




ALGUMAS NOTAS SOBRE 

MIE LUIZ DE MACEDO PAES LEME DA CAMARA 
A f f o n M e  E.  Taunay 

A' obra de dois escriptores paulistas coloniaes 
reservou o Destino impiedosa perseguição ten- 
dente a diminuil-a immenso, senão mesmo a 

aniquilal-a. 
Foram as victimas de tal malevolencia o Padre 

Manoel de Moraes e Pedra Taques de Almeida Paes 
~ e m e *  

Verdade é que o pr!meiro, irriquietissimo, indisci- 
plinadissimo individuo, amigo como raros da aventura 
arriscada, tudo fez, por assim dizer, para aggravar a sua 
situa60 perante os postems. 

Pertencente a um instituto de ferrea disciplina, a 
Companhia de Jesus, apostatou. 

De missionario catholico passou a predicante cal- 
vinista, abandonou as fileiras dos compatriotas para 
apoiar e causa dos invasores de sua terra e opressores 
de sua gente, perseguidores da sua Fé e exterminadores 
dos sa rdotes de seu credo. %5 E e admiravel que, já tendo sido queimado em el- 
figie, haja escapado ti fogueira e ao wcere ,  quando 
r Santa Inquisição de Lisboa lhe conseguiu deitar as 



garras. E' que o salvou o talento.. . Mas nas peripecias 
da vida agitadissima lá se foram as suas obras, que os 
contemporaneos sobremodo louvaram, e parecem hoje 
irremediavelmente i~erdidas. 

O que dellasxse'conhece dá-nos a impressão de que 
deviam ter alta valia. 

Grandes gabos mereceram de homens do valor de 
Marcgraf. Piso, J. de Laet e Montanus. Graças aos es- 
forços de Eduardo P~ado  intèrrompidm pela morte e; 
sobretudo, os de Ptdro Souto Mabr, grandeaparte da 
biographia do illustre egresso da Companhia de Je- 
sus acha-se bastante ventilada. Mas nella ainda ha ohs- 
curidades enormes como por exemplo a narrativa dos 
seus ultimas annos de existencia, totalmente desconhe- 
cidos. 

Quanto a Pedro Taques o seu capitulo de culpas 
6 minimo eni relação,@ do jesuita, e a fatalidade tam- 
bem lhe demonstroii reta catadura. 

Trabalhou asso~nbmsamente superando as .&fficul- 
dades do Brasil barbaro e immenso, por onde se derra- 
maram as bandeiras de São Paulo. 

O enorme acerío da sua Nobiliarchia Paulistana, 
incansavelmente rolleecionado, á custa do vencimento 
de mil tropeces, elle o levou a Lisboa para o imprimir. 
E ali chegou em 1755, pouco antes do sinktn, Dia de 
Todos os Santos daquelle milesimo fatal. 

O terremoto derruiu-lhe a casa, o incendio$~onsu- 
miu-lhe integralmente os mauuscriptos. . . 

Enfermo, a morrer, do immenso desgosto soffrido, 
voltou ao Brmil, trazendo a compensação de um em- 
prego que o habilitou a refazer a immensa faina, aui- 
quilada. 

Em dez annos de prodigioso labor accumulou ou- 
tro e colossal acervo de informaróes preciosas. 

Mas o fado adverso trazia-o de espreita.'I,ançou-o 
a elle, gravibundo linhagista e austero historiador, o 
grave embate com o "eterno feminino". 

Levou-o a com],licar-lhe as contas de official da 
fazenda real, de thesoureiro da Bulla da Santa &u- 
zada, com as de uma dona vluva rica, pmdigafe ama- 
lucada. Cahiram-lhe em cima, inexoraveis, o rancor, u 
inveja de diversos iiiimigos poderosos. 



- ' O fisco sequestrou-lhe os bensi reduziu-o a miseria. 
Apurando o incriminado desfalque realizou uma liqui- 
dagáo de haveres a mais desastrosa, quando, com faci- 
iidade, se rehabilitaria, pois pequena era a differença 
de suas contas, affirmava-o, documentava-o, a extrema 
hora. 

Par cima de tudo, veiu-lhe a tabes dorsalis, a para- 
lysia geral. Continuou a trabalhar indefessamente, pela 
gloria de sua grey; morreram-lhe os dois filhos moços 
que o amparavam e eram os seus collaboradores.. . 

Reduzido ao desespero, emprehendcu segunda via- 
gem aeortugal, para onde partiu carregado, a levar 
novamente os seus manuscriptos. Pediu ao Rei a wn- 
firmação de antiga iamais cumprida promessa sobe- 
rana, a seu Pae, um dos descobridores do eldorado de 
Cmyaz, como socio que fora do Anhanguera. 

e 

Voltou sem nada haver conseguido e myrreu pouco 
dep&.$.de chegar a S. Paulo. 

&%ara os volumosissimos manuscriptos em casa 
de seu parente e protector o illustre fluminense Deseni- 
bargador João Pereira Ramos de Azeredo Coutinho. 
Não Se imprimiram e sim espalharam-se, dispersaram- 
se. Providencialmeute, porém, cahiram, em parte, ás 
mãos de outro parente, o douto Biogo de Toledo Lara 
e Ordonhes, que os giiardou$om o maior cuidado, 
commentou-os, annotou-os e dnpliou-os. 

mram esses os codices que depois passaram ás 
mãos do Visconde de São Leopoldo e o illustre Fer- 
nandes Pinheiro, providencialmente tambem, entregou- 
os ao Instituto Brasileiro a quem coube fazer-lhe a 
impressão. 

Mas dos noventa e cinco capitulas da NobiUarchia 
Paulistana que seu autor declara haver composto só 
se salvaram vinte e quatro! E não só: ainda se perde- 
ram numerosas de suas monographias taes como a His- 
foria de S. Paulo, os Elementos de Hisforia de Pirati- 
ninga, o Discurso chronologiro dos descobrimentos do 
Brasil, a Hisforia das expedições bandeirantes á Bahiu 
e a da Guerra dos Emboabas. etc. 

Foi a obra de Pedro Taques prodigiosamente sa- 
queada. Assim nos relatou Capistranu que, na nossa Bi- 
bliotheca Nacional, ha um codice assignado por Bal- 



thazar da Silva Lisboa, mera copia de manuscriptos de 
Taques hoje impresios! 

Outro saqueador da obra do linhagkta foi o pla- 
giario impudente Manuel Cardoso de Abreii que sup- 
pomos haja sido o principal dispersador dosi manus- 
criptos do nosso misero chronista remanescentes em S. 
Paulo. - 

Cremos que os haja offerecido a a  Mlnistro de Es- 
tado Virconde de Beilsemão a quem bajulava inimeiiso, 
para obter favores regios, dando-os como obra de sua 
lavra! Assim j B  fizera com as Memorias de Frei Gaspnr 
dn Madre de Deus, velhacaria que tivemos o Wnsenso 
de desmascarar. 

Dest'arte se explica o facto de haver Eduardo Pra- 
do, certo dia, tido ~(onhecimento da passagem, pela li- 
vraria de importante antiquario londrino, de volumo- 
sissimos manuscriptos antigos sobre a genealogi:~ 
poulista e pertcncenie~ a uma collecção de procedencla 
portugueza. Infelizmente não logrou vel-os o autor dos 
Fastos de Dicfadrira Militar, que açodada mas infru- 
tiferamente se candidatou a sua compra. 

Dos titulos genealogicos de Taqiies alguns se sal- 
varam, dentre os desgarrados do acervo maior cahido 
em poder de Ordenhes. 

Teve o honest'ssimo Silva Leme em mãos o doe 
Arriidas Botelhos, de que se aproveitou, para a sua Ge- 
nealogia Paulistana. Assim tambem o dos Arias e 
Aguirres, este aliás iniiito enxertado e hoje inserto na 
Revista do Archivo Pnblico Mineiro. 

Ha porém, e no Brasil, um codice que certamente 
encerra assaz volumosa fracção da obra de Taques e 
até hoje inedito. E' i3 que hoje temos o summo prazer 
de imprimir, sobremodo satisfeitos por poder prestar 
mak esta homenagem, tão justa, á memoria do inde- 
feso chronista dos bandeirantes. 

E' o autor deste aodice iun primo de Pedro Taqiies, 
em quinto grau, Roqiue Luiz de Macedo Paes Leme da 
Camara. 

Em todo o caso, e com a mais completa lealdade, 
declarou recurso vaindo do labor immenso do seu in- 
ditoso parente para a confecção de suas arvores de 
costado e deducções genealogicas. 



P.' esta a explicação do parentesco entre os dois 
genealogistas coloniaes : 

I I 
I i 

Pedro Dias Paes Leme e Mana Leite. 
I I 

Isabel Paes da Silva (irmã de) .Fernão Dias Paes 

I 
Maria f&Abr Pedroso Leme 

I 
Garcia Rodrigues Paes 

Bartholomeu Paes de Abreu 
I 

Pedr? Dias Paes Leme 

I I 
Pedro Tapes  de Almeida P. Leme Roque de Macedo Paes Leme 

Vejamos alguma co3sa sobre este Roque de MBcedo 
Paes Leme, hoje sobremodo obsciiro. 

Teve Fernáo Dirs Paes, o famoso Governador das 
Esmeraldas, como primogenito a seu digno emiilo, Gar- 
cia Paes que, apenas adolescente. o acompanhou A dii- 
rissima jornada esmenldina dos oito annos (1673-1681). 

Foi Garcia, Guarda Mór Geral de todas as Minas, 
de 1701 a 1725, anno em que falleceu, prest gioso, opu- 
lento, deixando de seu consorcio com D. Maria Antonia 
Pinheiro da Fonseca d i v e ~ d s  filhos. 

O mais velho destes, o Cornmendador de Christo, 
Alcaide Mór da Bahia, Mestre de Campo e Guarda M6r 
das Minas, Pedro Dias Paes Leme, nasceu a 20 de Se- 
tembro de 1700 e faiieceu a 9 de Maio de 1783 em Ma- 
rianna. 

Casou-se com sua pr;ma Francisa Joaquina Dorta 
Forjaz de Maeedo. Entre seus filhos cita-se Roque Luiz 
de Macedo Leme da Camara que mais tarde se assignou 
Roque Luiz de Maced'o Paes Leme. 

Nascido a 2 de Março de 1730, falleceu quasi cente- 
uario a 22 de Feyereiro de 1828. 

Fartos recursos tinham-lhe os paes que o fizeram 
ihstruir-se na Europa. Assim para Portugal partiu em 
1756 a estudar na Universidade de Coimbra onde se 



doutorou em canones. Em 1792 achava-se de novo ein 
Lisboa onde comaendioti os manuscriptos de Pedro Ta- - . 
ques, conforme se I6 da declaração expressa, no rosto 
de sua Nobiliarchia Brasiliense. 

Estavam nesta uccasiáo os manuscriptos do linha- 
&.ta em mãos do Desembargador João Pereira Ramos 
de Azeredo Coutinho: 

Pouco interesse lhe causavam os assumptos genea- 
logicos, além dos de ~ r o ~ r i a  familia, é o que se depre- . 

hende de suas propiias palavras. 
O que pretendeu, foi principalmente, corri ir a No- 

biliarchia Paulisfana na parte referente aos ~.&nes, de- 
clara. Alargou depois os limites do trabalho visando-lhe 
a possibilidade da impressão opportiina. Os seus conhe- 
cimentos de historia patria devem ter sido sobremodo 
limitados até quando se referiram a seus maiores. 

O que escreveu da jornada esmeraldina, de -u im- 
mortal bisavô, Fernão Dias Paeli, encerra uma série de 
erros e absurdos em que sobretudo avultam os dispa- 
ratados informes relativos á morte e ao enterro do gran- 
de bandeirante. O que o Conego Roque relata do fim da 
bandeira celebre de seu formidavel ancestre "contradiz 
inteiramente todos os documentos conhecidos como as 
Aetas de S. Paiilo e de Parnahyba, o Registo de S. Paulo, 
assim como a tradkçáo acceita pelos historiographos 
paulistas". (Paiilo Prado; in Paiclistica). Do valor e do - 
criterio das informapões de Roque Paes Leme eloquen- 
temente falarão as linhas de sua Nobiliarchia. 

Deixemos que se julgue por si. . - -  - 
Assim começa : 
"Sahiu Fernando Dias da sua casa, acompanhado 

de alguns parentes A sua custa, e de 15.000 (sic) indios 
munidos scimente de umas poucas das cartas em que 
lhe prometiam todas mercês que podia esperar da Real 
Grzndeza; vadeou aquelles sertões 14 annos (sic) á 
espera de fundidores; povooii Sabará, por ult:  mo mor- 
reu de uma carneirada ou oeste. recolhendo nara S. 

A ~~ - 

Paiilo. famoso retrato dos vassalos presentes". 
Interrompendo a nárrativa do epos ancestral accres- 

centa o epigono este trecho delicioso (cremos que o 
adjectivo vae bem) a entremear B historia antiga os 
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factos contemporaneos da censura a desmandos gover- 
namentaes. 

"O vice-Rei do Rio de Janeiro, para visitar as for- 
taleuas que defendem a este porto e praça, tem de ajuda 
de custo cem moedas de 4.800 e um escaler ou ber- 
gantin dourado e cercado de vidraças, cujos remadores 
são cem indtos pagos pela Fazenda Real. 

Tal conheci eu que nunca fez uma visita, porém 
nem sei se escrupulisou a pensão. Passemos avante (sic) 

Voltando A bio<graphia avoenga 'accrescenta: 
"Entrou Fernão Dias a sua custa; quatorze annoa 

andou .wssa diligencia, esteve e povoou a villa que hoje 
se lhe chama Rosa Grande, arraial como acima disse, 
primeira povoa@o de IVliuas Geraes, a espera de fuii- 
didores que tinha pedido a Portugal, de onde então se-: .. 
tratava de outra coisa. 

Atê que desenganado seguiu dali ao sertão das Es- 
meraldas, donde trouxe uma que se conservou nesta casa - 

ate a morte de metis paes, rasssima pois, era metade 
verde e a outra metade azul, que hoje não se sabe della. 

Minha mãe a trazia por um dos pingentes de seu 
relogio e um francez que havia, dizia: a Senhora D. 
Francisca não s::be o qac jmrcue! e trouxe mais 
outra. Sahindo dali falleceu de carneirada navegando 
pelo Tietê, sobre a cachoeira ou salto que dá o nome 
.i villa de Itu, que quer dizer salto ou estrondo daguas. 

E na verdade o estrondo se oiive na villa estan- 
do acima della duas leguas (sie) e sendo o tempo se- 
reno.. Nesta digressão descobriu por todos aquelles 
sertões minas de ouro, que communicou a S. Mages- 
tade, e se acha com facilidade ouro, e por isso povoan- 
do-se-lhe deram o nome de Minas Geraes. 

Em pompa funebre foi conduzido o seu cadaver 
embalsamado, desde a villa de Itu, nos hombms de 
seus parentes e soldados e o conduziram ao seu jazi- 
go w Mosteiro de São .Bento, e na Capella mor que 
elle egficou e dotou com fazendas proprias, que hoje 
fazem o patrimonio daquelle mosteiro. 

Pelo que o leitor acaba de ler todas as credenciaes 
assistem ao Conego Roque para o arrolarmos na ga- 
lharda e numerosa phalange dos que, escreveram e es- 
crevem a historia do Brasil pelo "Methodo confuso", 
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escola historica de que é chefe e unico elemento leal, 
e digno de apreço, o nosso impagavel Mendes Fradi- 
que. Commentando estas s?mplicidades escreve Pau- 
lo Prado: 

' ' m a  narrativa contradiz tudo que sabemos sobre 
u morte de Fernão Dias Paes e 4 absurdo que ella dés- 
se em Itú, tão longe da rota que seguira a bandeira. 
Trata-se, entretanto, de documento de familia, regi- 
tando, sem duvida uma tradução oral, não muito re- 
mota, pois que Pedro D a s  Leme, autor da memoria 
citada por Soiithey, nasceu em 1705, vinte e quatro an- 
nos depois do fallecimento do seu illiistre avô. 

Qu.anto a Roque de Maccdo Paes Leme, nascido 

P 
em 1739 e escriptor da "Nobifiarchia brasiliense", é ex- 

-:tranho que tenha desprezado a narração do caso como 
"'-" .. . é feita por Pedro Taques, cujo trabalho diz ter sem- 

. . 
pre consultado." Outro reparo a se arguir ao Conego 
Roque: a sua affirmativa sobre o salto de Itii a que dá 
ares de verdadeiro Niagara ou verdadeiro Guayrk. 
Quantos viram esta cachoeira, situada a uma e não a 
' dizas leguas a jusante de Itti, sabem perfejtamente que 
o ruido das suas aguas não é percebido senão em pe- 
queno raio de quiçá algumas poucas centenas de me- 
tros. Pertenceu o cod'ce autographo de Roque de Ma- 
cedo Paes Leme ao rico acervo de D. Joanna T. de 
Carvalho que tanto figurou e sobresahiu na Exposição 
de Historia do Brasil em 1881. 

O seu derramado titulo vem a ser: "hTobiliarchia 
Rrasiliense ou Colesam de todas as Familias Nobres do 
Brasil, e de todas as suas capitanias, principalmenfe 
daquellas de São Paulo, com a noticia certa donde 
eram oriundas. mortes e jazigos. Extrahida dos Ma- 
rzuscriptos de uafi'as pessoas curiosas e fidedignas; e 
a nmior parte das Memorias do sargento mór Pedro 
Taques de Al~neida Leme ( s k )  . . . e dcllas fis esta cole- 
sam em "I", aos 5 d e  Feuereiro do anno de 1792 (cf. 
Aiinaes da Bib. Nac. do Rio de Janeiro, IX, 1928. Cons- 
ta de 244 p. p. idfol.). 

