gades, não fica bem, não, não fica!. . . 



Eu não conheço a fundo a vaidade, o orgulho a presumpçáo da 
dr. Altino porque, como diz Bilac, todos nós temos se- 
nós proprios ignoramos. E' exacto que presumpçáo e agugua 
qual toma a que quer. Mas, o u 9  o meu amigo. 

nosso presidente, por mais pretencioso que seja ( e elle não o 
é), não pretenderá ser mais do que Gregorio XIII, que se sentia 
bem no meio de seus sabias, que reformaram o calendario, do que 
Leáo X, que era feliz no convivia diario dos seus artistas, que o i?- 
mortalizaram e ao sem10 em que pontificou; que el-rei d. Diniz, que 
morava na sua UNversidade de Coimbra. E em tempos mais perto 
de nós: - o sr. idr. Altino Arantes ha de applaudir aquelle presidente 
do Uruguay, o dr. ~laudio Wilman, que não se dedignava de ir 
diariamente dar aos moços de Montevidéo as suas apreciadas liqões de 

E todos nós conhecemos a historia do grande principe que presi- 
dia com assiduidade, carinho e cheio de satisfação sincera as sessões 
do Instituto Historico Brasileiro, instituição que por longos annos 
foi quasi um gabinete imperial. E d. Pedra I1 foi o protector e o 
amigo de sabias, de escriptores e de artistas. Os seus protegidos são 
tantos, e não ha necessidade de agora relembrar os seus nomes: - 
são estrellas brilhantes que giram em tomo do grande astro que il- 
lumir,ou todo o 2." imperio, e ainda illumina a nossa vida social. 

Pois bem: - eu vos asseguro que o dr. Altino Arantes uáo se 
julga superior á esses homens. Elle virá frequentemente á uossa 
casa, presidirá as nossas reuniões. E quando os politicos o aborre- 
cerem e apoquentarem, aqui está o nosso poderoso I n s t i t u i r a  os 
ameaçar e até fulminar com o castigo e as penas da.. . J3ístoria. 

São nossos votos para que v. exc. presida bem o Instituto e me- 
lhor o nosso Estado. 

V. exc. vae ter a gloriosa tarefa de preparar as commemoraçóes 
do centenario da Independencia, que occorre em 1922. 

O Ipiranga é a Patria. E o Ipiranga é Paulista. Quando já v. 
exc. não presidir São Paulo, ainda ha de presidir este Instituto. E 
então, -o presidente do Instituto Historico de Sáo Paulo, ha de 'se 
sentir muitissimo feliz em ver os solennes festejos que o presidente 
de São Paulo de amanhã tiver preparado com antecedencia, methodo e 
calma. São Paulo nada possue de melhor do que a collina sagrada do 
Ipiranga. São, finalmente, os nossos votos para que a Histori; possa 
inscrever em suas paginas os feitos e a gloria do presidente do Ins- 
tituto que. amanhã vai ser o presidente de São Paulo." 

Fallou em segui- o sr. dr. Altino Arantes. Começou dizendo 
que nunca na. sua vida sentiu tanto não ser orador, como naquelle 

Desejava possuir bastante elemento para responder ás palavras 



lisongeim e conceitos delicados com que o distinguiram os drs. Al- 
fredo de Toledo e Eugenio Egas. 

- Diz que o trataram com tamanha bondade, que melhor se p0de 
chamar de prodigalidade excessiva 

por S. exC. como uma grande honra 

pondo-o á frente dos seus trabalhos, tirando-o da obscuridade em q 
acompanhava com interesse, sympathia e verdadeiro enthusiasmo 
obras do .Instítuto. 

Confessa-se immensaminte grato pela çua eleição -e declara que 
bem reconhece aç responsabilidades que assume, pois sabe que a 

aprende o futuro. 
S. exc. diz que quanto mais conhecermos a historia da nossa p- 

tna, mais a saberemos amar e o amor patrio é uma fonte inextinguivel 
de energa, de trabalho e de união. 

O Sr. dr. Altino Arantes affirma que tudo fará pelo Instituto. 
Não desconhece a sua incompetencia, mas para o bom desempenho 

da sua missão conta com a collaboraçáo dedicada de todos os seus 
consocios e tambem com uma cousa que não lhe tem faltado nunca: 
a lealdade, a dedicação e a honradez com que sempre se applica ás 
tarefas que porventura lhe são confiadas. 

Prolongadas palmas acolheram as ultimas palavras do sr. dr. Al- 
tino Arantes. 

Ocnipou finalmente a tribuna o sr. dr. Leopoldo de Freitas, que 
leu um brilhante trabalho sobre a historia do Brasil, o qual foi muito 

- (a) A ü d o  de Toledo 
= (a) Affonw A de Freitas 

(a) P e b  Dias de Campos 



528 A C T A S  

ACTA DA 92 SESSAO REGIMENTAL EM 5 DE 

MAIO DE 1916 

Aos 5 dias do mez de Maio de 1916, realisa o Instituto Historico 
e Geographico .de São Paulo, sua 9." sessão regimental do corrente 
anno, sob a presidencia do sr. dr. Alfredo de Toledo secretariado 
pelos srs. Affonso A. de Freitas e coronel Pedro Dias de Campos. 

Comparecem á sessão numerosos associados, entre os quaes os 
srs. drs. Domingos Jaguaribe, Alberto Penteado, José Getulio Mon- 
teiro, coronel Lellis Vieira, dr. João Baptista Reimão, tenente wro- 
nel Pedro Dias de Campos, drs. Atfredo de Toledo, Affonso A. de 
Freitas, Affomo Taunay e Eduardo Lòschi. 

Esteve tambem presente o sr. Nicolau José Debanet, . consul 
brasileiro no Oriente e socio do Instituto Historico Bra~ileiro. 

Foi lida a acta da sessão anterior, posta em discussão e appro- 
vada por unanimidade de votos. 

No expediente o Sr. secretario accusou as offertas recebidas entre 
as quaes 4 grossos volumes sobre "Meio circulante", 4 outros sobre 
"Intervençáo nos Estados", 3 sobre "Elaboração dos orçamentos", 2 
sobre "Estado de sitio", 6 outros sobre "Politica Economica"; "Cai- 
xa de Coni~ersão" e "Pareceres e Projectos". 

A Universidade da California, Estados Unidos da America do 
Norte, offereceu ao Instituto 24 volumes de suas publicações histori- 
cas, e o sr. senador blatioel Barata, um exemplar do seu trabalho so- 
bre "A jornada de Francisco Caldeira de Castello Branco". 

O sr. consul da Allemanha offereceu a seu turno um exemplar 
dos "Documentos Diplomaticos Belgas, 1905-1914". 

O Sr. dr. Alberto Penteado offereceu um grande mappa mural 
do Brasil, organisado pelo sr. dr. Lassance Cunha, Alipio Gama, Eu- 
genio Dillermando e Luiz Privat. 

Na primeira parte da ordem do dia foram presentes a5 respostas 
que ao questionario distribuido pela secretaria enviaram os consocios 
srs. conselheiro Antonio da Silva Prado, dr. lhmingos Jaguaribe, Luiz 
Gonzaga da Silva Leme, Augusto de Siqueira Cardozo, dr. Alfredo 
Antonio de Freitas, major José Vicente de Azevedo Sobrinho e Aris- 

O, socio effectivo sr. dr. Ricardo Severo, justificou sua ausencia, 
por se achar impedido de comparecer, bem contfa a sua vontade. 

Exgottada a materia da primeira parte da ordem do dia, o Sr. 
presidente deu a palavra ao orador inscripto sr. dr. João Baptista 

Assomando á tribuna, o orador, depois de uma ligeira introducção, . 
procedeu a leitura de um interessante trabalho relativo á fundação de 



O orador foi ouvido com muito interesse pelo selecto auditorio 
e a leitura do sei trabalho foi coroada de applausos de todos os ou- 
vintes. 

Não havendo outros oradores inscriptos, o Sr. presidente, de- 
pois de felicitar o orador, pelo bello trabalho trazido ao conhecimento 
e apreciação da casa emerrou os trabalhos e desigu0.i o dia 20 deste 
mez para a 100 sessão. 

Approvada em 20-5-1916. 
(a) Affonso A. de Freitu 
(a) Pedro Dias de Campos 
(a) Joáe Baptista Reiaiáa 

ACFA DA 10.- SESSAO REGIMENTAL EM 20 D E  

MAIO DE 1916 

A's 20 horas d e 2 0  de Maio de 1916, sob a presidencia do Sr. 

Affonso A. de Freitas que teve por secreta,rios os srs. coronel 
Pedro Dias de Campos e dr. João Baptista Reimáo, realizou o 
Instituto Historico e Geographico de S. Paulo sua 10." sessão 
regimeata1 do corrente anno. 

Nos trabalhos tomaram parte numerosos societarios entre 
os quaes os srs. monsenhor Ezechias G. da Fontoura, coronel 
Dias de Campos, João W e t t q ,  Affonso A. de Freitas, f oca Dor- 
dal, drs. Ernesto Penteado, Baptista Reimão, Affonso Taunay, 
Eduardo Loschi e coronel João Lellis Vieira, tendo deixado de 
qmpareccr o Sr. dr. Alfredo de Toledo por se achar ausente da 
capital, em seruiqos profissioises e ainda por outros justificados 
motivos os srs. drç. Americo B~asiliense, Eugenio Egas e Anto- 
nio Egydio Martins. 

-da e ,posta e m  discussão, foi a acta da sessão anterior 



Grande Guerra, por parte da Inglaterra e da França", opusculo 
publicado e distribuido pelo Ministerio das Relações Exteriores 
da Allemanha; o tomo XX do "Boletim de1 Ministerio de Agri- 
cultura de La Nacion", publicação official da Republica k g e n -  * 

tina, e "Limites do Estado da Bahia", 1.' volume referente á. 
fronteira Sergipe-bahiana, publicado pelo governo da Bahia. 
Ainda pelo Sr. 1.0 secretario foi lido um officio em que o Centro 
Acndemico "Oswaldo Cruz" convida o Instituto a se fazer re- 
presentar na conferencia sobre "O tratamento da Syphilis pelo 
yemedio de Ehrlich" promovida por aquella associação acade- 
mica, e outro do Ministerio da Agricultura, Directoria do Serviqo 
do Povoamento. solicitando o concurso do Instituto para a orga- 
nização, na parte referente ao nosso Estado, de um trabalho 
completo, a partir de 1820, sobre immigração e mlonização no 

O socio correspondente sr. Elias de Figueiredo Nazareth, 
director da Escola Normal da Bahia, respondeu ao questionario 
distribuido pelo Instituto. 

Iniciada a 1: parte da ordem dos trabalhos o Sr. presidente 
levou ao conhecimento official do Instituto o fallecimento, na 
Capital Federal, do autor da "Historia Constitucional da Repu- 
blica" e socio correspondente do sodalicio Sr. dr. Felisbello Frei- 
ye, notavel homem publico e eminente intellectual. 

Concluindo o necrologio do illustre mnsocio desapparecido, 
o Sr. presidente determina o lançamento, na acta dos trabalhos, 
de voto de profundo pesar. 

Passando-se á 2: parte da ordem do dia e não tendo com- 
parecido, com motivo justificado o sr. dr. Alfredo de Toledo que 
se achava inscripto para occupar a tribuna, e estando sobre a 
mesa o original do trabalho por s. excia. apresentado, o sr. presi- 
dente convidou o Sr. coronel Pedro Dias de Campos a proceder 

Acceita a incumbencia por aquelle distincto consocio, subiu 
elle á tribuna, occupando a attençã8 da assistencia durante cerca 
de 30 minutos. 

O estudo do Sr. dr. Alfredo de Toledo, profundamente eru- 
dito, refere-se a "Continuação das Memorias de Frei Gaspar da - 

' Madre de Deus", até hoje considerada apocrypha, deixando cla- 
ramente evidenciado pertencer a autoria da referida "Continua- 

qão"; ao escriptor paulista Manoel CaeGno de Abreu. 
O excellente trabalho de pesquisa do Sr. dr. Alfredo de TO- 

ledo foi muito apreciado. 
Nada mais havendo. a tratar o s.r. presidente e n c e m . o s  



trabalhos depois de dedarar inscripto o Sr. dr. Baptista Reimáo 
para a continuação, na proxima reunião de 5 de Junho, da leitura 
de seu trabalho - "S. Paulo no seculo XVI". 

ACTA DA SESSÃO ORDINARIA EM 5 DE 

JUNHO DE 1916 

Piesidencia d o  sr. h. AIfre& de Tolado 

Aos 5 dias do mez de Junho de 1916, ás 20 horas em a séde. 
social á rua Benjamin Constant n.' 40, pesentes o s  consocios 
srs. drs. Alfredo de Toledo, Gentil de Assis Mwra,  E r n e t m  
Goulart Penteado, Americo Brasiliense de Almeida e Mello, 
mons. Ezechii Galvão da Fontoura, Affonso A. de Freitas, coro- 
nel Pedro Dias de Campos, dr. João Baptista Reimão, coronel 
João Lellis Vieira e Arthur Vieira Gomes dos Santos. inicia o 
Instituto Historico e Geographico de S. Paulo os trabalhos da 
11.' sessão ordiuaria do corrente anno. 

O si. dr. Alfredo de Toledo assume a.presidencia e os srs. 
Affonso A. de Freitas e coronel Pedro Dias de Campos occupam 
a s  cadeiras de secretarios, sendo em seguida aberta a sessão. 

Lida a acta da sessão anterior, posta em discussão e a votos. 
foi approvada unanimemente. 

No expediente o sr. 1.' secretario accuson o recebimento de 
vario5 offiéios, diversos livros e algumas revistas, apresentando. 
igualmente o livro de actas do Congresso de Lavradores effe-~ 
ctuado nesta capital sob a presidencia do pranteado consocio o- 
Sr. barão de-Resende, livro esse com que a illustre societa+i sra.. 
d. LyGa de wsende mimoseou o archivo social. 

Foram&mbem offqecidos ao sodalicio, pelo estimavil cida- 

e do Norte - 1913-1915; 



Problemas Sociaes e Economicos, por José C. Alves de Lima; a 
Guerra Allemá e o Catholicismo; Boletim do Museu Social Ar- 

seus agradecimentos pela sympathia e genfleza que recebeu do 
Instituto, em lhe sendo cedi'o o salão nobre para a posse de sua 

O orador foi ouvido com muito interesse pelo selecto audi- 
torio, sendo seu trabalho muito apreciado pelos presentes, que 
coroaram a leitura de muitas palmas. 

O Sr. presidente felicitou o orador e deu por finda a sessão, 
convocando os consocios para a reunião de 20 do corrente mez. 

App. em 20 - 6 - 916. 

(a) Affoaso de Freitas 
(a) Mona E d i a s  G Foatoura 
(a) Pedro D i i  de Campos. 

ACTA DA 12.e SESSÃO ORDINARIA EM 20 DE- 

JUNHO DE 1916 

Presidencia do sr. dr. Aff0n.o A. de Freitas 

A's 20 horas do dia 20 de Junho de 1916, realisa em a séde social 
Q rua Benjamin Constant n.O 40, o Instituto Historica e Geographico 
de S. Paulo, sua 12.* sessão regimental do corrente anuo. 

Presidiu os trabalhos o sr. Affonso A. de Freitas que te;e por 
secretarios mons. Ezechias Galváo da Fontoura e coronel Pedro Di 

elk unanimemente approvada. 
Passandose ao expediente, o sr. secretario entrega ao conheci- 

mento da caça a relaçáo das numerosas offertas feitas ao Instituw 



cam-se uma mllecção da "Reme de Qographie Commerciale" 
Bordeaux: - "Mons. dr. Francisco de Paula Rodrigues" por O 

na e Cirurgia" e um "Tratado de craneologia australiana". 
As offertas 'foram recebidas com especial agrado. 
Xa primeira parte da ordem do dia foi lido o seguinte pare 

Coqissão  de Literatura, referente aos trabalhos apresentado 
Instituto pelo revmo. padre Deusdedit de Aranjo: 

"Illrno. Exmo. Sr. Dr. Presidente do Instituto Historico e 
graphico de S. Paulo. 

(1911-1912). GaaetB do Povo (1911, 1912 e 1913), Vozes de Petro-~ 
polk (1915), e noutros periodicos do interior do Estado, 

Devem-se ainda á operosidade do distincto sacerdote numerosas 
conferencias, como DivorEio e Mordidode, Sombras e Luzes, A Ironiu 
Humana, Espinhos e esplendores, todos exgotados, Máe e outros rna- 
nuscriptos ainda. Prepara tambem um estudo historico - S. Luiz do 
Parahytinga, - que certamente vae despertar um justificado inte- 
resse. 

E' vasta já, como se vê, a obra do padre Deusdedit de Araujo. 
aella destacamos alguns trabalhos, para melhor esclarecermos os nos-~ 
sos iliustres consocios sobre o valor do socio proposto. 
. . Die>wcio e Moralidade, por exemplo, é uma conferencia realisada 
na Confederaçáo das Associaçúes Catholicas (Secçáo masculina),  em^ 

que o escriptor analysando as ~aixóes, que obscurecem a intelligenua, 
a deprava~ão moral, 4 u e  provoca a incredulidade, a corrupçáo dos 
costumes, o scepticism, affirma não ser possivel salvar a moral d e  
naufragio sem o auxilio das considerações religiosas e philosophicas. . . A digrsidade de religião, a tendencia modema dos Estados pam 
se,'afasta- da 'Igreja e impedirem a actividade religiosa, são outros 
tantos motivos a.qae o wnferencis+ o movimenta em favor da cria 
çáo duma moral independente, com base fixa e a mesma para todos 



os @vos. Mas, os partidarios de tal doutrina não podem deixar de 
rreonhecer que separar .a moral da religião é destrnila. Wahi parte 
o autor para demonstrar a cmptekr rigorosa do casamento civil e da 
sua consequencia fatal - o divorcio. 

O thema foi desenvolvido com abundante copia de couhecimen- 
tos, a que numerosas citafõas emprestam valorosos argumentos de 
auctoridade; estuda-se a evolução da sociologia, quanto á forma de 
encarar o assumpto em debate, concluindo o conferencista que o di- 
vorcio deve ser combatido como contrario á natureza do contracto 
àndissoiuvel do matrimonio. 

Mãe é outra conferencia recitada egualtpente na Confedere0 
das Associações Catholicas. O conferencista expõe a emoção desper- 
tada pela belleza do nome de mãe e descreve, com traço firme e 
estylo elegante, todos os s6ntimentos que enobrecem o coração ma- 
a o ,  desde que o filhinho vê a luz da vida e através das alegrias e 
tristezas, que o acompanham na lucta e que aquelle coração sente 
com indef iuivel intensidade. 

Estes dois trabalhos são, porventura, os que ma% rigorosamente 
definem o valor do padre Ikusdedit de Araujo, já que o primeiro - 
Divor& e Moralidade - nos dá conta da sua solida educação intel- 
3ectual. quer pela lei$ura que manifesta, quer pela vivacid;Cde da argu- 
mentação, sagaz, energica e segura; o segundo - Mãe - demonstra 
a capacidade da sua penna de literato, pela profundeea dos conceitos 
e pela correção da forma. 

Destacando e tes  dois folhetos, não quizemos deixar os outros 
escriptos do distincto sacerdote em segundo plano; Ao contrario, è 
pela leitura de todos os seus trabalhos que exprimimos o parecer de 
ser o padre musdedit. de Araujo merecedor por elles, de entrar para 
este sodalicio..- S. Paulo, 20 de Junho de 1916. A bmmissão de Li- 
teratura e Manuscnptos - (a) - Mario Hennque da Silva - Pedra 
Rodrigues de Almeida." 

&te parecer e os trabalhos que a elle se refere foram remettidos 
á commissão de admissão dos socios para interposição devida. 

Passando-se á segunda parte da ordem dos trabalhos, foi dada 
a palavra ao societario Sr. coronel Pedro Dias de C a m p  para Er 
a carta autographa dirigida pelo general Mauoel Luiz Osorii ao se- 
nador do imperio dr. José Ignacio Silveira da Motta. O sr. coronel 
Pedro Dias de Campos, subido á tribuna, produziu uma brilhante 
synthese do que foi a famosa batalha do Itororó, onde a victoria cnstou 
ás armas naciouaes nada menos de 2.416 vidas. Passando em seguida 
a bordar de commentarios o precioso documento autographo do bravo 
Osorio, patenteou de modo cabal e completo a nenhuma cuipabilidade 

o heroe rio-grandeuse nas difficuldades que teve o exercito brasi- 



teim de wcer-naquella~mkoravel jornada. As ultimas palavras do 
operoso e illustre consocio foram cobertas de enthusiasticas palmas. 

O &o se. dr. Pedru Rodrigues de Almeida pediu sua inscrip@io 
para iniciar uma serie de conferencias sobre a literatura paulista com 
os seguintes cinco themas: - 1." Sáo Paulo na literatura brasileira. - 

vão da Pontoura, dr. Alberto Penteado, coronel Pedro Was de Cam- 
pos, Affonsn A. de Freitag dr. Pedro Rodrigues de Aimeida. senador 
dr. Luiz Piza, Arfhur Vi i ra  Gomes dos Santos, e dos n&rosos 
visitantes, entre os qaaes se contavam officiaes da  F o r p  Publica 
Estadnai, que accorreram a ouvit o bello tràbalho do sr. coronel 
Pedra Dias. 

'(a) Alhrdo da Tpbdo 
(a) Affõaso A &  F r e i t ~  
(a) P* D k  Cuapor 

JULHO DE 1916 

A's 20 hmas, em sua séde social, á rua Benjamin Constant 
n.0 40, presentes muitos associados, entre os quaes os  ars. drs. 
Americo Brasiliense, Affouso A. de Freitas, Pedro Rodrigues de 
Atmeida, Eduardo ~ o s c h i ,  A. V. Gomes dos Santos, Pedro Dia: 
de Campos e Aifredo de Toledo,. assumiu este a presidencia e 
tomqam suas cadeiras de secretarias os  srs. Affonso A. de 
Freitas e coronel Pedro Dias de Campos, sendo, em seguida 

, aberta a sessão. 
Lida, posta em discussão e approvada a acta da sessão de 

20 de Maio, o sr. primeiro secretario deu conhecimento dos 
officios, communicaçóes e offertas recebidas pelo sodalicio. de- 
pois da ultima reunião. 

O sr. dr. -Ricardo Severo, da Academia de Sciencias de Lis- 



é elle um dos presados e illustres conSocioe; o sr. coronel Alfredo 
dos Santos Diniz offereceu igualmente um exemplar do livro de 
sua lavra intitulado "Bibliothecosophia" ; o sr. dr. Bernardino 
J. de Sousa, secretario geral do 5 .O Congresso Brasileiro de Geo- 
graphia, offertou, a seu turno, uma interessante conferencia rea- 
lisada no Recife sobre o Estado da Bahia. 

Alem destes e de varios outros, recebeu o Instituto a "Men- 
sagem" apresentada pelo presidente da Republica do Chile ao 
Congresso Nacional; o "Boletim do Ministerio da Agricultura 
da Argentina" ; "Boletim das Iustituiçõee Economicas e Sociaes 
de Roma" ; a "Revista do Musêu Social Argentino"; o "Men- 
sario da 'Bibliotheca Americana" ; "A Chronica Americana", de 
que é director o dr. Cesar Gondra de Buenos-Ayres, e o "Mappa 
Estatistico" levantado na provincia de Buenos-Ayres em março 
deste anuo pelo ministerio de Ob.ras Publicas. 

As offertas foram todas recebidas com especial agrado, des- 
tacando-se, porém, a do cousocio Sr. dr. Ricardo Severo, por sua 
gentileza. 

Passando-se á primeira parte da ordem do dia o Sr. Affonso 
A. de Freitas justificou a ausencia do Sr. dr. Domingos Jagua- 
ribe, que partiu para o Rio, em viagem de recreio, e o sr. coronel 
Dias de Campos participou que o Sr. dr.-Ricardo Severo deixou 
de comparecer á presente sessão por impedimento imprevisto. 
porquanto sua intenção era fazer pessoalmente a entrega do seu 
trabalho. 

O primeiro secretario, SI. Affonso A. de Freitas, apresentou 
a resposta á circular distribuida pela secretaria, enviada pelo 
sr. M. Pio Corrêa. 

O sr. presidente fez a participaçã,~ official do fallecimento 
dos socios correspondentes sr. conego José Pedro de Araujo 
Marcondes, eleito em 1901, e dr. Alfredo de Carvalho, admit t id~ 
em 1906 e fazendo varias considerações sobre o merito doe dois 
illustres consocios disse que o Instituto faria c0nsigna.r na a d a  - de seus trabalhos o pesar que sentia pela perda soffrida. 

Em seguida pediu a palavra o Sr. Gomes dos Santos e 
apresentou a proposta, admittindo como socio o Sr. Arthur Cae- 
tano da Silva, pronunciando a seguir algumas palavras em j3 t i -  
ficação dos meritos do proposto. 

O Sr. presidente resolveu que a proposta fosse á secretaria 
para que esta prestasse info,rmações a respeito e pudesse, poste- 
riormente, a mesma proposta percorrer os tramites legaes. 

Tendo-se prolongado os trabalhos sociaes, a conferencia que 



devia realisar, nessa sessáo, o consocio sr. dr. Pedro Rodrigue 
de Almeida, foi Vansferida para a proxima reunião. 

Nada mais havendo a tratar foram suspensos os trabalhos 
e designado o dia 20 para a segunda sessão regimental do cor- 
rente mez. 

(a) Alfredo de Toledo 
(a) Affonso A. de Freitas 
(a) Pedro Dias de Campo& 

ACTA DA 14." SESSAO RECIMEiWAL EM 20 DE. 

JULHO DE 1918 

A's 8 horas do dia 20 de Julho de 1916, em sua séde social, 
á rua Benjamin Constant nP 40, sob a presidencia do Sr. dr. 
Alfredo de Toiedo, secretariado pelos srs. Affonso A. de Freita 
e coronel Pedro Dias de Campos, o Instituto Historico e Geogra- 
phico de S. Paulo realisa sua 140 sessão regimental do cor- 
rente anno. 

Estiveram presentes os consocios mons. Ezechias Galváo 'Ua 

do Norte" -e de um telegramma do dr. Bulhóes Carvalho. 
D. Delminda Silveira de Sousa, socia correspondente domi- 

ciliada em floria no poli^, enviou sua resposta ao questionario 
bio-bibIiographico distribuido pelo Instituto e bem assim seu 
retrato. .. 

Passando-se á primeira% parte da  ordem dos trabalhos 
lido o parecer relativo á admissáo do revmo. Deusdedit de Arau 
ao quadro social. 

O parecer vinha assignado por todos os membros da Com 
missáo de Spdicancia e era concebid,~ nos seguintes termos: 



de Araujo e bem assim os ditos trabalhos p v a  opinar 
sobre a entrada .do mesmo para o Instituto, vem, no 
desempenho dessa innimbencia, d a r  o seu parecer. 

Pelos seus trabalhos, já em grande numero, pelos 
seus antecedentes sempre em prol das causas nobres e 
elevadas, e pela sua dedicação ao estudo de historia, esta 
commissão entende que ha, não só conveniencia na admis- 
são do, digno proposto, como que elle virá contribuir 
efficazmente pwa a continuação das tradi~ócs de ope- 
rosidade desta Casa. 

Assim, a Commissão de Syndicancia e Admissão de 
socios opina no sentido de ser admittido o novo consocio, 
deixando de estender-se mais porque o brilhante parecer 
da illustre Commissão de Literatura e Manuscriptos es- 
clareceu o neeessario, como lhe competia, sobre as obras 
e personalidade do digno p~oposto. S. Paulo 6 de Julho 
de 1916". 

Este parecer foi approvado por unanimidade de vofos e, 
obtida dispensa de intersticio, requerida pelo sr. dr. Americo 
Brasiiiense, proclamado socio effectivo do Instituto o sr. D d r e  
Deusdedit de Araujo. 

E m  seguida teve a palavra o Sr. ~ f f o n s o  A. de Freitas que 
formulou a seguinte proposta: 

"De hoje a seis annos e alguns dias decorrerá pre- 
cisamente um seculo que na eminencia sobranceira do 
modesto riacho do Ypiranga foi proclamada a indepen- 
dencia do Brasil. 

Para ~ommemora~ão  desse facto, corollario .neces- 
sario e logieo, fecho natural do ciclo de conquistas so- 
ciaes que, passo a passo, vinha o povo brasileiro consti- 
tuindo desde 1808, pela preparação do qual vinham os 
naturaes desta terra lutando desde os tempos coloniaes 
mais remotos, patrioticamente, já se aprestam o Governo 
do Estado e o Instituto Historico e Geographico Brasi- 

Pela iniciativa, sob o orientado influxo, salutar e po- 
deroso, da alta administração estadual surgirá, com a 
desejada opportunidade, nas margens do historico regato, 
no apice da - collina da patria - o monumento relem- 
brante, memorativo para todo o sempre, do cavalheiroso 
gesto que abreviou nossa elevação ao gráu de nacionali- 
dade independente e livre. 



Tambem o Instituto Historico Brasileiro já designou 

Ao Instituto Historico e Geographico de S. Paulo, 
a mais alta corporação scientifica que em nosso Estado 
cogita de assumptos historicor, pelo seu alto e indifesso 
labor de 20 annos de proveitosas investigaçóes mj 
apreciaveis resultados se acham enfeixados nos 19 pre 
a(MG volumes da sua "Revista", parece-me, sr. presidente, 
cihe naturalmente o dever, o encargo, a obrigação, o 
compromisso de promover tambem, na proeminencia de 
seus e?forços, a commemoração do facto rnaximo da in- 
dependencia patria, de cuja occurrencia foram testemu- 
nhas as campinas da PauIicéa, foram emocionados es- 
pectadores os paulistanos de 1822, foram comparticipan- 
t.es, foram promotores, foram gestantes, muitas dos 
vulto? paulistas contempraneos do épico acontecimento. 

Sob taes fundamentos, sr. presidente, tomo a liber- 
dade de propor ao collendo Instituto a constitugão de 
uma commissão que se encarregue, desde já, de estudar 
a maneira pela qual a nossa aggremiação deverá contri- 
buir para a solennisaçáo daquella data, organisanao pro- 
gramma de commimoração que, com a possivel brevi- 
dade, oujeitará á apreciação desta Assembléa. - Sala 
das Sessões do Instituto Hist. e Geographico de S. Paulo 
aos 20 de Julho de 1916. - (a) Affonso A. de Freitas." 

Esta propsta  foi approvada unanimemente, tendo sido pelo 
sr. presidente designados para eompôr a commissão especial os 
s o b  mons. Ezechias Galvão da Fontoura, Affonso A. de Frei- 
tas e Gentil Moura. 

Na ségunda parte da wdem do dia o sr. presidente deu a 
palavra ao orador inscripto, dr. Pedro Rodrigues de Almeida. 

O orador, iniciando sua rérie de conferencias sobre a con- 

formava do objecto sobreque deviam versar as conferencias. 
O conferencista, depois de traçar a s  linhas que devia seguir, 

disse que o bandeirante, cuja energia dilatára os confins da patria, 
fazendo o progresso material de seu torrão, dera um surto po- 
deroso e forte para os dominios da sciencia, das artes e das 



A C T A S  

Concluiu o &. Pedro Rodrigues de Almeida: "Assim apreten- 
tado, sob forma analytica, o meu: programw, possa eu não 
me illudir e a s  energias herdadas do bandeirante insufflar-nos 
o animo para empunharmos, em novas e arduas conquistas, a s  
novas bandeiras que, orientadas'pelas esirellas de um ideal novo, 
se conduzam, como as outra?, para o sertão, rumo de bellos 
triumphos literarios. 

E' que S. Paulo, já distincto nas letras, mais o seja, e, entre 
a s  farturas da polycultura e os arremessos da industria, flore?- 
çam, frescos e viçosos, os  rebentos de um pensamento forte, mo- 
delados pela esthetica, em flores esplendidas de arte verdadeira.'' 

O orador foi muito applaudido e cumprimentado pelos 

O Sr. presidente cong~atulou-se com o orador por sua.bri- 
ihante o,ração e participou que ficavam inscriptos como oradores, 
para a proxima reunião os consocios srs. Affonso A. de Freitas 
e dr. João Baptista Reimão. 

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão e 
designada outra para o dia 5 de Agosto, proximo. 

(a) Alhrdo de Toledo 
(a) A f f o m  de Freitas 
(a) Pedro Dias de Campos. 

ACTA DA 15' SESSAO REGULAMENTAR EM 5 DE 

AGOSTO DE 1916 

A's 20 horas, em sua eéde social á rua Benjamin Constant 
nP 40, presentes os consocios srs. drs. Alfredo de Toledo, senador 
Lniz de Toledo Piza e Almeida, Benedicto Calixto, Affonso A. 
de Freitas, Gentil de A ~ s i s  Moura, Eduardo Loschi, Francisco 
de Almeida Morato e coronel Pedro' Dias de Campos, e os visi- 
tantes srs-drs. Justo Seabra e Angelo Candia Freitas Junior, 
A l w o  de Castro Lima, João Felizardo Junior, Arlindo Barbosa, 
Antenor Paz, Francisco Patti, alem de outros, foi aberta a sessão. 

Os trabalhos foram presididos pelo sr. dr. Alfredo de Toledo 
que teve por secretarios os srs. Affonso de Freitas e coronel 
Pedro Dias de Campps. 

Os societariosarcediago mons. Ezechias Galváo da Fori- 
t w r a  e dr, Americo Brasiliense deixaram de comparecer á sessão 
com causa justificada. 



ciaçáo, na primeira parte da ordem do dia o Sr. presidente faz 
a communicação official tio fallecimento do consocio honorario 
dr. Dinamerico Augusto do Rego Rangel e, depois de salientar 
os  s e ~ i ç o s  relevantes prestados pelo extincto ao Instituto. como 
' seu. sevetario e de referir-se com encomios aos serviços publicos 

que prestou como Juiz municipal de Batataes, juiz de direito d e  
Mogy-Mirim e' advogado nesta capital, disse que o Instituto 
deixava consignado na acta dos seLs trabalhos o pesar profundo 
que experimentava pela perda do illustre societario. 

O dr. Eduardo Loschi, pedindo a palavra,, iequereu sua 
insci-ipçáo para a leitura de um seu estudo intitdadò- "A Italia 
no espaço e no tempo". 

Na segunda parte da ordem do dia teve a palavra o si. 
Affonso de FreitaS, orador inscripto. 

0 sr.FFeitaç, iniciando ã leitura do seu trabalho todo cal- 
cado n a  demopsycotogia paulistana, refere-se ao proverbial es- 
pirito de iniciativa do paulista, á sua religiosidade sem carolismo. 
á h honradez, á sua lealdade e lisura de caracter que á palavra 
dada emprestavam o valor de compromisso tomado com todas 
as cautelas tabellioas, e analysa o espirito de observaçãodo-anL 
tigo paulista, cujas tendencias, affirma, eram todas de um realis- 
mo innocente embora crú, sem obliquidade de indeceacia-,~ Sem 
 esquic cios de  torpezas verdadeiramente bucolico, despida da- ma- 
lícia pornographica. 

Desmeve em seguida os jogos da - Vacca Amarella - e do 
- Texto, Panella -. regista as vaias da molecada da capital 
a o s -  Capitães do matto - no eeculo 19.0, e conta a historia 
do Zé Préquété, do Thebas e do Assombração. 

O orador oc.cupou a tribuna por cerca de uma hora e foi 
bastante cumprimentado ao terminar a leitura. 

Nada mais havendo a t r a tw o sr. presidente encerrou os 
' 

trabalhgs e designou o dia 21 do corrente para a realisação da 
16.' sessão &mental erii que deverão ler trabalhos de suas 
lavras os srs. drs. Eduardo Loschi e João Baptista Reimão. 

(a) A W o  de Toledo 
(a) Affoluo de Freiteu 



ACTA DA 16.' SESSAO REGIMENTAL EM 21 DE 

AGOSTO DE 1916 

Çob a presidencia do Sr. dr. Alfredo de Toledo realisa o 
Instituto Historico e Geographico de S. Paulo, ás 20 hora?, em 
sua sgde social, a 16.' sessão regimental do corrente anno. 
oCcupando a cadeira de 1.O secretario o Sr. Affonso A. de Freitas 
e sendo convidado para segundo secretario, no impedimento d o  
effectivo, o Sr. dr. Pedro Rodrigues de Almeida. 

Achando-se presentes os socios mons. Ezechias Galváo d a  
Fontoura, senador Luiz Piza, Alfredo de Toledo, Domingos Ja- 
gua,ribe, Affonso A. de Freitas, Ernesto Goulart Penteado, Pedro 
Rodrigues de Almeida, João Baptista Reimáo, Eduardo Loschi, 
Gentil Moura, Americo Erasiliense e varios visitantes entre os 
quaes os srs. Jayme Moree, coronel Santos Diniz, Benedicto. 
Ribeiro, Antonio de Moura e A. A. Freitas Junior, foi aberta a 
sessáo e lida e approvada a acta da reunião anterior. 

No expediente foi lido um officio da commissão de festejos. 
do 1.0 centenvio da revolução de 1817 na Parahyba, e aciüsadas 
a s  offertas de livros, revista? e jornaes. 

Na primeira parte da ordem do dia, o-sr. presidente recordou 
o centenario, occorrido no dia 19 deste mez, do nascimento do 
illustre brasileiro Augusto Teixeira de Freitas e alludindo aos 
meritos e aos serviços que a patria lhe deve, convidou os con- 
socios a prestar uma significativa homenagem d e  respeito á me- 
moria do preclaro jurisconsulto, levantando-se e dedicando-lhe 
cinco minutos de recolhimento espiritual. 

Foi prestada a homenagem lembrada, conservando-se por 
instantes todos os presentes em attitude reverencial. 

O Sr. senador Luiz Piza, pedindo e obtendo a palavra, fez 
varias consideraçóe~. sobre a cidade de Porto Feliz, e lembrou 
que nella se devia erguer um monumento, embora simples, com- 
memorativo da partida das bandeiras paulistas, que devassaram 

O Sr. presidente nomeou uma commissão para elaborar 
um projecto, que compendiasse a? ideias emittidas pelo orador 
com o additamento da indicação feita pelo consocio dr. Domingos 
Jaguwibe e designou os srs. Benedicto Cal i to ,  Affonso de Freitas 
e senador Luiz Piza para comporem a mesma. Em vista das 
excusas apresentadas pelo senador Piza foi elle substituido, na 
commissáo, pelo dr. Gentil Moura. 

O sr. presidente lembrou ainda que por uma provisão regia 
de 14 de março de 1816 foi creada nesta cidade a segunda escola 



Passando-se á segunda parte da ordem do dia, teve a 
o orador inscripto, sr. dr. Eduardo Loschi, que desenvolv 
grande erudiçáo e acertado criterio o thema a que deu 
- "A Italia notempo e no espaço" -, sendo ouvido com 

Não havendo mais nada a tratar, o Sr. presidente congratu- 
lando-se &nn o orador que occupou a tribuna das conferencias, 
por seu interessante estudo e declarando que continuavam insmi- 
ptos para a proxima sessão os drs. Rodrigues de Almeida, Affon- 
so A de Freitas e J. Baptista Reimâo, encerrou os trabalhos e 
designou o dia 5 de setembro para a proxima Sessão. 

,~ 

(a) Aihrdo dm Taledo 

* 

AiTA DA 17. SESSAO REGULAMENTAR EM 5 DE* 

~i 'SETEMBRO DE 1916 

Em sua séáe social, á m a  Benjamin Constant nP 40, realisoa 



Prado, director do Musêu do Estado, e outro- do dr. B tevam 
de Mendonça, residente em Cuyabá. 

' Na primeira parte da ordem d o s  trabalhos o Sr. presidente 
tendo conhecimento de que,se achava n o  edificio social o padre 
Deusdedit de Araujo, ultimamente eleito SGC~O dfectivo, nomeou 
os  srs.drs. Domingos Jaguaribe, Americo Brasilieuse e Eduardo 
Losehi, .para, em commissáo, convidal-o a ir ao recinto em que 
se  estaua effectuando a sessão. 

Introduzido o novo consocio e por elle assignado o livro de 
presença, teve a palavra mons. Ezechias Gelvão da Fontoura, 
quk saudou, em nome do Instituto, o novo socio, fazendo um 
estudo do papel desempenhado pelo clero nas letras, nas sciencias 
e na historia nacionai. 

O sr. padre Deusdedit de Araujo respondeu á saudação que 
lhe foi feita por seu mestre, proferindo um discurso que foi 
coroado de applausos, como o fôra .o ~ pronunciado por mons. 
Gahráo da Fontoura. 

Passando-se á segunda paste da ordem do dia e tendo o 
orador inscripto justificado sua ansencia, o Sr. dr. Alfredo de 
Toledo procedeu á leitura de um interessante ensaio historico 
sobre os medicos dos tempos coloniaes, nomeando os varios facul- 
tativos que exerceram a clinica na capitania de S. Paulo e refe- 
rindo de cada um delles os dados biographicos que pôde colligir 
em -suas investigaçbes archivisticas. 

A leitura despertou grande interesse no auditorio e o orador,' 
ao terminar, foi muito applaudido pelos consocios presentes. 

O dr. Domingos Jaguaribe, pedindo a palavra, fez varias con- 
sid&aÇões sobre o valgr da memoiia lida, exaltando o merito 
das informações e o trabalho de pesquisa e terminou requerendo 
que na acta dos trabalhos ficasse consignado um voto de louvor ' 
pelo brilhante estudo elaborado pelo estimado consoeio. 

Approvada por unanimidade de votos a proposta do socie- 
tario e não havendo mais nada a tratar, foi suspensa a sessão 
sendo designado o dia 9 para a segunda reunião deste mez, na 
qual o sr. Benedicto C a l i o  fará uma conferencia sobre a - 
"Capitania de Itanhaen" . 

(a) Alfrdo &Tolado 
(a) Aíftmro de - Fdtaí  
(a) Pedra D i  de caipeoo. 



ACFA DA 182 SBSSID REGIMENTAL EM 9 DE 

SZTJWBRO DE iSl6 

Aos 9 dias do mez de setembro de 1916, realisou em sua 
séde social á rua Benjamin Coustant n? 40, o Instituto Historico 
e Geograpbico de S. Paulo, sua 18: sessgo regimental do corcrente 
amo. 

Qs trabalhos hram presididos pelo sr. dr. Alfredo de Toledo 
que teve por seaetarios os srs. Affonso A. de Freitas e coronel 
Pedro Diis de .Campos, tendo tomado parte nelles os c<msocío?; 
srs drs. E;rnesto Goulart Penteado, Gentil de Moura, conego 
Hygino de Campos, João Baptista Reimão, Alfredo de Toledo, 
Affonso A. de Freitas, Ludgero de Castro, Benedicto Calixto. 
coronel Pedro Dias de Campos e padre Deusdedit de Araujo. 

Lida e approvada a acta da sess5o anterior e despachado o 
expediente, na primeira parte d a  ordem do dia foram lidos um 
officio do sr. dr. Americo Brasiliense iustificando seu não com- 

~ ~ 

parecimento, e um parecer da commissão nomeada para dizèr 
sobre-a indicação e respectivo addendo feitos na ult'ima sessão 
de agosto pelos srs. senador Luiz Piza e dr. Domingos Jaguaribe, 
rebtivos a um monumento que na cidade de Porto Feliz comme- 
more a partida das mon$ões para o sertão. 

O hngo paFeceir, aesignado por Benedicto Calixto, presi- 
dente; Affonso A de Freitas, relato& e Gentil Moura, conclue 
por entender digna de applausosa idéa de um monumento com- 
memorativo na historica Ararytaguaba e,-depois de submettido 
á discussão, foi approvado por unanimidade. 

Passando-se 6 segunda parte da ordem do dia, teve a palavra 
a SI. Benedicto Cali to  que procedeu á leitura de um erudito e 
bem delineado estudo subordinado ao thema escolhido para sua 
dissertação: - "A verdade historica relativamente á existencia 
poliiica da Capitania de Itanhaen" . 

O orador-encarou o assumpto sob multiplos aspectos, dis- 
correndo com grande felicidade a respeito de cada uma das faces 
pelos quacs o mesmo podia ser estudado e conseguiu trazer presa 
a attenção da escolhida assiçtencia que accorres a ouvir sua 
palavra fluente e autorisada. 

A conferencia do illustre investigador foi grandemente 
applaudida e o conferencista felicitado por todos os presentes. 

O presidente da sessão, depois de terminada a oração do 
distincto conferencista congratulou-se com este por seu brilhante 
estudo e valiosa contribuição para o conhecimento da historia 
colonial paulista. 



Não havendo &ais nada a tratar foram suspensos os traba- 
lhos sendo pelo Sr. presidente designado o dia 15 para a proxima 
reunião, em que o sr. Affonso A. de Freitas continuará a serie 
de suas conferencias occupando-se nesta segunda do - "Car- 
naval nos tempos coloniaes ao catwêtè moderno". 

(a) Allredo de Teledo 
(a) Affonso de Freitas 
(a) Pedro D i i s  de Campos. 

ACTA DA 19. SESSAO REGIMENTAL EM 15 DE 
SETEMBRO DE 1916 

Aos 15 dias do mez de Setembro de 1916, ás 20 horas, realisa 
o Instituto Historico e Eeographico de S. Paulo, em sua séde 
social á rua Benjamin Constant n.O 40 a 19.* sessão regimental 
do corrente anno. 

pos, dr. Diogo de Moraes, Jcáo Baptista Reimão, João Lellis 
Vieira, Eduardo Loschi, Affonso A. de Freitas e padre Deusdedit 

Aberta a sessão é lida e approvada a acta da reunião ante- 
rior, seguindo-se a leitura do expediente que careceu de im- 

Na primeira parte da ordem do dia o Sr. presidente commu- 
niçou á casa o fallecimento, na Apparecida do Norte, do nosso 
conmcio effecqivo Sr. dr. Antonio de Albuquerque Pinheiro. De- 
pois de fazer em termos elogiosos e sentidos, o necrologia do 
illustre extincto, determinou que lançado fosse na acta um voto 
de profundo p e s q  pelo doloroso acontecimento, 

Exgottada a materia da'primeira parte dos trabalhos, passa- 
se á segunda, concedendo então o Sr .  presidente a palavra ao  sr. 
Affonso A. de Freitas, inscripto para f 4 k r  sobre o "carnaval 
dos tempos coloniaes e o caterêtê paulistano moderno". 

O distincto societario prendeu a attenção do audictorio por 
' cerca de uma hora discorrendo brilhantemente sobre o thema 



O sr. dr. presidente da sessáo, usando da palavra, cumpri- 
mentou o orador pelo trabalho que acabava de produzir. 

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessáo e designa- 
da  outra a realisar-se a 20 do cofrente. 

(a) Alhrdo de T&& 
(a) Affomo A. de Freitas 
(a) Deodeeiano R. Se& 

ACiA DA SESSAO REGIMENTAL EM 2il DE 

SETEMBRO DE 1916 

Presidencia do sr. dr. Alfredo de Tdedo 

Aos 20 dias do mez de Setembro de 1916, ás 20 horas, realisa 
O Instituto Historico e Geographico de S. Paulo, em a séde social 
á rua-Benjamin Constant n.' 40, sua 20.' sessão regimental & 
corrente anno. a 

Estiveram presentes os societarios srs. dr. Alfredo de To- 
Iedo, mons. Ezechias Galvão da Fontoura, Affonso A. de Frei- 
tas, cel. Ludgero de Castro, Affonso de Taunay, Padre Deusdedit 
de Araujo, dra. Maria Renotte, Gentil Moura, João de Cerquei- 
ra Mendes, Americo Brasilieuse, Deocleciano Seixas, Antonio 
Egydio Martins, João Baptista Reimáo, Vicente de Carvalho. 
Affonso José de Carvalha, A. V. Gomes dos Santos, Francisce 
da Cunha Horta Junior, E. Loschi, Lellis Vieira, e numerosos 
visitantes entre os quaes os srs. conego Marcondes Pedrosa, 
Affonso de Freitas Junior, Virgilio de Carvalho Pinto, Thomaz 
G. da R& Cunha, Bonifacio Panlino de Carvalho, Arthur Go- 
mes Barbosa, Plinio Barbosa, Alfredo dos Santos Diniz, Frontino 
Guimarães, Benjamin Egas, Manoel Fraga, Aprigio de Toledo, 
Alfredo de Almeida, Alvaro de Castro Lima. José Marcondes 
Pedrosa e Justo Seabra. 

Presidiu os  trabalhos o Sr. 6.. Alfredo de Toledo que teve 
por secretarios os srs. Affonso A. de Freitas e dr. Deocleciano 
Seixas. 

Aberta a sessão é tida, posta em discussão e, sem debates, 
approvada a acta da sessão snpplementar do dia 15 do corrente. 



O sr. primeiro secretario ~ o c e d e  á leitura do expediente que 
m s t o u  de diversos officios, communicações e de offertas de 
livros, fdhetos, revistas, etc. 

Passando-se é primeira parte da ardera do dia e achanda-se 
.na ante-sala o novcl eonsocio, sr. dr. Affonso José de Carvalho, 
que se apresentava para t a q r  pose-de sua cadela, o Sr. dr. 
presidente designou os srs. drs. Gentil de Moura, Eduafdo Loschi 
e Affonso Taunay paro, em commissáo, introduzil-o no recinto 
dos trabalhos. 

Dando desempenho á incumbencia recebida, a commissão in- 
troduziu o sr. dr. Affonso de Carvalho no salão nobre do Insti- 
tu to  acompanhando-o ate á mesa directora onde o recipiendario 
:assignou o livro de presença dos socios. 

O sr. presidente, e.m longo e primoroso discurso, fez a 

brilhzntemente sobre a vida e acçáo do Instituto Historico, ter- 
minando por agradecer a sua eleição de membro do nosso so- 

.discurso respondendo ao do recipiendario. 
Os difcursos, quer do sr. dr. presidente, quer dos q s .  drs. 

Affonso de Carvalho e Eugenio Egas, deixam de ser transcriptos 
na presente acta por se destinarem á publicidade na "Revista". 

Não havendo mais nada a tratar, o sr. presidente agradeceu 
.a presença dos convidados e suspendeu os trabalhos, congratu- 
lando-se com o Instituto pelas magnificas oraqóes que teve 
epportunidade de applaudir. 

(a) Aifrede de Telcdo 
(a) J o b  Biptbta Rskeb 
(a) Pedm Dias de campos 

e 

ACTA DA 21.. SESSAO REGIMENTAL REAGISADA 

A 6 DE OURIBRO DE 1916 

Presideucia do sr. &. Atnado & Toledo 
- 

AOS 6 dias do m a  de outubro de 1916, As 20 horas, na séde 
social á rua Benjamin Constant n.' 40, realisa o Instituto His- 



toriio e Geographico de S. Paulo sua 21:,sepsão regimental 
do eorreete 

Os trabalhos foram presididos pelo SI. ar. Aifredo de Tolede 
que teve por secretarios os srs. coronel Pedro Dias de Campos 
~ d r .  Joáo Baptista Reimáo tendb concorrido a elles os socie- 
tario* era. df. e n e s t o  GouIart Penteado, Dionysio Caio da Fon- 
seca.de.. j0áa Eaptista Reimão, coronel Dias de Campos e dr.. 
Alfredo de Toledo. 

Aberta a sessão é lida, posta em discussão e a votos a actai 
da sessão a n t ~ o r ,  sendo finalmente approvada sem divwgen- 
cia de Wtgs. 

No expediente o sr. 1.' secretario apresentou as varias offer- 
tas de livros, revistas e jornaes feitas ao Instituto e que forara 
recebidas com especial agrado. 

O SI. r n d  Dias de Campos offerecea pata o archivo social, 
em nome do dr. Jorge Emilio Winthw, um curioso documento 
relativo au elemento servil. 

Na primeiia parte da ordem d3 dia foi apresentada, poeta 
ein discussão e approvada por unanimidade de votos, a seguinte 
moqão assignada por todos os' socios presentes:. 

"Considerando o apreço que setnpre mehtceu de seus 

ver proclakada solennemente a severa correc~áo com 
T e  sempre tem agido, o Instituto Hietorico e Geogra- 
+ i a  de S. Paulo resolve affirmar a estima que nutre 
pelo knemerito societario e distincto b,rasileiro e con- 
gratular-se com este pela justiça feita ao seu a r = -  

m o  haoeudõ a i s  n+da a tratar na primeira parte da or$e$ix 
de &&, pasm-Ft i segunda., dwante a qual devia proceder >6. 
Ieihlra &e uhi am trabalho o socio sr. e. Joáo Baptista Rei*? 
mas, em vista do adeantado da hora, requereu elle, e a C* cotr-~ 
c e d a  o udii~a~ato da leitura para a proxima reunião. 

O Sr. preqiente, declarando que continuavara inmiptos os 
censocios $rs. Baptista Reimáo, Affonso h de Freitas, Rodri- 



gues de Almeida, Domingos Jaguaribe e Lellis Vieira, suspendeu 
0 s  trabalhos, convidando os  sr?. consocios para a segunda sessão 

(a) Alfredo de Toiedo e 

(a) Affonso A. de Frei- 
(a) Pedro Dias & Campc+ 

ACTA DA 2ta SESSAO REGIMENTAL EM 20 DE 

OUTUBRO DE 1916 

Presidencia do sr. dr. Aüredo de Toleòo 

Aos 20 dias .do mez de Outubro de 1916, na séde social á rua 
Benjamin Conztant nP 40, realisa o Instituto Historico e Geo- 
graphico de S. Paulo, ás B ho-s, sua 22.' sessão regimental 
.do corrente anno. 

Os trabalhos foram presididos pelo sr. dr. Alfredo de To- 
ledo que teve por secretarios os srs. Affonso A. de Freitas e 
coronel Pedro Dias de Campos com a concurrencia de numero 
legal de associados. 

Lida e approvada a acta da sessão anterior e accusado 
.o expediente que constou 'da offerta dos trabalhos ?obre o 
"Abanêênga" de Baptista Caetano feita pelo sr. Raul Nogueira, 
-sobrinho d,o illustre indianista e ainda das publicações da 
"Smithronian Instit,ution", dos Estados Unidos: da Associação 
Internacional de Agricultura de Roma, e Revista da Faculdade 
.de Direito, varios opusculos 'e muitos jdrnaer inclusive.uma 
.collecção do ~eriodico "O Apito", mantido   elos empregados da 
"Sorosabana Railway" de que foi offertante o sr. Gustavo Alves 

Na 1." parte da ordem do dia foram trazidos ao conhecimento 
da sociedade um offieiõ do Instituto Historico e Geographico 
Parauaense sobre a questão de limites, outro do Field Museum 
.af Natural History, de Chicago e outro do presado consocio bene- 
merito Sr. Julio Concei~ão agradacendo a moção de apreso com 
que  o Sodalicio o distinguiu. 

Em seguida o sr. presidente faz a participação official do 
fallecimento dos distinctos consocios srs. drs. Manoel Ferreira 
Garcia Redondo e Mauoel de .  Mello Cardoso Barata e depois 



de .tecer justos encomios aos meritos dos illustres extinctos e de 
lemtrrar que a revista da associaçáo continha memorias escriptas 
por um e outro, terminou externando o pesar experimentado pelo 
Instituto com as perdas soffridas e dizendo que na acta dos 
trabalhos fica consignado esse sentimento de dôr e saudade. 

Tendo os srs. 'drs. Domingos Jaguaribe e Pedm RodriguS 
de Almeida justificado suas ausencias e não havendo outgo orador 
inscripto foram surpensos os trabalhos e convocada nova reunião 
p q a  o dia 25 &este mez. 

(a) &.a T* 
. . (a) Affowo k d e  Freitaa 

(a) Pedro Dias de Ca- 

, ACTA DA 23.. SESSAO REGIMENTAL EM 25 DE 
. . 

, OUTUBRO DE 1916 



5s A C T A S  

e Geogragbico do S. Pauto a z.essáu de escernmento de wus 
trabalhos do corrente, correspondente á 23: rennião rcgimrahf. 

Os trabalhos foram presididos pelo sr. ar. Alftedo de ToIeda 
que ieee par sr~reM&cl 0s se. Affonso A. de Freitas e c o m 1  
Pedro Dias de Campoç. 

Lida e approvada a acta da sessgo anterior e accusado o 
recebimento de varios livros e revistas, na pimeira parte &a 
ordem do dia o sr. Affonso A. de Freitas justifica a ausencia d o  
SI. dr. Domingos Jaguaribe e ~articipa ter respondido ao tele- 
gramma do director da Estatisti& Nacional, que em 31 de 
Dezembro 'de 1910 o Instituto compunha-se de dois presidentes 
konomios, 8 socios benetneritos, 72-tionorarios, 239 effectivos 
e 154 correspondentes, inclusive 47 a d m i s s h  de &w e f f e c G s  
e 12 de correspomientes que depcdiata das w t r ~ e e  estatu- 
tarias para totnarent-se defkitivas. 

Em 1911 fallecerãm 11 socios, sendo 3 honorarios, 5 efletti- 
vos e 3 correspondentes e foram admittidos 17, sendo 10 t f f d -  
vos e 7 correspondentee. 