Existe ainda na seqáo dos Mss. da Biliotheca 
(1-8. 2. 16). Informa-nos Rodol~ho Garcia outro co- 
&e' iitituiado Memorias das ~ a k i l i a s  d~ todas as Ca- 
pitanias d o  Brasil". feitas em Lisboa e concluidas em 



30 de Dezembro de 1792. Declara o seu autor ser o 
. mesmo Conego Roque. Estiveram os dois codices em 

mãos de Mel10 Moraes e Pedro Paulino da Fonseca que 
delies se serviram para um trabalho até hoje inedito, 
segundo suppomos. 

Intitula-se ''Genealog,'~ de algumas Familias da>' 
Brasil, trabalho extrahido das Riemorias do Conego 
Roque Luiz de Macedo Paes Leme revisto, mcrescen- 
fado e annotado pelo Dr. Alexandre Jost! de Mel10 Alo- 
mes e por Pedro Paulino da Fonseca, AMO de 1878 
(infol. de 216 ff. j'n.). 

Traz no principio um Indice dos 75 tmncos genea- 
logicos sobre que versa o tal trabalho. (Ann. da B L  
Nac. IX. 1. 300). F; 

Ao tempo que compoz a sua ~oiesarn não se as,"iL?& 
gnava o seu autor como no fim da vida e sim Roque - 
Iaiz Macedo Leme da Camara. 

Ao declarar que se servira sobretudo dos trabalhos 
de Pedm Taques recorda que o autor da Nobliarchia 
Paulistana revolvera "com excessiva cnr:osidade todos 
os cartorios da cidade de S. Paulo e suas villas". 

"E tudo isto, todo o acervo do paulista, elle Roque, 
o tivera em seu poder e de tudo fizera fiel "Colesam". 

Ao terminar escreve esta observaçáo nada judicio- 
sa: "E muito me admira que este investigador das an- 
tigas familias de S. Paulo em nenhum doa seus papeis 
addicione o nome do juiz Francisco Colassa, de S. Vi- 
cente e do seu escrivam Antonio Madeira Salvadores". 

Coma remate a esta apreciação surge-nos ainda 
rim transeal! consagrador do quinau! Fraco quinau.. . 

A não ser quanto ao cam dos Lemes temos a im- 
pressão de que o Conego Roque pouco entendia de 
materia genealogka. Deve podm ter tido Q sua dis- 
posição o enorme material de Taques que declarou ter 
levado emorme tempo a compulsar e a copiar, desde 
5 de  Fevereiro de 1792 at6 12 de Maio de 1819!. Cifra- 
se o seu trabalho ao levantamento das arvores segun- 
do o desenvolvimento dos textos do seu primo, o li- 
nhagista de São Paulo. 

Realisou uma s6rle de graphicos genealogicos por 
assim dizer. E como ao lado dos diversos nomes por . 
elle transcriptos apparecem, as vezes pormenores bio- 

* 



graphicos, 6 possivel que dahi consigamos auferir van- 
tagens porque muitas destas arvores de costado decor- 
rem dos capiitulos de Taques que se perderam. 

As notas de Roque Paes Leme devem ter sido co- 
piadas da Nobiliarchia Paulistana. 

Pouco conhecemos da biographia do ehronista. No 
final das Memon.as lê-se-lhe uma "recomendação" ao 
filho Pedro Nolasco Amado d'Orta Forjaz Leme. Re- 
lata-lhe que viveu 13 annos na Bahia e 2 em Pernam- 
buco residindo em Lisboa em 1792. 

Só conseguimos a seu respeito pequenos esclareci- 
mentos. Vemol-o muitas vezes apontado como eccle- 

:siastico, como Conego da Sé Fluminense, mas tambem 
3 :  autores ha que lhe silenciam esta drcumstancia. 

Não ha duvida possivel, porém, de que tenha sido 
ecclesiastico e formado em Canones. Er? homem de 
grandes recursos financeiros e notavel pugnacidade 
como demandista, ao que parece. 

"Terrivel polemista" delle diz Aureliano Resthr 
Gonçalves nos seus tão interessantes e, por vezes, pre- 
ciosos commentarios aos Exfracfos de manuscriptoa 
sobre afourmnentos do Districfo Federal. 

Assim referindo-se a certa área da rua do Lavra- 
d3o eacreve: Este terreno coiistituia um dos muitos 
demembramentos da parte tia antiga chacara de Pe- 
dro Dias Paes Leme, que coubera á sua filha, dona Be- 
ralda Victoria da Horta Forjaz Pereira. Em 1864, os 
foreiros do terreno em questão eram os filhos de Ma- 
noel Bento de Macedo Paes Leme. 

Da reunião de duas chacaras mystkas, formou-sp, 
em 1762, a extensa chacara do guarda mór, Pedro Dias 
Paes Leme. Ella occupava a área, quasi toda panta- 
nosa, que se estendia desde o morro de Santo Antonio 
até os areáes da lagoa da Sentinella (rua Frei Caneca 
actualmente), nas proximidades da qual ficava o solar 
dos Paes Leme, conhecido pelo nome de casa dos bicos. 

A frente da Chacara do guarda mór (hoje todo o 
lado direito da rua do Riachuello, partindo dos Arcos) 
olhava para Matacavallos, attingindo os fundos o ca- 
minho que ia da cidade, .pelo areal, á mão esquerda, 
para o engenho dos pa&@s da  Companhia. .:+y- -~ 

i r E  



Esse antigo logradouro, coutinuaçáo da velha rua 
do Parto (depois, São José), e, que seguia pela encosta 
do morro dos Frades (Santo Antonio), tinha um rumo 
identico a a  da actual rua do Senado. Esta rua, bem 
assim, o becco da Carioca e a rua SSva Jardim, são 
vestigios do velhissimo e desapparecido logradouro. 

O guarda m6r das Minas Geraes, Pedro Dias Paes 
Leme, comprou, em 8 de Fevereiro de 1749, pela quan- 
tia de 13 mil cruzados, a dona Thereza de Moura 
Aguiar, viuva de Jacintho Pereira de Castro, uma 
rhacara sita no areal desta Cidade, detraz do morro de 
Santo Anionio ao pé de hT. S: do Desterro, entre o ca- 
minho que se segue pelo pé da Igreja da mesma Se- 
nhora do Desterro e o outro, partindo desta CtEIade pe- 
lo areal, para a bica clos marinheiros, á mão esqi~erda, 
até onde elles se ajuntam e fazem um só que vae a dita 
Bica dos Marinheiros e engenho dos Padres da Coni- 
panhia. 

Posteriormente adquiriu h d r o  Dias a antiga cha- 
cara do "mestre de campo Mathias Coelho de Souza, 
s:tuada detraz do outeiro de Santo Antonio. com casa 
nobre de sobrado, com Çapella e mais bemfeitorins, e 
que confinava, á diieita com outra chacara de Paes 
Leme, e B esquerda, com o morro e cerca dos padres 
de Santo Antonio. 

Tinha frente para a estrada que ia da rua do Pin- 
lho para a lagoa da Sentinella, e fundos nas terras do 
Desterro (Santa Thereza). 

Foi vendida ao guarda mór, por 4 mil cruzados, 
em 6 de Agosto de 1762, pelos herdeiyos (filho e nóra) 
daquelle mestre de Campo. 

Fallecendo Pedro Dias em 1783, seus filhos, o mes- 
tre de campo Fernando Dias Paes Leme, o Conego Ro- 
que Luiz de Macedo Paes Leme, dona Maria Archan- 
gela de Macedo Leme e dona Beralda Victoria Forjaz 
Leme - fizeram um accôrdo para a divisão amigavel 
da herança, em escriptura publica de 7 de Abril de 
17115 -. 

Ao Conego Roque e ás duas senhoras ficaram per- 
tencendo todos os bens existentes no R ?  de Janeiro. 

Da grande chacara do guarda mór, coube hquelle 
sacerdote - terrivel polemista - a parte comprehen- 

"' 



dida entre a rua do Lavradio e o morro de Santo Anto- 
nio (chacara de Mathias Coelho de Souza); e, toda a 
outra extensa porção, a dona Maria Archangela e Be- 
ralda Victoria, as quaes concluiram um ajustes para 
competente partilha, em 1 de Dezembro de 1796. 

Siisteutou o Dr. Roque grandes demandas com a 
Camara do Rio de Janeiro por cansa desta chacara do 
Lavradio que retalhou. 

E seu filho e herdeiro "alnda mais polemista que 
o Pae", dize0 Dr. Restier Gonçalves, manteve longas 
questões com a Municipal'dade carioca. 

Eis tudo quanto pudemos apurar sobre a persona- 
lidade do Conego Dr. Roque Luiz de Macedo Paes Le- 
me da Camara, genealogista muito mediocre e chrnnis- 
ta trapalhão, cuja data de fallecimento foi de 22 de 
Fevere'ro de 1828, segundo declaração do proprio fi- 
lho em nota final ás Memorias. 

Assim nos adverte Rodolpho Garcia a expender a 
sua cnnvicção de que as obras de Roque Paes Leme 
"não devem passar de compilacóes de Pedro Taques e 
Jaboatáo". 

E' bem possivef pois que tenha elle largamente col- 
laborado com os nefastos Alves Alviin, ali& genro de 
Pedra Taques, e Cardoso de Abreu, o insigne plagia- 
rio, na obra de dispersão do preciosissimo acervo da 
Nobiliarchia Paulistana, com tamanho sacrificio e in- 
telligencia constituido. 

Aos estudiooss das velhas linhagens de S. Paulo e do 
Sul do Bras:l cabe verificar se ha na colletanea do Co- 
nego Roque elementos odiosos ou náo. Seja como fôr 
basta de provir sobretudo dos originaes de Pedro Ta- 
ques para lhe dar importancia e n5n pequena. 

São Panlo, 24 de abril de 1937 
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NOBIARCHIA BRAÇILIENSE 

Colesam de todas as Familias Nobres do 
B m 2 ,  de todas as Capitanias principal- 
mente daquela de S. Paulo, com a noti- 
cia certa donde sam oriundas, mortes 

e jasigos. 

Dos Manuscritos de varias Pessoas cnriosas e fidedignas; 
e a maior parte das Memorias do Sargento mar Pedro Taques 
de Almeida Leme, q' com excessiv's Curiosidade revolvendo t a  
dos os Cartorios da Cide. de S. Paulo, e suas ViUas, p8de ajun- 
tar; as quaes todas tive em meo poder, e dellas fis esta fiel Ca 
lesam em Lsha. aos 5 de Fevereiro de 1792, e mto. me admira. 
q' este Investigador de antigas Famas. de S. Paulo, em nenhum 
dos seos Pape~s  e Memorias adicione o Nome do Jnis Francisco 
Colassa de C. Vicente e de seo Escrivam Antonio Madra. Sal- 
vadores. Transseat. 

a Roque Luis .Xacedo Leme da Comara 

C A R T A  

A ME0 SOBRINHO PEDRO DIAS PAES LEME DA CMIARA 
:- 1 

Meo mto. amado Sobrinho. En cheguei a idade de 30 ans. 
sem saber os Nomes, e quem eram meos Av&, tanto se ocnpa- 
ram nesta doctrina os vossos. Embarqueime pra. Portugal de 
desesete; ouvia aos mens Amigos repetir os Nomes, e relatar 
as Açoeos dos seos Antepassados, e comigo julgava, ao menos 



pareciame q .  Pedro Dias fora achado nos Guaiabaes de Irajá, 
e q. alguma Alma ,Catolica tinha feito baptisar e criar; i forsa 
de minha Curiosidade, vim a conhecelos e pa. q. vos nam acon- 
tesa a mesma Confusam, trabalhei de ma. propria letra neste 
Livro, pa. deixarvos uma Memoria deles, e de todos os Patri- 
cios ou Europeus, com os quaes sois Eulasado em Parentes*; 
nam pa. q. vos tomeis de Vangloria, nem pa. q .  façaes Alar- 
dc. aturdindo os otros omens com as vossas Genealogias; mas 
p2. q. saibaes qm. sois e donde vindes, e dentro destes Limi- 
tes, com o Exemplo daqueles de quem descendeis, façaes mtos. 
serviços a Deus, ao Estado e ao Rei; porq. assim com a Ben- 
çam do vosso?ae, nieo Irman q .  mais amo e preso e a minha 
em Nome de Deus sejaes Felis, e deixeis uma nobilissima Pos- 
teridade. Recomendovos estas Memorias e rogovos q. as entre- 
g u e i ~  ao vosso Filho, ao qual tambem pertence esta minha carta 
feita em Lsba. aos 5 de Fevereiro de 1792. 

Vosso Tio q. mto. vos ama e deseja. 

Roque Luis Mucedo Leme da Camara 

AMPLIASAM DA ARVORE 1.' @TO. DE LEMES E CAMARAS 

Pelos annos de 1465, continuando o Rei D. Affonso 5." no 
Some, 12." de Purtngal, a conquista que lhe deo o Apelido de 
Africano, e castigando a crueldade com que os Moiros martisa- 
ram ao Sto. Infante D. Fernando seo Tio; Meditando como me- 
lhor surpreendese Tangere, cidade e Praça forte, conquista uma 
vez frustada por seo Pae o Rei D. Duarte. Armando podero- 
samente passou a Africa. e tomou Alcacer Seguer, e otras Po- 
voações pequenas; e voltando a Portugal de Concelho com seo 

* Filho o Principe D. João, de altissimas qualidades, e prudencia 
summa, q.  sendo depois Rei 2.", no Nome se lhe ajuntou aquel- 
le de mestre de Reinar; convocando os seos valerosos Portu- 
gueses, e todos aqueles Estrangos. q .  militando debaixo das 
suas Insignias, quisesem alcançar nome e gloriosa Fama; For- 
mando nova e segda. Armada saiu da Fós do Tejo a 15 de Agto. 
de 1471, e desembarcando naquelas praias, que otras vezes, 
tinham presenseado o valor e força de seo Braço, e pelejando 
antes contra os Elementos, e logo contra infinita Morisma, q .  
se exforçava por defender Mulheres e Filhos, e os proprios La- 
res. Tomou a fortissima praça de Arsila. A noite a disciplina 
poz termo ao Estrago, q.  acompanha ao vencimento. No dia 
seguinte q .  se contavam 21 de m o .  emquanto se ocupava a 
santificar lugares e dar graças a Aquele Unico de cuja p o d e  
rosa Mam se recebem todas; voltaram Exploradores, os qs. 
anunciaram q .  os Moiros de Tangere, aterrados só de over tam 
visinbo, desampara\-am a cidade. e se acolhiam aos Montes: 
Pelo que sem desembainhar a espada seguio a tomar posse della. 



Vivia por aqueles mesmos ans. nos Estados de Flandres e 
na Cide. de Bruges Martim Lems em idade de mais de 60. Filho 
de otro do mesmo nome, e rico Snr. de mtos. Feudos, q .  am- 
bicioso de Gloria, vendose impedido de aseguir; quiz q.  seos 
Filhos a fossem adquirir com a disciplina de tam Insignes 
Frincipes; E logo esquipando uma chalupa reforçada de va- 
lerosos Fiamengos, deo a seo Filho Antam Lemes o comando 
delles .Chegou a Portugal; e apresentandose ao Principe o to- 
mou para seo Esquadram, e nele se fez tam recomeudavel, q .  
o mesmo Principe foi seo Elogiador, e Procurador pa. com o 
Rei, pa q. '  nam si> o armasse cavaleiro, mas lhe desse Brasoens 
a Armas, por carta de S. Real Mam, datada em 12 de Agto. de 
1471. Pelo q .  parece entrar na Conquista de Arsila, e Tange- 
re, já com mericimentos adquiridos em otras Facçoens mili- 
tares, e principalm. de Alcacer sequer, pois na segda. Armada 
j$ se vê cavaleiro Portngues. 

Antam Lems casou em Portugal e teve filhos, e deles Mar- 
tim Lems, com cartas do mesmo Principe q. amava, pa. a Ca- 
mara do Funchal, passou a Ilha da Madra., donde casou, e nam 
se Ihe sabe o nome da Mulher, mas teve Filhos e deles Antam 
I.emes casou com D. Caterina de Barros, Pilha de Pedro Glz. 
d a  Camara, Donatario da mesma Ilha, e de sua Mer. D. Isabel 
de Barros,'q. viveram abastados na sua Quinta chamada dos 
Lemes, cita na Freguesia de Sto Antonio do Campo junto. 

Esta Lusia Fdes., é nal. da Ilha donde casou Po. Lemes 
e teve filhos q. passaremos. 

Pa. donde por morte desta c8sou 2.' vez com Isabel Paes. 
Esta Isabel Paes foi 1." mer. de Pedro Leme com qm. casou 
em Abrantes, donde era natural, e fa .  do Snr.  Fernaodo Dias, 
de quem teve um unieo fo. Fernando Dias Paes Leme, o qual 
indo ter com seo Pae a S.  Pe. e qdo. já lá estava, casou com 
sua sobrinha, como segue. 

Esta D .  Caterioa institui0 de sua 3.' o Morgado da Ponta 
do Sol da mesma Ilha. Delles nasce0 Pedro Lemes, fo. 2." que 
convidado de Martim Afonso de Soiza, seo Parente passou ao 
Brasil, e Capitania de S .  Vicente. Sendo casado 2 vezes, a 1.' 
com Lusia Fernandes de qm. teve filhos, Leonor Lemes q. ca- 
sou com Braz Teves. nal. de Portugal e otra. 

Morreo Lusia Frs. em S. Vicente no an. de 1566, passou a 
segunda nupcias, como se vê da Arvore 6.' = Azevedo Buenos 
= com D. Isabel Paes fa. de Fernandes Dias Paes nal. de 
Ahrantes, e teve Filhos, Fernam Dias Paes Leme q .  casou com 
S. sobrinha D. Lucrecia Lemes, filha de Braz Teves e de D. 
Leonor Lemes, S. P r .  pela parte Paterna. 