Em 1912 falkeeratn 14 a i - ,  sendo 1 wsidentc h o r a r i o ,  
1 sa io  berremerita, 4 BBnwatiw., 6 * f fec r i~s  e 3 corre~poRBenteO 
e transfetido para hohoiarie 9 swios e fk t ivos  e 4 eQisespo6- 
dentes. 

Na segunda parte da ordem .$o dia teve -;i palavra o ora* 
inscripto y. dr. Joáo Bsptista Reiaío, que leu mais um capitulo 
do seu egudgto estudo sobre os primitivos tempos cdoniaes 
S. Paulo, tratando do desenvolvimento da vida religiosa da 
Ouvido com grande interesse, foi o ora& f&&& p&s pcs- 
mas presentes, por sua bem acabada memoria. O sr. presidente 
congratulou-se, em Wnte do Instituto, com o conferencista e 
disse que encerrando os OabaRas academicos do corrente anno 
soclal, o instituto eúcontrava no lapso de tempo decorrido moti- 
vos de satisfação e justa ufania e, se traz do seu passado tradi- 
ções que muito contribuem para seu prestigio e renome, a u p e n -  
t a  instante a instante, com a operosidade. a dedicaçáo, e a com- 
petencia dos seus associados, o acervo de inestimaveis serviços 
que vem prestahdo sem dnlaltecirntnto 6s letras t ao pait. Feli- 
citava seus consocios pelo briihsntkrno da vida do Instituto no 
anno decorrido e convidava-os N a  a sessão supra-numeraria 
de sabbsda, 23 do curre*, e@ que será ieaw&u~ada na galeria 
dos sodos o retrato do &. Antonio de T o l a  P k  e lida 



uma ssbstanciosa memoria ekbarada pelo presado consocio sr. 
J u i i  GOIKT~$SO. 

(a) A h d o  & Tdado 
(a) Affoau> A. 1. F* 
(a) Pe&o Diu & - 

A f f A  DA SESsM SUPPIZMEIWAR EM tb SE 

OUTUBRO DE 1916 

Aos 29 de Outubro de 1956. ás n) horas, na séde social, com 
a presença dos associados srs. @S. Aifredo de Toletb, Domingos 
Jaguaribhhffanso A de Freitas Gentil de Assis Monra, senador ' Luu Piza, Antonm Egydio Martins, cel. Pedro Dias de Campos, 
drs. João Baptista Reimão, Eduardo Loschi, cel. Lellis Vieira, 
Oscar P. da Silva, drs. Americo Brasiliense, João de Cerqueira 
Yendss e attrid+dos sn. dt. Frsnklin de ToIeda Piza. Osorio 
de Sousa, Landulpho R. de Almeida, Xavier TeIles, Angelo Can- 
dia e Paio C h p l v e s  é declarada aberta a sessão. 

Os trabalhes farom dirigidos pelo SI. dr. Alfreda de Toledo 
que tem geo' seeretarios os srs. Affonso A. de Freitas e coronel 
Pedro Dias de Caxnpo9 

Não havendo expediente a despachar o v. presidente, depois 
de E& e oppr~ada a rcta da sessiio anterior, concedeu a palavra 
ao ar. dr. Ihuhges Jp(aaribe que k u  uma interessante commu- 
s i ~ q á o  relatkaamte a "O nome do Rio Amazoaas". 

Terminada a lei- @e foi applaudida com uma ealoksa 
solva de palmas, s er. presidate participou ter recebido do =cio 
bcmeliiezito. 8.r. Jdio Couceifh, a incumbencia de apresentar a 
q+~Baaçío da casa o p+eCente e emdito esãido que este distincto 
pau&&% acabava de elaborar eabre um dos problemas capitaes 
que tem prendido a attenção de varies d n t i s t a s .  

Em seguida passou o sr. presidente a proceder a leitura da 
notavel memoria, sendo ouvido com especiat attenção e grande 
interesse. A assistencia tem apptãusos incundicicmafs a o  trabalho 
lido e examinoa as photographias qtre a 3lustEm1 s d  a mc; 
moria objecto de commentarios encomiasticos da parte dos soeios 
e crbn&xlvs presente. 

Em se&& s m. presiMte fez irwa tigeh errs significa- 
ti-dha@u r res@~ <b d fmdadmr +. AaaamO de Toledo 
&e. bd%sm& sca. dtm &os de hiatwador, de socio do 



Instituto e director do Archivo Publico e Gizendo que o Instituto, 
como prova do alto apreço que lhe merece a memoria do operoso 
escriptor, inaugurava galeria de retratos de seus associados 
a do seu extincto fundador. 

As palavras do Sr. dr. Alfredo de Toledo foram coroadas 
de applausos e elle muito felicitado pela justiça que o Instituto 
fazia com o seu acto a o  inolvidavel dr. Antonio Piza. 

Não havendo maie nada-a tratar foi suspensa a sessáo, sendo 
a s  pessoas presentes convidadas para a xeunião do dia 1.O de 
Novembro em que o orador official fará o elogio dos socios falle- 
cidos durante o anno. 

App. em 1." de Novembro de 1916. 

(a) Aitino Arantes 
(a) Affonso A. de Freitas 
(a) Cet Pedro Dias de Campw 

ACTA DA SESSAO MAGNA EM 1.' DE NOVEMBRO DE 1916 

Ao primeiro dia do mez de Novembro de 1916, ás 20 horas, 

e convidados dr. Gomes de Mattos, padre Macedo Sampaio, 
Freitas Junior, Landulpho Rodrigues de Almeida e outros. 

Iniciando o seu discurso S. S. referiu-se detidamente á vida 
passada do Instituto e reaffirmou-lhe o programma do futuro. 

"Queremos a felicidade da Patria, diz o dr. Egas: contamos 
aos bravos que chegam a-vida dos bravos que dormem no seio 



da  immrtalidade. Somos uma fonte latente. Não é preciso que 
nos vejam. Basta que nos sintam e auxiliem." 

E-m seguida o sr. dr. Eugenio Egas traçou com muita feli- 
cidade o necrologia dos ers. Francisco Herboso, Valente de Mo- 
vaes, Orville Derby, José VeriSimo, Affonso Arinos, Alcides 
Cruz. Arthur Orlando, padre Julio Maria, Alfredo de Carvalho, 
mnego Araujo Márcondes, Felisberto Freire, Garcia Redondo, 
Albuquerque Pinheiro, Dinamwico Range1 e Manoel Barata que 
tantos foram os nossos consocios fallecidos durante o anno de 

Perorando o orador fechou o seu discurso com uma bella 
.e tocante evocação: - "Espiritos gentis! Sombras luminosas 
que deslisaes diante de nosso pensamento!.Vinde! Permanecei 
,ao nosso lado! Não desampareis este recinto. Dae-lhe um pouco 
dessa luz suave que vos envolve, e inspirae-nos a todos a melhor 
maneira de amar, servir e honrar a Patria." 

O orador foi muito cumprimentado ao  terminar sua formosa 
, oração. 

" Nada mais havendo a tratar o Sr. dr. presidente, depois de 
agradecer a presença dos srs. associados e visitantes, levantou a 
sessáo declwndo encerrados os trabalhos sociaes do corrente 
anno. 

. . (a) Affonso A ds Freitas 
(a) Ramon Raa Dordal 
(a) Leüiq Y i  

C__ 

ACTA DA I.* SESSAO REGIMENTAL EM 25 DE 

JANEIRO DE 1917 

meira sessão regimental do corrente anno. 
Presidiu os trabalhos o Sr. Affonso A. de Freitas que teve 

por s e m a n o s  os srs. Ramon Roca Dordal e cel. João Lellis 
Vieira. 

~ b e A a  a sessão é lida pelo sr. s e c r a i o ,  posta em dis- 



magna '&e I? de Navembro &o aonno findo, gosqtndgce em 
seguida a o  expedients que constou da leitura ck efficios, cartas 
e telegrammas e da offerta de avultado numere $e livros,os, fplhe- 
t@ e revistas. 

Aindano expediente é lido*, seguinte telegramma: 

"O Instituto Archeologico vae commemorar cem o 
maximo brilhantismo o centenwio da revolução pernam- 
bncana de 1817: desta festa intellectual será ?radar offi- 

. . cial o ministro dr. Oliveira Lima. Muita honra terá Per- 
namhnco si o Ihstitnto Historico de S. Paulo designasse 
representante para assistir as festas em 8 de Marso pro- 
ximo vindouro." 

O sr. pesidente disse que, acreditando bem traduzir o deseje 
da casa, resolveu que o Instituto compareça d patriotica cotiune- 
moraçáo promovida pelo confrade de Peinambuco, e designou 
para representar a associação nas solennidades que se realisarera. 
o Sr. dr. Mario de Melo, vulto proemiaente no mundo iiterqrie 
pernambucano e socio correspondente da n o s e  aggrerniasáo n o  
Recife. 

Foi lida tambem uma carta do sr. coronel Pedro Dias de 
Campos, na qual o distincto consocio se excusa de  comparecer^ 
;i sessão. 

'O sr. pfesihnte declhrou ter recebido commnnicação d e  
achar-se enfermo o sr. dr. Alfredo de Toledo, motivo pelo qual 
S. exa. deixa de comparecer tambem á reunião. 

Comquanto o estado de saudc do sr. dr. Toledo não inspire 
cuidados, pensa o sr. presidente caber ao Instituto a manifestação 
de um gesto de carinho e sympathia ao illustre mnsoeie, que 
tanto se tem esforçado pelo engrandecimento e prosperidade d o  
sodalicio: nessa persuasão lembra ao  instituto que exprima ao 
seu digno vice-presidente os votos sinceros que faz, $10 Com- 
pleto restabelecimento da saude de S. exc.. 

A' vista dos inequivoms pignaes de approvação da casa, o 
si. presidente desigaou uma commissáe, composta dos srs. dr. 
Domingos Jaguaribe e cel.. Ldlis Vieira, para significar ao Sr. 
dr. Alfredo de Toledo o desejo que a casa nutre de vel-o de nove 
compartilhando dos seus trabalhos. 

PassÉndo-se á primeira parte da ordem do dia, for+& lidos; 
o relatorio e balancete referentes ao exercicio findo e apresen- 

- tados pelo sr. Affonso A. de Freitas, ficando os mesmos sobre 
a mesa á disposição da maimissáo de contas, Não existindo 



inscripçáo para leitura de trabalhos em segunda parte da ordem 
- do dia e nada mais havendo a tratar na primeira, o Sr. presidente 

declarou què ia encerrar os Vabalhos; antes, porém, pede a 

tarios, e;tb a encargo de reunir aesde já sem perda de tempo, 
toda a +merrtação que habilite a nossa sociedade a relatar no 
anno de Q-do seçula XX, com segurança e exactidáo, a acção 

- 
patriotica desenvolvida pelos paulistas do anno de 22 do seculo 
XIX. 

Em seguida o Sr. dr. Domingos Jaguaribe pediu .i palavra e 
requereu que a primeira sessáo de Março proximo, fotse trans- 
ferida de 5 para o dia 6 desse mesmo mez, em commemoração 
do centenario da revolnçáo pernambucana de 1817, declarando 

Na& mais havendo a tratar, o sr. presidente e n c q r a  a, 
sessão. convidando os srs. associados para a reuniao que deve 
,realisat-se a 6 de Fevereiro vindouro. 

(a) AHonio A ds Fraitu 
(a) Pedia Dias dc ihtpp8b 

-(a) João de C e q w h  Mesder 

ACl'A DA ta SEGSAO REOIMENTAL EM iI DE 
FEVEREIRO DE 1917 

Presidencia do Sr. APfqero A. de i'& 

Aos seis dias do mez de Fevereiro de 1917' real& ás 20 
horas, ém çqa sala de trabalhos, o Instituto Historim de S. Paulo 
a 2: sessáo regimental do corrente anno. 



A C T A S  

Presidiu os trabalhos o s,r. Affonso A. de Freitas que teve 

ADerta a sessão é lida pelo sr. 1.O secretario, posta em ais- 
cussáo e approvada sem debate a acta da sessão antqior,  pas- 
sando-se ao expediente, que constou da apresentação de offer- 

Ainda no expediente, o Sr. Affonso de Freitas informou á 
casa ter-se desempenhado, conjunctamente com o sr. dr. Do-~  
mingos Jaguaribe e coronel Lellis Vieira, da commissão que 
Ihes fora conferida em sessão de 25 de Janeiro, ultimo, de levar 
ao sr. dr. Alfredo de Toledo, que se achava enfermo, os votos 
que fazia o Instituto pelo seu prompto restabelecimeuto. 

O sr. presidente communicou officialmente á casa o falle- 
cimento do major Octaviano Esselin, socio correspondente do 
Instituto, determinando B consignação na acta dos trabalhos de 
iim voto de profundo pesar pelo desapparecimento daquelle pres- 
tante cidadão. 

Na primeira parte da ord,em do dia o sr. Affonso A. de Frei- 
tas diz que, passando no proximo dia 7 o nonagesimo anniversa- 
rio do apparecimento do primeiro jornal impresso na Capital de 
S. Paulo, pede á casa que determine a rememoração desse facto 
nos annaes dos trabalhos que se estão realisaudo. 

Foi realmente a 7 de Fevereiro de 1827. affirma o sr. presi- 
dente que, pela primeira vez, circulou o "Farol Paulistano" 
impresso em typographia propria, adquirida em Janeiro do mes- 
mo anno na côrte, pelo dr. José da Costa Carvalho, ex-juiz de 
fora e ouvidor de S. Paulo e mais tarde barão, visconde e mar- 

Cantiuuando o SI. Affonso de Freitas di&orreu largamente 
sobre a fundação da imprensa em São Paulo e influencia da 
primeira gazeta no meio provinciano paulista. 

O "Farol" surgiu e se  manteve desencialmente pelitico, 
affirma o Sr. Freitas, revelando-se sempre altamente combativo, 
o que lhe valeu ser processado e condemnado, em Janeiro de 
1829, pelo crime de abuso de liberdade de imprensa: viveu a té  
1833, deixando de circular eom a tran9ferencia da propriedade da 
respectiva typographia ao governo provincial. J A  então se publi- 
cavam em S. Paulo o "Correio Paulistano", "O Novo Farol", 



Foram primeiros redactores 80 "Farol" o dr. Costa Cai- 
valh'o e Antonio Mariano de Azevedo Marques, o.merU'kh~, tam- 

- bem graduado em direito e que desde 1823 vinha empregando 
esforços os mais ingentes, pelo $€tabelecimento da imprensa 
periodica de S ~ P a u l o ,  tendo mesmo chega3Õa redigir e manter 
por algum tempo um hebdomadario manuscripto intitulado - 
"O Panlista". 

Em breve, vieram-se incorporar á redacção do primaz da 
imprensa paulistana .o entáo estudante de direito, padre Vicente 
Pires da Motta e o poeta maranhense Mauuoel Odorico Mendes, 
ambos predestinados a proeminente renome, sendo que o ultimo 
tambem exerceu, trancitoriameute, o mistér de typographo ao  
lado de José Maria Rôa, gerente, typograpbo, impressor, "fae 
totnm", em summa, da parte material do "Farol", na cirencia 
absoluta em S. Paulo de  artifices especialistas. 

De todos os eoopwadores da fundação da imprensa em S. 
Paulo, foi Jose Róa o menos afortunado: após dezenas de annos 
de obscura e vegetativa vida, passada no fundo de quantos esta- 
belecimentos typographicos se fundaram posteriormente em 
São Paulo, retirou-se R8a, em 1865, velho e d-epito, para o 
Río de Janeiro, onde  acabou nas visinhangas da mais negra 
miseria. 

A José Rôa suecedeu na gerencia do "Farol Paulistano", 
mezes depois da fundação do jornal, o cidadão José Maria Penna 
Velha, em breve substituido por João do Espirito Santo CabraI, 
homem activo e intelligente que por muitos annos deveria labutar 
qa imprensa paulistana e que acabou socio correspondente do 
Instituto Historico e Geographico Brasileiro, em recompensa aos 

Cita toda essa nomenclatura e revive todas essas circumstan- 



designado o dia 20 do corfente para a realisaç50 de nova reunião. 
Approvada em 6 - 3 - 917. 

(a) AfíonmA de Freitaa 
(a) Padm D h d e  Canpo. 
(a) Mas. Erecbi CJvio ãa Fafuum 

ACTA DA 3.. SESSAO REGIMENTAL EM 6 DE 
MARÇO DE 1917 

Presidencia do sr. Affonro A. de F d t u  

Aos 6 dias da mez de Março de 1917, ás ã) horas, realisa o 
Instituto Historico de S. Paulo, em seu salão nobre, a 3.8 sessi6 
regimental do corrente amo. 

Na ausencia do sr. dr. Altino Arantes, ~ e s i d e n t e ,  que se fez 
representado pelo SI. capitão Afro Marcondes de Rezende e do 
sr. dr. Alfredo de Toledo, vice-presidente, que deixou de com- 
parecer por enfermo. assumiu a presidencia o sr. primelo secre- 
tario Affonço A. de Freitas. A sessão foi secretariada pelos srs. 
coronel Pedro Dias de Campos e Arcediago Mons. Ezechias Gal- 
vão da Fontoura tendo compartilhado dos trabalhos os socios 
srs. Antonio Egydio Ma.rtins, dr. Domingos Jaguaribe, dr. Fran- 
cisco Alves Horta Jor., Horacio de Carvalho, dr. Arthur Chaves, 
coronel Lellis Vieira, dr. Americo Brasiliense, Ant.0 Moreira da 
Silva, dr. Eduardo Loschi, dr. João Baptista Reimão, Benedicto 
Calixto, dr. Deocleciano Seixas e conego &. Hygino de Campos. 

Além destes srs. consocios estiveram presentes os visitante3 
srs. dr. Annibal Amorim e senhora, dr. Custodio GuimarHes, dr. 
Arthur Chaves, Sebastiso Pereira de Moraes, Armando de Arau- 
jo, Fernando Ribeiro, Carlos Olegario, senhorita Beatriz Braz 
de Mello, dr. Rufiro Tavares, José Ribeiro Guimarães, Alfredo 
Livramento, João Martins, João Galvão Trigueirinho, Affonso 
de Freitas Junior, Francisco Paulino de Jesus e dr. Henrique 
de Oliveira. 

Aberta a sessão é lida, posta em djscussãoe approvada a 
acta da sessão anterior seguindo-se a leitura do expedienfe que 
constou da offerta de varios livros, folhetos e revistas e leitura 
de uma carta do sr. Agnello Bittencourt. de ManQos, pedindo a 
remessa de um exemplar dos Estatutos da nossa aggremiação. 

Foi entregue ao conhecimento da casa o telegramma da 



directoria d o  Instituto A r b l o g i c o  de Pernambuw commu- 
nicando ao bst i tu to  de S. Paulo haver o governo .pemamhucano 
decretado a adopção da bandeira rqub-licana de 1817 como sym- 
bdo officizl de Pernambuco. 

Não havendo mais materia de expediente e nem asaumpto 
& primeira parte da ordem .do dia, passou-se para a segunda 
parte, -dando o Sr. presidente a palavra ao sr. d r .  Domingos Ja- 
guaribe, i n s ~ p t o  para falar sobre a revolução pernambucana 
de 1837. 

O Sr. dr: , M m g o s  Jaguaribe, subindo á tribuna, occupou a 
aêtenç&o da assistencia, por cerca de uma hora, analysando o? 
'prodromos dQ movimento revolucionario pernambucano de 1817, 
atravez de.doeimmentos, a maioria dos quaes só agora vem a lume. 
todos pèr;tencentes ao seu arehivo. 

Referiwse .&pois o orador, demoradamente, á compartici- 
pação do povo cearense ao alludido movimento, descrevendo o 
levante da villa do  G a t o  em apoio aos insurgentes ,do Recife. 

Sl.exa. ao terminar, foi muito applaudido e cumprimentado. 
Exgottada a materia da eegunda parte da wdem do .dia o 

sr. presidente encerrou os trabalhos e designou o dia a3 do cor- 
rente mee para a jealisaqáo da 4' sessão regimentaI. 

- (a) Aíhmo A& Freitas 
(a) P+ Diu de Campos 

' (a) Gentil kleerr 

A m A  DA C* dlESSM3 REGIMEIYIFAt ,EM DE 
#ARÇo DE 1917 

Presidencia do Sr. Affonm A. de Freitas 

Aos ~ l ' d i a s  do mez de Marco de 1917, em sua séde social 

s srs. coronel Pedro Dias de Campos e *. Gentil 



dor", puhlicaçáo official do Ministerio do .EMerior da Repuhlicz 
de S. Salvador; "Estado actual de la ganaderia argentina", re- 
mettido pelo Centro Correntino "General San Martin" ; "Piimer 
Caso de Leismaniosis Cutanea en Venezuela", enviado pela 
Academia de Medicina de Caracas; "O Centenario da Revolução 
de 1817". por Vicente Themudo Lessa, etc., etc.. O dr. Amecico 
Brasiliense excusou-se, por carta, de comparecer á sessão. por 
motivo de força maior. 

Foram lidos telegrammas do Instituto Archeologico de  Per- 
nambum agradecendo a s  homenagens do Instituto de S. Pauln 
prestadas a o  centenario da revolução de 1817, e do dr. Mwio d e  
Mello, socio correspondente em Recife, communicando ter re- 
presentado a nossa associação nas solennidades com que Pernam- 
buco commemorou a passagem daquella data historica. 

O dr. Affonso Taunay communicou, em officio, haver assu- 
mido a Directoria do Musêu Paulista. 

Attendendo ao pedido, por carta. do consodo sr. Julio Com- 
ceição, a casa designou uma commissão composta dos -S. drs. 
Alfredo de Toledo, Gentil de Moura e Affonso & Freitas para 
acompanhar a s  experiencias que aquelle senhor vae proceder em 
Santos com o apparelho de sua invenção destinado Q des tn t i çá~  
da - "Atta Sedens". 

Na segunda parte da ordem do dia o Sr. AffonsoA. de Frei- 
tas, usando da palavra, estuda longamente os-factos da nossa 
historia patria que deí-am l o g a ~  á dissolução da nossa primeira 
constituinte e o juramento da Constituiq5o.o- do imperio a 25 de 
Março de 1824. 

O orador foi muito cumprimentado ao  terminar sua palestra. 
Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhas. . . 

(a) Ufaaa A de Fràh. 
(a) P& Dke de a m p a  
Ia) LsllL Vieira. 

ACTA DA 5.- SESShO REGIMENTAL EM iã DE 
ABRIL DE 1Si7 

Presidencia do sr. 1Woiuo A. deTíS- 

Aos 20 dias do mez de Ahril de 1917, Bs Xl horas, realisou s 
Instituto Historico e Geographim de S. Paulo, em sua séde 

. . 



of t h e  New York Fublic Library"; "La Belgique neutre e t  
loyale"; "Revista do rnstituto Archeologico e Geographico d e  
Alagoas", volnme correspondente a Janeiro --junho de 1916; 
<'F'ubIicações do Archivo Nadonal", XV volums; "Annaes d o  

O Instituto, d a a r a  o orador, fez-se representar nas cem-- 
m o n h  funebres que se d i s a r a m  em suffragio dos pranteados. 
mortos. 

Completando e s a s  justas e devidas homenagens, o sr. presi- 
dente determinou a consignação, na acta dos trabalhos, d e u m  
voto de profundo pesar pelo desapparecimento daquelles pres-~ 
an tes  cidadãos e da veneranda matrona patricia ira. d. Maria 
CarolTqa Arantea 

Passando-se á segunda parte da ordem do dia, a sr. presi- 

dando um alto cunho P obra que immort.alisou 



Finda a leitura, o :r. Affonso A. de Freitas foi muito 

App. em 5 - 5 - 917. 

(a) Affonza A de Freitas 
(a) ' P& Dias de 4hmpo~ 
(a) Americo Br+&aaC 

ACTA D A  62 SE* ORDFNARIA EM 5 DE MAIO DE 1911 

Presidencia do sr. Affonso A. de FRitaí 

Aos cinco dias do mez de Maio de 1917, na séde social á 
Tua Benjamin Constant n. 40, realisa o Instituto Historico e 
Geographico de  S. Paulo a 6: sessáo ordinaria do corrente amo. 

Presidiu a sessão o Sr. Affonso A. de Freitas que teve por 
secretarios or srs. coronel Pedro Dias de Campos e dr. Americo 
Brasiliense tendo tomado parte nos trabalhos alem desses con- 
socios mais os srs. drs. Horta Junior, Ernesto Goulart Penteado, 
Eugenio Egas, Eduaxdo Loschi e mon~enhor Ezechias Galvão 
da Fontoura. 

Iniciados os trabalhos é lida, posta em discussão e appro- 
vada por unanimidade de votos a acta da sessão anterior. No ex- 
pediente foram lidos niimerosos papeis entre os quaes um officio 
do iIlu3tre pintor Benedicto Calixto, cartas do dr. Gentil de 
Moura e coronel Lellis Vieira e t e l e g r a m a  do sr. Julio Concei- 
$50 enviando pesames ao Instituto pelo infausto e prematwo 
passamento do dr. Alfredo de Toledo. illustre e benemento vice- 
presidente do Instituto. 

Na primeira parte da ordem do dia o Sr. presidente da ses- 
são, usando da palavra, diz caber-lhe o doloroso dever de com- 
municar á casa o fallecimento do dr. Alfredo de Toledo, eocio 
óenemerito e vice-presidente do sodalicio. 

Amigo intimo e admirador do grande espirito que acaba de 
se extinguir, não sabe si terá a serenidade precisa para formular 
a communicaçáo do infausto acontecimento. Talvez seja a té  des- 
necessario fazer o elogio do extincto perante seus pares e perante 
.o publico que, com generoso interesce mstuma acompanhar os 
trabalhos do Instituto. 



social, Alfredo de Toledo conjugando seus esforços com os de  
Miranda Azeredo, Pereira Guimarães, Cons. Duarte e alguns 
outros benemeritos e abnegados, metteu hombros á empresa 
e elle, que nunea na vida pediu coisa alguma para si, bateu d e  
porta em porta em solicitações a amigos, e a relação de &na- 
tivos apresentou fòi sem duvida das mais vultosas. 

A sua baliotheca par t i cuk  foi por muitas vezes desfal- 
cada de lívros raros, que o seu amor pela nossa instituição levava. 
a offertar á nossa bibfiotheca. 

A revista do Instituto a elle deve em maxima parte o ser 
c considerada uma das mais recommendaveis publicações do ge- 

nero: seu principal redactor, por dilatados annos, nunca lhe fal- 
taraq,<-+alhos inéditos para sua piiblicação, mercê de sua 
operosidade infatigavel, sendo essa uma das modalidades mais 
interessantes da accáo do dr. Alfredo de Toledo, no seio da 
aggremiação. Quando, em instantes de enlanguecimento a que, 
como o individuo, estão tambeni sujeitas as collectividades, a 
defiencia de ineditos para o annuario se manifestava, Alfredo 
de Toledo pedia e instava aos confrades para que produzissem, 
lembrando-lhes assumptos, encorajando-os na twefa ardua até 
obter a certeza de que o trabalho seria escripto, continuando sua 
solicitude incansavel, em caso de esmorecimentos, numa quoti- 
diana pertiaacia, até que f o s ~ e m  entregues os originaes para a 
irnpressâo. 

Foi um bom e um puro: um indeiesso h tador  cujos es fo r~os  
beneficamente aproveitaram ao  Instituto. 

Continuando o Sr. presidente decla.ra que a Directoria ji 
p&Kíde6ciod para que o retrato do dr. Alfredo de Toledo fosse 
colidéadb na sala das sessões, e determinou que na acta dos tra- 
Wos fosse consignado um voto de profundo pesar pelo lamen- 
t a e l  Bf.ontCfimento. Conduindo pediu o sr. Affonso de Freitas 
á essa para deliberar sobre outras manifestações de pesar, mais 
amphs e mais sieificativas que se alliem e completem ás que, 
na estreiteza do repimento, acabam de ser autorisadas pela mesa. 



s e  realisar uma sessão magna de homenagem, por occasião do 
trigesimo dia do fall'ecimeuto do Sr. &. Alfredo de Toledo, offere- 
cendo-se no seu caracter de orador official do Instituto para 
fazer o necrologia do illustre extincto. 

Falla tamhem mons. Ezechias Galvão e, lembrando a amisade 
que o unia ao dr. Toledo e o facto de ter sido elle o baptisaute 
d o  saudoso vice-presidente do Instituto. promptifica-se ã cele- 
orar, em nome do 'Instituto Historico, uma missa em suffragio 
da alma do pranteado cousocio. 

O Sr. presidente declarou que, julgando bem interpretar o 
pensamento da casa, deixava de submetter as duas propostas á _ discussão, dando-as por approvadas. 

Em relação ao  offerecimento de mons. Ezechias Galváo da 
Fontoura ficoudeliberado que a missa será rezada n a  Capelia 

-do Recolhimento da Luz, ás 8 horas do & i  8 do corrente. 
Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos 

e designado o dia 19 para a realisação da 7.' sessão regimental. 
App. em 19 - 5 - 917. . . 

(a) Attoola A de firit.r 
(a) Pedra Pilu de 
(a) L;ent V i  

ACTA DA 7.' SESSAO ORDINARIA EM 18 DE MAIO DE 191'1 
. ~ 

Presidencia do sr. Áff- A da F& 

Sob a presidencia do sr, Affonso A. de Freitas, secretariado 
pelos srs. coroneis Pedro Dias de Campos e João Lellis Vieira 
realisa-se a 7P sessáodo Instituto convocada para a eleiçfio de . ' 

cargo de vice-~residknte. vago pelo faiieeimento-do sr. dr. AI- 
e e d o  &e Toledo. 

Alem dos societarios que compuseram a mesa compareceram 
mais os srs. drs. José Torres de Oliveira, Antonio Egydio.MBr- 
tins, Ernesto Goulart Penteado, Francisco A. de Almeida Mora- 
to ,  Americo Brasiliense, Horta Junior, Manoel P. GuimarZes, 
Humbqto de Queiroz, Diogo de Moraes, Mondim Pestana. 
Range1 de Freitas, João d e  Cerqueira Mendes, Eugenio Egas, 
-nego dr. Hygino de Campos, Ricardo Severo, Augusto &e 
Siqueira Cardoso, Affouso de Taunay, coronel Ludgero de Castro, 
padre Deusdedit de Araujo, commendador Ramalho Ortigáo, 



el, Benedicto Calixto, senador Luiz Piza, 
Reimão, Leoncio do Amwal Gurgel e 

Birfao H- de Mello, que foi portador de um seu retrato 
tirado na +a em que r. exa. presidiu os destinos da então 
provineiade S. Paulo. 

 as&&-se á'segunda parte da ordem do dia; o Sr. presi- 
dente &n&a declarou que se iam iniciar os trabalhos da eleição 

prc&&rnegto da vaga de vice-presidente: preliminarmen- 
te, prCm, h s n l t a v a  a casa si as procurações de voto que 
*citavam sobre s mesa enviadas por divérsos associados iqmssi- 
bilí@d& de - oamparecer pessoalmente, deveriam ser acceitas 
oa não. ~. ~ ~ 

' . f r ~ ~ % ~ ~ ~ , , v a r i o s  socios prB e S n t r a  a aceitação de proaira- 
*s: posta a votos o alvitre de sua acceita$ão, foi elle regeitado 

1 por maioria absoluta. 

qpe,os srs. consocios se .munissem das rea- 

a sessão o sk. presidente nomea escrutinadores 

votos suffragando o nome de mons. Ez 

tado da apuração, o sr. presidente procl 
'midade de votos, mons. Ezechias .@lvão 

a tratar o s r .  presidente encerrou a 



para a sersão magna a reaiisar-se em 5 de Junho proximo em 
homenagem á memoria do saudoso ex-vice-presidente do ímti- 
tuto, sr. dr. Alfredo de Toledo. 

(a) Altwro A. da F m t u  
(a) Pedro Dias de 

ACTA DA S E S a O  DE HOMENAGEM A' MERIORIR DO 
DR. ALFREDO DE TOLEDO, REALISADA A- 5 DE 

JUNHO DE 1917 

Presidencia de h. Ihchiias W*áo da Fdoum 

Aos cinco dias do mez de Junho de 1917 no salão nobre do 
Instituto Historico e Geographico de S. Paulo, realisa-se, ás 20 
horas, a sessão de homenagem á memoria do dr. Alfredo de 
Toledo fallecido a 1.O de M,aio no exercicio do cargo de vice- 
presidente do Instituto. 

Os trabalhos foram dirigidos por mons. Ezechias Galvão 
que teve por secretarios os srs. Affonso A. de Freitas e coronel 
Pedro Dias de Campos. 

No expediente foram lidos divernos officios e cartas de socios 
e~ admiradores do extinsto que se faziam representar, na impossi- 
bilidade de comparecerem pessoalmente, assim como um tele- 
gramma do sr. dr. Oliveira Lima, concebido nos seguintes. 
termos : 

"Ao Instituto Historico e Geographico de S. Paulo, 
na pessoa de seu presidente, cumprimenta attenciosa- 
mente o consocio M. de Oliveira Lima e apresenta seus 
sentidos pesames pelo fallecimento do'seu 1.' viee-presi- 
dente, dr. Alfredo de Toledo, a quem o prendiam laqos 
estreitos de estima e reconhecimento e a quem o Insti- 
tuto Paulista devia um constante devotarnento, que muito 
contribuiu para o bem da aesouaçáo que hoje deplora a 

Junta-se de todo o coração a quaesquer homenagens 
que forem tributadas á sua memoria." 



. .. Na -de& dos trablhos p Sr. arcediago ~zech i a s  Galváo 
da Fontmra depois de longamente se referir em termos cari- 

extendeu-até o momento de sua morte. 
O orador terminou o ,  seu discurco dizendo: 

"Forç&so é reconhecermos que a memoria de Alfredo 
de Toledo jamais se apagará, jamais desapparecerá dos . 
fastos da vida social e literaria de S. Paulo. 

Oraram kmbem os srs. drs. Armando Prado, em nome do 
Instituto, dos Advogqdos de S. Paulo; Albatenio Caiado da 
Fonseca e Fqreira  Alves Junior, em nome do gremio literario 
e da sociedade de letras "Alvares de Azevedo'' sendo muito 
applaudidos ao terminarem seus discursos. 

paliou tunbeni o Sr. dr. Joaquim Augusto Ferreira Alves, 
'agradecendo, em nome da famiiii do Sr. dr. Alfredo de Toledo, 
ar  homenagem que á memoria do extincto acabavam de ser 
prestadas. 

Estando exgottado o programma das homenagens que cons- 
tituiam o assumpto da sessão o sr. presidente encerrou .os tra- 

. balhos c&dando os srs. ewietarios presentes para a sessão 
ordiinarii) de 20 do corrbte.  

Na se&& de homenagem ao sr. dr. Al f reh  de Toledo esti- 
veram pxesentes o s  consocios srs. arcediago Ezechia~ ~ a l v á o  da 
Fatoata, Affonso A. de Freitas, Pedro Dia* de Campos, Joáo 
Wetter, Aatodio Eggdm MaJtins, Eugenio Egas, Joáo de Cer- 
queira .Mendes, Ernesto Goulart Penteado, João Baptista Rei- 
mBb, DMnysiO Caio da Fonseca, Ramalho Ortigão, wnego Hy- 
gim de Gmpos,  Lellis Vieira e Armando Prado; Plinio Barroso 
r c p r m e  do Instituto dos Advogados, Armando Pinto, pela 
-Sociedade de Letiás "Alvares,de Azevedo" e Vjcente de Paula. 
Azevedo pelo k t r o  Literario "Alvares de Azevedo'' alem do? 



convidados seguintes : Hònorio Femandes Monteiro, Justo 
Seabra, Barros Barroso, Mario Mazagão, Ferreira Alves funior, 
Affonso de Freitas Junior, João Cavalcante Filho, José Ayrusa a 
ministro J. A. Ferreira Alves. 

- 

(a) Mons. Ezechb Calrio do Fonmma 

A m A  DA 9 i  SESSAO REGIMENTAL EM XJ DE 
JUNHO DE 1917 

Presidencia do sr. AreedLgo Eophi.. G.hrio do F-ra 

Aos 20 dias do mez de Junho de 1917, ás 20 horas, realisa 
o Instituto Historico e Geographiw de S. Paulo a 9.* sessão regi- 
mental do corrente anno. Os trabalhos foram presididos por 
mons. Ezechiis Galváo da Fontoura e secretariados pelos srs. 
Affonso A. de Freitas e coronel Pedro Dias de Campos, tendo 
compartido delles os  consocios srs. senador Luiz de Toledo Piza. 
dr. José Torres de Oliveifa e coronel Joáo Lellis Vieira. 

Lida, posta em discussão a acta da sessão de 5 do corrente, 
passa-se ao expediente que constou da leitura de uma carta do 
socio correspondente Sr. dr. Nelson de Senna enviando pesames 
ao Instituto pelo fallecimento do dr. Alfredo de Toledo, de uma 
circular do "Gremio Literario da Bahia" communicando a elei- 
$80 de sua nova directo~ia e um officio da secretaria do Insti- 
tuto Geographico da Bahia solicitando a remessa de djversos 
numeros da nossa revista, e da apresentqão de offertas de 
livros, folhetos e revistas, destacando-se*entre ellas um exemplar 
da "Panoplia" mensario de arte, sciencia e literatura que acaba 
de apparecer nesta capital; diversos exemplares da "Carta a 
Capistrano d'Abreul' por Martim Francisco; "Candidaturas 
Presidenciaes" por Platão Junior; "La Mo.rale e t  la Politique" 
por C. de Toledo Piza, "Desenove Cartas Ineditas do Padre 
Antonio Vieira", etc.. 

Na primeira parte da ordem do dia o Sr. presidente declarah- 
do vago, pelo fallecimento do titular, Sr. dr. Alfredo de Toledo, 
um dos logares da commissáo de redacçáo da Revista nomeia 



occorrido a 11 do corrente. 

"Os folguodGinfantis no velho S. Paulo", e "A folia do Es 
p i r i t ~  Çzato nos awdores da Paulicéa". 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. presidente, depois d 
agradecer a presença dos senhores consoc~os, encerra a sessiio. 
e m o c a  2 rebinte para 5 de Julho vindouro. 

(a) M a r  Ewhiro GJ.rS;o da Fmtooia 
(a) Affai.o A k Freitu 
(a) Lent V k m  

A ~ A  DA i* SESsm ORDI~ARIA 5 DE 

JULHO DE 1917 



Espanhol de Santos'' correspondente ao anno de 1916 - "Meu- 
sage ptesentado a la Asembléa Nacional &r. e1 sr. .Don Carlos 
Melender" enviado ao Instituto pelo gabinete daquelh presiden- 
cia; "Revista Pedagogica", de Junho ultimo, etc., etc.. 

E' lido um officio assignado pelos srs. Francisco J. Ros. 
presidente e ELeat Montero Hustamante, secretario, em u e  o 
Instituto Historico e Gkographico do Uruguay, installado em 
Montevidéo, envia càlorosas saudações ao  Instituto de S. Paulo, 
conjunctamente com os protestos da mais cordial amisade, dia- 
nifestando o desejo de, com elle) "estabelecer relações de teci- 
ptõcidade e intercambio inteiléctual, num labor de cooperação 
ibspirado nos ideaes de solidariedade seientifica ue presidem 
e õriintam o piogramma das duas corporaçóes simi 7 ares,, promo- 
vendo dentro de sua esphera de acçáo o estreitameuto de vinculos 
espirituaes que unem o Uruguay ao Brasil e aos demais povõs 
do continente". 

Passando-se á ptimeira parte da ordem do dia, o sr. Affonso 
de Freitas comniunica ter-se a commissão designada para visitar 
O sr. dr. Dionysio Caio da Fonseca, desempenhado dessa incum- 
bència, levando ao distincto consocio os votos que fazia o Insti- 
tuto pelo seu prompto e cbmpleto restatelecimento de saude. 

Continuando com a pede o sr. Affonso de Freitas e 
a casa concede o langamento na acta dos trabalhos, de um voto 
de profundo pesar pelo fallecimento da exma. esposa- do soeio 
benemerito Sr. dr. Domingos Jaguaribe, e communiea iambem 
que o coronel ~ e d r o  Dias pediu excusas de não compareces á 
sessão por motivo de força maibi. 

Usando da palavra o Sr. d.r. Eugenio Egas communica á casa 
que em uma deinolição a que se esta prãcedeiidb na t(iá'25 de 
Prlarço, sobre aan t iga  margem direita do Anhangabahti acaba 
de- ser encpntrada grande copia de munições bellicas como sejam 
balas de canhão, metralhadoras, granadas. etc. e, levando essa 
noticia ao Instituto, pedia á mesa a designatão de uma commis- 
são de tres membros que fossem ao local vistoriar essas muni- 
qóes que 0 orador affirma serem abundantissimas, procurando 
descobrir-lhes a origem. O sr. presidente attendendo á pro- 
posta do sr. dr. Eugenio Egas, nomeia para aquelle fim uma 
commissão composta dos srs. Affonsa de Freitas, Dias de f á m -  
pos e Affonso de Taunay. 

O Sr. senador Luiz Piza lembra, eni relacáo á ptbposta do 
sr. dr; Egas, a existencia em 1876 ou 1878 de iiina fuadição de 
ferro situada mais oii menos no loCal em que acaba ae &+'desco- 



O sr. presidente agradece as palavras do Sr. senador Luiz 
Piza que servirão, por certo, de orientaçao á commissão nomeada. 

çegim* parte . o r d e m  de dia é concedida a palavra 
ãr. Affo- de Freitas que se achava inscripto para fallar sob 
"A Physionomia da Paulicéa nos fins do seculo XIX". 

3Xp.s de informar o auditorio de que o trabalho a cuja 
leitura ia proceder constituia o primeiro capitulo do seu livro 
inédito - "Remiaiscencias e tradições paulistanas" - prendeu 
a @,tenção da ca2a +r cerca de 40 'minutos fazendo a descripção 
pormendsada do que £Ora a cidade de S. Paulo no .timo quar- 
tel do sem10 passado. 

Oconferencista é muito applaudido e cumprimentado ao ter- 
minar a leitura do seu interessante trabalho. 

(a) Mons. Ezadiias cai vá^ da Fwtaira 
(a) A h s o  A. &e Frei* 
(a) Pedro Dias de Campa. 

ACFA DA 11.- SESSAO REGIMENTAL EM tb L- 
-H0 DE 1917 

Aos 20 dias do mez de Julho de 1917, ás 20 horas, em sua 
sede social á rua Benjamin Constant n.O 40, realisou o Instituto 

' Wistarico de S. Paulo a sua 11.. ~ e s s ã o  regimental do wrrente 

Os  t r a b w  f g a m  presididos p ~ r  mons. arcediago Galváo 
d a  Fontoara e secretariados pelos srs. Affonso A. de Freitas e 
.mronel Pedro Dias de Campos, tendo tomado parte nelles, alem 
.dos cbmponeptes da m.ess, mais os consocios srs. drs. senador 
Luiz deTolebo Piza, Francisco Alves da Cunha Horta Junior e - 
.co.ronel João Lellis Vieira. 

Lida, :po:ta em discussão e votação é a acta da sessão passa- 
d a  appro+da sem debates e por unanimidade de votos. 

No expediente o sr. secretario lê uma carta do consocio 



Terminada a leitura dos papeis de expediente. o sr. secre- 
ario accusa a existenck sobre a mesa de diversoe folhetos e 
' vos  ofkrtados ao Instituto, entre os quaes se destacam um 

exemplar do trabalho "Nomes do Dia" do nosso m w i o  dr. 
Couto Magalhães; um exemplar da "Vida e obra de Var- 
nhagen", por Luiz do Amara1 Vagner, etc., etc. 

As offertas são recebidas com especial agrado. 
Na primeira parte da ordem do dia o Sr. Affonm de Freitac 

apresenta a w e c e r  elaborado peia Commissáo encarregada pelo 
Instituto para dizer sobre a origem do material bellico eacon- 
trado na rua 25 de Mafço, pedindo que o mesmo ficas- sobre 

odo o paulista conhecia e estimava, ao benemerito e devotado 
undador da Casa de Misericordia de Campinas dava de toQ o 

coração o seu voto. 
Passando-se i segunda parte da ordem & dia e não havcnds . 

, 

socios inscriptos para leitura dk trabalhos, o Sr. presidente dechrr 
encerrada a sessão e designa o dia 6 do mez proximo vindouro 
para a seguinte reunião. 

Approvado em 6 de Agosto de 1917. 
. . 





contra o Paraguay, tratando-se de muaíções tornadas antiquadas 
e inuteis com a acquisição de modernas armas de guerra.. 

O parecer foi unanimemente approvado. 
Passando-se á segunda parte da ordem dos trabalhos e nada 

mais havendo a tratar foram encerrados os  trabalhos, declarando 
o sr. Affonso de Freitas ficar inscripto para, na reuniáo, a effe- 
ctuar-se a 20 do corrente, ler - o  capitulo intitulado - <'A Folia 
do Espirito Santo em S. Paulo" - do seu livro inedito - "Tra- 
d,içóes e Reminiscenciae Paulistanas". 

(a) Aííomo A. de Freitas 
(a) Pedro WIS de Cai3ipoo 
(a) Americo B-ienae. 

ACTA DA 13p SESSkO REGIMENTAL EM a DE 
&OSTO DE X917 

Presidencia do sr. Affmso A. de Freitas 

Aos 20 dias do mez de Agosto de 1917, sob a presidencia do 
sr. Affonso A. de Freitas que teve por secretarios os srs. coronei 
Pedro Dias de Campos e dr. Americo Brasiliense realisou, em 
sua séde social á rua Benjamin Constant u.' 40, o Instituto His- 
torico de S. Paulo a 13: sessão regimental do corrente anno. 

No expediente foi lido um officio .em que o Instituto His- 
torico e Geog~aphico de Sergipe, communica 3 eleiçáo e posse 
de sua nova directoria para dirigir os destinos sociaes no triennio 
d e  1917-1919, e outro do Sr. dr. Secretario do Interior enviando 
diversos officios e telegrammas do Instituto Historico Brasileiro 
relativos ao projectado Congresso de Historia Continental da 
America a realiçar-se em 1922 e á organisaçáo de um diccionario 
historico, geographico e ethnographico brasileiro. 

Ainda no expediente o sr. 1.' secretario accusa o recebi- 
mento dos seguintes trabalhos impressos: - "Revista Acade- 
mica da Faculdade de Direito do Recife", anno XXIII, .&e 1915: 
"Bulletin de L'Amerique Latine, Sixiéme année, n.O 7 de 1917" 
.:Revista de1 A~chivo d e l a  .Historia.de Ia Republica 'Oriental de1 
Uruguay", v01 VI, remettido pelo Archivo Publico de Monte- 
vidéu; "Revista de Medicina", fasciculo n.O 5-6, orgam do "Cen- 
tro Academico Oswaldo~Cr~z '~  de S. :Paulo ;"Revista,dos Cirsos", 



ri.* 3, anno 8.O. o r g i a  da Faculdadede Medicina de Porto Ale- 
g r e ;  "Relatorios dos trabalhos contra as secas", exeartqdos 
pelò Ministerio de Obt&s h b l i t â s  durante o anno de 1915; 
"Comment iiait kin Cyrle de Lég.etideç" e "Un Royaume en exil, 
&ciítnents du Letvice photogrhphiqiie Beige7', offertados pelo 
Consul Cera1 da Belgica; "Panoplia", brilhante mensatio de 
m e ,  seietitia e iiterathra, que ãpparece a lume nesta Capital; 
"Alma Civica" e 'yo&bs Fatúos", do conhecido publicista Vi- 
truvio Marrondes, offerecido pelo autor, etc., etc.. 

Todas as offertas são recebidas com especial agrado. 
ma primeira parte da ordem dos trabalhos o sr. presidente 

informa á casa da existencia sobre a mesa, de uma proposta 
formulada pelos srs. Affonso A. de Freitas, coronel Pedro Dias 
de  &mpos e dt. Americo Brasiliençe, pwa admissão do sr. conego 
dr. João Martiuç Ladeira, canht!cido orador sacro e apreciado 
intellectual, na qualidade de socio effectivo do Instituto e declara 
que, de accordo com o regimento em vigor será a referida pro- 
posta remettida á Commissão de Admissão de Socios pwa inter- 
posição de parecer. 

Continuando com a palavra o Sr. presidente refere-se aos 
papeis remettidos pelo exmo. sr. dr. Secretario do Interior em 
que é solicitada a cooperação do Instituto na projectada factnra 
,de um diccionario historico e geopraphico e die considerar tal 
cmprehendimento de tamanha magnitude e alevantado patrio- 
tismo que, certo de fielmente interpretar o pensamento da casa 
hypotheca tod.0 o apoio e a melhor vontade do Instituto na 
~ealisação de tão meritoria empresa. 

Entretanto. tratando-se de assumpto que exige A maior pon- 
deração para um resultado brilhante, o w. presidente iembra a 
conveniencia de Se reunir pteliminarmente a Ditectoria do Insti- 
tuto afím de estudar um plano de acção que sirva dd inicio ao 
trabIt1hd innito mais vasto Com que o Instituto deverá contribuir 
para o bom exito do patriotico emprehendimento do Ihstituto 
B~asilêirò. 

Concofdandd a casa com o parecer do Sr. presidente, ficaram 
os  papds sobte a mesa aguardando ulterior delibera$Zo da 
Directoria. 

Em seguida o sr. dr. Engenio Egas declara que, com as 
sauâaçóes mais cordiaes e votos de ptosperidades ao Instituto 
enviados pe1o.s.r. dt. Washington Luis, entrega á &asa um retrato 
lithagraphado do eororiel Miguel de Frias Vaseticellos e um 
exemplar dú "Manumento em memotia do BiigsBeiro Vascon- 
selios" edi~5ti de 1859, affeitas daqúelie iMustte eonsocio. 



A C T A S  

O Sr. presidente agradece novamente as offertas e os votoo 
de prosperidade. 

Nesse momento é recebida pela mesa e lida uma carta de 
mons. Ezechias Galváo, na qual o venerando vice-presidente do 
Instituto excusava-se de comwecer  á sessáo por se'achar en- 

L fermo. 
Tendo-ee prolongado os trabalhos o sr. presidente, consi- 

derando o adiantado da h ~ r a ~ d e c l a r o u  transferir a leitura do seu 
estudo "A Folia do Espirito Sahto em S. Paulo'' para uma das 
proximas sessões, depois do que encerrou os trabalhos e convi- 
dou os srs. associados paya a reunião que deverá ter logar a 5 de 
Setembro p. vindouro. 

(a) Mons. Ezechi i  Gaiváo da Fontoura 
(a) Affonso A. de Freitas 
(a) Pedro Dias de Campos. 

AtTA DA IAa SESSAO REGIMENTAL EM 5 DE 
SETEMBRO DE 1917 

Presidencia de Mms. E x e d i i  Galvão da Fontoura 

Aos cinco dias do mez de Setembro de mil novecentos e 
dezesete, em sua séde social á rua Benjamin Constant nP 40, 
sob a presidencia de mons. arcediago Ezechias Galváo da Fon- 
toura, que teve por secretarios os srs. Affonso A. de Freitas e 
coronel Pedro Dias de Campos, realisou o Instituto Historico 
de, S. Paulo a 14.* sessão regimental do corrente anno, tendo 
compartido dos trabalhos elevado numero de srs. associados. 

Os s.rs. drs. Americo Brasiliense, Affonso de Taunay e Eu- 
genio Egas excusaram-se de comparecer por enfermos. 

Depois de lida, posta em discussáo e approvada a acta da 
iessáo anterior, é despachado o expediente que constou da lei- 
tura de diversos papeis e do recebimento de varios livros, folhe- 
tos, revistas, etc., etc., tendo sido as offertas recebidas com 
especial agrado. 

Na primeira pa,rte da ordem do dia o sr. presidente referiu- 
se aos papeiç remettidos pelo sr. dr. Secretario do Interior, em 
que é solicitada a cooperaçáo do Instituto na projectada factura 
de um diccionario historico egeographico e diz que, de accordo 
com a deliberaçáq tomada na sessáo anterior, a directoria orga- 
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nisou um projecto de factura.de uma "Encyclopedia Paulista" 
que encerre os elementos completos da contribuição com a qual 
S. Paulo deverá concorrer ao trabalho delineado pelo Instituto 
Brasileiro. 

O Instituto Historico Brasileiro ainda não fez sciente ao 
Instituto Historico e Geographico de S. Paulo, do seu patriotico 
projecto de organisação de uma "Encyclopedia Nacional", entre- 
tanto, para evitar dispersão de esforços e para que a contribui- 
ção do Instituto de S. Paulo seja, tanto quanto deva ser, valiosa 
e efficaz e se traduza na maneira a mais pratica e util, ,o sr. 
presidente pede á casa a approvação do projecto a cuja leitura 
o s ~ .  1.' secreta~io vae proceder e que, por sua amplitude, a 
Directoria acredita abranger qualquer programma que sobre a 
materia possa ser delineado. 

Dada a palavra ao si. 1.' secretario passa este a ler o seguinte - projecto: 

"Atteudendo ao honroso convite que, por officio d e  
14 de Agosto, ultimo, lhe foi dirigido pelo exmo.sr. dr. 
Secretario do Interior, do Estado -de S. Paulo, o Insti- 
tuto Historico e Geographico de S. Paulo resolve colla- 
borar com o Instituto Historico Brasileiro na organisação. 
de um-"Dicciona.rio Historico, Geographico e Ethnogra- 
phico do Brasil", assumindo o encargo de preparar a 
parte desse trabalho referente ao Estado de S. Paulo. 

Para a realisaçáo de tão patriotico certamen a dire-- 
ctoria do Instituto organisou o seguinte plano de traba- 
lho a ser immediatamente posto em execução, e para cu 
qual pede o apoio e o concurso de todoi os seus 'socie- 
tarios : 

"1.' - A Commissáo Permanente que deverá re- 
presentar o Instituto de S. Paulo junto ao exmo. sr. dr. 
Secretario do Interior e Instituto Brasileiro, e servir de 
intermediario entre elles e as commissóes paçciaes ficara. 
constituida pela Directoria do Instituto. 

"2.O - Tratando-se da organisação de um "Diccio- 
nario historico, geographico e ethnographico do Brasil". 
resolve a Directoria do Instituto que se constitua o 
sodalicio em secçóes, para o estudo dessas materias e 
suas sub-divisóes com referencia ao Estado de S. Paulo. 

Essas secçóes serão dirigidas pelas actuaes eommis- 
sóes permanentes do Instituto e por mais duas, especial- 
mente creadas, conforme a discriminação infra: 
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Hiltaid & Si PAulo'em todas as suas divisões: - 
coronel Pedro Dias Be Campos, Antonio Egydib Martins 
e di. Joãb Baptista Reimáo. . 

Geogiaphia em todas as suas ramificações, inclusive 
f a u n a e  flora em suas divisóes por provincias: - dr. 
Gentil de Assis Moura, dr. Adolpho Boteliio de Abfm 
Sampaio e mnego d,r. José Hygino de Campos. 

Ethwgf-klihZar - Affonso A. de Freitas, dr. Domin- 
gos Jaguaribe, João Wetter e coronel Joáo Lellis Vieira. 

6%W#kid è Wbli6grapbi: - senador dr. Ix iz  Piza, 
dr. Eugenio Egas, di. Torres de Oliveira, &. Brasilio Ma- 
chado e dr. Horta Junior. 

Liiadca: - (Interpretação dos termos indigenas 
e neologismos introduzidos no dialecto paulista) : - dr. 
WashingtM Luis Pereira de Souza, senador dr. h i z  de 
To1ed.o Piza, Affonso A. de Freitas, dr. Theodof6 Çkm- 
paio e dr. Adolpho Augusto Pinto. 

3 . O  - Para compo.rem as referidas secçóes ficam 
nomeados todos os socios do Instituto residentes no Es- 
tado de S. Paulo, aos quaes será reservada a faculdade de 
escolher a secçáo em qiie pretendam laborar. 

O Instituto Historico e Geographico de S. Paulo, 
assim constituido, tratará immediatamente da organisa- 
+O de uma d'Eneydopedii Patilista" em que se enfeixem 
os  mais completos elementos de um "Diccionario his- 
torico, geogrbphico, ethnographieo, linguistico, biogra- 
phico", e na qual a vida do Estado de S. Paulo appareça 
nitida e fielmente exalçada na sua organisaçáo dè povo 
e no seu evoluir politico, militar, religioso, artistico. 
literario, commercial, industrial e agricdla. 

4.O - Para oyganisação do programma de trabalho 
'e desdobramento das secçôes nomeadas, deverá o Insti- 
tuto aguardar a expedição dos questionarios e do pro- 
gramma de orpnisação a cuja elaboração e9fá proce- 
d,endo o Instituto Brasileiro, uma vez que os nossos tra-, 
balhos deverão ser complementares dos es(orços daquella 
Instituição scientifica na organisação iio grande "Diccio- 
nario Historico". 