Nam me demoro a desfaser a confusan, q .  Pedro Taques 
introduzio na sga relaçam sobre a desceudencia de P. Lemos, 
porq. me faltam, e nam tenho de memoria os documentos por 
onde prova esta verdadè referida, nem tamhem reformo as  
otras Arvores, nas quaes introduzio a mesma coofnsam, á exec- 
cão desta q .  me pertence, e da qual tenho conhecimentos, e 
tradissoens sem intriga, que farei ver algum dia, se Ds. me 
der vida. 



AFFONSO DE E. TAIINAY 

O Donatario Martim Affo. de Soiza ocnpou a seo Parente 
Pedro Lemes na conquista do Gentio de serra acima; e seo Fi- 
lho Fernam Dias continuou a mesma. De Fernam Dias e de D. 
Lucrecia Lemes nasceo o Capm. Pedro Dias Leme q .  casou com 
D. Maria Leite da Silva, fa. de Pascoal Leite da Sa. Furtado 
e de sua mr. D. Isabel do Prado. hforreo este em um choque 
que teve com os Iudios em os Pantanaes de Piratiuinga, donde 
foi achado atravessado de uma seta pelas costas, q. se enten- 
deo ser disparada pelos seos mesmos soldados. 

Teve filhos o Capm. mar Governador da Capa. de S. Vi- 
cente, Fernando Dias Paes Leme, D. Isahel Paes da Silva que 
casou com Rartolomeo Simoeus de Abreu da Arvore 2.' D. 
Potencia Leite casada com Mel. de Aguiar de Carvalho, des- 
cendente de Roberto Fer. de Aguiar, mor. na sua Quinta de 
fronte de Ponte de Lima. Avore 6.'. D. Ignez Monto. da Sa. 
Leite q. casou com Bento Pires Ribro. da Ame. 7.'. D. Isabel 
Paes com Simam Praxdes. Fernando Dias Paes Leme go- 
vernando S.  Vicente recebe0 cartas do Rei D. Affo. 6.' pelo 
seo Ministro o Conde de Castello melhor para fazer o desco- 
brimento da Scrra de Saharábussu da prata. Hiqueza q. Marcos 
de Azeredo q. era genro de Vasco Frs. Coitinho 1." Donatario 
beca tinham já manifestado a Felipe 3 de Portugal, e se por 
ele porq. os Felipes fartos com a riqueza das Indias, do Me- 
xico e Peni, e querendo j B  entam aniqi~ilar o Reino de Porhi- 
gai e suas conquistas; estimaram em pouco, e deram-lhe o ti- 
tulo de Marques das Minas,'e í> Governo da Bahia a D. Fran- 
cisco de Souza Seo Lisongr.0 e chegou este Morgado a cidade 
da Babia, e chamando aos trez winpanbeiros, com doces pa- 
lavras queria beber o soar de Fidalgos tam onrados. Marcos 
de Azeredo q. era iCenro de Basco Frs. Coitinho 1.' Donatario 
da Capa. do Espirito Santo Respondeolhe q .  sua Ea. vinha 
apremeado, fosse faser o dito descobrimento sem demora e sem 
esperar mais questoens. Retirou-se as soas Fazendas da Capi- 
tania. O Moribeca que nam era pa. menos com a mesma 1-25 
posta se retirou. O velho João da Silva foi o Alvo em q .  dea- 
carregaram as Iras deste Morgado: preso e carregado de Ferros 
sobre o Pezo de seos anuos nam pode resistir aos tormentos, e 
acabou na Cadea da Bahia, levando comsigo a prata da Serra 
de Sabarábussii e ainda a mesma serra. Caso notavell 

O R.  D. Affonso 6." recommendou este descobrimento a 
Salvador Correa de SB. Embarcou este em uma Náo de Guerra, 
cujo commandante tambem era incumbido da mesma expedi- 
çam, e levaram comsigo o Me. de Campo Enrique Barbalho 
unico capaz della, pelas noticias e tradissoeus q .  tinha, nal. 
Emorador da Bzhia. Porem como eram trez os caheças e cada 
uma deles ambicioso da mesma Gloria. Os dois mais soberbos 
supeditaram ao dito Barbalho q. mataram jB na Barra do. Rio 
de Janeiro, e ficou a Soberba e Avaresa no seo lugar vasio, e 
nam sei por q .  cauza nam procuravam a Fernando Dias a quem 
vinham dirigidos. 
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O Conde de Castello melhor queria ao Rei e ao Reino ex- 
aurido de dinheiros pela confionada guerra de Restaurasam, sa- 
bendo q .  Fernando Dias governava a Capa. de S. Vicente. e 
q. era omem Fidalgo, mto. oursdo, e das pras. familias e mais 
nobres que passaram ao Brasil (assim lhe diz nas cartas q .  lhe 
fez) em q .  lhe encommeoda o descobrimento da dita serra, e 
das Minas das Esmeraldas. 

Fernando Dias com 50000 omens armados e acompanhado 
de alguns Parentes seos entrou aquelles certoens munido tam 
somente de umas poucas de cartas lisongeiras. Famoso retrato 
dos vassalos presentes. O vice Rei do rio de Jano. pa. visitar 
as  Fortalesas q .  defendiam a Barra, e Ancorador dos Navios; 
tpm ajuda de custo cem mo~das,  um Escaler, o Bergantim doi- 
rado e cercado de vidraças; cujos remadores sam Indios pagos 
pela Fazenda Real. Tai conheci eu q. nunca fez uma visita; 
porem nam sei se escrupulisou receber a pensam. 

Passemos adiante. 
Entrou Fernando Dias a sua custa, 1 4  annos gastou nesía 

expediçam; passou nove no arraial de Rossa Grande primeira 
Povoaçam de Minas Geraes, a espera de Fundidores q .  tinha 
pedido a Portugal donde se trabalhava entam em como se fuo- 
diria o Rei D. Affo. e seo rectissimo Ministro. AtB q. desen- 
ganado de q. Ibe nam mandavam, seguiu dali ao certam do 
CaetB a descobrir as Esmeraldas. Donde trouxe uma rarissima 
q. pesava oitava e meia de duas cores Azul e verde a qual con- 
serva em nossa Casa e a possue a Mauna D. Maria, pendente do 
seo Relogio. Saindo dali falece0 de peste q. Ihe chamavam car- 
neiradas, navegando pelo Rio Tietê sobre a Cachoeira q. dis- 
tante uma ou duas leguas da o nome $ ,Villa de Itir, q .  qr. ou 
de ser salto ou estrondo de Aguas, e assim 8 q. na dita villa 
ce ouve o seo Estrondo sendo o tempo sereno. Nesta digressão 
descobri0 por todas aquelas terras, e Ribeiros que por entre as 
mas areas avia oiro, e se achava com facilidade e geralte. e 
por isso depois de povoados se chamaram Minas Geraes. 

Em pompa Fuueb~e foi conduzido o seo cadaver embaisa- 
mndo desde a vilfa de Itu até S. Paulo nos ombros dos seos 
soldados e Parentes, q .  o armavam pa. o seo Jazigo da Ca- 
pela mor do Mosto. de S. Viceute ísic) q edificou e dotou com 
Fazendas proprias e oje fazem o Rico Patrimonio daquele Mosto. 

Casou com D. Maria Garcia Rois Velho filha de Gareiu 
Rois Velho e de S. mer. D. Maria Biting, aquele fo. de Garcia 

- Rois e de D. Isabel Velho nes. e vindos da Cide. do Porto, 
nobres Povoadores de S. Paulo: e esta de Giraido Biting. Ale- 
man q. passou na compa. e Armada de Martim Affonso. e de 
S. mer. Custodia Dias, q. foi filha de João Ramalho, primeiro 
Europeo q. pisou aquellas terras por um naufragio. O qual seu- 
do visto dos Indios de Serra acima o levaram a presença do se0 
Rei Teberisa q .  o casou com sua filha, e quando ali chegou 
Martim Affonso veio faiiar-lhe e depois lhe apresentou o Rei 
de Piratininga seo Sogro, q. se baptisou com o o o w  de Mar- 
tim Mfonso Tebirisa. que o acompanhou fiel com os seos In- 



dias na Guerra dos Francezes q. se tinham apoderado do Rio 
de Janeiro, aliados com os Tamoios. A mulher de João Ra- 
malho chamou-se Isabel Dias, e a do dito Rei Teberisa tomou 
o nome da mulher do 1." Douatario e chamou-se Beatris Dias. 
Este Baptismo Geral ministraram os Padres da Compa. em 
uma Capela q.  se erigio, nos campos de Piratininga, na qual 
se disse a 1.' Missa no dia da Conversam de S. Paulo 25 de Ja- 
neiro e portanto se chamou S. Paulo de Piratininga, teve filhos 
o Guarda mor Geral Garcia Rois Paes Leme, o Padre João Leite, 
D. Mariann Paes Leme. mulher do C a ~ m .  Francisco Paes de 
Olivra. 

O Capm. mor Gda. mor Geral Garcia Rois Paes Leme nas- 
ceo em S. Paulo e de tenra idade acompanhou a seo Pae n:t 
conquista e descobrimento, e voltava em sua compa. quando 
lhe faleceo. Recolhendo-se a S. Paulo, e celebradas as suas exe- 
guias, cuidou em vir a Portugal dar razam do q .  se tinha obra- 
do e manifestou as Esmeraldas q. se acharam, e oiro q .  se 
descobrira por todos aqueles certoens. oie Capa. de Minas Ge- 
raes. Foi bem recebido do Rei D. Pedro 2.; q. o chamava o 
seo Paulista; mas nam achou no Du,que de Cadaval o Conde de 
Castello melhor. O Rei D. Pedro fez com Garcia Rois o mesmo 
q .  Faraó Rei do Egito com J o d :  Vós providenciastes, disse 
Faraó, o meo Reino, dae de comer aos meos vassallos; assim 
lambem disse Pedro 2." t ó s  descobristes essa riquesa, ide rc- 
partirla pelos meos vassallos q .  quiserem tirarla das entranhas 
da terra: facilita e os meios, abri uma Estrada dessas Minas 
pa. o Rio de Jano. o mais breve. Eu vos faço mce. do Foro 
de Fidalgo cavaleiro com 1600 de moradia, Eu vos dou as pas- 
sagens dos dois Rios Paraiba e Paraibuna, Eu vos dou para cada 
um dos vossos filhos uma Scismaria de Terras de duas leguas 
nessa Estrada. Eu vos prometo cumprir tudo qto. se vos tem 
prometido e todas as merces q .  podeis. esperar da ma. Real 
Grandesa. Eu vos faço Guarda mor Geral dessas Minas. Eu vos 
prometo um seorio (sic) de terras e uma comenda do lote de cem 
mil reis. Liberalissimo Princepe! Quem on?m serviria! e o q.  
nam faria por servi10 o sincero e grato Animo de Garcia Roiz? 
Paulista de Nascimento. 

Voltou ao Brasil cheio de Gloria, e acompdo. de seos Ca- 
pitaens, e os mais Paulistas vendo a riquesa q .  aparecia; fu- 
rando aqueles Matos, uns por aqui e otros por ali; em pouco 
tempo fiseram patentes as capas. q .  oje existem Vila Rica do 
Oiro Preto, Rio das Mortes, Ribeiram do Carmo, Serro do Frio, 
Guaiases, etca. Vendo o Guarda mor Geral q .  se estendiam as 
Minas pedio a S. Mage. a faculdade de nomear seos Substitutos 
q. residisem em destritos diferentes, reservando pa. si somente 
as descobertas novas, e pa. julgar de direito nas causas dos 
litigantes um Ministro de Letras, Jose Vas Pinto foi o primeiro 
Ministro de Letras, q .  passou a Minas com o nome de Super 
Intendente e unico. 

Povoadas as capas. referidas e sendo a estrada q. se ser- 
via dellas pa. o Rio de Jano. mto. larga e de volta grande 
principiou Garcia Roiz a Estrada nova entre o Rio das Mortes 



e Va. Rica, do Arraial 9 oie se chama dos Carijos, e tirando 
a rumo direito noroeste sudoeste em dois annos chegou ao Rio 
de Jano. Estando já sobre a Serra do  Mar voltou a S. Paulo 
e embarcando em Santos condnzio a sua familia por mar ao 
Rio de Jano. e comprando uma Fazendinha junto N. Seha. da 
Penha, donde adeixou e tornou pela picada, q .  jA tinha des- 
cido a Serra uelo camo. do Coito. 

Finalisailu a Estrada d r  Minas, tomou duas Seismarinu so- 
bre os dois Rios ditos da Psrnibu c Pdrnihunn, poslhc Barcas e 
Canoas pa. a passagem dos Cami~ihant(.s, levando dois vintcns 
e de cada uma das Bestas carregadas quatro. Fundou a sua 
Casa e Capela velha q. esteve junto a passagem do Rio com 
a Invocam. de Na. Sra. do Desterro e na Paraihuna fes o mes- 
mo e ótra Capela a nossa Sra. de Dlonserrate. Estando assim 
prontas desceo pa. ao Rio e condusio sua Familia pa. a Fa- 
zenda da Paraiha. 

Governava Ayres de Saldanha o Rio de Janeiro e Minas 
e foram tantos os empenhos pa. us Scis~ngrias do Caminho No- 
vo q.  apenas pode tirar duas scismarias pa. os dois Filhos, e 
ficou o 3." Ignacio Dias sem ella. Ro anno de 1709, voltou a 
Portugal, a receber o desempenho das proineBsas Rcaes. Kanx 
{tsperava menos q .  mercks q .  correspondessem a Real Gran- 
deza, mas era sincero e nam entendia de Cortes. Nem se con- 
sultava na Corte senam o q .  se Ihc nam avia de dar. Neste in- 
trrrnedio recebeo uma v i ~ i t a ~ e m  sua casa. a quem elle nam ser- 
vio com a prontidam q. devera a ser manhoso, quando wls ,  
j i  lho nam aceitaram; e dali em diante foram otros os agrados 
com q .  o recebiam, e finalmente ouvio q. se queria q .  Sua 
b11age. cumprisse o q. lhe avia prometido avia de i r  Governar 
Angola. Ouvindo e$tas palavras, sem mais consultar nem espe- 
rar q.  os Franceses evacuassem, Embarcou, digo S i o  de Ja- 
neiro, pa. a Bahia, tendo dito ao Rei, em audiencia, q .  nam 
necessitav~ de mais onras, pa. Sua Slage. lhe dar o prometido. 

Dali se emh?rcou na Fragata dos Padres da Compa. indo 
lambem na mesma o Pe. Belchior de  Pontes de muita virtude. 

Na altura dos Abrolhos chocou tre.? veses a Embarcaçam na 
Proa, no meio da Quilha e na Popa. Clamavam todos a Mise- 
ricordia de Deus, so o Padre Belchior com espirito socegado 
animava aos companheiros. Avistavam Cabo Frio e era forçoso 
mudar de rumo, mas saltando o vento a Proa tempestuoso, que- 
ria o Piloto correr com o tempo, discelhe o Pe. Belchior: Nam, 
deixasse i r  orando, caso notavell orando andou 18 Leguas, e 
rntron pela Barra dentro. Os criticos desta Era atribuiram es- 
tes dois sucessos a cansas naturaes. Porem Garcia Rois q.  ama- 
r a  e tinha em veueraçam muita ao dito Padre, confessava a 
meo Pae ceptico q .  lhe deviamos estas duas finesas. O General 
Beaume depois de estar ancorado junto a Iiha Redonda e ter 
mandado o seo Ajudante de ordens Jorge Luis Teicheira pa. a 
terra, Sobrevindolhe o dito vento e correndo em traquete no 
Savio dos Aseites nam voltou ao mesmo Lugar antes de 27 dias, 
nos qnaes descaiu at8 ao Sul de Sta. Caterina. 
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He certo q .  o Negociante Celeste por uma preciosa Mar- 
garita, dá tudo quanto possue, Mirabilis Deos in Sanctis suis. 

Recolheo-se por fim a sua casa da Paraiba e nam pensou 
mais do q. na educasam dos seos Filhos. Tinha sido casado 
em S.  Paulo com D. Maria Antonia Pinheiro Raposo Tavares, 
<a. do Capm. Joáo Rois da Fonseca, nal. do Lamego e de S. 
mer. D. Francisca de Arveiros, e Esta filha de Antonio Raposo 
Tavares Governador de Santos, que socorre0 Pernanibnco e de 
sua mulher 2.' D. Lucrecia Leme Viuva de Gaspar Barreto 
Pinto Cavo. Fid. 

Aquele filho do Capm. mo! Govor. Fernam Vieira Tala- 
res q. servio de Provedor da Fazenda da Bahia e S. Vicente 
até 1622, e de S. mer. D. Franca. Pinheiro da Costa Bravo, 
nal. de Beia; e Esta ia.  de Simam Borges de Serqueira, Mosso 
da Camara do Cardeal Rei e de S. mer. D. Leonor Leme, filha 
de Fernando Dias, e de D. Lucrecia Lemes fa. de Bras Teves 
e de n. Leonor Lemes Fa. de Pedro Lms. e sua mulher Lu- 
aia Fiz'. 