A commissão permanente eiittará, desde já, nas func- 
çóes dos seus cargos, communicando officiaimente a 
cada um dos socios do Instituto a respectiva indicação 
pata composição das diversas commissóes parciaes, e 
officiando' ás mfinicipalidades e aos homens iiotaveis em 
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todas as espheras da actividade util do Estado de S. Pau7 
10, em ço~citação de efficaz apoio que se deverá traduzir 
em informações fidedignas como elementos ap~oveitaveic. 
ao patriotico trabalho. 

Para esse fim a commiss+ montará, oa séde dg 
Instituto gm escriptorio onde, diariamente permaqeeerk 
~p @QS seus membros durante o tempo necessarh gg 
-diante. 

Para preparação e expedição & correspondencia que. 
como instrumento de ~ropagánda e estimulo deverá ses 
permanente quer com os elementos exkranhos a colla- 
borir com o Instituto, quer com as respectivas commis- 
sóes parciaes, a commissão contratará os serviços de um. 
escripturario dactylographo, e procurará obter recursos 
não só para manter esse funcsionarie como tambem para 
attender á s  despesas necessarias á acquisiçáo de papeis 
para o expediente, sellos para corresponüencia. etc,  etc., 
f$a dos recursos ordinarios do Instituto visto estes não 
comportarem, presentemente, augmento de despezas" 

Entregue á discussão e votação é o projecto unanimemente 
approvado. 

Tomando a palavra o Sr. Affonso A. de Freitas disse que 
daqui a dois dias passará a data anniversaria da Independencia 
do Brasil. 

Não klará  sobre o facto, limitando-se a pedir ao Sr. presi- 
dente que determine a consignação, em acta, de que ao Insti- 
tuto de S. Paulo não passou despe,rcebido o nonagesimo quintr, 
anniversario da nossa separação politica da velha metropole 
lusitana, Pensa o orador ser ocioso repetir a historia da nossa 
Independeucia como tem sido ella contada até agora. A missão 
do Instituto de E. Faulo deve ser a de colligir documentação que 
ponha os contempraneos e os vindouros ao conhecimento da 
vqdade dos factos, e essa verdade dirá que a acção de S. Paulo 
foi muito maior e muito mais efficaz no grande acontecimento 
do que realmente se suppóe. 

O principe regente e os politicae que o rodeavam mantinham- 
se indecisos e incapam de uma aç@a que mod,ificasse o estado 
politico do paiz, no sentído de uma reforma liberal. 

José Bo+façio, vice-presidente de uma junta governativa 
provinciana, vae a o  Rio de Saneiro, troca ideias com D. Pedro, 
é chamado á mais alta culminaneia do gouerno e as negocio5 
pqW&oço+ madifhm-se iliteiramente, percebendo-se dsrda logo. a 
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eegurança com que se desenvolviam no sentido da  ~ealisaçáo dos 
desejos do povo, que era a independencia do paiz. 

José Clemente Pereira e Estevam Ribeiro de Resende con- 
tribuiram efficazmente para a independencia, mas a terdade é 
.que o cerebro que orientava a acçáo dos politicos da época era, 
incontestavelmente, o grande vulto paulista que o principe re- 
gente elevara, de facto, á presidencia do Conselho de ministros: 
p,rova-o a mallograda tentativa de D. P e d r o e  do seu ministro 
itinerante Resende, de fazerem a independencia nacional nas 
altas serranias de Minas Geraes. 

A missão do Instituto Historico de S. Paulo será a de eluci- 
dar esses factos á luz de documentos irrefutaveis, o què elle fará 
um dia, commemorando assim, da maneira a mais brilhante, o 
facto histonco desenrolado na collina do Ypiranga eprestando 
a mais justa homenagem aos grandes vultos que o prepararam 
.e levaram a effeito. 

Ao terminae o orador as suas brilhantes palavras, recebeu 
.da casa uma prolongada salva de palmas, sendo egfusivamente 
cumprimentado. 

O sr, presidente, proferindo sentidas palavras sobre o in- 
'Iausto passamento do notavel historiador, padre Raphael Galanti. 
determina seja consignado, na acta dos trabalhos, um voto de 
profundo pesar como homenagem ao seu alto espirito de inves- 
tigador dos fastos da nossa historia patria. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. presidente deu por findo? 
os trabalhos e encerrou a sessão, depois de convidar os srs. socie- 
tarios a comparecerem á reunião segui'nte que terá logar a 20 

d o  corrente. 
App. em 20 de Setembro de 1917.' 

(a) Affonso A. de Freitas 
(a) Pedm Diaa de Campos 
(a) Leliia Vieira. 

ACTA DA 15.- SESSAO REGIMENTAL EM 20 DE 
SETEMBRO DE 1917 

Presidencia do sr. Affmso A. de Freitas 

Aos vmte dias do mez de Setembro de 1917, ás 20 horas, 
.em sua séde social á rua Benjamin Constant n.O 40 e sob a presi- 



dencia do sr. Affonso A. de Freitas, que teve por secretarios os 
srs. coroneis Pedro Dias de Campo: e Joáo Lellis Vieira, realisou 
o Instituto Historico e Geographico de. S. Paulo a 15." sessão 
regimental do corrente anno. 

Depois de lida, posta em discussão e approvada a acta da 
sessão anterior, passou-se ao expediente que constou de officios 
e cartas dos societarios srs. drs. Adolpho Angusto Pinto, Fran- 
cisco Alves da Cunha, Horta Junior, Affonso de Taunay e Bene- 
dicto Y i x t o ,  hypothecando o seu apoio intellectual ao Instituto 
na organisação de uma "Encyclopedia Paulista" que elle pre- 
tende levar a effeito em commemoração á data centenaria da 
Independencia do Brasil. 

Ainda no expediente, foi accusada a existencia sobre a mesb 
de diversas offertas em livros e opusculos entre os quaes se 
destacavam a s  dissertações para concurso á cadeira de theoria 
e pratica do Processo Civil e Commercial da Faculdade de Direito 
de S. Paulo, apresentadas pelo societario Sr. dr. Francisco An- 
tonio de Almeida Morato, sob os titulos "Da prescripção nas. 
aqóes  divisorias" e "De como constitue a carta testemunhavel 
um recurso especial" : "Poesias"; do dr. Vicente Mellilo; "Pa- 
noplia", interessante mensario de arte, sciencia e littwatura; 
"Mensagem" dirigida á Assemhléa Legislativa de Sergipe, pelo 
general Manoel P. de Oliveira Valladão, etc., etc.. 

O socio correspondente, Sr. dr. Alberto Frederico de Moraes 
Lamego devolveu, competentemente preenchido, o questionario 
de apontamentos hio-bibliographicos que lhe havia sido distri- 
buido pelo Instituto. 

Passando-se á primeira parte da ordem do dia, o sr. presi- 
dente communicou aos srs. associados ter já a commissáo regio- 
nal designada pelo Instituto para organisar a "Encyclopedia 
Paulista", iniciado seus trabalhos com a organisação tie um 
escriptorio de propaganda, que desde o dia 15 do corrente está 
installado em uma das salas do edificio social. 

A commissáo de admissão de socios apresentou, pelo seu 
relator Sr. coronel Joáo Lellis Vieira, um bem elaborado parecer 
relativo á admissão do sr. conego dr. Joáo Baptista Martins 
Ladeira, para socio effectivo do Instituto, terminando pela accei- 
tação do illustre sacerdote. 

De accordo com as disposi~óer estatutarias em vigor, ficou 
o parecer sobre a mesa, afim de ser discutido e submettido a 
approvaçáo na proxima sessão regimental, a realisar-se no dia 
5 de Outubro. 



Nada mais bav- a tratar o v. preaiknte eqcerrou 9 ara- 
halhas. convidando os frs. conswios para a proxima reupiáo. 

(a) Monh Ezedihs GPZuPo dp F- 
(a) 4ffm.o A de Freitia 
(a1 Pedw Pier de Camaos. 

ACrA DA I&* SESSQ REGMENTAL EM 5 PF. 
OUTUBRO DE 1111 

Aos cinco dias do mez de Qutubro de mil a a v w t o s  e 
dezesete, em sua séde aócial a rua Benjamiu Coastant n.9 49, 
realisa o Instituto Hiaterica e Geagrapbico de S. Paulo a 16' 
sessão regimental do corrente amo. 

Presidiu os trabalhos o sr. areediago Ezechias Galvão da 
Fontoura secretaiiado pelos srs. Affonso A. de Freitas e coronel 
Pedm Dias de Camps. Estiveram presentes, alem dos socios, 
componentes da mesa, mais os srs. drs. senador Luiz Piza, coro-. 
nel Lellis Vieira, drs. Eduardo Loschi, Francisco Horta Junior 
e Affonso d'Eseragnolle Taunay. 

Depois de lida, posta em diseuss50 e app~ovada a acta da 
sessão anterior, passou-se ao expediente que constou da leitura 

, de divepsos papeis entsc os  quaes um officio do "Field Museup 
of Natural History", de Chicago, enviando seus cuinp!imeatos 
ao  Instituto e pedindo permuta das respectivas publiea~óes e 
officios dos srs. drs. Theodoso Sampaia e Averica Brasiliense 
em que estes distipctos w n s ~ c i o s  declaram acceita? o cargo. de 
membro da commissá~ wganjiadora da "Encyclopedia Paulis- 
ta", para que foram eleitos e prwsettetq $lia cwperafáo intel- 
lectual aa realiwçSo do pat~iaticci deaiderqum em qge $ 9 6  

. empenhado o Sodalicia 
Passando-se á primeira parte da ardem do dia foi suboiettido 

á deliberaç5o da casa o parecer da  respectiva ~omtpissão opi.~~&o 
fasse aeceito o qanegq dr. j o á ~  Baptista Martine Lqdeira na 
categoria de soma effectivp do Iostitqto. 

Posto em discussão e votaçáo foi apl)lovado o ?Iludi& mre- 
cer, sendo, acto continua, prnckmado eleita, por unanimidade 
Q votss, o distincto sacardóte. 

pediu depois a pakvya o SE A f f w s a  A. dg Fwitas e diosa 
que, a 21 do corrente mez, o Instituto Historico Bra&eirq hs- 
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tejari a passagem do aeptuagesimo nono anniversario da sua . fundação. 
Lembrau a uniformidade de vistas e identidade de program- 

ma de trabalha inaltera~elmeute mantido, saiientoq as estrei- 
t w  relaçóes de cortezia e desinterespzda camaradagem que unem 
o Instituto Historico e Geogr~pbica Brasileiro e o Paulista, e 
ropoz que o Sodalicio se fizesse representar nas commemora- 

$es projectadas pelo Instituto B~asileiro, por uma commissão 
que á veneravel aggremiação nacional leve oe votos de pros- 
peridade e as seguranças da lidima amizade do Instituto Historico 
de S. Padca 

Para o degempenha dessa missão a oradoa indicou ca nomes 
dos s r s  drs. Baráa de Brasilia Machado, Eugcnio Egas e Gentil 
de Maura. todos pertencentee ao quadro s d a l  daa duas aggre- 
miaçóes scientificas, 

A pspposta do y. Affansg. A, de Freitas foi approvada por 
u~animida,de de votos. 

Faltsu ainda a sr. Affooso de Freitas: referindo-se á roxima 
passagem da centenarm da iadepedeacia, disse que o f nstituto 
Historica de S Paulo &o devia s~mente agir no desempenho da 
mis& d u a ,  aliás, de organisador dos fastw da aetiaidade pau- 
lista em =% rnultiplas modalidades na consecução do ideal de 
nossa emancipação ecanomica e da sua comparticipação maxima 
na realisação da nossa independencia politica. 

Ao I~Lltitute Wnlisa, a todo paulista prQiota, continuou o 
O=&, OCCOIIQ ainda O &ver âe, CUihl)rndo OS saetimentos de 
affectividade, de respeito e de v«iertç%o pelos ~Etos que. na 
abnegação cie aeenàrade amor da Fatria, prepararam o Brasil para 
eaipreend-imentes maiores, P R ~  tambem do qila do 
nos resta dos grandes fadares da wssa nacionaSdadr inde- 
penáente. 

A teria pattlista ~ B e a  wn sai sdo os restos m e t t u s  $p 

muitos de seus fillios que mais yocmkencia tiveram na forma- 
ç&o d a  nas* l&rd& poliiica. 

Dos Andmda9 pada S, Pavh  i W  as sepubulas nlintz das 
quaes a piodwpa cariodade i d  o epitaphi que a vgmmqáo 
populaj traçou, pelo punho de humilíh filha do poaw?, a mais 
toecbete, wgm+siv?, siac~r* e exp- hqaw)nageilli at4 hoje 
groaita$l ;so P~txiarcha da Indepswk~ia. 

Tarnkm o has te i ro  ~mziasa das aos~bs t s a & k s  p o h i  
uSPeP o do bpiosa militar que d a v a  o guarda de 
honra na &pia jornada de 7 de Setembro de 1822; o jPrãgo- do 
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triumviro de 1831; a sepultura do primeiro brasileiro que pra. 
clamou rei do Brasil o principe D. Pedro.. . 

Mas ficará insatisfeita a curiosidade que hoje pretenda saber 
onde param os restos daquelle que melhor defendeu os interes- 
ses brasileiros nas Cortes de Lisboa e que, quando ministro da 
Justiça e quando regente do Imperio, salvou o Brasil da anar- 
chia e da ruina, do padre Feijó cuja petrea inflexibilidade e ia- 
domita energia ficaram sem exemplo no ~ e r i o d o  bragantino im- 
perial. 

De facto, apesar do fallecimento do grande patriota ter 
occorrido nesta Capital em época nossa contemporanea quasi, 
ignora-se hoje o local cwto em que jazem os preciosos despojos 
do extraordinario politico do primeiro imperio e do periodo 
regencial. 

A tradição guarda a memoria do enterramento do grande 
patriota na egreja da Ordem Terceira do Carmo; a trasladação 
sobrepticia, quasi violenta, em dois de Novembro de 1852, dos 
seus restos, promovida pela Ordem Terceira de S. Francisco, ds 
qual era então ministro o brigadeiro Tobias de Aguiar, para a 
igreja de S. Francisco, tradição essa confirmada, em sua essen- 
cia, por dois documentos officiaes, um delles referente ao pri- 
mitivo enterramento e outro á trasladação. 

Mas em que ponto do cemiterio privado de S. Francisco es- 
condeu a ciumenta veneração do chefe da revolução de 42, os 
restos mortaes do illustre engeitado da rua da Freira? Eis o que 
ignoramos e o que o Instituto de S. Paulo deve tomar por com- 
promisso de honra esclarecer, afim de que possamos mostrar aos 
compatricios de 1922, venerados como devem ser, os despojos 
daquelle que, si não foi o "Marechal de ferro" dos tempos anti- 
gos, como que,rem alguns, é porque, verdadeiramente, Floriano 
é que foi o Padre Feijó dos tempos medernas. 

Concluindo sua brilhante oração, o sr. Affonso A. de F r ~ i t a s  
propoz que a casa designasse uma commissão que se incumba 
de proceder ás necessarias povidencias para o encont,ro dos res- 
tos mortaes do padre Feijó. 

A proposta do sr. Affonso de Freitas é approvada por unani- 
midade de votos, sendo designados para comporem a referida 
commissão os srs. senador Luiz Piza, coroneis Pe&o Dias de 
Campos e Lellis Vieira, Affonso A. de Freitas e padre Deusdedit 
de Araujo. 



Nada mais havendo a tratar o sr. presidente encerrou os tra- 
balhos designando o dia 20 do corrente mez para a realisaçh 
da sessão seguinte. 

(a) Mons. E x d i s  Galváo da ~ontaira 
(a) Affauo A. de Freitas 
(a) P&o Diaa de Campos. 

ACTA DA 17.* SESSAO REGIMENTAL EM 20 DE 

OUTUBRO DE 1917 

Presideneia do sr. Arcediago Esechias Galvúo 

Aos 20 dias do mez de Outubro de mil novecentos e dezesete, 
na séde social á rua Benjamin Constant n.O 40, ás 20 horas. 
realisa, sob a presidencia do Sr. arcediago Ezechias Galváo da 
Fontoura que tem por secretarios os srs. Afhnso A. de Freitas 
e cororiel Pedro Dias de Campos, o Instituto Historico e Geogra- 
phico de S. Paulo a sua 17.P sessão regimental do corrente anno. 

Estiveram presentes, alem dos srs. societarios componentes 
d a  mesa, mais os srs. drs. senador Luiz Piza, eoroneis Pedro 
Dias de Campos e João Lellis Vieira, Americo Brasiliense, Mario 
Henrique da Silva, e doutora Maria Renotte, e numerosos visi- 
tantes. 

Depois de Iida, posta em discussão e votação foi, por unani- 
midade de votos, approvada a acta da sessão anterior. 

No expediente fo,ram accusadas diversas offertaç de livros. 
folhetos e revistas, sendo todos recebidos com especial agrado 
pelo Instituto. 

Foram lidos diversas cartas e cartoes de associados e de 
pessoas extranhas ao  Sodalicio congratulando-se com este pela 
resolução tomada de serem procurados os restos mortaes do 
padre Feijó. 

Os srs. drs. Gentil de Assis Moura, Dionysio Caio da Fonse- 
ca, Victor da Silva Freire, Humberto de Queiroz e Luiz Gonzaga 
d a  Silva Leme escreveram ao Instituto, em resposta aos officios 
que lhes foram endereçados hypothecando sua, coadjuvação intel- 
lectual no preparo da "Encyclopedia Paulista", patriotico traba- 
lho de que o Sodalicio assumiu o encargo de realisar em com- 
memoração á passagem do 1.O centenario da Independencia 
Nacional. 



Aindii np eqpediente o sr! Affonso A. de Freitas decla~oy que 
L g.r~fliptsrio da commissão organiqadorq da -"Encyclapedia Pau- 

lista" já se acha funccionando permanentemente das 13 i s  16 
horas, assim como a secretaria do Instituto, onde diariamente 
será e ~ ~ a n t r a d a ,  das 15 ás 16 horas ym dos srs. secretariog, que. 
attenderá não s& em assumptqs referentes á aggremiação, com3 
tambem aos attinentes ~rganisaçáo da "Encyclopedia". 

Não havendo assumpto de primeka parte de ordem do dia, 
passa-se á segunda, sendo &+ a palavra ao sr. Affonso A. de 
Freitas que se achava inscripto para ptoceder a leitura de mais. 
um capitula do seu livro i ~ ~ d i t o  - "Tradiçóes e reqiniscencias 
paulistanas". 

O distincto secretario do Instituto e apreciado intellectua, 
subindo á tribuna, tratou longamente da "Folia do Espirito San- 
to", sendo, ao terminar, saudado por prolongada salva de palmas. 

Pediu em seguida a palavra o sr. coronel Lellis Vieira e disse 
que trazia ao conhecimento da casa a ideia que tem de, 6pportu- 
namente, proceder a leitura de um trabalho sob o ponto de vistu. 
historico, 'do momentoso assumpto que occupa a attençáo da. 
imprensa e do mundo intellectual brasileiro. Diz que, apparente-. 
mente, esse asnumpto parece escapar ás cogitações do Instituto, 
porem procurará enquadr+l:o de modo a ennotitnir materia que. 
se adapte á attenqão do Instituto. 

. . Refere-se ao Imposto Unico, assumpto que vem merecendrr 
grandes estudos, tanto na Inglaterra como na Argentina, e pro- 
curará encontrar nas suas indagaqóes motivos que reflictam nas 
poprias nacionalidades como factores do seu desenvolvimento 
social e neste caso pqece-lhe que o Instituto poderá ouvil-o. 

Pedili-a palavra o :rI genador e, Luiz Piza e diz .e 3 ma-~ 
teyis dp  os& vnico, 6 bastante interessante, mormente agora 
em que se verificam milhares de aeroplanos ao serviço da con- 
flírgração e, finda esta, os similares desses íipparelhos consti- 
t u i r * ~  'cs~títlnente slementos de t1ansperte de prqductos sem 0s 
MUS alf3ndeg~ios  e ar isso não 6 demais qqe se-agite essa. 
questão do Imposto &ico : d e i i i i o s  pre;er que depois das gx- 
p$ricngiyj & grande gqerrs nF+ haverá ~ q i s  fronteiras. 

Os recprços da qstada deveráo pyovir da terra e talvez dos 
i&cremento~ que #q. tiuer recgbio rea1isêpdo:st: a ideal de todq* 
as e~onafflistas, que é ni%o gnerar a cirs~laçfie e d e b r  po capital- 
dùikeirq, e ao trabalha ê nia*inia liberdade. E ~ I  segu i6  pediu 
a palavra o sr. dr. Mariq Heprique <: fez pmbetp lqrg+s consi- 
deraçães sc>bre o assumptg da ImposW U~ico ,  alongaqdo:se com 
brilhautismo sobre a materia. 
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O mesmo consOrio pediu tambem fossé inscnpto para nu% 
proxima sessãb falai sobre o Jiideu, botavel diamatuigo biié i -  
leiio, cuja obra importantissma se desenvolveu em Portugal, dei- 
xándo um piofundo sulco do seu extraordinario talento. 

Nada 'mais havendo a tratar foi encqrada a sessão, convi- 
daido o si. ptesidente os srs. conecicios para a proxima rêuniáo 
a tealisar-se a 25 do corrente. 

(a) Mbns.. Ezeebh. Gniiiãa da Foiittdih 
(a) A#fonu, A. & F&ba 
(a) LeEs Vieira. 

A0.k DA SESSAO b E  E k a R R A M k m  EM 2ç DE 

OUTUBRO DE 1917 

Presidencia de Moas. Ezeehias Ciliáo da FOII~OIWO 

Aas vinte e cinco dias do mez de Outubro de 1917, ás 20 
horas, na séde social, á rua Benjamin Constant 40, tealisa o 
instituto Historico e Geographico de S. Paulo a sessão d'e en- 
cerramento dos trabalhos regimentaes correspdndentes ao 23." 
anno de vida social. 

A aeesááq foi piesidida por Mons. Ezechias Galváo da Fon- 
toura e secretariada pelo? srs. Affonso A. de Freitas e João Lellis 
Vieira, tendo tomado parte nos trabalhos. alem dos memhros 
componentes da mesa, mais os  consocios srs. senador dr. Luiz 
Pim, drs. Ernesto Goulart Penteado, Francisco Alves da Cunha 
Horta Junior e Humberto de Queiioz. 

Depois de lida, poeta em discussáo e apwovada a acta da 
+euniáo anterior; passou-se ao expediente que constou da leitura 
de  diveis* qiS$is; tiitte ,os quaes um officio do SI. dr. Mario 
de Assis Motira, Be Ribtlfso Pfeto, e uma carta do sr. dr. Edmun- 
do Krug, de Santos, em que estes dignos consocior hypothecam 
sua moperação intellectual na factura da "Encyclopedia Pau- 
lista". 

Fbi aecksddo 0 recebitnento de um vollinie dPs e&fwencBb 
sobre Machado de Assis offertado pelo sr. dr. Alfredo Pujol; de 
um exemplar du "Boletim do Instituto de Engenharia" e de 
diversos nurneros da "L'111u:tracion". 

Na primeira patte da ordem do dia o sr. 1.8 <St'crktario pede 
a palavrk pafa relatar a$ occbtrencias sociaes do. exercicio que 



A C T A S  

no momento era encerrado. S. S. refere-se á constituição da 
actual directoria modificada pelo fallecimento do pranteado vice- 
presidente Sr. dr. Alfredo de Toledo, e pela eleição de Mons. 

Registra o parecer apresentado pela Commissão encarregada 
de estudar a origem do material bellico encontrado na Varzea 
de S. Bento, os trabalhos encetados para a descoberta dos restos 
mortaes do Padre Feijó e para a organisação da "Encyclopedia 
Paulista", referindo-se em seguida ás sessõas e ás conferencias 

Durante o anno, diz o relatorio do sr. 1.O Sevetario, ~ealisa- 
ram-?e 18 sessões, das quaes, 17 regimentaes e uma extraordi- 
naria, e foram lidos os seguintes trabalhos: 

Sessão de 6 de-Fevereiro: "O nonagesimo anniversario da 
fundação da imprensa em S. Paulo". 

Sessãode 6 de M,arço: "O Centenario da Revolução Per- 
nambucana" pelo 41. Domingos Jagnarihe. 

Sessão de 21 de Março: "A Constituição de 25 de Março". 
Sessão de 20 de Abril: "A execução de Tiradeutes". 
Sessão de 5 de Junho: "A Physionomia da Paulicéa nos fins 

do seculo XIX". 
Sessão de 6 de Agosto: "Parecer relativo ao'material bellico 

encontrado na Varzea de S. Bento". 
Sessão de 20 de Outubro: "A Folia do Espirito Santo". 
Concluida a leitura do relatorio do sr. 1.' Secretario, e não 

havendo materia de segunda pa.rte de ordem do dia, o Sr. presi- 
dente encerra.a sessão, depois de agradecer a coadjuvação dos 
srs. Societarios nos trabalhos do exercicio que findava, e convida 
a todos os presentes para assistirem á sessão magna a realisar-se 
a 1.O de Novembro, ás 20 1/2 horas. 

(a) Altino Arantes 
(a) Affoaao de Freitas 
(a) Pedro Di de campos. 

ACTA DA SESSAO MAGNA EM 1.0 DE NOVEMBRO DE 1917 

Presidencia do s;. d,r. Altbo Arantm 

Ao primeiro dia do mez de Novembro de mil novecentos e 
dezesete, em sua séde social á rua Benjamin Constant n.O 40. 
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realisou o Instituto Historico e Geographico de S. PAulo, sob a 
presidencia do sr. dr. Altino Arantes que tem por secretarios os 
srs. Affonso A. de Freitas e coronel Pedro Dias de Campos, a 
sessão magna commemorativa da passagem do 23." anniversario 
de sua fundação. 

A's íQ lJ2 horas, viam-se no recinto os srs. drs. Altino 
Arantes, Raphael Sampaio, Affonso A. de Freitas, Affonso d'E 
Taunay, Eugenio Egac, coronel Pedro Dias de Campos, Benedicto 
Calixto, Ludgero de Castro, coronel João Lellis V-ira, profes- 
so? Ramon Roca Dordal, dr. Dionysio Caio da Fonseca, dr. Frau- 
cisco Alves da Cunha Horta Junior, membros do Instituto e 
senhoritas Odette e Maria Apparecida de Freitas, capitão Afro 
Marcondes de Rezende, Affonso de Freitas Junior, capitão Lan- 
dulpho R. de Almeida e Manoel Caio da Fonseca, visitantes. 

Aberta a pessão é lida, posta em discussão e approvada, sem 
debates a acta da sessão anterior: no expediente é lido um tele- 
gramma em que o illustre societario, sr. dr. Domingos Jaguaribe. 
congratula-se com o Instituto pela passagem do Z? anniversario 
de sua fundação. 

O Sr. dr. presidente, iniciando os trabalhos da ordem do dia. 
começou por explicar que o fim da reunião era commemorar a 
paseagem da data da fundação do Sodalicio e fazer o panegyrico 
dos sociòs fallecidos durante o anno social, entretanto, continha 
S. exa. o anniversario que se ia celebrar cointidia com um mo- 
mento anormal da historia da humanidade que o era tambem 
do Brasil, arrastado hoje ao conflicto em que se envolve o mundo 
inteiro por multiplas e poderosas razões que affectam a sua 
soberania, a cua vida politica e ecouomica. Paiz essencialmente 
pacifista, como o prova em sua Constituição, que Rrescreve a lei 
do arbitramento para os casos de conflicto internacional, o Brasil 
se vira, entretanto, na contingencia de declarar-se em estado de 
guerra assumindo uma attitude definitiva nos actuaes aconteci- 
mentos. 

O Instituto Historico, pela eua funcção como zelador dos 
fastos nacionaes, e por isso mesmo, profunda escola de patrio- 
tismo, acompanhara o desenvolvimento da questão brasileira e 
agora quando mais necessario se torna o apoio do povo a acção 
do governo, submettia á approvação dos reus membros, por ini- 
ciativa do seu presidente, uma moção de solidariedade ao Go- 
verno da Republica, moção essa que seria transmittida ao  sr. dr. 
Wenceslau Braz em telegramma. 
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Esta proposta do E). dr. presidente foi unanimemente acceita, 
sendo acolhida pela assistencia com enthueiastica salva de palmas 

O telegramma ficou assim redigido: 

"O Instituto Historico e Geographim de S. Paulo, 
reunido hoje em sessão magna, para a commemoração 
do anniversario de sua fundação, resolveu, por unanimi- 
dade de votos, sob proposta do seu presidente, affirmar 
a V. Exa., como chefe da nação brasileira, a sua franca 
solidariedade e effectivo apoio em todas as medidas e 
attitudes que se tornarem necessarias para a defesa de 
nossa patria e de suas tradiçóes de civilisação." 