Teve Filhos. l . *  Fernando Dias Paes Leme q .  sendo justo 
a casar com uma senhora de Pitangui ali morreo com suspei- 
tas de veneno. 2 D. Lucrecia Leme q. casou com Manoel de 
Sá de Figrdo. da ANore 11.'. 3. Joáo Leite q.  morreo meni- 
no. 4 D. Antonia que casou com Tom6 Correa Vasqueanes e 
s 2 '  vez com Nicolas de Bitencourt, sem geração. 5 .  D. Es- 
colastica q .  casou com Bertolomeo de Freitas Esmeralda, S.  
G. 6. D. Anna Leme q .  morreo Fra. do'Mosto. de C6s junto a 
Alcobaça. Estas nasceram em S. Panlo.7. Pedro Dias Leme. 
da Camera q. segue. 8. D. Caterina de Seua Lemo 
q .  falece0 no anno de 30 tendo acabado de Abadeça do do. 
Mosto. Estas nasceram na Quinta da Penha, e foram baptisados 
na Frega. de Irajá. 9. Ignacio Dias Velho. 10. D. Ma. Gar- 
cia Leme da Camara, q .  morreo tambem Fra. de C6s. Fales- 
ceo na sua Fazenda da Paraiba, no anno de 1739 e jás sepul- 
tado em S. Bento, Rio de Janeiro. (Tome Correa teve fo. de  
quem á geração desgraçada. E filhas freiras de Esperança de 
Lisboa). 

D. Maria Antonia Pinheiro da Fonseca Snra. varonil e de 
mto. respeito, achandose seo Marido em Portugal e atacando 
os Franceses o Rio de Jano. desceo de S .  Fazenda 36 Leguar 
a salvar os Qüintos Reaes, q.  conduzi0 pa. sua Guarda e casa 
com duzentos omeos armados, e ella posta acavalo com duas 
pistolas nos Coldres, e uma Catana a Cinta. Governando Fran- 
co. de Tavora quia prender, e enviar pa. Portugal carregado 
de Ferros ao Ouvidor Geral: Este se acolhe0 a sua sombra, c 
iendo este Governador o terror do Rio de Jano. nam se atre- 
veo a Ialtarlbe ao Respto. Morreo antes q .  seo marido alguns 
a m o s  e jás em S. Bento do Rio de Jauo. 

O Mestre de Campo ~ e d r o ' ~ i a s  Paes Leme da Camara nas- 
ceo 7.' filho a 31 de 7bro. de 1705. e foi baptisado na Frega. 
de Iraja; e apia q .  oje existe foi feita pa. este sacramto. De 



idade de 12 ans. o remete0 seo Pae a os Estudos a direçam 
do seo tio Alexe. Correa da Silva & Arvore 8.'. Estudou os 
mos. rudimentos no Seminario de S. Patricia, passou a Coiui- 
bra, onde apenas Formado nos Sagrados Canones, recebe0 car- 
tas de seo Pae, em q. lhe anunciava ser falecido seo Irmam 
Fernando Dias, q. se casase e o fome acompanhar q. estava 
j i  velho. Casouse com S. Pra. D. Francisca Joaqna. Doria 
Forjas Pra. de Macedo, Filha do Capm. Xor Roque de Macedo, 
Pra. Fid. da C. R. Snr. do Morgrtda dos Cardeaes, de Verride, e 
otros e de S. mer. D. Bearda Vitoria Dorta Porjás. Neta pela 
parte Paterna do Dezbor. Antonio de Macedo Pra. e de S. mer. 
D. Sebastiana da Silva Irman do Dor. Pedro da Silva conego 
da SB de Leiria. Aquele fo. do Capm. Manoel Colasso de Ma- 
cedo e de s .  mer. D. Ursula do Coito filha de Btatias do Coito. 
E esta fa .  de Antonio Andrb Jeronimo e de D. Isabel João de 
Cas?ro u.al do Val de Milho, e pela parte materna neta de Brardo 
Amado, Pra. Forjás, e de S. mer. D. Anna Dorta. Aquele 
fo. de Arnado Varela de Macedo e de D. Mariana Pra. Rangel, 
ia. de Jeronimo Rangel Omem Snr. do Morgado dos Rangeis de 
Coimbra e de S. mer. D. Anna Pra. fa. de Cristovam Tve de 
7. mer. D. Ma. Correa dotada naquele tempo em 6000 e Esta 
Filha de Baltasar de Carvalho, filho de Alvaro Costa e de 5 .  
mer. D. Ignez de Carvalho, filha de Antonio Lis Velho. * 

Embarcou pa. o Rio de Jano. Pedro Dias Paes Leme com 
s mer. e por provisam de S. Mage. principiou a servir de 
Guardamor Gal. das Minas. Por sua ~ o r t e  continuou a servir 
no mesmo,exercicio até o anno de 1750, em q. embarcou pa. 
Portugal, e chegou a Lsba. 8 dias depois da morte do Rei D. 
João 5:. Despachono o Snr. Rei D. JosB por Guardamor Ge- 
rol das Minas, como seo Pae tinha servido, e fedhe mercê por 
tres vidas sendo nelle a 1.' de Alcaide mor da cidade da Bahia, 
comeudador das comendas de Sto. Euricio de Sanfius de Ne- 
ber.a. do Lote de quatrocentos mil reis e de Sta. Maria de AI- 
verra do Barram do Lote de cem cinco mil crusados pagos aos 
quarteis pela Fazda. Real, e Donabrio de uma vila donde elle 
quisese erigir, o q. nam pode conseguir pelos embaraços q .  
lhe tem posto os  Goves. e tres Reis. 

Abrio a sua custa a Estrada por terra at6 a cide. princi- 
piando entre as Fazendas da Vargem e Cabarii sair no Engo. 
de Madureira, na qual teve todo o trabalho seo Irmam Ignacio 
Dias Velho. Tirou ali a scismaria do seo Irmam dito, princi- 
viando do Alto da Viuva. vertentes pa. o Mar, e terminando no 
Rio de Sto. Antonio. Fez as casas da Paraiba e mudou a capela 
da Beira do Rio pa. o Alto do. Monte q. fica a par da casa, com 
a rnvocasam de Na. Snra. do Desterro, S. Pedr0.e S. Paulo. 
Fundou o Engenho de Belem nas margens do Rio Guandii, q 
passando pelos Engenhos dos Poços, e Maripic~ e regando os 
ICampos da Fazda. de Sta. Cruz, faz barra, mudando o nome 
em Taguary, junto a Uha da Madra.. Fez a partilha dos des- 
cobrtos. de oiro dado em governando Minas Geraes Luie Diogo 
Lobo da Silva. e aquela de S. Amaro da Capa. de S. Paulo, 
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governando o Morgado de Mateus donde lhe foi necessaria toda 
sua prudencia pa.  vencer a amhicam do Ouvidor de S. Paulo, 
e socegar os alterados animos dos Paulistas contra este Mi- 

O General Gomes Fre.  seo coiupo. e Amigo fez toda dili- 
gencia por perdelo; Embaraçoulhe q .  fisese oseo oficio no des- 
cobrimento de Paracath; repartindo c m  o Ouvidor Tomas Ro- 
bim de Barros Barreto, omem de esfera igiial a sua corpnlen- 
cia. O mesmo General advinhando q.  Pedro Dias embarcava 
na náo de D. Pedro de Fré, deo conta 1 5  dias antes pela Frota 
q .  comandava o Bolhoensq. o oficio de Gusrdamor Geral era 
inntil, e q .  seo Proprietario o nam exercia vivendo na Fazenda 
da Paraiha. Sempre prevalece0 a verdade contra a calumnia. 
Finale. vendo q .  S. Mage. tinha posto a Pedro Dias seo inde- 
pendente pois delle nam podia conhecer sem ordem expressa 
Real. Elegel~doo Mestre de Campo do Terço de fora da cide. 
deo conta a S. Mage. q .  si> Pedro Dias era capaz daquele car- 
go em toda a sua Capa. lamosllie obrigado por  esta lisonja e 
pela de mtas. q .  seseguiram. Eu cursava a Universidade de 
Coimbra e estando em Lsha. tive dppendencia no Concelho rle 
ultramar e ali me disse o fiscal maior ou perguntou se meo 
Pae nam me ordenava tirasse a sua Patente de Me. de Campo, 
q .  estava provido por S. Mage. ao q. respondi nam tinha no- 
ticia mas q .  lhe dava Parte. Respondeome q .  aiguorava, mas 
!ha tirase pois lhe poupava um vrstido todos os annos aquelh 
Farda. Ainda couservo.estas letras. Daquela Informasam re- 
siiltou q. S. Mage. ordenase ao Visconde da Cunha q. formase 
tres terços Auxiliares na cide. do Rio de Jano. um pa. elle, 
otro pa .  o General Beaume e otro pa .  Pedro Dias, pois o seo 
se tinha tornado em 9 terços completos. A mesma ordem trou- 
xe repetida o Marques de Lavradio q .  os decretou. 

Teve filhos, Garcia e JosB q .  morreram meninos. D. Ma- 
ria Arcangela de híacedo Leme q.  nascco a 12  de Março. do 
anno de 1732, Fernando Dias Paes Leme da Camara em 4 Fra. 
de Cinza do an. de 37, Roque Luiz de Macedo Leme da Ca- 
mara q. no anno de 39 a 2 de Março. Garcia Rois Paes Leme 
Capm. de cavalos da lagiam de S .  Paulo, erigida no anno de 
1775. N. ano de 43 a 21 de 7bro. O Berarda Vitoria Forjas de 
Macedo Leme q.  na. 24 de Fevo. do ano de 40, o Me. de Cam- 
po-José Pedro Francisco Leme da Camnra q .  nasceo a .. de 
9bro. de 50. Falesceo Pedro Dias na cide. de Mariana a 9 de 
Março de 1783 e jaz na Sé da mesma Cidade. 

O Mestre de Campo Fernando Dias Paes J.eme da Came- 
ra Guarda mor Geral das Minas, .Xlcaide mor da cide. da Ba- 
hia, Comendador da ordem de Christo, 1." Donatario. Aceti- 
tou praça no 2." Regimento do Rio de Jano. de idade de 
1 5  annos, e passou no mesmo anno pa.  as Missoens donde o 
pedia o Genersl Gomes Fre. Correo todos postos tB eapm. de 
Infanteria, com esta patente embarcou no  Navio Galeam de so- 
corro a Praça da Colonia arniado em Guerra na ocasiam, e ata- 
que pm q. se abrasou a Náo Inglrsa capitania. Embarcou pa.  
Portugal a pra .  vez no anno de 65 e casouse em 67 com D. 



Francisca Peregrina de Soiza e Mello fa. de Simam de Soisa 
de Siqra. Correa e de D. Maria Luisa de Mello. Pra.  Ame. 3.' 
passou ao Brasil com sua mer. o Snr.  Vice Rei Marques de La- 
vradio o fes Mestre de Campo do 3.' de IrajA. Requerendo elle 
sua' saida tornou a Portugal no an. de 86 a seos requerimentos 
foi S. Mage. servido confirmar nelle a 2.' vida dos mercês fei- 
ias a seo Pae, e porq. Propunha o Secretario de Estado Mar- 
tinho de Me110 q. o cargo de Guardamor Geral nan era de vi- 
das Decidio a Rainha NB. Senhora a qm. Ds. prospere boa 
saude, como necessit q. seo Av6 tinha servido bem, seo Pae 
o mesmo, fosse elle &bem servir o mesmo,cargo, e voltou a 
sua Patria com os mesmos despachos do seo Pae onde ,chegou 
a 17 de Março de 88, e no dia 18 pas. oito oras da noite, ardeo 
o Navio dos Azeites em q .  fora embarcado, do qual se nam sal- 
vou coisa alguma da carga q. trasia. No mesmo dia em q .  
celebrou as exequias de seo Pae na Igra. do  Convento de Sto. 
Antonio do Rio de Jano. findas estas, estando o Terço formado 
na sua Frente, o declarou Chefe o dito Marquez. Vive no pre- 
sente anno de 1792 e tem os Filhos seguintes. Pedro Dias Paes 
Leme da Camara, Simam de Soisa de Tavora Leme, Ignacio 
Dias da Camara Leme, D. Maria Joanna, D. Maria Anna des- 
tinada a casar com seo tio José Pedro. D. Maria Lnisa, D.  Ma- 
ria Magdalena, D. Maria José. 

Ps. Custodia Dias acima referida era filha de Manoel Frs. 
Ramos nal. de Moura em Alentejo e Giiardador da Lapela de 
Sta. Anna da Parnaiba, q.  depois vigairaria, P oje villa, e de 
S. mer. Suzana Dias filha do referido João Ramalho, e de 
sua mer. Beatris Dias, filha do Cacique Teherisa, q.  baptisan- 
dose sechamou Mgrtim Affonso. 

ORIGEM W S  ORTAS DE SETUBAL 

Segundo a tradiçam q .  tem os desta Familia conservada 
vulgarmente entre as Genealogias. como se vê das Dlemorias 
e Manuscriptos de JosB Bruno de Quevedo, sam oriundos do 
Reino de Aragam donde á a Familia dos Condes d'Orta tenho 
risto grande diversidade nas Armas deste Apelido; porq. a No- 

.biliarchia Porta. traz duas diferentes, formando o escudo de 
umas. Em campo de oiro um braço nú posto fixo em Faixa 
no cabo do Escudo com uma ehave na mam da sua cor, e o pé 
do Escudo ondado de Agua. Timbre o mesmo braço das armas 
com a mesma chave na mam posto em pala. Tambem acho uma 
Torre no Escudo, saindo della um braço com a mesma ehave. 
E otms em Campo. azul quatro maons cxda uma com sua cba- 
ve. Na Casa dos Ortas de Setubal se acham uns sinetes com- 
pondo o esciido com um Leam com a chave na mam direita; 
e Alvaro Pires Dorta q. é dos mesmos de Setubal no seo tio. 
feito no anno de 1595, em q .  institnio Morgado manda se po- 
nham as  Armas dos Ortas nas suas Fazendas e diz, sam no Es- 
cudo um Calahre como de Nora e ao lado dele u m  braço com 
a chave na mau. Pelo q .  acento q. a chave B o essencial das 
.Armas, e q.  s diversidade q .  nrllas tenho encontrado será pro- 
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cedido talvez de algumas Provisoens particulares q .  se conser- 
vnram nas casas daqueles n qm. foram c~ncedidas .  No seculo 
1100 já acho em Portugal e no Algarve este Apelido ocupando 
os cargos onrosos daquele tempo em q .  reinava o Snr.  Rei D. 
Affo. 5." e neste mesmo, segundo a tradiçam e Nobiliario re- 
ferido passoii do Reino de Aragam pa. o Algarve Pedro Dorta, 
(10 qual diz Cabedo casara com 'Constança Lourenso, se se nam 
equivocou com otro do mesmo nome, lhe de os filhos segtes. 

2: Geraçam - Nuno Alvares Dorta q. continua. 
2 Geraçam - D. Isabel Dorta mer; de F .  Rebello com 

seracam q. ainda se conserva no Algarve e otras partes. Teve 
mais Pedro D'orta acima. 

2 Geraçam - Rui Dorta q. viveo na villa de Ateuguia de 
Ilalea de qm. descendem os Ortas desta villa e em otras Partes. 

3 - D. Isabel Dorta mer. de Martim Cota Falcam S. g. 
institui0 o Morgado q. possue Francisco Dorta Salema de Se- 

3 - Baltasar Nunes Dorta acima viveo eni Setubal e ca- 
sou com Catna. Faria Magro la. de Jeronimo Ferra. de Car- 
valho, e de D. Isabel de Figrdo. Magro. Teve Fos. 

4 - Nuno Aivares Dorta fo. I.' acima, o dito viveo em Se- 
tuba1 no tempo do Sr. D. Jorge Me. de Campo da ord. de S. 
Tiago, do qual foi comendador e Tesouro. teve o foro de Cavo. 
Fid. casou 2 vezes. a pra. com Teresa Salena fa. de Mem GIZ' 
Salema. e a 2.' com Beatris Rois, fa. de Affo. Annes e teve filhos. 

3 - Alvaro Pires Dorta q .  constitnio o Morgado q. oie poa- 
sue Nicolán P1.a. Coitinho de Coimbra. Casou 2 vezes a 1.' com 
Margarida Gomes da Frota, ia.  de Diogo Affo. Ravaseo e de S. 
mer. Catna. da Frota, de qm. teve um fo. Nuno Alvares Dorta 
mentecapto, S. g. e a 2.' com Frca. de Roboredo S. G. Enten- 
do q. tambem foi casado com Isabel Nunes de qm. teve 2 Fi- 
lhas Caterina P Anna, segundo o Lo. dos Baptisados da Frega. 
de S. Juliam de Setnbal, mas 6 certo q .  dellas nam descen- 

Pedro Dorta q. foi casado com Constansa. Lourenso da 
Frota fa. de Dipyo Afonso Ravasco acima e Gatna. da Frota 
S.  g. Tambem institui0 uma Capela q .  oje possue' José Durta 
Figueiredo Monis de Setubal. 

3 - D. Leouor Dorta mer. de Diogo Cardoso de Vascos. 
sem mais noticia. 

4 - D. 1,eouor Dorta 2.' mer. de Gaspar Cota Falcam 
com g. oje extinta. 

4 - Nuno Alvares Dorta acima viveo em Setubal, casou 
com D. Anna de Carvalho Sa. Pra.  fa.  de Diogo Ferra. de 
Carvalho e de S. mer. D. Margarida Soares, teve Fos. 

5 - Diogo Dorta de Figrdo. S. g. casado com D. Isabel 
de Madureira. 

5 - Baltasar de Figrdo. q. é 4: Avô de D. Anna Felicia 
casada com o Secreto. de Estado .losé de Ceabra e 3.' Avo de Ro- 
que de Macedo Verride, e de Fernam Dias Paes Leme da Ca- 
mara do Rio de Janeiro. 
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5 - Gaspar de Figrdo. q. foi Monge Beneditino digo de 
S. Bernardo, e se chamou Fr. Alvaro. 

5 - D. Caterina de Figrdo. Dorta q. passou ao Brasil ca- 
sada com Pascoal Ribro. da Arve. 7.'. 

Esta D. Catna. casou 2 veses com Rafael de Olivra. de 
qm. deixon descenda. q. era nai. da mesma Villa tambem. 
Digo acima. Esta, porq. ali comparece. Consta aver na fama. 
dos Ortas. Esta Senhora, q. naquele tempo aparece em S. Pau- 
lo, estava casada e depois viuvou, casando com otro de Setbai. 
como certificado de acento do seo ohito de ser natural da mes- 
ma Villa, posto de nenhum manuscrito conste sua filhaçam. 
Pelo q. entendo e se deve entender os motivos porq. ella nam 
declarou. foi porq. os seus Partes. fiseram Omissam della, mas 
do 2 ' matrimonio tem geraçam numerosa q .  todw tem mostra- 
do a qualidade do seo sangue c animo. Existem, como se verá 
- e  S. 5 -45  = 90. 

5 - D. Margarida Soares, Fra. em Jesus de Setnbal íapa- 
recea no mesmo tempo o seo nome casada com Pascoal de'Oli- 
veira q .  deicharam descendencia - Maximiano Paes de Oli- 
veira). 

5 - D. Luisa de Carvalho mer. de Franco. Salema de 
Azevedo, q .  sam Avbs de Francisco Dorta Salema de Setnbal, 
como se vê no tio de Azevedos n.' 21 pa. 3: V. e pag. 5.'. 

TITULO 2.' 

Carvalhos de Martim Glz' de qm. precede D. Auna de Car- 
valho mer. de Nuno Alves. Dorta. 

1.' Martim Glz' de Carvalho foi Alcaide mar de Arraiolos 
e Moutemor Novo, e Colasso do Duque de Bragança D. Fer- 
nando, casou e teve filhos. 

2. Gil Pires de Carvalho q .  foi Sr. da Cssa do seo Pae e 
casou com F. ta. dL Aivaro Affo. e teve fo. 

3-. Aivam Ferra de Carvalho q .  casou com Caterina de 
Feria e teve Filhos. 

4.  Alvaro Ferra. Magro q. casou com Xaria Barreto e 
viuvo foi Conego em Evora. Sam 3.0s Avbs de Jose de Carvalho 
de Evora, em qm. seguimos. 

4. O P. Jeronimo Ferra. de Carvalho q. casou com D. 
Isabel de Figrdo. fa. de D. Crystovam de Figrdo. e de Cate- 
rina Aivares Magro, Na. pela Paterna de Gaspar de Figrdo. c 
de D. Anna de Aimda. e pela Materna de Rui Gil Magro de 
Almda. Coudel mor dos Besteiras q. viveo no seculo 1300 e de 
Isabel de Figrdo. e teve Fo. 

5. Diogo Ferra. de Carvalho q. foi Demr. casou 2 vezes. 
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de armas em q. se proua n Baronia de 
Lemes concedida e passada a Guardu- 
mor Geral das Minas Pedro Dias Paes 
Leme, por Alvará do Senhor Rei D. José, 
q. se acha registado em a Torre do Tom- 
bo, passado no a m o  de 1750, com apro- 
~ ~ o e n s f i r a d a s  em a Villa de S .  Vicente 
em S. Paulo, confirmadas em o Rio de 

Janeiro e ultimamente em Lisboa. 

D. JosB, por g raça  de Deos, Rei de Portugal e dos Algar- 
ves &a. Faço saber aos q. esta ma. .Charta virem: q. Pedro 
Dias Paes Leme, Fidalgo de minha Casa, Comendador na Or- 
dem de Cristo, Guarda mor Geral das Minas, me fes Petiçam, 
disendo q. elle vinha, por Linha direita e Legitima Descenden- 
cia da Nobre Geraçam e Linhagem dos Lemes e Cota de Ar- 
mas: as quaes ihe pertencia% a elle de Dirto. e me pedia por 
mercê, digo de q. mostrava ser 'Chefe: A qual Familia e neste 
Reino de Fidalgos De Linhagem dos Lemes e de Cota de Ar- 
mas; as quaes lhe pertenciam a elle de direito e me Pedia, por 
mercê, q. pa. memoria de seus Antepassados senam perder e 
cessar e gosar da onra das Armas q .  pelos seus serviços e me- 
recimentos ganharam e lhe foram concedidas, disdadas: Assim 
dos privilegias, onras, graças e mercês,q. por dirto. e por bem 
delles lhe pertencerem, lhe mandasse dar a ma. Charta das 
das. Armas. q. estavam registadas nos Livroi dos Registos das 
.4rmas de Nobres e Fidalgos de meus Reinos q. tem Portugal, 
meu Principal Rei de Armas. Para o q. me apresentou uma 
Sentença de Justificaçam de sua Ascendencia e Nobresa pro- 
ferida pelo Dr. Gregorio Dias da Silva. e meu Desembargador 



e Corregedor do Civel, q .  serve nesta Corte e Casa da Supli- 
caçam, por impedimto. do Dezembargador Bento da .Costa de 
Olivra. e Sampaio, escripta por Antonio Soares Guerreiro, Es- 
crivam do dito Juiso: em a oual d e s ~ o i s  de tirar Inmiricóes ~ ~ -~ 

i e  l&temunhas, e ver  os docÚmentos; q l \ l h e  foram piesenta- 
dos: julgou o do. meu Corregdor. ser o Supe. de antiga No- 
bresa, sangue Limpo e Legitimo Descende. e Chefe da dita 
Familia. 

Por provar ser Filho 1.egitimo de Garcia Rois Paes Leme, 
capm. mar, e Administrador, e Giiardamor Geral de todas aa 
Minas, e de S. Mulher D. Maria Pinheiro Fonseca, filha de João 
Rois da Fonseca, na]. da Cide. de Lamego, e de S. mer. D. 
Antonia Pinheiro da Fonseca, fa .  de Antonio Raposo Tavares, 
na]. de Reja, e de S. mer. D .  Liicrecia Leme, fa .  de Simam 
Rorges de Siqueira, na]. de Mezam Frio e de S. mer. D. Leonor 
Leme, fa. de Pedro Leme: e o dito Capm. João Rois da Fnn- 
seca e de S. mer. D. Francisca de Aivellos. Neto o Supe., 
pela Baronia, de Fernando Dias Paes Leme, q. viveu em a Va. 
de S .  Paulo onde foi capm. mar das ordenanças, Descnbridor, 
e pro. Govor. das Minas e da Gente da Guerra. Padroeiro do  
Mosteiro de S. Bento da dita Villa e de S. mer. D. Maria Gar- 
cia Velho, fa .  de Garcia Rois Velho e de S. mer. D. Maria 
Biting, fa. de Giraldo Biting, Aleman. Risneto de Pedro Dias 
Leme q .  vivrii em a da. Villa de S. Paiilo e nella foi lambem 
Capm. de Miiciaa e de s. mer. D. Maria Leite da Silva, fa. 
de João Leite da Silva, 3." Neto de Fernando Dias Paes Leme, 
q .  foi um dos Conquistadores da Va. de S. Paulo e de S. mer. 
D. Liicrecia Leme, fa. de Luis Leme. (Este Luis Leme era filho 
S .  de Martim Leme com mais 5 Irmaons, todos Legitimados pelo 
Snr. Rei, D. Affonso 5." e deste procede Lucrecia Leme q .  ca- 
rou com Fernando Dias Paes Leme e ccm ella passou a S Vi- 
csnte. Seguindo a derrota de Seu Pae, casado na Ilha com Lu- 
sia Frz' cujo casamento foi de pouco gosto de seus Parentes 
da Ilha e o mesmo Fernando Dias pareria n a n  viver gostoso 
com ella, pois em o seu testamento nam fas memoria della. Ou 
Fernando Dias, quando chegou a S.  Vicente jA a da. Lusia Frz' 
era morta. Isto sam discursas de Roque Luis! pois q .  nam obs- 
tante dizer Pedro Taques q. segue as memorias de Freire Mon- 
tarroio. Fas a da. Lucrecia Leme fa .  de Luis Leme, q. j i  
aparecia na Ilha dos uaturaes. Leme. como se prova do Bra- 
san passado por Alva14 do Snr. Rei D. José, em tempo q. 
vivia Montarroio q .  seria consultado). 

4." Neto de Fernando Dias Paes Leme, fo. de Pedro Leme 
e de sua prima. mulher Izabel Paes, filha de Fernando Dias 
Paes, natural e assistente em Abrantes cujn Isabel Paes morta. 
Elle Pedro Leme deixou o filho em Abrantes donde se criou: 
(Isto mesmo comprova, Pedro Taques na Arvore 6.' q. copiei 
fielmente, donde fas Fernando Dias com Leonor Lemes neta 
(1- ceii meqmn Pae) . . . - ... . . -. . -. . 

5.* Neto de Pedro Leme e Isabel Paei, pra. mulher, natal. 
de Abrantes: (Ella filha de Fernando Dias Paes de Abrantes, 
como fica dito acima). 



6.' Neto de Antam Leme q. viveu com mta. opulencia na 
Uha da Madeira em sua Quinta, a q .  oje chamam dos Lemes, 
na Prega: de Sto. Antonio do [Campo, junto a Cide. de Fun- 
chal; e de sua mulher D. Caterina de Barros, Fundadora de 
um Morgado na Villa da Ponta do Sol da mesma Ilha. Filha 
de Pedro Gonsalves da Camara. e de S. mer. D. Isabel de Barros. 

'I." Neto de Martim Leme q. passou a Ilha da Madeira 
no anno de 1488 com uma carta do Duqnz D. Fernando pa. a 
Camara de Funchal, do qual era mto. estimado. 8 "  Neto de 
Antam Lems nal. de Flandres q. passou a Portugal com seus 
Irmaons a servir em Africa na G y r a  contra os Moiros. Achou- 
se na tomade de Arsila e na de ~ a n g e r e  com certo numero de 
Bspingardeiros, e omens d'armas, em uma Urca ou Xarrua q. 
sen Pae armou a sua Custa. Foi cavalheiro da Casa do Rei 1). 
João 2." sendo Principe: e E1 Rei D. Affonso 5." atendendo ao 
seu merecimento e a recomendaçam do Principe seu Filho dito. 
lhe fes mercr de fie dar as Armas da sua Fama. sem dife- 
rença por ser chefe della neste Reino por carta assignada pela 
sua Real Mam em Lisboa a 12 de Novembro de 1071. Nono neto 
de Martim Lems, nal. de Flandres, onde foi senhor de mtos. 
Feudos e tam devoto das Coisas de Portugal, q. mandou sei1 
Filho Antam Lems com varias omens de Guerra e de Armas 
em uma xarrua a sua Custa pa. servirem e ajudarem a E1 Rei 
D .  Affonso 5.' contra os Moiros de Africa. Decimo Neto de 
otro Xartim Lems, cavalheiro Nobre e ~ c o  da Cide. de Bur- 
ges, uma das principaes do Condado de Flandres, onde teve 
principio esta Familia e q. os ditos seus Paes e Avós e mais 
anlepassados foram Pessoas muito nobres e como taes se tra- 
taram sempre & Lei da Nobresa, com Cavalos, armas e criados 
servindo nas terras donde foram moradores os Cargas onro- 
sus do Governo da Respa. qem q. na dita Gcraçam ouvesse raça 
alguma de Cristam novo. Judeu oii Mulato, nem de otra infecta 
Nnçam. E o Suplicante w m o  Lpgitiino Descendente e Chefe 
desta Familia lhe pertencem as suas Armcs: A s  qiiaes lhe man- 
do dar em esta minha Charta com sen Brasam, Elmo e Timbre 
como aqui sam divisados; e assim como fiel e verdadeiramente 
se acharem illumiuados, e registados no Livro do dito Portu- 
gal meu Rei d9Armas: a saher Um escudo com Armas dos Lems 
q. sam em campo de oiro sinco !ilerietnr pretas sem pés nem 
bicos postas em Sautor Elmo de prata aberto e guarnecido de 
oiro, Paquife de metal cór das Armas. Timbre uma das Mer- 
letas das Armas com pds e bico armado de oiro. ~ ' 

O Qual Escudo e armas poaerá traser e traga sem Diferen- 
ça o dito Pedro Dias Paes Leme como Chefe q. é da dita Fa- 
milia, assim como trouxeram e d a s  usaram os dos. nobres 
e Antigos Fidalgos e Antecessores (Antepassados) em tempo 
dos mui esclarecidos Reis meus Autecessores e com ellas possa 
entrar e m  Ba:alhas, Campos, lutas e escaramuças e exercitar 
com ellas todos os otros actos licitos da Guerra, e da Pas: e 
assim as possa traser em seus  firma!^, aneis e cinetes, e Di- 
visas: porlas em suas Casas e Edificios, e deicharlas em sua 
propria sepultura: e finalmente se poderão servir, onrar, go- 
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sar e aproveitar dellas em todo, e por todo como a sua Nobreaa 
convem: o q .  quero e me prás, q. aja Elle todas ouys ,  previ- 
legios, liberdades, graças, mercês, izençoens, Franquesas que 
nam e devem aver os Fidalgos, nobres de antiga linhagem, co- 
mo sempre de todo usaram e gosaram os seus antepassados ditos. 

Pelo q.  mando a todos meus Desembargadores, Corregedo- 
res, Juises, Justiças, Alcaides, e em especial aos meus Reis 
d9Armas, Arautos, Paçavautes, e quaesquer otros oficiaes, e 
Pessoas a quem esta minha carta for mostrada e o conhecimento 
della pertencer, q .  em tiido lhe cumpram e guardem, e façam 
cuuiprir, e guardar como nella 6 contendo sem darem ernba- 
raqo algum, q. em ella lhe seja postp, porq. assim é Minha 
Merc8. E1 Rei nosso Senhor assim o mandou por Manuel Pr- 
reira da Silva, seu Rei d'.\rmas Portugal. Fr. Manuel de Sto. 
Auto. da Ord. de S. Pauiv. e Reformador do Cartorio da No- 
bresa por especial fiovisam do do. Sor. a fes em Lisboa aos 
15 dias do mes de Dezembro' do anuo do Nascimto. de Nosso 
Senhor Jesus Cristo de 1750. E Eu Nario da Costa Barreiros 
Telles, Proprietario do Offo. de Escrivain da Nobresa neste8 
Reinos e Seohorios de Portugal e suas Conquistas ~ubscrevi 

P. Rey Pal. 

Pica registado este Brasam no Livro 13 
do Registo dos Brasoens a f. I1 1.' Lisboa 20 
de Dezembro de 1750. 

Eu Mario da Costa Barreiros Telles. 

Eata copia é tirada do proprio Brasam passado ao Gda. 
Mor Geral Pedro Dias Paes Leme, Fido. da Casa de Sua Ma- 
gestade. Aicaide mor da Cide. da Blhia, Comendador da Or- 
dem de Cristo de S.  Euricio de Vespereira e Sta. Maria da AI- 
verca do Barram. por seu Filho. 

Roque Luis de Macedo Paes Leme 
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ou Colecçam de todas as Familias No- 
bres do Bmsil. e as Capifanias. princi- 
palmente daquella de S. Paulo, com a 
noticia certa donde sam Oriundos, mor- 

tes e Jazfgos 

Extraida 
Dos Manuscripfos de varias Pessoas fidedignas: e a maior 

parte dellas das Memorias do Sargento Pedrn Taques de Al- 
meida Leme, q. com excessiva curiosidade, revolv~ndo os Car- 
torios da Cide. de S. Paulo e da Villa de S. Viceiite, e mais 
Vitias pode ajuntar: 05 qliaes tive todos em meu poder; e dellas 
fis esta fiel colecçam em Lisboa aos 5 de Fevereiro do anno 
de 1792. E mto. me admira q. este investigador de antigas 
Familias de S. Paulo, em nem um dos seus escriptos e memo- 
rias achei os Nomes de Francisco Collaca Juis em S. Vicente e 
de seu Escrivam Aotonio Madeira Salvadores: e por isso estri- 
bado em o Alvark do Snr. Rei D. José, reformei este principio 
destas memorias, com o principio dos Lemes em S. Paulo, 
tirado do Brazam q.  achei em poder do meu sobro. o Baram 
de S. João Marcos, q. meu Pae tirou, estando em Lisboa, e co- 
mo fica referido pelo Alvará retro, certificado com as noticias . 
q. o mesmo meu Pae Pedro Dias Paes Leme ouve de José Frei- 
ra Nonte Arroio, grande Genealogico de Portugal q.. ainda vi- 
via no Anuo de 1760, com as provas q .  tiron meu Tio B'isavb 
o Pe. João Leite e os mais q .  se seguiram e se acham trans- 
criplos no mesmo Brasam, q. vae copiado no fim deste. Por- 
tanto sigo esta memoria de Pedro Leme e seus descendentes, 
e fia esta reforma em a Corte do Rio de Janro. aos 18 de Abril 
do anno de 1820. 

4 
Rogie Luis de Mucedo Paes Leme , 
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AMPLIAC-I DA ARVORE 1.: 

Titulo de Lemes Camas. 