Em seguida é dada a palavra ao orador official, Sr. dr. Euge- 
nio Egas, que, subindo á tribuna, produziu brilhante oracá*, 
rememorando a saudosa lembrança dos srs. &S. Alfredo de To- 
ledo, Augusto de Siqueira Cardoso, Augusto Freire da Silva. 
Oscar de Sá Campello, Aritohio Ftancisco de Paula Solisa, Sergio 
Meira, Vieira Fazenda, Branat de Carvalho e Padre Raphael 
Galante, que tantos foram os illustres societarios desappqrecidos 
na voragem do incognoscivel durante o anno social. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. presidente detlara en- 
cerrada a sessão. 

(a) M~M. %cobiii. Calv&o da F o i i M  
(a) A f h  A de F d t u  
(a) P& Dks &Campo$. 

ACTA DA 12 SESSAO REGIMENTAL EM 5 DE 

' FEVEREIRO DE 1918 

Presidencia do sr. Arcediago Ezecbii G da Fontoura 

Com a presença do st. arcediago Ekechias Galvão da Fon- 
toura, drs. Domitigos Jaguaribe, Americo Brasiliense, João de 
Cerqueira Mendes, Eduardo Loschi, Horta Junior, Affonso A. de 
Fteitas e coronel Pedro Dias de Campos, e sob a presidencia do 
primeiro que teve por çecretarios os dois ultimos, ,tealisou a 5 
do me2 de Fevereiro de 1918, o Instituto Historico de S. Paulo 
a sua primeira sessão regimental do referido anno. 



Iniciados os trabalhos foi lida, posta em discussão e, .final- 
mente approvada sem debates a acta da sessão magna realisada 
a 1.D de Novembro de 1917. 

O sr. Affonso A. de Freitas toma a palavra para dar conheci- 
mento á casa do expediente social durante as ferias regimentaes 
d o  Instituto. Diz S. S. ter-se conservado a secremia do Instituto 
em actividade naquelle periodo, mantendo a troca de correspon- 
dencia com as associações congeneres, fazendo cí Instituto re- 
presentar-se nos festejos organisados pela Academia Mara- 
nhense por occasião da inauguração da estatua de João Fran., 
cisco Lisboa, para que havia sido convidado, assim como nas 
cerimoniis religiosas celeb,radas nesta Capital em intenção da 
alma do Barão Homem de Mello, illnstre membro honorano do 
Instituto, recentemente fallecido. 

Communieou ainda õ sr. Affonso de Freitas que, dias antes 
do encerramento das ferias, esteve em S. Paulo e visitou o Insti- 
tuto o consocio honorario e notavel jurisconsuitd brasileiro, sr. 
d,r. Manoel Alvaro de Souza Sá Vianna, tendo S. exa. por essa 
oecasiáo, ofqertado á Bibliotheca Social diversos e excellentes 
trabalhos de sua lavra, cerca de 112 folhetos e livros diversos, 
referentes á actual guerra européa; um album encerrando 212 
fac-similes das assignaturas de ministros de Estado brasileiros: 
varios autographos de Eusebio de Queiroz; uma colleqáo do 
"Clarim Litterario", correspondente ao anno de 1856; rétratos 
em excellente lithographia, de Monte Alverne, do Almirante Co- 
chrane, do juriseonsnlto Teixeira de Freitas, do dr. Campos 
Salles e do dictador Solano Lopes; varios papeis antigos, um 
exemplar & hymno nacional argentino, etc., etc.. 

O sr. Affonso de Freitas declarou ter agradecido ao illustre 
societario, em seu nome e no do Instituto a honra da visita e a 
gentileza da valiosa offerta. 

Passando-se ao expediente do dia, é lido um officio em quc 
o arcebispp-bispo d. José Marrondes Homem de Mello agradece 
ao Instituto a comparticipação deste nas homenagens prestadas 
á memq* rfo M ã o  Homem de Mello, e a ~ u s a d a  sobre .a mesa 
a presença de numqosas r,evistqs, Lolbtos ,e livros, offertados, 
entre os quaes se destacam a "Instrucção Technica" e "Educa- 
ção Physica", utilissimos trabalhos organisados pelo coronel 
Pedro Dia? de Campos, illustre consocio, a cuja brilhante e in- 
cansavel fecundidade intellectual o Instituto e São Paulo já 
devem a KRevolta de 6 de Setembro" e valiosas monographias 
de ensino e instrucçáo militar. 

Todas as d k r t a s  são recebidas com especial agrado. 
Passando-se primeira parte da ordem do dja, O sr. presi. 



dente declara que, com a presente ressáo ficam iniciados os trx- 
balhos sociaes do corrente anno. Continuando com a palavra diz 
S. S. que o novo periodo de actividade, apresenta-se sob os me- 
lhores auspicios, pois sobre a mesa já existem diversas inzcripções 
de varios membros do Instituto para leitura de trabalhos. Alem 
disso o sodalicio já se acha perfeitamente ap~arelhado para O 

emprego de sua maior actividade na organisaçáo da "E6cycIo- 

i pedia Paulirta", emprehendimento que se comprometteu levar 
a effeito em commemoraçáo do centenario da Independencia Na- 
cional, Para a consecuçáo desse "desideratum" pede o sr. presi- 
dente a coopqaçáo de todos os membros do Instituto. 

O sr. dr. Torres #Oliveira, thesonreiro do Instituto apresen- 
tou o relatorio minuciosamente documentado do exercicio finan- 
ceiro de 1917. Os papeis apresentados pelo Sr. dr. Torres, cons- 
tantes do balanço de receita e despezas, daumentaçáo destas, etc. 
ficaram sobre a mesa á disposiçáo da respectiva commissáo d e  
finanças. 

O sr. presidente communicon á casa, o passamento do ve- 
nerando paulista Sr. barão Homem de Mel10 e do Sr. dr. J. J. de- 
Carvalho, occorridos na Capital Federal e nesta cidade,. deter-~ 
minando que fosse lançado na acta dos trabalhos, um voto d e  
profundo pesar pelo desapparecimento de tão illustres e pres- 
tantes societario~. 

Não havendo materia para a segunda parte da ordem do dia, 
o sr. presidente encerrou a sessáo, convidando aos consocios 
presentes para a proxima reunião a realisar-se em 20 do cor- 
rente mez. 

(a) Monr E& Galvío da Folitonm 
(a) Affonw A. da Freitas 
(a) Pedro D i i  de Currpor 

ACTA DA 2- SESSÁO REGIMENTAL EM 20 DE 
FEVEREIRO DE 1918 

Sob a presidencia do Sr. arcediago Ezechias Galváo da Fon- 
toura que teve por seqetarios os srs. Affonso A. de Freitas e 
coronel Pedro Dias de Campos e com a presença dos srs. drs 

' Eugenio &as, Ernesto Penteado, prof. Roca Dordal, coronel. 
Lellis Vieira e dr. Antonio Moreira da Silva, realisa-se a segunda 
sessão regimental do Instituto Historico e Geographico de S- 
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Paulo. Lida, posta em discussão e sujeita á votação é app~ovada 
a acta da sessão de 5 de Fevereiro. 

Segue-se o expediente em que é accusado o offerecimento 
de varias revistas e íblhetos, de um exemplar do substancioso e 
patriotico trabalho - "As heroinas do Brasil, perfis biographicos 
da historia militar do Brasil", pelo illustre general dr. Carlos A. 
de Campos e de um exemplv encadernado em percaline de cada 
um dos livros referentes á comparticipação da Italia na guerra 
européa, editados pelo governo daquelle paiz e offertados a a  
Instituto pelo respectivo consul geral. 

Ainda no expediente o sr. Affonso A. de Freitas communi- 
cou aos srs. consocios e á mesa que, de volta de sua viagem á 
estação de aguas & Prata, o sr dr. Manoel Alvaro de Souza Sá 
Vinna visitou mais uma vez o Instituto a quem deixou, por 
intermedio do orador, todas as segurança? da sua estima e cari- 
nho. O iiiustre internacionalista prometteu collaborar na "Re- 
vista" da nossa aggremiação e ao  retirar-se entregou á secre- 
taria para lhe ser offerecida, em seu nome, um exemplar, em 
bronze, da medalha commemorativa da - "Exposiçáo Iuterna- 
cional de Tpbalhos Juridicos", realisada a 7 de Setembro-de 
1894 e promovida pelo Instituto de Ordem dos Advogados Brasi- 
leiros: dois Jetoaa differentes: duas laminas circulares de c o b p  
toscamente gravada de arabescos e algarismos, encontradas no 
cemiterio do Paracatú, no interior de um tumulo de 1612 e uma 
valiosa collecçáo de 172 moedas diiferentes de 19 paizes diversos, 
destinada a ampliar conside~avelmente a collecçáo numismatica 
do Instituto. 

O Sr. Affonso de Freitas referindo-se em termos altamente 
elogiosos á personalidade do provecto cultor da scieucia do Direi- 
to, Sr. dr. Sá Viauna propoz que, na acta dos trabalhos seja 
consignado um voto de agradecimento áquelle illustre membre 
honorario do Instituto, por mais essa valiosa offerta que acaba 
de fazer. 

A proposta do sr. Affonso de Freitas é approvada por una- 
nimidade de votos. 

Asdgnada pelos srs. drs. Eugenio Egas, Affonso A. de Frei- 
tas, arcediago Galváo da Fontoura, coronel Pedro Dias de Cam- 
pos é deixada sobre a mesa uma proposta de admissão de socios 
effectivos referente ao sr. dr Clodomiro Pereira da Silva. 

Passando-ee á primeira parte da ordem do dia a casa tomou 
conhecimento da orientação que está sendo dada aos trabalhos 
da organisaçáo da "Encyclopedia Paulista", e resolveu, por pro- 
posta de mons. Ezechias, que fosse criado o cargo de relator 



geral da Encyclopedia e designado o sr. Affonso de Freitas para 
exercel-o. 

Nada maio havendo a tratar, o Sr. presidente annunciou que 
ia encerrar os trabalhos, declarando ficarem inscriptos para a , 
leitura de trabalhos nas proximas sessões, os srs. drs. Mariú 
Henriques que éstudará a personalidade literaria de Antonio José 
(o Judeu) ; coronel Lellis Vieira, que trata,rá do palpitante as- 
sumpto do "Imposto unico"; o coronel Qias de Campos, que 
estudará "O Espirito Militar em S. Paulo'' e as *'Milicias.'~o 
Brasil" e o Sr. Affonso de Freitas que disseytará :obre a "Poesia 
popular paulistana". 

(a) Affonso A. de F+tas 
(a) Pedro Dias de Campos 
(a) Leüis Vieira. 

ACTA DA 3 .  SESSAO REGIMENTAL EM 5 DE 

MARÇO DE 1918 

a Presidencia do sr. Affonso A. de Freitaa 

Aos 5 dias do mez de Março de 1918, ás 20 horas, em sua 
sede social á rua Benjamin Constant n o  40, realisa o Ipstituto 
Hictorico e Geographico de S. Paulo a terceira sessão regimental 
-do presente periodo de trabalho. 

Estiveram presentes os societarios srs. coroneis Pedro Dias 
de  Campos e João Lellis Vieira, drs. Antonio Moreira da Silva, 
Affonso A. de Freitas, Ernesto Goulart Penteado, Mario Henri- 
ques da Silva e Francisco Alves Horta Junior, havendo os traba- 
lhos sido presididos pelo sr. Affonso A.de  Freitas que teve por 
seqretarios os srs. coroneis Pedro Dias e Lellis Vieira. 

Lida e posta em discuosáo foi, sem debates, approvada a 
acta da sessão anterior. O expediente accusou a offwia de di- 
versos livros e folhetos entre os quaes se destacavam a "Revista 
Trimensal do Instituto de Santa Catharina", a do "Instituto do 
Ceará", o "Boletim Mknsal do Museu Social Argentino", "Re- 
vista do Jnstituto & Engenharia", de São Paulo, e outros. 

As offertas são recebidas com especial agrado. 
Na primeira parte da ordem do dia o sr. Affonso A. de Frei- 

ias, referindo-se aos trabalhos da organisaçáo da Encyclopedia 

* 

.~~ - ~- . ~ 



Pahlista, disse qhe, incumbido de extrahif copia de diversos 
ibcumentos interessantes para a historia de S. Paulo, existentes 
nos archivos e bibliothecas do Rio de Janeiro, seguirá no dia 7 
do corrente para aquella capital um dos funccion&rios do Ius- 
tituto. 

Continuando com a palavra, accrescentou o Sr. Affonso A. 
de Freitas ter conhecimento da existencia na bibliotheca do pran- 
teado cansocio Sr. dr. Alfredo de Toledo, de varios cadernos de 
apontamentos de subido valor para a elucidaçáo do passado de  
S. Paulo. 

O orador lembrou a convenieucia do Instituto entender-se 
com a exma. familia do fallecido vice-presidente no sentido de 
serem aquelles preciosos documentos recolhidos e aproveitados 
pelo Sodalicio. A casa, manifestando-se favoravei á lembranfa 

. do Sr. Affonso de Freitas autorisou a mesa a providenciar no 
sentido proposto. 

Passando-se á segunda parte da ordem do dia, e não havendo 
socio inscripto pwa falar na presente sessáo, o sr. presidente 
declarou aue ia encerrar os trabalhos. communicando. .entretanto, 
aos srs. consocioç que a annunciada conferencia do sr. dr. ~ a r i i  
Henriques da Silva deverá realisar-se ria sessáo de 20 do corrente, 
e verswá sobre a personalidade literaria de Antonio Jose (o 
Judeu). 

(a) Affonso A. &e Freitas 
(a) Pedro Dii de Caãipé.. 
(a) LeW Vkira. 

Presidencia do Sr. Affoiuo A. de Freitas 

AbS 20 aias do mez de Marto de 1918, realisa o Instituto. 
Histori&i e Geogiaphico de S. Paulo na séd'e social á rua Berijb- 
min Gns tan t  nP 40, ás 20 horas, a 4.' sessáo regimental aD 
mesiiio anno. 

Os trabalhos fora& presididos pelo sr. Affonso A. de Freitas 
que teve par ã.ec!TEtdnbs Os srs. corobeis Pedro Dias de Caitipõ~ 
e f G o  bellis V%=, tendo comparéci'do á reunião, alem desses 
consocios, mais os srs. drs. Fran-&sco de Almeida Morato, J o á ~  
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Baptista Reimão, Francisco Alves da Cunha Horta Junior, o50 & - de Cerqueira Mendes, Mario Henriques da Silva e Americo rari 
liense e os visitantes senhorita Odette de Freitas, drs. Luiz Sil- 
veira, Vicente de Azevedo, coroneiç Arthur da Graça Martins e 
Chrisantho Guimarães, capitão Ernesto Rhein, Dacio Pires Cor. 
íêa, capitão Azanor Silva, tenente Antonio Inojosa e Luiz de 
Queiroz. 

Lida e approvada a acta da sessão anterior e accusado o 
expediente que careceu de importancia, foi concedida a palavra 
ao Sr. dr. Mario Henriques da Silva, que se achava inscripto para 
dissertar sobre a individualidade literaria de Antonio José - 
o Judeu. O orador dividiu o seu trabalho em duas partes, tra- 
tando na primeira do processo inquisitorial a que $oi submettido 
Antonio José, e na segunda, da sua obra literaria. Descreveu os 
tormentos soffridos pelo Judeu, accusado de seguir as praticas. 
mosaicas e afinal executado no auto de f é  de 18 de Outubro de 
1739. Mostrou a extensão que as perseguiçóes d'o Santo Officio 
tiveram no Brasil, relatando tambem a acção delle durante tres 
seculos em Portugal. 

Na segunda parte do seu trabalho o illustre conferencista 
começou notando o esquecimento a que tinham sido votados os 
autores dramaticos portuguezes, e o gosto do publico pelas obras 
dos dramaturgos francezes, castelhanos e italianos, quando 
appareceram no theatro do Bairro Alto, as comedias de Antonio 
José da Silva. Fez uma rapida exposição de todas as obras thea- 
traes do Judeu, salientando o espirito e a originalidade de todas 
ellas, e a liberdade com que elle apontava ao riso dos especta- 
dores,certos typos que o convencionalismo hypocrita da época 
guindara ao respeito de t,oda a gente. 

Referindo-se, por fim, 'aos merecimentos de Antonio J o d  
como poéta, recitou varias de suas producçóes, umas ferindo a 
corda da jovialidade, e outra? deixando escapar sentidos quei- 
xumes. 

.Terminando Q seu hellissimo trabalho, congratulou-se com a 
noticia de que vae ser erigidi uma estatua na capital portugueza 
a Antonio José da Silva, dizendo esperar que todos vejam nesse 
monumento, não os intuitos anti-reaccionarios que porventura 
tenham presidido a ideia dessa homenagem, mas a glorificação 
do brasileiro illustre que levou para o theatro portuguez Ó-senti- 
mento da alma virgem e languidez da alma americana. 

As ultimas palavras do brilhante conferencista foram-coher- 
t a s  por prolongada salva de palmas. 
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O sr. presidente declarou que ia encerrar os trabalhos: antes, 
* porem, de o fazer, congratulava-se com o sr. dr. Mario Henr 

ques, em nome do Instituto, pelo substancioso estudo que Feve- 
dava integralmente á personalidade ainda tão pouco conhecida 
do mallograao e inditoso brasileiro que se chamou Antonio José 
.da Silva. 

Continuando com a palavra, o Sr. Affonso A. de Freitas 
.agradeceu a presença dos exmos. srs. socios e convidados, encer- 
rando em seguida a nessáo e convidando os srs. associados oara - 
a reunião que deverá, ser realisada a 5 de Abril proximo vindouro. 

. (a) Mons. Ezeehías Gal& da Fontoura 
(a) Affoaso A. de Freitas 
(a) Pedra Di de C-. 

ACTA DA 58 SESSAO REGIMENTAL EM 5 DE 

ABRIL DE 1918 

Prèsidencia de Mons. Ezechias Wváo dá Fontoum 

Aos cinco dias do mez de Abril de 1918. na sede social á rua 
Benjamin Constant n.O 40, realisou o Instituto Historico e Geo- 
graphico de S. Paulo a sua 5: sessão regimental do corrente anno. 
0 s  trabalhos fo,ram presididos por mons. Ezechias Galváo da 
Fontoura que teve por secretarios os srs. Affonso A. de Freitas 
e coronel Pedro Dias de Campos. 

Estiveram presentes á reunião os srs. consocios drs. Cer- 
queira Mendes, Americo Brasiliense, Francisco Morato. Spencer 
Vamprk, Ernesto Goulart Penteado, Affonso A. de Freitas, Af- 
fonço d'E. Taunay, mons. Ezechias Galváo, coroneis Pedro Dias 
de Campos e João Lellis Vieira, dr. Mario Henriques da Silva. 
prof. Ramon Roca Dordal e numerosos convidados entre cava- 
lheiros e exmas. familias. 

Aberta a sessão é lida, posta em discussão e finalmente 
approvada, por unanimidade de votos, a acta da reunião anterior. 

No expediente o Sr. primeiro secretario lê um offieio em 
que a Directoria da Liga Nacionalista communica ter sido o Ins- 
titato induido na c o m i s s ã o  especial de elaboração do program- 
ma dos festejos a realiçarem-se em commemoração á batalha do 
Riachuelo, e pede a indicação de um membro do sodalicio para 
tomar parte nos trabalhos da referida commissáo. 
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O sr, presidente indicou ò sr. Affoaso A. de Freitás que 
declarou acceitar o encargo. 1 

Passando-se á primeira parte da ordem dos trabalhos o Sr. 

Affoaso A. de Freitas wmmunica á mesa achar-se na sala cotl- 
tigua o Sr. dr. Spencer Vampré, socio eleito do Instituto. 

O sr. presidente nomeia uma commissão composta dos srs. 
drs. Cerqueira' Mendes e Americo Brasiliense para introduzirem 
o novò consocio no recinto dos trabalhos. O sr. dr. Vampré 
depois de ter assignado o livro de presença toma logar, a con- 
vite do Sr. presidente, entre os srs. membros do Instituto. 

O distincto socio recipiendario pede a palavra, que lhe é con- 
cedida pelo Sr. presidente, e pronuncia longo, brilhante e erudito 
discurso agradecendo a sua eleição. 

Falla em seguida o sr. coronel João Lellis Vieira designado 
para responder o discurso do illustre recipicndario. 

O brilhante discurso do distincto orador official foi ouvido 
com especial agrado. 

0 s  discursos dos illustres societarios deixam de ser tran- 
scriptos na acta, por terem de ser publicados na "Revista" em 
capitulo especial. 

Nada mais havendo a tratar. o Sr. presidente declarou en- ' cerrada a sessão e convidou os srs. associados a comparece& 
á 6." sessão regimental em que o sr. coronel Lellis Vieira deverá 

. . dissertar sobre o "Ifnposto unico". 

(a) M k .  Ezechii Galvão da P~ateufr 
(a) Affonw A. de Freitas 
(a) Pedm Diar de Campos. 

A%TA bA 8.- SESSAO REGIMENTAL EM 28 DE 
ABRIL DE 1918 

Aos 20 dias do mez de Abril de 1918, realisa o Instituto His- 
torico e Geographico de S. Paulo, no salão nobre do edificio 
social, As 20 horas, a sua sexta sessão regimental do cbrrente 
anno. 

Os trabalhos realisaram-se sob a presideneia de mons. Eze- 
chias Ctalváo da Fontuura que teve mmo secretarios os srs. Af- 
fonso A. de Freitae e coronel Pedro Dias de Campos e com a 
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presença dos srs. drs. Antonio ~ o i e i r a  da Silva, Spencer Vam- 
prb, Mario Henriques da Silva, Horta Junior, Amqico Brasi- 
liense, membros do Instituto e rev. Henrique Xavier, secretario 
do Instituto Archeologico de Pernambuco, Arthur Ferreira Lima, 
commendador Daniel Monteiro de Abreu, consul do Paraguay 
em S. Piulo, João Ferreira da Costa, dr. Filemon Marcondes, dr. 
F. T. de Souza Reis, dr. Estanislau Seabra, coronel Domingo? 
Quirino Ferreira, tenente Mello Gaia, dr. Vicente de Paula Aze- 
vedo, commendador Lucio Moreira de Mello, coronel Antonio 
Fcfreira da Rosa, dr. Roberto Gomes Caldas, dr. Eugenio de Car- 
valho, Jose Tinoco Duarte, dr. Leofredo de Almeida Santos, 
coronel Manoel Pinto de Queiroz, Luiz Crespo, Luiz Pontes, F. 
Gonçalves Machado, Niralau Naso, dr. Luiz Silveira e capitão 
Ernesto Rhein. 

Aberta a sessão é lida, posta em discusoáo e approvada a 
acta da sessão atiterior; 

N, a pfxineira ' .  parte da ordem dos trabalhos a casa toma co- 
nhecimento cio parecer da respectiva . commissáo favoravel- á 
admissão dos sr9. drs. Clodomiro Pereira da Siiva e Luiz Silveira 
na qualidade de socios effectivos db Institiito. . 

Approvadas as conclusões da commissão de admissáó de so- 
cios, o sr. Affon~o A. de Freitas pede dispensa de intetsticio em 
favor do parecer apresentado. 

Concedida a dispensa requerida, são eleitos por unanimidade 
de veto8 ei pelo sr; presidente da mesa, proclamados membros 
effedivos do Instititto os srs. drs. Luiz Silveira e Clodomiro 
Pereira d a  Sil- 

Passando-se á segunda parte da ordem dos trabalhos, é 
concedida a palavra ao Sr. coronel João Lellis Vieira que se 
achava inscripto para dissertar sobre o-thema "Imposto unico". 

O Illiisge societãrio inicja a leitura da siia cbaferencia 
dizendo que, a principio, surgiram duvidas ao seu espirito sobre 
si o desenvolvimento do therna "Imposto unico" na tribuna do 
Çadalido não Yitia destoa7 das altas cogitaqóes da Historia e da 
aographia ,  esseucia do programma da egregia aggremiaçáo. 

E' fectò, porem, que o Instituto com ser um austero cenacuio, 
respeitavel pelo seu nome, pelo seu passado de intenso trabalho, -~ 
+o seu esfwço no presehte: com ser a autoridade interprete da 
nossa Histafia, o depositario real e fiel das nossas locubrações 
geugtaphiõas é pot isso mesmo e essencialmente um centro de 
cividino, de ehd6 se acornpahha com carinho e attentamente o 
desdõbrat de todas as questóes sociaes e s w è - s e  com ttesvelo 
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e superioridade de vistas a marcha politica do paiz que nos tem- 
pos modernos se alicerçam na grandeza do seu estado economico. 

Amparando-se nessa ordem de considerações, pensa o orador 
não ser desarrazoado tratar-se, na tribuna do Instituto do "Im- 
posto Unico" tendo por objectivo a vulgarisação de ideias que 
se relacionem com o problema politico social de largo alcance. 

Passa em seguida o orador a tratar do assumpto de sua con- 
ferencia, produzindo longo e brilhantissimo estudo sobre o im- 
posto unico em sua adaptação a S. Paulo. 

O illustre conferencista ao descer da tribuna foi saudado 
pelo auditorio com effusiva e vibrante salva de palmas. 

O estudo do sr. coronel Lellis deixa de ser transcripto em 
acta por se destinar á publicação nas columnas do annuario social. 

Depois de se congratular com o orador pelo bello, erudito e 
pairiotico trabalho que acabava de ser entregue ao  Instituto, 
o sr. presidente agradece a presença dos srs. consocios e convi- 
dados e cumprimenta o Instituto Archeologico de Pernambuco 
na pessoa do seu 2 . O  secretario o vltuoso padre Henrique Xavier 
que se achava presente. 

Continuando com a palavra o sr. presidente declara ficar o 
sr. Affonso A. de Freitas inscripto para, na sessáo de 6 de Maio 
vindouro, ler um trabalho sobre "A poesia popülar paulicana". 

Nada mais havendo a *atar foi encerrada a sessão, ficando 
designado o dia 6 de Maio para a realisaçáo da seguinte. 

(a) Mms. EPchias Cslvão da Fontoma 
(a) Affonw A. de Freitas 
(a) Pedro Di de Campos. 

ACTA DA 7.. SESSAO REGIMENTAL EM 7 DE 
MAIO DE 1918 

4 0 s  sete dias do mez de Maio de 1918, ás 20 horas, em seu 
salão nobre á rua Benjamin Constant n.' 40, realisa o Instituto 
Historico e Geographico de S. Paulo a setima sessão regimental 
do corrente anno. 

0 s  trabalhos foram realisados sob a presidencia de mons. 
Ezechias Galvão da Fontoura que teve por secreta,rios os srs. 
Affonso A. de Freitas e coronel Pedro Dias de Campos e com a 
assistencia dos societarios srs. drs. José Torres de Oliveira, Fran- 
cisco da Cunha Horta Junior, Clodomiro Pereira da Silva, Mario 
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Heqiques da Silva, Luiz Silveira, prof. Ramon Roca, e de nu 
merosos convidados que enchiam, literalmente o recinto. 

Aberta a sessão é lida, posta em discussão e approvada, por 
unanimidade de votos, a acta da sessão anterior. 

No expediente 4 accusada a recepfão de cerca de 65 livros 
sobre assumptos diversos offertados pelo eminente internacio- 
nalista sr. dr. Manoel Alvaro de Souza Sá Vianna, destacindo-se 
enfre as offertas "O livro Anil", "Direitos e deveres do5 ex- 
trangeiros no Brasil", "La Republica Dominicaua" e os traba- 
lhos da lavra do notavel jurisconsulto: "De Ia non existente 
d'un droit internacional americain" ; "Das falleucias" ; "L'A- 
merique en face de la Conflagration europenne" ; "Que a pro- 
mqué la mnflagration europenne?" ; "Lição inaugural" ; "Tri- 
bunal Arbifral Brasileiro-Peruano" ; "Cincoenta annos de eexis- 
tencia" ; "Sudamerika (die panamerikanische v01 herrechts 
konferenz)"; "O divorcio é contra a tradição juridica brasi, 
leira?", "Carta aberta a o  Sr. presidente da Republica" ; "Tei- 
xeira de Freitas - traços biographicos" ; "Discursos" e "Rela- 
torios", etc. 

As oftertas são recebidas com especial agrado. 
Não havendo materia de primeira parte da ordem dos traba- 

lhos passa-se á segunda, sendo, pelo sr. presidente, concedida a 
palavra ao sr. Affonsp A. de Freitas que se achava inscripto 
p v a  f p e r  a leitura do seu estudo inedito: "A poesia popular 
paulistana". 

Subingo á tribuna o sr. Affonso A. de Freitas discorreu, 
durante cerca de uma hoia, sobre o thema escolhido, sendo 
muito applaudido ao  terminar a leitura do seu interessante tra- 
balho. 

M,ons: presidente depois de se congratular com o orador 
pela substanciosa e atfrahente conferencia que acabava de pro- 
duzir, declarou encerrados os  trabalhos, convidando todas as 
pessoas presentes a assistirem á conferencia que a 20 do cor- 
rente deverá realisar o societano sr. dr. João Baptista Reimão 
sobre o thema: "A villa de Piratininga e as suas defesas".' 

(a) Mw?. Ezechii Gaiváa dm F0n-m 
(a) Affoiuo A. & Freitu 
(a) Joáo Baptista Reinãa. 
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ACFA DA aa SESSAO REGIMENTAL E M  20 DE 

MAIO d~ 191s 

Presidencia de kiok~s. EzeebiaO W v ã o  ila Fontb'uba 

Aos vinte dias dd mez de Maio de 1918, As 20 horas, e& Siia 
réde social á rua Benjamin Constant n.O 40, realisa o Instituto 
Historico e Geograpiiico de S. Paul6 a sua oitava sessão regi- 
mental do corrente annb. 

Tomaram parte nos t ra~alhos  os meinbios do Instituto sis. 
arcediago mons. Ezechias Galvão da Fontoüra, senador Luiz de 
Toledo Piza e Almeida, Affonso A. de Freitas, Ramon Roca Dor- 
dal, José Torres de Oliveira, Francisco Alves da Cunha 15o,+la 
Junior, José Getnlio Monteiro, João de Cerqueira Mendes e 
Mario Henriques da Silva. 

P~esidiu os trabalhos mons. Ezechias Gaiváo, que teve por 
Secretarios os srs. Affonso A. de Freitas e dr. João Baptista 
keimáo. 

E' lida e, posta em discussão, approvada sem debates, a acta 
da sessão anterior. 

No expediente é accusado o recebimento de diversos folhe- 
tos, revistas e jornaes. Ainda no expediente 6 apresentada uma 
proposta, firmada pelos srç. coronel Pedro Diasde Campos; Af- 
fonso A. de Freitas, mons. Galvão da Fontoura e dr. João Baptis- 
t a  Reimão, relativamente á admissão do reverendo padre Henri. 
que Xavier, segunda sewetario do Instituto, Archeologico de 
Pernambuco, na categoria de socio correspondente do sodalieio. 

A proposta foi encaminhada á Commissão de admissão &e 
socios para interposição do respectivo parecer. 

Náio havendo materia de primeira parte da qrdem do dia 
assa-?e á segunda; sendo pelo sr. presidente concedida a pala- 
a ao sdcietario sr. dr. João Baptista Reimão, que se achava 
scripto para fallar sobre a "Villa de Piratininga e as suas 

O distincto orador, subindo á tribuna, discorreu sobre o the- 
a kS'calhido par i  assumpto de sua cbnferencia demonstrando 
reciavel erudição e largo discortiao na analyse dos fastos da 

a historia iocal. Ad descer tia tribiina foi S. S. vivamente 
primentado pela assistencia que se mostrava agradavelmente 

mpressionada pela leitura que acabava de ser feita. 
Nada maie havendo a tratar o Sr. presidente declarou encer- 
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rada a sessão, designando a realisaçáo da seguinte para o dia 5 
do proximo mez de Junho. 

(a) Mws. Eze&i* G d v k  Fontour~ 
(a) Affonao A. de Freitas 

, (a) L 4 i s  Vieira. 

.JUNHO DE 1918 

Sob a presidencia de mons. Ezechias Galváo da Fo?!oura; 
secretariado pelos srs. Affonso A. de Freitas e ten. cel. Pedro 

No expediente a casa tomou conhecimento das diversas 
offertas 'de livros, folhetos e revistas feitas ao Instituto du~àn te  

agrado. 
Para interposiçáo de parecer foi remettida á respectiva com- 

missão a propsta  longamente fundamentada de admissão do 
conhecido professor, publicista e orador sagrado, mons. Henrique 
Xavier, seyetario:do Instituto Archeologico de Pernambucó, na 
categoria de socio correspondente do Instituto. 

Santos, que se acha enfermo. 
Approvada a proposta, o sr. presidente designou os srs. 

coroneis Lellis Vieira e Dias de Campos e Affonso A. de Freitan, 
p q a  comporem a commissáo que deverá apresentar ao- ilfustre 
confrade os votos sinceros do Sodalicio pelo redtabelecirnento 
de  sua saude. 

. 
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ACTA.DA 10.' SESSAO REGIMENTAL EM 20 DE 

JUNHO DE 1918 

Presidencia do Sr. Areediago EKehias avio  

Perante elevado numero de socios e convidados, realisa a ZQ 
de Junho de 1918, o Instituto Historico e Geographico de S. Pau- 
lo, sua 10.' sessão regimental do corrente anno. 

Os trabalhos foram dirigidos por mons. Ezechias Galvão d a  
Fontoura que teve por secretarios os srs. Affonso A. de Freita:; 
e coronel Pedro Dias de Campos. 

Lida e posta em discussão, é approvada a acta da reunião. 
anterior, pasando-se em seguida ao expediente que constou do. 
recebimento de diversos livros. folhetos e revistas. 

Ainda no expediente o Sr. Affonso de Freitas communicou 
ter a commissão designada para visitar o distincto consocio Sr.. 
Gomes dos Santos dado cumprimento ao seu mandato. Commu- 
nicou ainda o sr. Affonso de Freitas não ter o Sr. coronel Lellis 
Vieira comparecido á sessão por achar-se ligeirãmente enflermo.. 

Passando-se á primeira parte da ordem do dia, pede a pala- 
vra o Sr. senador Luiz P i o ,  para trazer ao  Instituto, em nome: 
da commissáo incumbida de pesquisar o paradeiro dos restos 
mortaes do Padre Diogo Antonio Feijó, o resultado final do tra- 
balho realisado. 

Pode dizer que o exito da missáo, que lhe foi confiada pelo. 
Instituto é o mais completo, seguro e iucontestavel. 

A Commissão descobiiu no jazigo da Ordem Terceira d e  
S. Francisco da Penitencia, sob um massiço quasi informe d e  
alvenaria, um sarcophago de chumbo, com os lineamentos exter- 
nos de um mrpo humano, tendo junto um Dasco quebrado, com 
um objecto que parece ser um coração, quatro exemplares d a  
oração funebre. proferida em 14 de Novembro de 1843 pelo padre 
Pedro Gomes de Camargo, e mais uma lamina de chum- com 
palavras que se podem referir a um grande vulto da nossa his- 
to.ria: desse sarcophago aberto, solennemente, ella encontrou o. 

.esqueleto de um sacerdote com as vestes talares perfeitamente. 
reconheciveis nas suas minudencias e com todos os  indicios de 
ser o do preclaro cidadão que regeu os destinos da nossa patria.. 
e cujo nome ha de fulgurar sempre na nossa historia: lá estavam 
claros os signaes no seu corpo, apenas esboçados pelo esqueleto,. 
da enfermidade que o atormentara nos ultimos annos e o levara 
á mojte; lá estavam os signaes do embalsamamento a que s e  



referem os documentos officiaes da Cpoca: lá estavam finalmen- 
t e ,  os restos do regente Diogo Antonio Feijó. 

Todos os precedentes que a Commissáo estudou, quer de 
simples tradição, quer de documentqs, indicavam um caminho 
cujo termo final é o sarcophago encontrado. Seria longo demais 
para uma communicaçáo desta ordem, cheia de emo~áo  e de 
sentimentos patrioticos, expor minuciosamente a s  etapas desta 
marcha que constituem as proporções de um .raciociuio seguro 

A Commissáo affirma perante o Instituto que achou os res- 
tos do Padre Feijó. Ella congratula-se comm o presidente desta 
casa e lhe agradece a honra de ter sido o seu orgam para uni 
trabalho relevante, pedindo ao mesmo tempo que se grave na 
memoria dos nossos consocios, com a gloria do Instituto e a 
howa da Commissáo a benemerencia do nobre consocio sr. Af- 
fonso A. de Freitas que nestas pesquizas reuniu á modestia de 
um franciscano a paciencia e perspicacia de um Itenedictino con- 
centrando no seu esforço permanente toda a capacidade operosa 
da Commissáo. 

A Commissáo encontrou da parte de sua exa. o Sr. A r ~ h i s p o  
Metropolitano os melhores estimnlos e lucido concurso para a 
realisaçáo do seu trabalho, e da parte do Sr. dr. Carlos Knuppeln. 
ministro da Ordem Terceira de S. Francisco, o mais generoso 
acolhimento e intelligente auxilio. 

As ultimas palavras da brilhante communicaçáo do sr. sena- 
' 

dor dr. Luiz de Toledo Piza foram recebidas por enthnsiastica 
salva de palmas. 

O sr. presidente, recebendo a communicaçáo, congratula-se 
com o Instituto pelo exito final dos trabalhos da Commissáo, 
affirmando solennemente que não julga pequenas as honras que 
lhe cabem por ter escolhido para ella os consocios que trazem 
o resultado final do seu labor, e porque as homenagens que hão 
de ser prestadas á memoria do grande brasileiro reverterão um 
pouco para o nome da sua familia, aswciada á ediicaçáo e á vida 
de Feijó. 

Retomando a palavra, o sr. senador Lniz Piza transmittiu á 
casa o offerecimento da Liga Nacionalista, representada pelo seu 
presidente, Sr. &. Vergueiro Steidel, de cooperar com o Insti- 
tuto na realisaçáo das homenagens á memoria do grande paulista, 
cujos restos acabam de ser descobertos. 

O sr. presidente declarou acceitar o patriotico e espontaneo 
offerecimento da Liga, designando a eommissáo de pesquizas 
para se entender com o illustre sr. dr. Steidel, sobre os meios de 
converter em realidade o concurso da notavel aggremiaçáo. 
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Ainda usai>do da $lavra o Sr. dr. Luiz Piza, propõe que, em 
retribuição aos serviços relevantes pres tahs  no desempenho do 
c q g o  de membro relator da commissão de pesquizas para a de$- 
coberta dos restos mortaes do padre Diogo Antonio Feijó, seja 
elevado o sr. Affonso A. de Freitas da categoria de effectivo á 
de socio benemerito do Instituto. 

Aos srs. ten. cel. Pedro Dias de Campos, coronel Joáo Lellis 
Vieira e padre Deusdedif de Araujo, tambem socios effectivos do 
Iqstituto e membros da referida commissáo, os quaes muito 
contribui,ram para o exito da missão patriotica de que a incum- 
biu o Instituto, o Sr. dr. Luiz Piza propõe a concessão do titulo 
de socios honorarios, assim como a o  sr. dr. Carlos Knuppeln, 
ministro da Veneravel Ordem Terceira de S. Francisco. 

Todas as propostas do sr! senador Luiz Piza foram appFo- 
vadas por unanimidade de votos, sendo em seguida proclamados 
pelb sr. presidente, socios, benemerito o sr. Affonso A. de Frei- 
tas e honoyarios os srs. ten. cel. Pedro Dias de Campos, coronel 
Joáo Lellis Vieira, Padre Deusdedit de Araujo e dr. Carlos Ger- 
mano Knuppeln. 

Nada mais havendo a tratar, o sr; presidente encerra a ses- - 
são, designando o dia 5 do mez vin&,yro para a realiça@ da 
sessão seguinte. 

Approvada em 5 de Julho de 1918. 

(a) Mons. Ezecbias Galvíp da Fostwra 
(a) Affonso 4, de Freitas 
(?) Pedro'Riaa de Campm 

Presidencia do exmo. Sr. dr. Altiao Arantes 

A o s  16 dias do mez de Julho de 1918, ás 20 horas, no salão 
nobre do instituto Histwico e Geographifo de S. Paulo, sob a 
presidencia do or. dr. Altino Arantes, secretariado pelos srs. drs. 
Affonso A. de Freitas e ten. cel. Pedro Dias de CÜmpos, tendo 
tornado assento Q mesa, os reverendissimos srs. D. Duarte 
Leopoldo, arcebispo metropolitano e arcediago mans. Ezechios 
Galvão da Fontoqra, realisa o Sodalicio a sua oessáo extraordi- 



naria para o fim de ser lido o relatorio dos trabalhos da desco- 
berta dos despojos do Padre Feijó, pelo sr. Affonso A. de Frei- 
tas, relatar da Commissão. 

O sr. dr. pfesidente, abrindo a sessão, pronunciou um brilhante 
discurso estudando com grande eloquencia e patriotismo o alto 
valor dos trabalhos da Commissão congratulando-se com esta 
pelo exito completo das suas pesquizas. 

Em seguida é dada a palavra ao Sr .  Affonso A. de Freitas 
que falou por cerca de hora e meia, procedendo á leitura de 
circumstanciado e minucioso relatorio. 

O brilhante trabalho do Sr. Affonso A. âe Freita* foi rece- 
bido pela numerosa assistencia com calorosa salva de palmas. 

O relatorio apresentado e lido pelo Sr. secretario e relator 
deixa, pela sua extensão, de ser transcripto em acta devendo, 
porem, apparecer em capitulo da "Revista" do Instituto e em 
folhetos avuleos. 

O sr. dr. presidente ao encerrar a sessão pronunciou palavfas 
de  a radecimento ao exmb. sr. Arcebispo Metropolitano por ha- 
ver I! onrado a reunião com o seu comparecimento. 

kompa.rticiparam aos trabalhos os membros do Instituto 
mons. dr. Camillo Passalacqua, José Torres de Oliveira, Americo 
Brasiliense, coronel Ludgero de Castro, dr. Raphael Sampaio, 
dr, Eugenio Egas, Benedicto Calixto, padre Deudedit de Araujo, 
drs. Mario Henrique? da Silva, Moreira da Silva e João Baptista 
Reimão, conego dr. Hygino de Campos, d,r. Francisco A. Horta 
Junior, Affonso d'E. Taunay, senador Lniz Pi, coronel Lellis 
Vieira, e os convidados, senhorinhas Odette e Apparecida de 
Freitas, Adelina, Belmira e Maria Emilii Guursand; srs. padre 
Francisco Mac-Dowell, Venancio Machado, dr. Jorge Nedder~ 
ineyer, Francisco Guimarães, Mario Peixoto Gomide, A. P. de 
Campos Filho, José do Amaral Weddermeyer, Waldemar Mattos, 
dr. Araripe Sncupira, Carlos do Amaral Neddwmeyer, pedi0 Ale- 
xandrjno e senhora, Alfredo José Venaneio e filha, dr. Candido 
Cintra de Ulhôa Coelho e senhora, Antonio Nobre Junior, dr. 
Primitivo Sette e Q. Pereira dos Santos pela Ordem Terceira do 
a r m o ,  Landulpho Rodrigues de Almeida, Julio Santos, Franklin 
de Camargo, Fausto Veiga, Romeu Stamato, Arlindo Figueiredo, 
di T h ~ n a e  Lessa pelo dr. Vergueiro Steidel da Liga Naciona- 
lista, F. Pinto e Silva, Armando Pinto, pela Sociedade de Letras 
"Aiv%res de Azevedo"; capitão Afro Marcondes de Rezende, 
Decio de Paula Machado, Odorico de Moraes. Jose Mar& Lar- 
ganha, Candido Leite de Camargo, dr. Victor Sacramento, dr. 



Eutieo de Azevetio W r é ,  Pntdente de Moraes Netto, Joaquim 
de Sampaio Vidal, Vicente de Paulo d e  Azevedo, Octacilio de 
Moraes, Paulo Vicente de Azevedo, Manoel da Silveira Lima e 
benhcra, Guilherme Netto Guimarães, dr. Jorge da Veiga re- 
presentando o Instituto dos Advogados; commendador Lucio de 
Mello, Ricardo Gumbieton Daunt, Plinio Pimentel representando 
o sr. dr. Oscar Tollens, Dacio Pires Corrêa, dr. Dagoberto de  
Padua Salles e dr. Tito Prates da Fonseca. 

(a) Aff0li.o A. de Freitas 
(a) José Torres de Oli- 
(a) Lellis Vieira. 

ACTA b A  131 SESSAO REGIMENTAL EM 20 DE 
JULHO DE 1918 

Presidencia do sr. Affonso A. de Freitas 

Aos vinte dias do mez de Julho de 1918, ás 20 horas, no 
salão nobre do Instituto Historico e Geographico de S. Paulo , 
realisa-se a 13.- sessão regimental do corrente anno, sendo os 
trabalhos presididos pelo $,r. Affonso A. de Freitas qbe teve pot 
secretarios os srs. dr. José Torres de Oliveira e coronel João 
L i i i s  Vieira. 

Os trabalhos corretam anitnados, tendo comparecido os sts. 
associados drs. Joâo Baptista Reimáo, Americo Brasiliense, 
Mário Heríriqùe~ da Silva, )%fico de Góes, Antonio Moreira da 
Silva, Luiz Silveira, tén. cel. Pedro Dias de Campos, tbmrnen- 
dador Leoncib dd hniaial Gutgel, drs. Eugenio Egas e Affonso 
Taunay. 

A acia da sessão antesiot foi submettida a djscussáo e vota- 
@o, tendo sido approvadk por unanimidade de votos. 

No enpediente a casa tornou conhecimento de uína carta do 
s$. df. Alfredo Pujol agra&cendo os  pe~dmes consignados pelb 
Instituto por occasiáo de fallecimento db $eu pee dr. Hypolitb 
Pujol: rte duas propostas uma das @aes assignada pelo dr. José 
C a f l o ~  de Mdcedo Sontcs e outra pot nitmerosos alumnos das 
Oscoias superiores de S. Paulo, referentes á t r a ~ l a d a ~ ã o  dos 
te§tòs fhortaes do Padre Feijó e elevação de um Psntheon e de 
diversas affertas enye as quaes bttabalho do Sr. dt. Jaáo Nb- 
ifueita Jaguaribe - O Conde de Begnouli. 



Foram entregues pelo coronel Lellis Yiiira, as copias pho- 
tographicas do Breve concedendo privilegio de altar á Ordem 
Terceira do Carmo e m  1787 por S. S. Pio VI, offertadas pelo 
Prior da Ordem, o sr. dr. Primitivo Sette. 

Passando-se á primeira parte da ordem do dia, o relator da 
Commis?áo de Admissão de socios, leu o parecer $voravel é 
admissão na categoria de socio effectivo ao commendador Lucio 
Moreira de Mel10 que foi acceito. Foram postos em votação a 
proposta e parecer que se achavam sobre a mesa referentes ao 
Padre Henrique Xavier para socio correspondente do Instituto. 
A proposta e o parecer foram approvados. 

Em seguida são entregues ao conheciwnto da casa as duas 
propostas referentes á trasladação dos despojos do Padre Feijó. 

Depois de lidas essas propostas, o sr. presidente declara que, 
antes de submettel-as á discussão e approvaçáo deve informar á 
casa que a Commissáo encarregada pelo Instituto Historico de 
S. Paulo para pesquizar o paradeiro dos restos mortaes d è  Feijó, 
e promover as homenagens que lhe deverão ser prestadas até o 
seu recolhimento ao ultimo e derradeiro jazigo, já havia deli- 
berado mediante approvaçáo do sr. arcebispo metropolitano, re- 
colhel-os á crypta da futura cathedral: havia pencado tambetn na 
organisaçáo das homenagens religiosas e do prestito de trasla- 
dação; assim é que as exequias do corpo pesente, effectuadas 
em 1843 Geriam reproduzidas na Egreja da Ordem Tercera de 
S. Francisco, sendo que, durante etlas, o ataúde de Feijó, deveria 
ser guardado por terceiras franciscanos, eomo justa homenagem 
ao  tempo em que Feijó estivera alli depositado. 

Findas as exequias, os restos mortaes do grande politico 
seriam entregues ao  Instituto Historico representado por todos 
os membros presentes á solennidade, que os conduziriam á crypta, 
formando então um grande prestito composto de representantes 
d e  todas as classes sociaes, inclusive as tropas de todas as armas, 
q u q  estaduaes, quer federaes. O sa~cophago seria conduzido em 
carreta militar, envolto no pavilhão mcbnal  e a o  passar o pres- 
tito em frente ao  Instituto, fallaria o presidente da Commissão 
de Pesquisas, produzindo o elogio h i s t e r h  do wtavel brasileiro. 
Um+ das p r w w s ,  p do dr. José Carlos de Macedo S a r e s ,  
abraage o progl-smma da Commis* ampliando-o com a idéa da 
qiaçáo de uma grande Commissêa constituida pelo Instituto, 
para promover a fundação de um Pantheon. A segunda proposta. 
a dos estudaste* das rioscas escolas superiores, era de accordo 
t a t d x m  CDR Q W p g r w a  da Commissáo e com a erecçáo do 
%ntheoa &aergYpeb w s  gaanto ao  local em que deveria ser 



recolhido Feij6 provisoriamente, o qual, segundo a mesma pro- 
posta, seria o pateo in tqno da F>culdade de Direito. 

O Sr. presidente dedarou entregue á discussão a propostz~ 
do sr. Macedo Soares, a primeira recebida pela Mesa. 

Travou-se largo debate a propoeito da proposta em discus- 

o sr. presidente decla,rau encerrados os debates, pondo em vota- 
çáo a preliminar apresentada pelo Sr. Moreira da Silva que fo? 
regeitada por dez votos contra dois. 

Em seguida é dada a votação á proposta do sr. Maceda 
Soares, que foi approvada por unanimidade de votos. O sr, presi- 
dente deu então por prejudicada a segunda proposta. 

O sr. Mario Henriques pede a palavra e communica achar-se 
na ante-sala o novo membro 80 Instituto sr. dr. Luiz Silveira. 

O sr. presidente nomeia uma commissão, composta dos srs.. 
Mario Henriques, Eurico de Góes e commendador Leoncio Gur- 
gel,' para infroduzir o novo associado, o qual é recebido p o r  
prolongada salva de palmas. 

O sr. presidente dá depois, a palavra a o  Sr. Luiz Silveira, que 
sobe á tribuna para pronunciar o discurso de recepçáo. 

O orador, durante 40 minutos, occupa a attençáo da casa, 
proferindo um eubstandoso discurso. 

Respondeu-lhe o orador do Instituto sr. Eugenio Egas, que 
produziu uma saudaçáo ao novo socio sendo ambos os orabores 

Nada mais havendo a tratar o Sr. presidente encerrou a ' .  
sessão agradecendo a presença dos srs. consocios e convidados 

Approvada em .5 de Agosto de 1918. 

(a) Affai.o A de Freitas 



ACTA DA 14.1 SESSAO REGIMENTAU EM 5 DE 
AGOSTO DE lk8 

Presidencia do sr. Affonao A. & F m t u  

Sob a presidencia do Sr. Atfonso A. de Freitas que teve por 
secretarios os 4s .  tenente-coronel Pedro Dias de Campos e coro- 
nel João Leilis Vieira realisao Instituto Historico de S. Paulo a 
sua 14,* sessão regimental ás 20 horas do dia 9 de Agosto 
de 1918. 

Lida, posta em discussáo e approvada a acta da sessão an- ' 

terios; passa-se ao expediente que constou das seguintes offer- 
tas: "Revista Academica do Recife" ; "Revista TrímensaI do 
Instituto Historico de Santa Catharina" ; "Annaes do Instituto 
Geologico do Mexico"; "'Relatorio do Serviço da Prefeitura de 
Campinas" ; "Relatorio da Camara Portugueza de Commercio" : 
"Livro. Posthumo", de Ezequiel Freire, offertado por seu filho 
dr. Mario Freire, jornaes e revistas a s  quaes foram recebidas 
com especial agrado. 

O Instituto recebeu cartões, do dr. Gomes dos Santos agra- 
decendo a visita que. lhe foi feita, e do dr. Tancredo do Amaral. 
felicitando a Commissáo de,Pesquisas dos Restosde Feij6, pelo 
Grilhantismo com que se houve nessa patriotica incumbencia. 

Foi lido-tamhem um officio do Instituto por intermedio do 
sr. dr. Oscar-Rodrigues Alves, secretario do Interior, pedindo 
200 exemplares dos Questionarios para serem distribuidos aos 
municipios do Estado. 

O sr. presidente declarou que o Instituto empenhado enx 
cooperar pelo maior brilho das festas do Centenario da Indepen- 
dencia, diligenciou para que fossem descobqtos os despojos de 
Feijó, afim de que os forasteiros que viessem assistir aos feste- 

.. jos, pudessem visitar e homenagear o grande vulto da Regencia: 
que essa parte felizmente já estava preenchida pela recente .des- 
coberta dos restos mortaes do grande patriota; que tendo o Ins- 
tituto, para commemorar o Centenario, resolvido coadjuvar o 
Instituto Brasileiro na missão de organisar o "Diccionario His- 
torico e Geographico" se incumbirá da distribui~áo e arrecada- 
ção dos Questiona,rios referidos, afim de entregal-os ao Instituto. 
Byasileiro. 

Na primeira parte da ordem do dia o Sr. presidente com- 
munica haver fallecido na capital da Bahia o.sr,- dr. Fructuoso 
Sampaioi filho do nosso distincto consocio sr. dr. Theodoro Sam- 



Diz ainda o s,r. presidente que existem sobre a mesa tres 
propostas para admissão de socios referentes aos srs. drs. Vicente 
de Paulo Vicente de Azevedo, Geraldo Rufo10 e Dernetrio Justo , 

Seabra, as quaes ficam aguardando vaga no quadro social. 
Não havendo orador inseripto para a segunda parte da Or- 

dem do Dia, o sr. presideaite encqra a sessão designando o p r o s -  
ao dia 20 para a reuníão seguinte. 

Tomaram parte nos trabalhos os consocios srs. drs. Ho- 
Junior, Alberto Penteado, Joáo Baptista Reimáo, professor Roca 
Dordal, Benedicto Calixto, dr. Goulart Penteado,' Affonso de 
Freitas, coroneis Pe&o Dias de Campos e Lellis Vieira. - 

(a) Mon~ E s s h h s  Calvão ds Fmtmm 
(a) Affamo A. de Freitas 
(a) tollir Vi& 

ACTA DA 1Sen SESSÃO REGIMENTAL EM 20 DE 

AGOSTO DE 1918 

Presidencia de Maar Eseobig cdrb da I;-m 

Com a preseqa dos srs. arcediago Ezechias Galváo da Fon- 
toura, Affonso A. de Freitas, coronel Joáo Ldlis Vieira, drs. 
Ernesto Goulart Penteado, Antonio Moreira da Silva, Amenco 
Brasiliense, Francism IEortp janior, bomrnendador Lucio & 
Mello e senador dr. t u &  Piza, realisa o Instituto Historico, a 
20 de Agosto de 1918 a sua 15: s e s ã o  regimental desse anno. 

Deixou de compapar ,  com causa justificada, o sr. coroud 
Pedro Dias de Campos. 

Os trabalhos foram dirigidos por mons. Ezechias Galuão da 
Fontoura que teve por secretarios os  srs. Affonso A. de Freitas 
e coronel Leiiis Vieira. 

Depois de lida, posta em discussão e approvada a a& da 
sessão anterior, passa-se ao expediente pue constou da apresem- 
tação de diversas photographias do esquife do Padre Feijb, e da 
frontaria do Recolhimento de !&ta mereza;  de um desenho 
reproduzindo o local em que jazia o coipo do en-ngente & 
fmperio na Ordem Terceira de  S. Francim,  trabalho do S. Ai- 



fonso de Freitas, Junior; uma rep~oducção photographica da 
planta do largo do Piques apresentada ao  governo de então pelo 
marechal Muller, em 1814, antes de ser levantada a actual Pyra- 
mide, planta essa offertada pelo Sr. dr. Eugenio Egas; diversos 
trabalhos da lavra do sr. dr. Luiz Silveira, alem de va,rios jornaeo 
e revistas. 

As offertas são recebidas com especial agrado. 
Na primeira parte da ordem do dia ,é apresentada á casa 

uma pasta de  "chagrin" com orladuras douradas, contendo o 
exemplar da oração funebre encontrado na sepultura de Feijó .. e 
destinado ao Instituto pela Commissão de Pesquisas. 

O Sr. Affonso de Freitas pede a palavra e depois de commu- 
nicar á casa a mudança de residencía para o interior do Estado, 
do consocio Sr. dr. Pedro Rodrigues de Almeida, propõe a-trans- 
ferencia do illustre societario para a classe de correspondente. 
A propolta do sr. Affonso de Freitas é approvada por unanimi- 
dade de votos, resolvendo a mesa-em seguida encaminhar a pro- 
posta mais antiga, referente ao dr. Vicente de Paulo Vicente de 
Azevedo, qiie se achava aguardando vaga no'quadro soe% para 
preenchimento da vaga aberta com a referida transferencia. 