Como fica referido, Pelps annos de 1465, continuando o 
Rei I). Affouso 5." u.0 nome, e 13." de Portugal, a conquista 
q .  lhe deu o Nome de AfrTeano. c cast i~ando a crueldade com 
q .  os Moiros martirisaram ao Sto. Infante D. Pernando seli 
Tio. Medit.%ndo como melhor snrprendcsse Tangere, Cidade e 
Praça forte, conqitista uma vez fmstrada por seu Pae, o Rei 
D. Duarte, armando poderosamente passou B Africa e tomou 
Aicacer Sequer, e otras Povoaçoens pequenas, e voltando a Por- 
tugal, de concelho com seu filho o Principe D. Joãò, .de a!-, 
tissimas qualidades e prudeucia summa, q .  sendo despo~s Rei, 
2." no Nome, se lhe ajuntou aquelle de Nestre de Reinar, convo- 
cando os seus valerosos Portugueses. e todos aquelles Estran- 
geiros q .  militando dehacho de suas Insignias quisessem al- 
cansar nome e fama gloriosa: Formando noSa e segda. Ar- 
mada saiu da Fbs do  Tejo, a 15 de Agosto do anno de 1741, e 
desembarcando naquellas Praias, q. otril yes tinham presen- 
ceado o valor e força de seu braço. Pelejando antes contrs 
os Elementos, e Logo contra infinita llcurisma, q .  se esforçava 
por defender Mulheres e filhos, e os proprios Lares, tomou a 
fortissima Praça de Arsila. A noite e a Disciplina militar pos 
termo ao Estiago q. acompanha ao vencimeiito. No dia se- 
guinte q .  se contavam 27 de Agosto, emquanto se ocupavam 
em santificar Lugares e das graças a Aquelle unico de cuja 
Poderosa Maons se recebem todas; voltaram Exploradores, 4. 
anunciavam q. os Moiros de Tangere aterrados sb de o ver 
tam visinho Desepparavam a cidade e se acolhiam aos Mon- 
tes: velo a. sem desembainhar a espada seguio a tomar posse 
della: 

Vivia por aquelles mesmos annos nos Estados de Flandres 
e na Cide. de Bniges Martim Lems em idade de mais de fio 
annos. Filho de otro do mesmo h'ome, e rico senhor de mtos. 
Feudos, q.  ambicioso de Gloria vendose impedido de a seguir 
quis q .  seus filhos a fossem adquirir com a discipliua de  iam 
insignes Principes. E logo esquipando uma cbalupa reforçada 
de valero~o? Ftamengos deu ao Filho Antam Lems o Comando 
delles. Chegou a Portugal e apresentadose ao Principe. Este 
o tomou para o seu Esquadram e nelle se fes tam recomendavel 
q .  o mesmo Principe foi seu Elogiador, e Proci~rador para 
com o Rei seu Pae, pa q .  nam sb o armasse cavalleiro: mas 
lhe desse Brasam, e armas por carta de sua Real mam datada 
em 1 2  de Agosto de 1471. Pela qual parece entrar na conquista 
de Arsila e Tangere jB com merecimentos adquiridos em otras 
acFoens militares, e principalmente de Alcarer Sequer, pois 
na 2a. Armada j A  veio Cavalleiro Portumes. 

Antam Lems sou em Portugal e teve filhos: e delles Mar- 
tim Lems com c h s  do Duque i&. Fernando, q.  o amava. 
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pn. a Camara de Funchal passou á iiha da hladeira, donde 
casou e nam se lhe sahe o nome da Mulher, mas teve filhos, 
e delles Antam Lemes casou com D. Caterina de Barros, Fi- 
fha de Pedro Gonsalves da Camara, Donatario da mesma Ilha, 
e de sua Mulher, D. Izahel de Barros. q .  viveram abastados 
na mesma Ilha, e na sua Quinta chamada dos Lemes, cita 
em a R e g .  de Sto. Antonio do Campo junto a mesma Cidade. 
Esta D. Caterina de Barros instit* da sua 3a o Morgado da 
Ponta do Sol da mesma Ilha. Delles nasceu Pedro Lemes, fo.  
20. que passando a Portugal casou em Abrantes com Izabel 
Paes, filha de Fernando Dias Paes, e enviuvando tendo um 
filho a quem se deu o Nome de Fernando Dias Paes Lemes. 
Este se criou em casa de seu Avô, em qto. elle convidado de 
~a r t Ím*~f fonso  de Mello, ou por otro qiialquer motivo passou 
a Ilha donde cason com Luzia Fernandes, cuja origem se nam 
sabe, e taives por isso desgostoso com seus Irmaons embarcon- 
se  com ella e uma filha q .  jA tinha para S. Vicente, por nome 
Leonor Leme: e isto se se deicha entender o11 q. o seu En- 
teado Fernando Dias ainda nam tinha vindo a S. Vicente, ou 
viveu pouco gostoso com eUa, pois q. em seu testamento nem 
nela fala. 

Fernando Dias Leme, filho de Prdro Lemes, lrmbrandose 
ile seu Pac o foi buscar a Ilha da Madeira. donde nam o achan- 
do como Povoador aegiiindo a seu I'ae coson na rilesma 1Ili.i 
com 1.eonor Leme (Lucrecia Lrmc siia sobrinha1 filha de LUIS 
Leme, como se prova do Brasam e tambem de Montarroio e 
seguindo a derrota de ver a seu Pae veio a S. Vicènte, donde 
viveo e foi um dos conquistadores da mesma villa, onde viveu 
e teve Filhos. 

Nam me demoro em desfazer .I Confusam q .  Pedro Taques 
introdusio na relaçam sobre a Descendencia de Pedro Lemes 
e de quem fosse Fernando Dias Paes. Porque Pedro Taques 
nam avendo &ido de S. Paulo nam podia ter noticias das de 
Montamio, quaes alcançou meu Pae que o conheceu e tratou, 
e o mesmo Pedro Taques reformou o seu diser em a Arvore 6a. 
que vai adiante de Dos. da Silva Bueno e Mel. Carvalho em 
q. reconhece isto mesmo, suposto q .  a Lncrecia Leme casa 
com Fernam Dias a,fas filha de Eras Teves e de Leonor Leme 
fa. o mesmo Pae e sua sol~ra. 

O Donatario Martim Affonso ocunon a seu Parente Pedro 
Leme na Conquista do Gentio e seu Filho Fernam Dias con- 
tinuou na mesma. De Fernando Dias e de Lucrecia Leme nasceo 
Pedro Dias Leme q.  foi capitam e cason com D. Maria Leite 
da Silva, filha de Pascoal Leite da Silva Furtado e de sua mu- 
lher D. Izabel do Prado. Morreu Pedro Dias Leme em um cho- 
que que teve cam os Indios em os Pantanaes dc-Piratininga, 
donde foi achado com nma seta atravessada pelas costas, o q .  
deu a entender ser morto, pelos seus mesmos soldados. Teve 
Filhos, o ,Capm. mor Fernando Dias Paes e Govor. da Capi- 
pitania de S. Vicente. D. Izabel Paes da Silva, q. casou com 
Bartolomeu Simoens de Abreu da Arve. 2a., D. Potencia Leite 
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casada com Manuel de Aguiar de Carvalho, Descendente de 
Roberto Frz' de Aguiar. morador na sua Quinta de fronte de 
Ponte de Lima Arve. 6a. e D. Ignes 3Conteiro da Silva Leite 
q. casou com Bento Pires da Arve. 7a. D. Izabel Paes q .  caso0 
com Simam Pera. Delgado - Arvore I la .  

Fernam Dias Paes Leme Governando S. Vicente recebeu 
cartas do Rei D. Affonso e seu Ministro Conde de Castelmelhor 
para fazer o discobrimentsda Serra do SahaIIibussii e da Pra- 
ta: Riquesa q .  Marcos de Azevedo, Jcáo Martins e Gonsalo 
Martins, por Alcunha o Moribeca, tinham manifestado's Fe- 
lipe 30. de Porti~gal e se perdeu porque os Felipes fartos com 
a riquesa das Indias, do Mechico e Pex'i e querendo já entam 
aniquilar o reino de Portugal e suas conquistas estimaram em 
pouco e deramna com o titulo de Marqiies das Minas7 8 Go- 
verno da Bahia a D. Francisco de Sonsa seu Lisongeiro. Che- 
gou este Morgado 4 Cidade-da Bahia. e chamando aos 3 com- 
panheiros com doces palavras queria beber o suor de Fidalgos 
tam onrados. Narcos de Azevedo q'era descendente de Vasco 
Fra' Coitinbo, 10. Donatario da Capitania do Espirito Santo, 
o qual lhe respondeu que sua Exa. vinha premiado sesuisse 
a fazer o descuherto, e sem esperar mais questoens retirouse 
As suas Fazendas da Capnia. O Moribeca que nam era para 
menos, com a mesma resposta, retirouse ao seu Engenho. O 
velho Joáo da Silva foi o Alvo em que descarregaram as Iras 
deste Fidalgo, prendeu0 e carregado de ferros sobre o, pezo 
de seus annos nam pbde resistir aos tormentos e acabou a vida 
na Cadea da Bahia, levando comsigo a prata do Sabaráhussi~, 
e ainda a mesma Serra: Caso notavel! 

O Rei D. Affonso 60. recomendou este descobrimento a 
Salvador Correa de Si. Embarcou esta em uma Náo de Guerra, 
cujo Comandante tambem vinha incnmhido da mesma espe- 
diçam e angariara comsigo o Me. de Campo Enrique Barhalho, 
unico capbs della pelas noticias e tradiçam que tinha, natural 
e morador da Bahia. 

Porem como eram ires cabeças e cada uma dellas cobi- 
çoeo da mesma Gloria, os dois mais soberbos supeditaram ao 
dito Barbalho que mataram 4 vista da Barra jd no Rio de Ja- 
neiro ;,e ficou a soberba e avaresa no seu lugar vasio e nam 
sei porque procuravam a Fernando Dias a quem todos vinliam 
dirigidos. O conde de,.%astelmelhor, porque via ao Rei e ao 
Reino exaurido de dinheiros pela continiada Guerra da Acla- 
maçam: sabendo que Fernando Dias Governava S. Vicente, 
e q'era omem fidalgo muito onrado, e das primeiras Fami!ias 
e mais Nobres que passaram ao Brasil, assim lhe dis nas Car- 
tas em que lhe encomenda o descobrimento da dita serra, e das 
Minas das Esmeraldas. 

Sahio Fernando Dias de sua casa acompanhado de alguns 
Parentes a sua custa e de 5.000 Indios, munido somente de 
umas poucas de cartas em que se lhe prometiam todas as mer- 
c6s que.podia esperar da Real.Grandezn, vadeou aquelles cer- 
toens 14  annos andou por elles, 4 espera de fundidores. Povooo 



i Villa da Rossa Grande junto ao Sabara, por ultimo morreu 
de uma carneirada ou peste, recolhendo para S. Paulo. Famoso 

.retrato dos Vassallos prezentes. (O vice Rei do Rio de Janeiro 
para visitar as  fortalezas que defendem a este Porto e Praça 
tem de ajuda de custo sem Moedas de 4800 em um Escaler ou 
Bergatim doirado, e cercado de vidraqas, cujos remadores sam 
Indios pagos pela Fazenda Real. Tal conheci eu que nunca 
fes uma visita. Porem nam sei selescropulisou receber a pen- 
sam : Passemos avante. 

Entrou Feruando Dias a sua custa, 14  annos andou nesta 
diligencia. Nove esteve e povoou a Villa que oje se lhe chama 
a Rossa grande (Arraial) como acima d'ce, primeira povoaçam 
de  Minas Geraes, 6 espera de Fundidores, que tinha pedido a 
Portu@. donde eutam se tratava de otra coisa. AtB que de- 
senganado seguio dali ao Certam das Esmeraldas: donde trouxe 
uma q. se conservou nesta casa a t t  a morte de meus Paes, 
rarissima, pois era metade verde, e a o:ra metade azul, q oie 
se nam sabe della; Minha Maem a trasia por um dos Pinseutes . 
do seu relogio, e um Frances q .  aqui avia, disia - a Senra. 
D. Francisca nam sabe o que possue, e trouxe mais outras. 
Saindo dali falesceo de carneirada, navegando pelo Tietb, sobre 
a cachoeira do  Salto que dê o Nome á Villa de 16, q .  quer 
diser salto ou estrondo d'apnas. E na verdade o estrondo se 
ouve na villa, estando acima drlla duas Lemas, sendo o tempo 
sereno. Nesta digressam descobria por todos aqnelles certoens 
Minas de oiro q. manifestou á S. Magestade, e se acha com 
facilidade oiro: e por isso povoando Ihe deram o Nome d e  
Minas Geraes. 

Em pompa Funebre foi condiizido o seu Cadaver embal- 
samado desde a villa de li13 a16 Sam Paulo nos ombros de 
seus Parentes e soldados, e o condilsiram ao seu JRzigo no 
Mosteiro de S. Bento, e na Capela moi.; q. elle edificou e 
rlotou com Fazendas proprias, q .  oje fazem o Patrimonio da- 
quelle Mosteiro. 

Casou com D. Maria Garcia Rois Velbo, filha de Garcia 
Roi$ Velho e de sua Mulher, D. Maria Bitiup, Elle filho de Gar- 
ria Rois e ella de Izabel Velho, ambos naturaes da Cidade do 
Porto e nobres Povoadores de S. Paulo. Maria Biting era filha 
de Giraldo Biting Alemam, que pas* ' a  S. Vicente em com- 
panhia de Martim Affonso e cason c 0 8  Custodia Dias, filha de 
Jogo Ramalho, primeiro Europeo q. ~ i P o u  aquellas terras Por 
um naufragio. O qual sendo visto d~ Indios da terra aclma 
o levaram ao seu Cacique e Rei Tebirissa., que o casou com 
sua filha, e quando ali chegou Martim .4ffonso, veio falarlhe. 
e depois lhe apresentou ao dito rei de Piratininga, seu sogr0 
q .  se baptisou com o Nome de Marfim Affonso. Tehirissa q. 
o acompanhou fiel com os seus Indios na Guerra dos Franceses, 
que se tinham apoderado do Rio de Janeiro, unindose com Os 
~a-moios. A Mulher de Joáo Ramalho baptisada ehamouse Iza- 
bel Dias e a mulher do dito Tehirissa tornou o nome da mulher 
do  Donalarto, porq. d'ambos foram afilhados e chamouse Bea- 



tris Dias. Este Baptismo geral ministrarani os Padres da Com- 
panhia em uma Capella q .  se  erigio nos Campos de Piratininga, 
-na qual se deu a pr imeik missa a 25 de janeiro da Convefsam 
de S. Paulo, e portanto se chamou S. Paulo de Piratiniuga. 
Teve fllhos o Gdor. mor Geral Garcia Rois Paes Leme, o Pe. 
João Leite, D. Mariana Paes Leme, mulber do Capitam Fran- 
cisco Paes de Oliveira e otras. 

O Capm. mor Garcia Bois Paes Leme nasceo em S. Paulo, 
c de tenra idade acompanhou a seu Pae na conquista e desco- 
brimento e voltava em sua companhia quando lhe falesco: re- 
colhendo-se a S .Paulo, e celebradas as suas Esequias: cuidou 
em i r  a Portugal dar rasam do que se tinha obrado; e mani- 
festou as Esmeraldas q .  se acharam, e oiro q .  se descobrio. 
Foi bem recebido do Rei D. Pedro, q .  o chamava o wu Pau- 
lista; mas nam achou no Duque de Cadaval. o Conde de Cas- 
telmelhor q .  em tempo do Rei D. Affonso deu as pras. ordens 
para os descobrimentos. O Rei D. Pedro obrou com Garcia 
o mesmo q .  Fara6 Rei do Egito com Josi. = Providenciaste 
o meu Reino dá de comer aos meus \'assalIos. Semelhantemento 
dice o Rei D. Pedro 20. vbs descobristes essas riquesas, ide 
reparti-las com os meus Vassallos, q. quiserem tirar das en- 
tçanhas da terra: facilitae os meios; abri uma estrada dessasi 
Minas para o Rio de Janeiro, o mais breve. Eu vos faço mercè 
do Foro de Fidalgo Cavaleiro com 1.600 rs. de moradia: Eu 
vos dou as Passagens dos dois Rios Pnraiba e Piraihuna. Eu 
vos dou para cada um de vossos filhos uma seismaria de duas 
Leguas de terras quadradas nessa Estrada: Eu vos prometo 
cumprir quanto vos tenho prometido. e todas as Merc&s q. 
podeis esperar da minha Real Grandesa. Eu vos faço Guarda 
mor Geral dessas Minas. Eu vos prometo um Sen.rio de terras, 
com uma. comenda do Lote de cem mil = Liberalissimo So- 
berano quem o nam serviria! e o q .  nam faria por servilo, o 
sincero e grato animo de Garcia Rois Paes Leme, Paulista de 
Naçaml Isto basta. 

Voltou ao Brasil e a S. Paulo cheio de Gloria: os seus 
Capitaens e mais Paulistas vendo a riquesa q. aparecia; fu- 
rando aquelles matos, uns'por aqui e otros por ali, em pouco 
tempo fizeram patentes as capitanias q. o* existem: Va. 
Rica do Oiro Preto.: Rio das Mortes: Ribeiram do Carmo. oie 
Cidade de Mariãna, C e d o  Frio, Goaiases &a. Vendo o Guarda 
mor Geral q .  se estendiam as Minas pedio a sua Magestade a 
faculdade de nomear seus substitutos q. residissem em des- 
tritos diferentes. Reservando pa. si somente os Descubertos 
novos; e para julgar d e  todas as causas litigantes um Ministro 
de Letras: JosB Vas Pinto foi o primeiro Ministro de Letras 
q. passou ás Minas, com o nome de superintendente e unico. 

Povoadas as Capias. referidas e sendo a estrada q .  se 
servia delias pa. o Rio de Janeiro mto. larga e de volta grance; 
Principiou Garcia Rois a estrada nova entre o Rio das Mofi2s 
e Va. Rica do Arrosal que oje se chama dos Garijbs, e tirando 
:I rumo direito Nordeste Sudoeste em dois anos chegou ao Rio 



de Janeiro. Estando já sobre a serra do Mar, voltou a S. Paulo 
e embarcandose em Santos'condusio a sua Familia de volta 
por mar ao Rio de Janeiro e comprando uma Fazendinha junto 
a N. Sra. da Penha ali a deioliou e subio pela picada por onde 
tinha descido a serra, pelo caminho do Coito. Fiscalisada a 
estrada de Minas, tomou duas seismarias sobre.os dois Rios 
Paraiba e Baraibuna; poslhe barcas e canoas á sua custa para 
a passagem dos viajantes, levando 40 reis por cada Pessoa e de 
cada uma das Bestas carregadas 60 reis. Fundou a sua casa 
e capella velha q. esteve junto ao Rio com a Iovocaçam de 
N. Sra. do Desterro, e na Paraibrtna fes o mesmo e otra Ca- 
pella a N. Sra. de Monserrate. Estando assim tudo disposto 
desceo ao Rio de Janeiro e condusio a sua familia pa. a Fa- 
zenda da Parahiba. 