O sr.  residente communica á casa ter o Instituto Brasileiro, 
por intermedio do seu presidente, Sr. conde de Affonso Celso, 
coniignado na acta da sua ultima sessão, um voto de louvor ao 
Instituto de S. Paulo, pela apresentação do relatorio da desco- 
berta dos despojos do Padre Feijó. 

0 sr. secretario pvpetuo do Instituto Brasileiro transmit- 
tindo essa noticia, fel-o nos seguintes termos: 

"Exmo. Sr. Presidente do metituto ~ i s t o r i m  e Geo- 
graphico de S .  Paulo. 

Tenho a honra de communicar a 5  Exa. que, por 
proposta do sr. conde Affonso Celso, presidente deste 
Instituto foi approvado unanimemente em sessão do dia 
6 do forrente a idéa de ser enviado ao digna e patrio- 
tieo Instituto Historico e Geographico de S. Paulo, um 
voto de louvor   elo Relatorio do illustre Sr. dr. Affpngo 
A. de Freitas, sobre os trabalhos realisados pela com- 
miasáo encarregada de pesquisar o paradeiro dos restos 
mortaes do padre Diogo Antonio Feijó. Junto receberá 
V. Exa. fim Zxemplw do "Diario Official" da dia 10, que 
contefn a adta da referida sessão." 



F (a) Affmso A de Freitas 

A m A  DA 16.. SESSAO REGIMENTAL EM 5 DE 

SETEMBRO DE 1918 

Presidencia do Sr. Affmm A. de Freitas 

Com a presença dos srs. &S. Ernesto Goulart Penteado, 
Antonio Moreira da Silva, Affonso A. de Freitas, tenente-coronel 
Pedro Dias de Campos, coronel João Leliis Vieira, dr. Americc 
Brasiliense de Almeida Mel10 e commendador Lucio Moreira. 
realisa a 5 de Setembro de 1918, o Instituto Historico e Geo- 
graphico de S. Paulo a sua decima sexta sessão regimental do 
corrente anno. 

Presidiu os trabalhos o Sr. Affonso A. de Freitas que teve 
por secretarios os srs. coronel Lellis Vieira e dr. Goulart Pen- 

' teado. 
Lida a acta da sessáo anterior, foi posta em disnissáo e sem 

debate approvada por unanimidade de votos. 
No expediente foram apresentadas diversas offertas entre 

as quaes um exemplar do livro de ouro do Estado de S. Paulo, 
u,m exemplar dos "Elementos do Processo Civil", do marechal 
Aroucbe, obra rarissima e o manuscripto do "Discurso" pronun- 
ciado pelo então academico de direito Hyppolito de Camargo, 
perante o Jury de S. Paulo, em 27 de Maio de 1869. Esses tra- 
balhos foram offerecidos á bibliotheca do Instituto pelo illustre 
societario sr. dr. Goulart Penteado. 

Tambem foram presentes á mesa o "Boletim" n.? 33 do 
Instituto Geologico do Mexico; "Boletin mensual" do Museu 
Social Argentino, correspondente a Janeiro-Abril do corrente 
anno; um exemplar encadernado do livro "Peace Througli 
Victo.ry"; diversos boletins mensaes do Institut International 
d'Agricu1ture" de Roma; um numero da "Cidade", de Ribeirão 
Preto, onde vem estampado um longo e bem elaborado artigo 



e m  homenagem á memoria do dr. Estevam Leão Bourroul e em 
commemoração á passagem do 4." anniversario do seu falleci- 
mento, alem de outras revistas e publicações. 

Passando-se á primeira parte da ordem do dia o sr. relator 
da Commissão de admissáo de socios apresentou um Imgo e 
brilhante parecer, opinando pela acceitaçáo do dr. Vicente de 
Paulo Vicente de Azevedo na categoria de socio effectivo do 
Instituto. 

O sr. dr. Americo Brasiliense pediu dispensa de intersticio 
para que o parecer lido e a respectiva proposta entrassem im- 
mediatamente em discussáo. Concedida a dispensa requerida, 
foram approvados por unanimidade de votos o parecer e pro- 
posta, sendo o sr. dr. Vicente de Azevedo proclamado socio do 
Instituto. 

O Sr. coronel h l l i s  Vieira pediu a palavm e disse que o 
Instituto vê com profunda magua desapparecerem do seu seio 
nobres individualidades pelo caracter e pelo saber e que a elle 
prestavam o concurso espiritual da sua operosidade, do seu brilho 
mental, do seu prestigio de illustração e renome. Já o sodalicio 
chorou sentidamente a perda dos inolvidaveis luminares que 
foram Eduardo Prado, Miranda Azevedo, Estevam Bourrou!, 
Antonio Piza, Assis Moura, Duarte Azevedo, Alfredo de Toledo 
e tantos outros de egual esplendor nos trabalhos desta casa. 

E' certo que embora houvessem desapparecido material- 
m o t e  todas essas figuras de fulgor desta associação, os seus 
exemplos e os sulcos luminosos que aqui deixaram ainda illumi- 
nam como fanaes de intelligencia de escol os que aqui ficaram 
trabaiinmdo com probidade e empenho para que o sodalicio honre 
sempre a memoria dos que tanto o elevaram e seja em S. Paulo 
Q véro galardão da cultura scientifica deste pedaço glorioso da 
Republica. Corações sangrando sempre nas saudades, olhos fitos 
nesse passado espleudente, nós conservamos como em relicario 
augusto os nomes impereciveis de todos esses brilhantes homens 
que com a de um postulado irradiaram sobre o silencio de 
estudos do Instituto a luz do seu saber e as almas ardentes de 
patriotismo. 

Agora, como saheis, outro espirito fulgurante desappareceu, 
outra cerebraçáo de estofa nos deixou. 

Foi o notavel scientista sr. dr. Alberto Lofgren, suéco de 
nascimento e brasileiro de coração. Em 1884, formado pela uni- 
versidade de Upsala, veiu ao  Brasil em viagem scientifica de 
estudos naturalistas. Aqui se fixou definitivamente e a sua cul- 



tura o elevou logo a um destaque intellectual qiie durante quasi 
quarenta annos fulgurou sem cessar. 

Foi um trabalhador infatigavel. 
A sua actividade nos dominios da sciencia e da histo~ia nunca 

teve interrupgão de descanço. Produziu sobre a nossa flora os 
mais substauciosos estudos, nos quaes revelou em alto grau, a 
vastidão do seu saber. 

A "Revista" do Instituto está cheia do seu espirito vibrante, 
espraiado em trabalhos de alta valia. Haja vista o estudo copioso 
e elevado que fez o sr. dr. Lofgren sobre Gustavo Byer, o seu 
illustre compatriota, que e,ra tambem um lidimo expoente de 
wltura scientifica: a traduccjão do naturalista Freireyss, sobre , 

a viagem a varias tribup selvagens n a  Capitania d,e ~inas-deraes ,  
a sua bella pagina a ptopmito dos "Sambaquis" - trabalho de 
um erudito e de um iuvpstigador audaz, como fora sobre o mesmo 
aseumpto o illustre sri &. Carlos Rath: a traducçáo das'notas 
de viagem, de Byer, d4 Rio a S. Paulo; em 1813, e tantos outro? 
trabalhos de funda c+cepção e grande golpe de analyses. 

Foi, pois, o sr. drj Alberto Lofgreu O que s é  póde chamar, 
sem hyperbole uma grdnde. notabilidade e, sobretudo, um mraçáo 
que sempre vibrou cousas da nossa Patria, nos impulsos 
mais severos da sincqldade. Primeiro na lista dos socios funda- 
d o p s  do Instituto, prptando ao sodalicio os mais acendrados 
serviços, justo é que l a  sessão de hoje, como uma simples mas 
t-ante demonstração de  homenagem, seja inserido na acta dos 
trabalhos um voto de i>esar pelo seu infauoto pa-amento. 

As ultimas palavr/is & illustre orador foram cobertas por 
uma calorosa salva de palmas. 

O sr. presidente disse que, á vista da expontanea manifesta- 
ção da casa, deixava dd @,r em discussão a proposta do Sr. coro- 

. nel Lellis Vieira, dando-a por approvada. 
- 

Tendo-se verificado uma vaga no quadro social, foi rem&. 
tida á Commissão cotypetente a proposta de admissão de . mais antigo, referent? a o  candidato dr. Justo Seabra, que se 
achava sobre a mesa. 

Nada mais haven,o 8. a tratar, o sr. .presidente encerrou os 
trabalhos, ag,radecend o presença dos srs. associados., 

a)  Moar E& WVM da F011tou-a i ) Affonso A. de Fnitas 
qa) Peai.0 Diar de chmpo8. 

! 
I 

I 



A C T A S  

ACTA DA SESSAO EXTRAORDINARIA EM 14 DE 

SETEMBRO DE ina 

Presidencia de Mons. Ezechiae Galvão da Fonhmra 

A's 20 horas de 14 de Setembro de 1918, no salão nobre d o  
edificiò social á rua Benjamin Constant n.O 40, reuniu-se o Ineti- 
tuto Historico e Geographico de S. Paulo para ouvir a conferen- 
cia que a seu convite deveria realisar o internacionalista argen- 
tino sr. dr. José Leon Suqez. 

Os trabalhos foram dirigidos por mons. Ezechias Galváo 
da Fontoura que teve por secretarios os srs. Affonso A. de Frei- 
tas e coronel Pedro Dias de Campos. 

A assistencia foi numerosa contando-se entre os presentes 
os  societarios nrs. Joáo Baptista Reimáo, Affonso A. de Freitas, 
coronel Pedro Dias de Campos, mons. Ezechias Galváo, Joáo 
Lellis Vieira, Ramon Roca Dordal, Antonio Moreira da Silva, 
Antonio Mercado, Spencer Vampré, Francisco da Cunha Horta 
Junior, numerosos convidados entre os quaes tbi possivel notar 
os src drs. Frederico Steidel, Reynaldo Porchat, Victor Dubugras 
e filhas, familia Luiz Rocha Alves, muitos advogados, familias 
gradas, officiaes da Força Publica e 'elevado numero de estu- 
dantes das escolas superiores de S. Paulo. 

Ao abrir a sessão o revmo. mono. Ezechias Galvád diise &te 
o Instituto Historico recebia a visita de um illustre profesfpr 
de um paiz amigo e já muito conhecido em S. Paulo, onde ha 
pouco fizera conferencias, obtendo grande successo. 

E para retribuir a gentileza do Sr. dr. Leon Suarez acce- 
dendo ao  convite para realisar uma conferencia, no Instituto, 
este resolvera conceder ao  emerito confere-ista o diploma de 
socio correspondente. 

Depois de fazer a entrega do diploma o orador deu a pala- 
vra ao dr. Eugenio Egas que, em nome dos socios do Instituto 

1:geira mas eloquente saudação ao distincto hospede. 
Em seguida é dada a palavra ao dr. José Leon Suarez que, 

antes de ler a sua conferencia, agradeceu ao Instituto Historico 
a honra que lhe conferiu concedendo-lhe o diploma de socio cor- 
respondente e da Argentina, disse o orador, mandará alguns 
trabalhos que julga de interesse para o Brasil. 

Passa depois o professor Suarez a tratar do thema - Mitrc 
e o americanismd - escolhido para a sua conferencia, tendo 
occupado a tribuna por cerca de hora e meia. O notavel conferen- 
cista por mais de uma vez empolgou o auditorio sendo, ao ter- 

i 
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3 minar a leitura do $eu subçtancioso trabalho caldrosamente 
i 

~~~~~~ ~~ ~ ~ 

applaudido. ~~ 

Nada mais havenb  a tratar o sr. presidente encerrou a 
sessão depois de agridecer a presença dos srs. associados e 
visitantes. 

(a) Mona. Ezecbias Cdviío da F-topni 
(a) Affonso A. de Freitas 

I 
AíXA ,DA 18.  SVSSAO REGIMENTAL EM 20 DE 

S$TEMBRO DE 1918 

Presidencia de $¶op.. Ezecliias Calvão da Fartoum 

Aos 20 dias do miz de Setembro de 1918, sob a preside~cia 
de  mons. Ezechias Galpão da Fontoura, que teve p0.r secretarios 

.. os srs. Affonso A. de Freitas e coronel Pedro Dias de Campos, 
e com a presença dos s+cietarios srs. senador Luiz Piza, drs. João 
de Cerqueira Mendes, Ernesto Goulart Penteado, coronel Lellis 
Vieira, dr. Francisco da Cunha Horta Junior, Affonso A. de 
Freitas, commendador Lucio Moreira de Mel10 e dr. Vicente de 
Paulo Azevedo, realisau o Instituto Historico e Geographico de 
S. Paulo a sua 18.' se$são regimental. 

Lida e posta em discussão a acta da sessão anterior, foi 
approvada sem debates por unanimidade de votos. 

O expediente constou de um officio do conhecido interna- 
cionalista dr. José Leoq Sua.rez,dirigido a mons. Ezechias Galvão 
.da Fontoura, agradecqndo sua eleição de socio correspondente 
do Instituto, e da apresentação de numerosas offertas de livros, 
entre os quaes se notavam os trabalhos de Leon Suarez "Las 
ambajadai de la Diplcimacia Argentinan; "Caracter de la Re- 
volución Americana" 4 "E1 Conflicto Mexicano" ; "Histona de 
San Martin" por Ba,rtholomeu Mitre; "Blibliographia de1 ge- 
neral d. José de Sau vart in" ; "La caridad en B u e y s  &res"; 
"Anales de !a Academia de Derecbo de Bueuos Aires" ; "i?iceio- 
nario Geographico de iudades, Pueblos y Colonias", de Javier i " ' .  Marrazzo; "Inicio d o  feminismo no Brasil", pela professora 
Leolinda Daltes alem de outros de não menor importancia. 

O Instituto ,recehbu igualmente um exemplar do "Album 
general de Tucuman", valioso trabalho, não só pela confecyão 
material como pelo alsumpto que encerra e, porpermuta, um 



exemplar em dois volumes dos "Papeles de Rdsas", valiosa 
publicação que abrange grande parte da correspondencia politica 
e privada do dictador Rosas. 

Na primeira parte da ordem do dia, o s,r. Affonso A. de Frei- 
tas, depois de se referir á vida de trabalho do Instituto desde 
a sua fundação, disse que ao esforço que o Instituto vem desen- 
volvendo ha cerca de 25 annos no seu labor de pesquisar os 
archivos, poderia já ser dada nova feição mais pratica no sentido 
de melhor esclarecer os fastos da nossa historia já consignados 
nos annaes do sodalicio. 

Continuando, disse o sr. ~ 2 f o n s o  de Freitas que os  documen- 
tos estudados nos archivos, em geral não exprimem toda a gran- 
deza dos factos a que se referem. O labor intenso que tiveram 
os paulistas nas minas de Jaraguá e nas do Apiahy, onde, segundo 
a tradição, desappareceram soterrados pelo "Morro do Ouro" 
cerca de oitenta mineiros, com a perda de algumas centenas de 
arrobas do precioso metal promptas para a exportação, mui 
pallidamente apparece através dos documentos compulsados. 

Os estudos da paleonthologia paulista ainda não foram ini- 
ciados e a s  margens do Jeribatyba, que foi o fio sagrado dos 
Guayanás, e as numerosas cavernas existentes no nosso Estado; 
ainda se conservam virgens da curiosidade dos nossos estudiosos. 

Pensa o orador que o Instituto deve dar inicio a esses estu- 
dos praticos promovendo a organisação de expedições nesse 
sentido. 

Posta em discussão a proposta do sr. Affonso A de Freitas, 
foi ella approvada, ficando a mesa autorisada a recebq ins- 
cripções. 

O sr. senador Luiz Piza pediu a palavra e disse que não s& 
em referencia á exploração de minas e grutas como á Eundação 
de localidades é ainda obscura a historia de S. Paulo. 

Nos arredores do municipio da Capital existem ruinas nu- - 
merosas, cuja origem não se sabe bem expl iw.  Sobre o logar 
denominado "Caveiras", no municipio de S. Bernardo, S. exa. 
já teve occasião de apresentar ligeiro relatorio quando membro 
da commissão encarregada de pesquizar o local exacto em que 
fora edificado Santo André, sendo possivel que Caveiras venha ' a ser o cemiterio da povoação de João Ramalho. 

O sr. presidente fala tambem sobre o assumpto e diz que o 
Sodalicio veria com prazer o Sr. senador Luiz Piza tomar o 
encargo de investigar o caso. O Sr. dr. Luiz Piza respondeu 
declarando acceitar a incumbencia que Ihe é dada pelo Instituto. 



Para investigar # extensáo dos trabalhos realisados pelos 
antigos paulistas na $xploração das minas do Jaraguá ficou en- 
cvregado o Sr. corojel Pedro Dias de Campos. 

I 
( a )  Monb Ezechiis Galvio da Fontoura 
i(a) Affonw A. de Freitas 
(a) Pedro Dias de Campos. 
I 

I 

ACTA DA 19i GESSAO REGIMENTAL EM 5 D E  

OUTUBRO DE 1918 

~residencia de poria Ezechi Cal%& da Fontorin 

Aos cinco dias doi mez de Outubro de 1918; sob a presidenna 
de  mons. Ezechias G4lváo da Fontoura que teve por secretarios . 
os srs. Affonso A. dei Freitas e coronel Pedro Dias de Campos, 
realieou o Instituto istorico de S. Paulo, em sua séde social á 
rua Benjamin Consta t n.* 40, a 19.' sessão regimental daquelle 
anno. 

3 
Lida e entregue 4 discussão é approvada sem debate a acts 

da sessão anterior. i 
No expediente o %. 1.0 secretario communicou á casa a exis- 

tencia sobre a mesa d e  numerosas cartaf e cartões de varias 
procedencias do paiz e do extrangeiro agradecendo a remessa 
que o Instituto está fazendo do relatorio sobre "Os Despojos do 
Padre Feijó", e lê u b a  carta do cons. Ruy Barbosa, tambem 
agradecendo a s  felici ações que por telegramma lhe enviou o t Sodalicio por occasiáq da passagem do seu jubileu litterario. 

Por intermedio d 4  Sr. conde Sylvio Alvares Penteado rece- 
beu o Sodalicio u m  exemplar do livro "Uma data historica'' do 
dr. Gonçalves Maia e offerecida pelo autor, a mnferencia "A 
velha e a nova ~ a s t o h a " ,  realisada em Santos pelo distinao 
societario dr. Ricardo Severo. 

Ainda no expediet/te o sr. dr. Affonso A. de Freitas declara, 
em nome da Commis$io de Redacçáo, da qual é um dos mem- 
bros, já se achar cou uida a impressão do XX tomo da 'IRevis- 
ta" do Instituto cujo 4 primeiros exemplares deverão ser diste- 
buidos dentro de pouc s dias. P 

Passando-se á primeira parte da ordem dos trabalhos pede 
s palavra o Sr. coroneb Lellis Vieira para communicar á casa o 

I 



fallecimento, ha dias occprido nesta Capital, do distincto conso- 
cio, sr. dr. Francisco de Toledo Malta. 

"A sociedade paulista, diz o orador, perde com o 
desapparecimento do dr. Toledo Malta um dos mais altos 

> ~ 

expoentes de sua pujança, o intellectualismo do Brasil. 
um espirito verdadeiramente de escól; a politica, embora 
o dr. Malta deila se houvesse afastado ha annos, um dos 
seus mais brilhantes representantes ; a sciencia economi- 
ca um lidimo cultor de largo descortino e de ideias vi- 
gorosamente progressistas; e, finalmente, o Instituto 
Historico de S. Paulo um membro de grande relevo e 
fulgurante capacidade. 

No inolvidavel socio desta casa nós vemos uma per 
sonalidade de "elite". A começar pelo massiço da sua 
probidade pessoal e publica, o illustre morto teve na 
vida etapas magnificas de gloria, e um brilho que lhe 
acompanhou a grandeza de caracter e de coração até 
os seus ultimos alentos. 

Toda a sua existencia é uma pagina de fulgor intenso 
na defesa dos principios elevados. Muitas vezes no seu 
gabinete de trabalho na "Previdencia", onde exercia elle 

, ultimamente a sua actividade, tivemos w m  o inesque- 
civel morto, prolongadas palestras sobre assumptos os  
mais palpitantes da actualidade. . 

Então, andando de um lado para outro, com as m 
cruzadas ás costas, habito muito seu, dissertava sem 
com superioridade de vistas, dando remedios aos probl 
mas sociaes que atulham a vida de todos os poyoi. Ve 
dahi o seu ultimo artigo inserto no "Diario Popular 
de Agosto deste amo,  "A vida humana depois da ' p e r  
ra", no qual Toledo Malta expende concepções magis- 
traes de elevadas cogitações .nos dominios da sociologia 
do moral, da politica e da economia. 

Nesse trabalho, que foi o seu canto de cysne, o sau 
doso extincto poz ainda uma vez, no relevo de qxplen 
dida erudição, o vigor dos seus conhecimentos, a profun- 
deza do seu valor, sob a suave palpitação de uma alma 
pura voltada para o bem humano. Paulista, de Jaç-reh 
nascido a 23 de Fevereiro de 1857, diplomou-se em sci 
cias juridieas e sociaes pefa Faculdade de S. Paulo 
1880; juiz municipal e de orphams nos terinos reuni 



de Araraquara Jaboticabal no tempo do Imperio. Depu- b tado estadual e S. Paulo. Deputado federal. Secretvio 
da Fazenda e Justiça e por fim, nono tabellião licen- 
ciado desta Capital, o dr. Malta se houve em todos esses 
cargos e manqtos  com elevação de vistas, inquebranta- 
bilidade de ca$+cter, firmeza de acção e taknto não 

! . 
! 

Em 1900 p~blicou o seu livro <'A crise e o seu reme- 
dio", que é um+ obra de profundo ensinamento e de u m  
patriotismo aclidrado. 

Ainda em 4900 e em 1901 deu á publicidade os seus, 
célebres relatodios como Secretario da Fazenda, cujas 
paginas estão repletas de idéas salutares constituindo um 
verdadeiro pjogramma geral de administração  publica^ 
elogiado até, f?rtamente, pela imprensa européa: nota- 
damente a italiana. 

1 ' -  
Jornalista, possuidor de um estylo encantador p e k  

singeleza da palavra e precisão de conceitos, callaborou 
nas secçóes ecobomico-financeiras e sociaes do "Estado- 
de S. Paulo", ''Correio Paulistano", "Diario Poe;lar3',. 
"Paiz", " Jomail do Commercio", "Revista Brasileira" 
e ' ' ~ u t o n o m i s t ~  de S. Paulo. Redigiu com America 
Brasiliense a "Opinião Nacional" e outros orgams. 

Foi, pois, dr. Toledo Malta uma figura de des- 
taque no nosso meio e no nosso paiz. Como-um preito. 
de veneração e saudade, requeiro, sr. presidente, que o 
Instituto ~ i s t o r ~ c o  de S. Paulo, que sempre mereceu 
do notavel paulipta as mais vivas sympathias, insira n s  
acta dos waba lvs  de hoje, um voto de pro&ndo pezar- 
pelo passamentq d o  digno consocio 9 insigne patricio".. 

Entregue á discussãb a proposta do Sr. coronel Lellis Vieira 
é ella approvada por unalnimidade de votos. 

Nada mais havendo i t ratar  o sr. presidente encerrou a ses- 
são designando o dia 20 d o  corrente para a realisação da que se. 

1 
! 

Comparticiparam do\ trabalhos, alem dos membros campo- 
ntes da mesa mais os brs. societarios drs. Francisco da Cunha: 
orta Junior, Ernesto Goulart Penteado, Amenco Brasiliense. 

o50 Baptista Reimão, Moreira da Silva, eoroneis Ludgero de  

I 
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Castro e l e l l i s  Vieira e drs. Francisco Morato e Vieente de 
Paulo Vicente de Azevedo. 

r 

(a) Monr Ezechiss Gaivúo da Faitamm 
(a) Affolw A. de Freitu 
(a) Pedro Diu de Campos 

ACTA DA a. SESSAO REGIMENTAL EM 21 DE 

OVIIJBRÒDE I918 

Presidencia de Monr Ezedk Giilsio 
* 

Sob a presidencia de mons. Ezecbias. Galváo da Fontoura, 
secretariado pelos srs. Affonso A. de Freitas e coronel Pedro 
Dia9 de Campos, realisou o Instituto Historico e Geographico 
de S. Paulo a sua ã).* sessão regimental a 21 de Outubro de 1918: 

Lida e posta em discussão a acta da sessáo anterior, foi a 
mesma approva& sem debates. 

No expediente foi accusado: diversas offertas de livros, fo- 
lhetos, e differentes publicações periodicas que foram recebidas 
com especial agrado.- 

Passando-se á primeira parte da ordem do dia, o Sr. presi- 
dente declara que, devendo realisar-se, no proximo dia 25 a elei- 
çáo de nova dtectoria do Instituto, a qual tem sido effectuada 
sempre ás 20 horas, passará este anno a realisar-se ás 16 horas, 
em virtude do estado sanitario da Capital que as autoridades 
publicas reputam de certa gravidade e por isso aconselham que 
todas as reuuióee se effectuem durante o dia. 

A casa concordou com a medida lembrada pelo sr. presidente 
fiando assim delibqado que a referida eleição se verifique no 
dia 25 ás 16 horas na séde social. 

Em seguida pede a palavra o sr. thesonreiro, dr. José Torres 
de Oliveira, que declara estar organisadac as contas do corrente 
anno, as quaes apresenta pedindo fiquem sobre a mesa para os 
devidos fins. 

Nada mais havendo a tratar o qr. presidente encerra os tra 
balhos tendo comparecido á sessão os EIS. societanos, 
Ezechias Gaiváo da Fontoura, Affonso A. de Freitas, ten. c 
Pedro D2as de Campos, drs. Ernesto Goulart Penteado, 
Jor., Eduardo Loscki, Torres de Oliveira, senador Luiz Piza 



SESSAO $ ELEIÇAO DA DIRECIURIA QUE 
GERIR OS I DESTINOS SOCIAES NO PERIODO 

A 1921, REA$ISADA A 25 DE OUTUBRO DE 1918 

. . . . . . . . . .  Dr. Altino d a n t e s  32 
Para Vice-presidente : ~ 

D. Duarte L.&ouoldo . .  25 
Mons. ~zechia; Galváo . . . . . . .  8 

Pa,ra 1.O Secretacio: ! 
. . . . . . . . . .  Affonso A. dk Freitas 32 

. . . . . . . . . . . . .  Lellis Vieira 1 
Para 2.- Secretario : i . 

. . . . . .  Ten. Coronel ~ e d r o  Dias de Campos. 32 
. . . . . . . . . . . . .  Lellis Vieira 1 

Para Thesoureiro: ! 
. . . . . . .  Dr. José Torres de Oliveira 32 

ra Orador: ! 
Dr. Eugenio Egas . : .  I+ ,%'  . 2 8  
Mons. ~zech/as  Galváó . . . . : . . . . .  5 

Para supplentes de secrdtario: 
L ii . . . . . .  . Cel. To50 Leilis Vieira. : ,.? 32 

. . . . . .  ~ r .  Yicente he. Paulo de Azevedq 32 
A' vista do resyltado da votação, o sr..presidente, da 'mesa 

proclama eleitos membjos da Directoria que terá de servir de 
1919 a 1921 os srs.: i , 

Dr, Altino Aranttjs, presidente 
D. Duarte Leopoldo, vice-presidente -~ 
Affonso A. de Frkitas, 1.O secretario 
Teu. Cel. Pedro vias de Campos, 2P secretario 
Dr. José Torres cfe Oliveira, thesoureiro 
Dr. Eugenio Ega , orador ~ ~ 

Cel. Joáo Lellis &eira e 
i 



Continuando ainda com a palavra, o Sr. Affonso de Freitas 
lembrou ao Instituto que os serviços relevantes prestados pelo 
sr. senador Luiz Piza na presidencia do Sodalicio durante O 
triennio passado, assim a m o  na qualidade de presidente da 
Commissão das pesquisas para a descoberta dos despojos de 
Feijó, constitniram o illustre paulista credor da consideração e 
estima do Instituto, pelo que popunha, . igualmente fosse con- 
cedido ao sr. senador Piza o titulo de socio benemerico. . 

As propostas do SI. Affonso de Freitas foram approvadas 
por acclamaçáo unanime da assembléa, lembrada pelo sr. ten. cel. 
Dias de Campos. .. 

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão. 
. . 

(a) Doute, Arceb. Netrop. 
(a) Affonw A. de F d t u  
(a) Pe<ho. Dias üe 
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