Governava entam o Rio de Janeiro Ayres de Saldanha, e 
Minas Gearaes ,e foram tantos os empenhos pelas seismarias 
do caminho novo q.. apenas pòde tirar duas, sua e de sua-mu- 
Iher e pa. os dois filhos e ficou o terceiro, Ignacio Dias Velho 
sem ella. No anno de 1709, volto~i a Portugal a receber o de- 
sempenho das promessas Reaes: nam esperava menos q. mer- 
c8s q. correspondessem a Real Grandesa; mas era sincero e 
nam entendia de cortes, senam o q. se Ihe nam avia de dar. 
Era Rei já o Snr. D. João 5." em sua minoridade. Teve uma 
visita em sua Casa a quem elle nam rervio com prontidam q. 
devera, a ser manhoso. No seguinte dia querendo, já lhe nam. 
aceitaram, e dali em diante foram otros os agrados com q .  
o recebiam: e finalmente ouvio, q se queria q .  sua Magestade 
cumprisse o q. lhe tinha prometido avia de i r  Governar An- 
gola: Ouvindo estas palavras, sem consulta, nem esperar q. 
os Franceses evacuassem do Rio de Janeiro, Embarcou pa. a 
Bahia, tendo dito a El Rei em Audiencis q .  nam necessitava 
de mais ouras para S. Magestade lhe dar o que se lhe tinha 
prometido . 

Chegando a Bahia a Fragatinha dos Padres da Companhia 
q. sahio para o Rio, e .vinhaitambem nclla o Padre Belchio: 
de Pontes, de muita virtude: na passagem dos Abrolhos chocou 
tres vezes a embarcaçam na Proa, no meio e na Popa. Chama- 
vam todos a Misericordia de Deus só o Pe,. Belchior com o 
Fi~pirito socegado animou os companb&os, disendo - Nam é 
nada - deuse logo a bomba e nam se lhe achou uma pinga 
de ama.  Continuando a viagem avistaram Cabo Frio, era for- 
çoso mudar de rumo, mas soltando o vento a proa tempestuoso, 
queria o Piloto q. era um Leigo da Companhia correr .com o 
tempo: mas o Pe. Belchior lhe disse: - Nam Irmam, va oran- 
do. Caso notavel, orando, andou a embarçam. 18 leguas e entrou 
pela Barra dentro e deu fundo. Os criticos desta era atribuiram 
estes dois sucessos a causas naturaes ou a contos de velhas. 
Porem Garcia Rois q. presenciou estes sucessos e amava e 
tinha em muita veneraçam o dito Padre Belchior, confessou a 
meu Pae as maraviihas do sucesso e a meu Pai ouvi por varias 
reses o q .  agora refiro. O General Beaume despois de estar 



ancorado sem vento junto a Ilha Redonda e ter mandado o 
seu Ajudante das ordens, Jorge Luis Teicheira para terra ao- 
nnnciar ao Conde da Cunha q .  elle ali se achsva, sobrevindo 
lhe o mesmo vento, o fes levantar a ancora no Navio dos Azeites 
e correr 27 dias a mais altura do Rio Grande e Sta. Içaterina. 
He certo q .  o Negociante celeste, por uma preciosa Margarita 
d6 tudo quanto possue - Mirabilis Deus in Sanctis suis. - 

Recolheuse por fim a sua casa da Parahiba, e nam cuidoii 
mais que na educaçam de seus Filhos. Tinha sido casado em 
S. Paulo com D. Maria Antonia Pinhciro da Fonseca, naturnl 
da mesma villa eutam. Filha do Cxpm. Joáo Rois da Fonseca 
e de sua mulher D. Antouia Pinheiro Raposo da Fonseca, 
nal. de S. Paulo. Aguelle, filho de Domingos Rois da Fonseca, 
natal. de Lamego e de sua mulher D. Francisca de Alvellos, 
e esta fa. de Antonio Raposo Tavares, Governador de Santos, 
que socorre0 a Pereamboco e de S .  segunda mulher D. Lu- 
crecia Leme, viuva de Gaspar Barreto Pinto, cavaleiro Fido. 
Aqnelle, filho do Capitam mar Govor. Fernaudo Vieira Ta- 
vares que servio de Provedor da Fazenda Real da Bahia e 
S. Vicente até 1622 e de sua mulher D. Francisca Pinheiro da 
Costa Bravo, na]. de Beia, e esta f i l h ~  de Simam Borges de 
Siqueira, Moçõ da Camara, do Cardeal Hei e de sua mulher 
Leonor Leme filha de Pedro Lemos e de sua 2a.. mulher Lusia 
Fernaudes. 

Teve filhos: 10. Fernando Dins Paes Leme q. sendo justo . a casar com uma senhora de Pitanpii; ali morreu antes de 
casar, uam sem suspeitas de veneno. 2a. D. Lucrecia Leme 
qii? quis casar com Manuel de Sh de Figueiredo, e casou; 30. 
loSo Leite qiie falesceo menino, 4a. D. Antouia q casou com 
'romé 'Cor r r~  Vasquesanes e viuvn casw com Nicolho Beten- 
court, sem geraçam, 5a. D. Escolastira que casou com Bar- 
tclomeu de Freitas Esmeraldo. Segue fia. D. Anna Leme q. 
falesceo Freira em o P:osteiro de C6s junto a Alcobaça. Estes 
nasceram em S .  Paulo, 70. Pedro Leme e Sa. Catenna de Sena 
que morreu Freira e Aliadeça do mesho Mosteiro. Estes dois 
Ir .  nasceram na Quinta da Penha e foram baptisados na Fre- 
guesia de Iraj6. 

90. Igoacio Dias Velho, 10% D. Maria Garcia Leme q .  
fnlesceo tambem F r e i a  em o mesmo Convento. Falesceo Gar- 
cia Rois na sua ~ a z e n d a  da Paraiba e iás sepultado no Mos- 
teiro de S. Bento do Rio de Janeiro. 

Foi casado o Guarda mor Geral Garcia Rois Paes Leme 
com D. Maria Antonia Pinheiro da Fonseca. Seura. varonil 
e de muito respeito. Achando-se o Rio de Janeiro atacado dos 
Franceses e seu marido em Portugal, desceu da dita Fazenda 
acompanhada dos lndios da AIdea. de q. era Senhora, e posta 
a cava110 com a espada A cinta, Pisto!a nos coldres veio rece- 
ber ahacho da Estrada do Coito h beira mar os cofres dos 
dinheiros do Rei e teve-os na Paraibn at6 q .  evacuados os 
Franceses se tornaram a recolher. Governando Francisco de 
Tavora quis prender e enviar carregado de Ferros o Ouvidor 



Geral. Este se acolheu 6 sua sombra: e sendo este Governador 
o terror do Rio de Janeiro, nam se atreveu a faltarlhe ao 
respeito. Morreu antes q .  seu marido alguns annos e jás en- 
terrada em S. Bento do Rio de Janeiro. 

O Mestre de Campo Pedro Dias Paes Leme nasceo, filho 
70., a 21 de Setembro de 1705 e foi baptisado na Freguesia de 
Iraj6 e a pia q .  existe foi feita para este sacramento; de idade 

, de 12 annos o remeteu seu Pae pa. os Estudos em Portugal, 
á direcam de seu Tio Alexandre da Silva Correa, eutam de- 
sembaieador dos Anravos em Lisboa. Estudou os   rime ir os 
rudimentos em o ~Cminario de S. Pntricio de Lisboa, passou 
a !Coimbra, onde apenas Formado em Canones, recebeu cartas 
de seu Pae, em q .  lhe anunciava ser falescido seu Irmam 
mais velho Fernando Dias, dando ordem q. se casasse oviesse 
acompanhar, porque estava já velho. Casou com sua Prima 
D Francisca Joaquioa Dorta Forjás dc Macedo, em idade de 
11 annos, filha do Capm. mor de Montemor o velho Roque 
de Macedo Pereira Sampaio, Fidalgo ùa Casa Real, Senhor da 
Quinta do  Carval da Verrivc e de sua mulher D. Berarda Vi- 
toria D'orta Forjas. Pela parte paterna, Neta do Dezembar- 
gador Antonio de Macedo Pereira e de sna mulher D. Sehas- 
ttana da Silva, Irman do Pe. Pedro da Silva. couego da cidade 
e Sé de Leiria. Aquelle, filho do Capitam Manuel Colasso de 
>?acedo, e de sua mer. D. Urwla do Coito, filha de Matias do 
Coito, e esta ia.  de Antonio AndrP Parromino e de D Izabel 
João de Castro, natal do Val de Milho. E pela materna, Neta 
de nerardo Amado Pereira Forjás de sua mer. D. Auna Pe- 
:eira, esta filha de Cristovam Pereira e de S. mer. D. Maria 
Correa. Eile filho dc Francisco Amgdi Varela de Macedo e 
de S.  mer. D. Marianoa Pereira Rangel, filha de Jeronimo 
Pereira Rangel Omem, Senhor do Morgado dos Rangeis de 
Coimbra e de  S. mer. D. Auna Pereira, filha de Cristovam 
Pera. e de sua mulher D. Maria Correa. 

Embarcou-se para o Rio de Jano. Pedro Di? Paes Leme co? 
sua mylher e com provisam de S. Magestade pn6cipiou a servir 
de Guarda mor Gera* em lugar de seu Pae. Por sua morte 
continuou na mesma Provisam e exercicio .até ao anno de 
1750, em q .  se embarcou pa. Portugal, e chegou a Lisboa, 8 
dias da morte do Rei, D. João 50. Despachou-o o Snr. Rei D. 
José 10. por Guarda mor Geral das Minas como seu Pae tinha 
servido, e fes-lhe mercê por tres vidas, sendo uelle a prima. 
de Alcaide mor da cide. da Bahia, Comendador de duas ICo- 
mendas da Ordem de Cristo, Sto. Euricio de Nespereira e de 
de Sta. Maria da Alverca do Berram em Santarem, e de 5 
mil c m a d o s  pelas passagens dos Rios Paraiba e Paraihuu?, 
q .  seu Pae tinha remitido a S. Mage. estes,pagos aos quarteis 
pela Fazenda Real, e de Donatario de uma Villa, donde quisesse 
erigir o q. elle nam pòde conseguir pelos embaraços q .  lhe 
pmham os Governadores e o Vice Rei. 

Abriu, 4 sua custa, a Estrada por terra até a cidade. prin- 
cipiando entre a s  Fazendas da Vargem e Cabarii. a sahir no 



Engenho de  Madureira. Tirou ali a seismaria da Real mercê 
para seu Irmam, q. ficou sem ella Ignacio Dias, este mesmo 
foi o que trabalhou nesta diligeneia. Principiando do Alto 
da Serra da Viuva a finar no Rio de Sto. Antonio. Fes as casas 
da Paraiha, e mudou a Capella da beira do Rio pa. o alto do 
Desterro, S: Pedro e .S .  Paulo. Fundou o Engo. de Belem ao 
monte q .  fica a par da casa com a invoeaçam de N. Senra. do 
lado da scismaria de seu Irmam, nas margens do Rio Guandú, 
q. partindo pelos Engenhos de Maripic6 e Passos, chegando 
os campos da Fazenda, oje de S.  Magestade, Sta. Crus, fas 
Barra com Taquary, junto a ilha da Madra. Fes as partilhas 
dos Descobrimentos de oiro do Jaeuy. Governando Minas Ge- 
raes Luis Diogo Lobo da Silva mto. pobre nam sendo admitido 
nas de Paracatú que foram mto. ricas, e aquelle de S. Amaro 
da Capía. de S.  Paulo. Governando o Morgado de Mateus donde 
lhe foi necessaria toda sua prudencia porvencer a amhiçam 
do Ouvidor e pa. socegar os animos dos Paulistas contra este 
Ministro. 

O General Gomes Freire, seu Kompe. e Amigo, fes toda 
diligeoeia por perderlo. Embaraçoulhe q. fizessem a repar- 
(içam de ParacatU; repartindo o com o Ouvidor, Tomas Rohiin 
de Barros Barreto omem de sua sphera igual a sua eorpuleneia. 
O mesmo General advinhando que Pedro Dias embarcava em 
a Náo de D. Pedro de Fré, deu conta pela Frota q. o mandava 
Bolhóens 15 dias antes q .  o officio de Guarda mor Geral era 
inutil e desneeessario, e que o Proprietario o nam exercia, vi- 
vendo ocioso na sua Fazda. da' Paraiba. Sempre prevalesceo 
a verdade contra a calumnia. Por fim vendo que S .  Magestade 
tinha posto a Pedro Dias, s e u  independente, pois delle nam 
podia conhecer sem ordem regia expressa. Elegendo-o Mestre 
de Campo do Terço de fora da Cidade deu conta a S.  Mage. 
que só Pedro Dias era capas daquelle cargo em toda ii Capi- 
tania. Somoslhe. muito obrigados por esta lisonja e pelas 
muitas que se lhe seguiram, sem Pedro Dias saber de nada. 
Até q .  indo eu a Secretaria da Lavra. me diee o offah maior 
q .  ali se achava pa. se lavrar aqnella Patente. Cursava eu a 
Universidade dg Foimbra, e tendo dependeneia na dita Se- 
cretaria entam o soube e dei parte a meu Pae, q. me respon- 
deu tirasse essa Patente q. sempre lhe poupava uma casaca. 
Ainda conservo esta carta. Daquella informaçam resultou mie 
Sua Magestade ordenasse ao Viee Rei, Conde da Cunha q .  
formasse tres Terços nesta cidade de Auxiliares. Um para elie, 
otro pa. o General Beaume e otro pa. Pedro Dias, assim o 
puhlicou em concurso grande de o mesmo Conde. Porque 
aquelle de que fora Me. de Campo se tornou e multiplicou em 
nove Terços: a mesma ordem teve o Genal. vice Rei Marquês 
de Lavradio que os decretou. 

Teve Filhos, Garcia e José, q .  morreram Mininos, D. Maria 
hrcangela de Macedo Leme, q. naseeu a 19 de Março do anno 
de 1733, Fernando S ia r  Paes Leme, em 4a. Feira de Cinza do 
anno de 37, Roque Luis de Maeedo Paes Leme em 39, D .  Be- 



rarda Vitoria, q .  nasceu a 24 de Fevereiro 'do anno de 1740, 
Jos6 Pedro Francisco da Camara Leme, em o dia de S. Janua- 
rio do anno de 1750. Fnlesceu Pedro Dias na cidade de Ma- 
rianna de Minas Geraes a 9 de  Maio de 1738. 

O Me. de Campo Fernando Dias Paes Leme sucedeu em 
todas as Mercês q .  seu Pae e Avô tinham adquirido. Ceutou 
Praça no 20. Regimento da Praça do Rio de Janeiro, indo 
acompanhar ao General Gomes Freire q. andava pelas Mis- 
soens, correu todos os postos inferiores e superiores ate Ca- 
pitam de Infanteria. Com esta Patente embarcou no Navio 
Galeam de Socorro fi Praça da Colonia, armado o dito Navio 
em Guerra, presenciou abrasarse a Náo Inglesa com a bebedra. 
delles q .  ia auxiliar e Comandante. Embarcou para Portugal, 
a primeira ves no ano de 1765, e casou-se em 67 com D. Fran- 
cism Peregrina de Souza e Mello, Filha de Simam de Souza 
de Siqoeira e Melfo, Morgado de Sacavem, como se vê na Ar- 
vore la. e de sua m d e r ,  D. Maria Leite de Brifo e MeUo &a. 
Voltou ao Brasil com sua mulher, o Vice Rei Marquês o fes 
,\de. de Campo do  Terço de Irajfi, requerendo elle sua hacha 
de Capitam. Tornou a Portugal no anuo de 1785 a seus re- 
querimentos. Foi Sua Magestade a Preciosa Rainha, N Senra. 
D .  Mana Primeira servida em todo o sentido confirmar nelle 
a 2.' vida das Mercês a seu Pae, e porque propunha o Secre- 
tario de Estado Martinho de Mello q. o Cargo de Guarda mor 
Geral não era de vidas, decidiu a mesma Soberana q. p. tinha 
Seu Avô. servio-me, seu Pae, o mesmo, sirva elle tambem; e 
volta a sua Patria com os mesmos Cargos de seu Pae: onde 
chegou a 17 de Março de 1788, e no dia 18 seguinte pelas 8 
horas da poite principiou a arder a Nao dos Azeites em I?. 

viera, daquella se uam salvou coisa alguma da carga q .  tra- 
sia. No mesmo dia em q. se celebraram as Esequias de  seu 
Pae na Egreja do  Convento de Santo Antonio do Rio de Ja- 
neiro, findas ellas, e estando o terço formado sua frente o 
mesmo Marqu6s e V. Rei o declarou ehefe. Faleseeu em seu 
Engenho de Bellem, a 12 de Abril do anuo de 1792. Jhs se'- 
pultado na Freguesia de Jacut in~n.  Teve Filhos, Pedro Dias 
Paes Leme ojc Raram de S. João Marcos? Donatario da Villa 
de  Resende &a. Simam de Sousa de Siquara Paes Leme, João 
de Mello, D. Maria Joanna, D Marianna, D. Maria Lulsa, D. 
Maria Madalena. D. Maria Jos6 casada com o Mar. de Guerra 
Francisco Agostinho de Brito e Mello de quem tem i& dois 

,filhos, D. Maria do  Ca-al. 
O Baram de S. Joao Marcos Pedro Dias casouse em Mi- 

nas com D. Rita Ricardina, filha do Capm. Mor. 

Origem 

DOS ORTAS DE SETUBAL E ALGAR'OES. 

Seguiodo a .  lrudicnrn q. tc~moa desta Familin conservada 
cnlre os Genealogicr.~. como se v6 das meinoiiss, e mesmo 
11eritos <IL. Jos6 Bruno de Gurbedo: Sam oriun<!as do Reino d r  



Amo~so DE E. TAUNAY 

Aragam: donde 6 Familia dos Condes D'ortas. Tenho visto 
grande diversidade nas Armas desta Familia, e apelido: Porq. 
a Nobiliarchia de Portugal tras duas diferentes formando o 
escudo das Armas de umas com o Campo de oiro em braço 
nh posto feito em facba no cab.0 do escudo, com uma chave 
na mam da sua cor: e o pé do escudo ondeado de Agua. Ti- 
nha o mesmo o braço das Armas com a mesma chave na mam 
posto com pala. Tambem aeho uma Torre no Escudo, saindo 
della um braço com a mesma chave. E otras em Campo azul 
quatro maous. cada uma com sua chave. Na caza dos Ortas 
de Setubal se acham uns cinetes compondo o escudo com um 
Leam com a mesma chave ns Mam direita Alvaro Pires 
D'Orta q. 6 dos mesmos de Setubal, no seu testamento feito 
no anno de 1595, em q. institui0 Morgado, manda se ponham 
as Armas dos Ortas nas suas Fazendas, e dis, sam no Escudo 
Armas, e q. a diversidade, q. nellas tenho encontrado, s e r i  
um calabre como de Nora, e ao lado delle um braço com a 
chave na mam. Pelo que ascento q. a ohave 6 o essencial das 
procedidas blves de algumas Provisoens particulares, q .  se 
acharam nas casas daquelles a quem foram concedidas. No 
seculo 1100, i& em Portugal e no Algarve este Apelido ocupan- 
do os cargos onrosos daquelle tempo, em q .  reinava o Snr. 
Rei D. Affonso 5." e neste mesmo segundo a tradiçam e Nobi- 
liario referido passou do Reino de Aragam para o Algarve 
Pedro D'Orta; do qual dis Guebedo casara com Constansa Lou- 
renço, se uam equivocam com otro do  mesmo Nome, elle dB 
os filho sseguintes: 

2.' geraçam Nnno Alvares D'orta q. S. 
2.' D. Izabel D'orta Mer. de Rebello com ge- 

raçam que ainda se conserva 
2.' teve mais D. Pedro Dorta q. viveu na Atou- 

guia da Balea de quem descendem os Ortas 
desta Villa e otras partes. 

2.= Nuno Alvares D'orta, fo. 1.' acima dito, viveu em Se- 
iubal no tempo do *r. D. Jorge, Mestre da Ordem de Santia- 
go; da qual por comendador e Tesoreiro, teve o foro de Cavo. 
Fidalgo. casou 2 veses. a primeira com Teresa Salema, fa. de 
hlem Glz' Salema, e a 2.' com Beatris Rois, filha de Affonso 
Annes e teve fos. 

3.' Baltasar Nunes D'orta 
3: Alvaro Pires D'orta, q. institui0 o Mor- 

gado q. oje possue Nicoláo Pereira Coitinho de Coimbra, ca- 
sou 2 veses, a pra. com Margarida Gomes da Frota, de quem 
teve um fo. por nome Nuno Alvares D'orta, mente capto, e a 
2' com Prancisca de Roboredo, Irmam de Feruando Roboredo 
S. g. Entendo q. tambem foi casado com Izabel Nunes, de, 
quem teve duas filhas, Içaterina e Anna, segundo o Iibro dos 
baptisados da Frega. de S. Juliam de Setubal, mas B certo q. 

. ellas nam B gorasam. 3.' Pedro Dorta q. foi casado com 



Constansa Lourenço da  Frota, filha de Diogo Affo, R a v a w  
acima e Caterina da Frota S. gam. tambem instituio Morgado 
q. oie possue José Dorta de Figueiredo Munis de Setubai. 

3.' D. Leongr D'orta mer. de Diogo de Vasconcellos, sem 
mais noticia. 

3.' D. Izabel D'orta, mulher de Martim Cota. Tambem S. 

gam. instituio o Morgado que oie possue Francisco D'orta Sa- 
lema de Setubal. 
3.' Baltasar D'orta Nunes acima viveu em Setubal e casou com 
Calerina de Faria Magro, fa. do D. Jeronimo Ferreira de Car- 
valho e de sua mek. D. Izabel da Figueiredo Magro e teve fi- 
lhos. 
4: Nuno Aivares D'orta q. segue. 
4:Pedro D'orta de Carvalho, q.  é Bisavô de José D'orta de  
Figrdu. Xorais, que casou com D. Lgnacia Mauricia de Brito 

e Morais, e 3.' Avô de Luis Josb Godinho do Caes de Setubal. 
4.".ioão Gomes D'orta, q. é 4." Avô de Francisco D'orta Salema 
de  Setubai. 
4.' D. Leonor D'orta, 2.' mulher de Gaspar Cota Faicam com 
geraçam oie extinta. 
4.' Nuno Alvares D'orta acima viveu em Setubai, casou com 
D. Anna de Carvalho, sua Prima, fa. de Diogo Ferra. de Car- 
valho e de S. 2.' mer. D. Margarida Soares, teve filhos. 
L.." B.altasar de Figueiredo D'orta q. é 4." Avô de D. Anna Feli- 
cia casada com o Secretario de Estado J o d  de Sea1)ra;e 3." 
Avô de Roque de Macedo de Verride e de Feriiando Dias Paes 
Leme do Rio de Janeiro. 
5.' Gaspar de Figueiredo foi Monge de S. Bernardo e se cha- 
mou Frei Alvaro. 
5." D. Caterina de Figrdo. D'orta, q .  a memoria donde tirei 
isto, sem mais noticia. E neste mesmo tempo aparece em S. 
Paulo D. Caterina D'orta, q. fes testamento declarando ser 
natural de Setubai, casada com Pascoal Ribro. e viuvaodo ca- 
sou com Rafael de Oliveira de Sztuhal, da qual descende Ma- 
ximiano de Olivra. Leite. 
5.' D. Luisa de Carvalho, mer. de  Frco. Saiema de Asevedo, 
u. sam AVOS de Francisco D'orta Salema de Setubal. como se 
uê em o Libro de Azevedos n.' 21 pa. 4.8 e 5.' 

Esta memoria trasladei de um Libro encadernado em Per- 
garnrnho, q. ouve de Setubal o q. copiei, q. me ficou em casa 
de  João Pereira Ramos. e o tinha pedido ao Bispo de Coim- 
bra, por Carta, e por meu Sobrinho Mauoel de Macedo &a. 

TITULO 2 

Carualhos de Martim Gonnalues de quem 
procede. D. Anno de  Carualho, mer. de Nuno 
Alvaro D'orlu. 

1.' Martim GIZ' de Carvalho foi Alcaide Mor de Arraiolos, e 
Monte mor o novo, e colasso do Duque de Bragança, D. Fernan- 
do. casou e teve Filhos. 



2.' Gil Pires de Carvalho, q. foi Senhor da casa de seu Pae e 
casou com F. filha de Alvaro Affonso e teve fo. 
3." Alvaro Ferreira de Carvalho q. casou com Caterina de Fa- 
ria = teve filhos. 
4.' Alvaro Ferra. Magro q. casou com Maria Barreto, e viuvo 
foi conego em Evora, sam 30s. Av6s de José de Carvalho de 
Evora em quem seguimos. 
4.- Jeronimo Ferra. de Carvalho q. casou com D. Izabel de Fi- 
gueiredo, fa. de D. Cristovam de Figrdo. e de Caterina Alvares 
Magro, neta pela parte Paterna de Gaspar %e Figueiredo e de 
S. mer D. Anna de Almeida e pela materna de Rui Gil Magro 
de Almda. Coudelmbr dos Besteiros, q. viveu no seculo 13 e 
de Izabel de Figueiredo, teve Filho. 
5: Diogo Ferra. de Carvalho, q. foi Dezembargador, casou 2 
vezes, a pra. coni Leonor da Veiga e da 2.' com D. Margarida 
Soares de quem teve filhos. 
6." Antam de Faria Palha q. casou com D. Serafiua Coitinho 
e sam bisavós de Niguel de Salema Lobo Saldanha de AI- 
verca, sogro de Sehastiam Xavier de Guerra Lobo casado com 
Margarida Soares, q .  era Irmau de 1.0~0 de Siqiieira. 
6." D. Anna de Carvalho, mulher de Nuno Alvares D'orta. 
6." D. Izabel de Carvalho, Freira em S. Bento de Evora. 
o.# Fr. Francisco de Carvalho, Monge de S. Bernardo. 

' 

6." Alvaro de Carvalho, sem mais noticia. 

Magros e Almdas. 

1." Gil Glz' Magro viveu em a cide. de Evora, no tempo do 
Snr. Rei D. Affonso 5.- Fido. de sua Casa, esta sepultado na 
sua ICapella de S. Domingos da mesma cide. e da Irmandade; 
casou cam D. Joanna Palha de Almeida e teve filhos. 
2." Rui Gil Magro de Almda. q. S. 2." Diogo Gil Magro q. foi 
morto no Castello de Arraiolos pelos Vasconcellos, fos. do  Snr. 
Morgado de Esporam, por aver afrontado a seu Pae. 
2." D. Ilaria Gil Magro, mulher de Fernam de Almeida Castelho. 
q. foram Avbs de D. Maior de Almeida, mulher de Pedro de 
Alm<la. o do Pacaro. ~~~ ~ . ~~ ~ ~ 

2." Rui Gil Magro, acima viveu no Reinado de Affonso 5.'. e 
D. João 2." foi Coudelmor dos Besteiros. teve filhos. -~-. ~~ 

3." Sehastiam Rois Magro q. foi moço Fidalgo do Sr. de S. 
Tiago, S. Jorge e Comdor. de Pernes na ord. de Avis, casoii 
com D. Elena Soares de Albergaria, fa: de Diogo Taveira 
secr. do Paço e foram Bisavós de Garcia Lobo Falcam Sr. do  
Castello de Viegas e de Luis Palha Garcês, q. foi coronel de 
Infanteria e de Lourençn Antonia de Meneses, mulher de En- 
rique. 



BRASAM 

De Armas do Fnmilin e Baronia de Leme. 

D. JoeB Por 5 a c a  de Deos Rei de Portugal, e dos Algar- 
ves da quem e dalem Mar em Africa Senhor de Guin6,e da 
Conquista navegaçam do  Comercio da Ethiopia, Arahia, Per- 
cia e India &a. Faço saber aos que esta minha carta virem que 
Pedro Dias Paes. Leme, Fidalgo da minha Casa, Comendador 
na Ordem de Christo, e Guarda Mor Geral das Minas me fes 
petiçam dizendo que elle vinha por Linha recta e legitima des- 
cendeucia da Nobre Geraçam e Linhagem dos Lemes de que 
~uostrava ser rliefe: a qual Familia E' neste Reino de Fidal- 
gos de Linhagem dos Iames c Cota de .Armas, as quaes lhe 

t pertenciam a elle de Direito, e me pedia por mercê que para 
a memoria de Seos antepassados se narn perder e elle uzar 
e gozar da onra das Armas, que pelos seus serviços e mereci- 
mentos ganharam, e lhe foram concedidas, dadas. Assim dos 
previlegioi. E onras, graças e mercÊs, que por direito, e por 
bem dellas lhe pertencem, lhe mandasse dar ma. carta das 
ditas Armas que estavam registodas em os Livros dos Regis- 
tos das Armas dor Nobres, e Fidalgos do meu Reino que tem 
Portugal meu principal Rei d'armas. Para o que me apreeen- 
tou uma Sentença de iustificaqam de sua asceudencia e No- 
breza proferida pelo Dor. Gregorio Dias da Silva meu De- 
zembargador e Corregedor do Givel,.que serve em esta Corte 
minha, e casa da Suplicacam por impedimento do Dezembar- 
gador Bento da Costa de Oliveira e Sampaio, escripta por Au- 
tonio Soares Guerreiro, Escrivam do dito Juiso: em a qual 
depois de tirar euquiriçoeiis de testemunhas e ver os docu- 
mentos que lhe foram apreecutados: julgou o dito meu Cor- 
regedor ser o Suplicante de antiga Nobreza, sangue Limpo e 
Legitimo Descendente e Chefe da dita Familia. 

Por provar ser Filho legitimo de Garcia Rodrignes Paes, ~ 

Capitam mor, Administrador e Guarda mor Geral de todas as 
Minas, e de sua mulher D. Maria Pinheiro da Fonseca, filha 
do Capitam João Rodrigues da Fonseca, natural da cidade de 
Lamego e de sua mulher D. Antonia Pinheiro' Raposo, filha 
de Antonio Raposo Tavares, natural de Beja, e de S. mulher 
D. Lucrecia Leme, filha de Simam Borges de Sequeira, uatu- 
ral de  Nezam Frio e de sua mulher Leonor Leme, fa. de Pedro 
Leme; e o dito Capm. João Rois da Fonseca ser filho de Do- 
mingos Rodrigues da Fonseca e de sua mer. D. Franc.isca de 
Alvellos. Neto o Suplicante pela Baronia de Feruando Dias 
Paes Leme, que viveo na Villa de S. Paulo, onde foi Capm. mor 
das ordenanças, Descubridor e primeiro Governador das Mi- 
nas, e da gente de guerra, e Padroeiro do liosteiro de S. Beu- 
t o  da dita Villa, e de sua mer. D. Maria Garcia Velho, fa. do 
Capm. Garcia Rodrigues Velho e de S. m g .  D. filaria Biting, fa. 
de Giraldo Bitiug Alemam. Bisneto de Pedro Dias Leme, que 

6 
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AFFONSO DE E. TP~LXAS 

viveo em a dita Villa de  S. Paulo, onde foi Lambem capm. d e  
Milicias, e de  sua me?. D. Maria Leite, filha de João Leite d a  
Silva. Terceiro Neto de Fernão Dias Paes Leme, que foi um 
dos conquistadores da Capia. de  S. Vicente, onde viveo e d e  
sua mulher D. Lucrecia Leme, filha de  Luis Leme. Quarto Ne- 
to de Pedro Leme, que casou na Villa de Abrantes. com D. Iza- 
bel Paes, donde passou B America, onde viveo muitos annos. 
5." Neto de Antam Leme, 6.' Neto de Antonio Leme, que viveo 
com milita opulencia na Ilha da Madeira, na sua Quinta a que 
oje chamam dos Lemes, na Freguezia de S. Antonio dos Cam- 
pos, junto a Cidade do Funchal e de sua mer. D. Caterina de 
Barros, fundadora de um Morgado na Villa da Ponta do Sol da 
mesma Ilha. Filha de Pedro Gonçalves da Camara e de 1z;i- 
bel de Barros. 7." Neto de Martim Leme, que passou ,i Ilha 
da Madeira. no annn de mil quafroccntos e oitenta e tres, com 
lima carta de reromendaçam do Duque D. Fernando para a C3- 
mara do Fuiichal. d o  qual era muito estimado. 8." Neto de  
Antonio Leme natural de Flandres, que passoii a Portugal com 
seus Irmaous a servir em'ilfrica na guerra contra os mouFos: 
achnuse na tomada de i\rzila, na de Tangerr: com certo numero 
de  Espingardeiros e omens d'Armas em uma Urca, ou Xarrua, 
qiie seli Pae armou a sua custa. Foi cavalleiro da casa de1 
Rei D. João o segdo. sendo Príncipe: e El Rei D. Alfonso 5.' 
atendendo ao seu merecimento, e a recrjmerldaçam do Princi- 
pe. seu filho dito lhe fes mercê de lhe dar armas de sua Fa- 
milia, sem diferença, por ser chefe della neste Reino, por 
carta assiguada pela sua Real Mam em Lisboa, a doze de No- 
vembro de 1471. Nono Neto de Martim Leme natural de 
Flandrrs: ondr  foi srnhor de muitos Feudos: e era tam devo- 
to da5 coiisas de Portugal que mandou seu filho Antonio Leme 
com varios omens de Guerra, de Armas em uma Xarrua B sua 
custa, para servirem e ajudarem El Rei D. Affonso 5." contra 
os Mouros da Africa. Decimo Neto de  otro Martim Leme Ca- 
valleiro Nobre e r i t o  da cide. de Burgos, uma das princ'paes 
do Condado de Flandres, onde teve principio esta Famil'a. E 
o que os ditos seus Paes e Avós e mais antepassados foram 
Pessoas mto. nobres e como taes sè tratavam B lei da h'obresa 
com cavalos, Armas e Criados, servindo nas terras onde foram 
moradores os cargos onrosos. --- do Governo da Republica; 
sem que na dita geraçam houvesse raça alguma de jndeo, mou- 
co, ou mulato, nem de outra iufecta Naçam: e o Suplicante, 
como Legitimo Descendente e chefe. de sua Familia, lhe per- 
tencem as suas Armas. As quaes lhe mando dar, em esta mi- 
nha carta, com seu Brasam, Elmo e Timbre, como aqui sarp 
divisados, e assim com fiel, e verdadeiramente se acharam il- 
luminadas, e registadas, no Livro do dito Portugal meu Rei 
#Armas. A saber Um Esçudo com armas dos Lemes, que sam 
em campo de oiro sinco Merletas sem pés nem bicos em fau- 
for :  Elmo de prata aberto e guarnecido de oiro. Paquife do 
Metal c= cor das arnrgs. Timbre uma das Merletas das Armas 
com pés e bjco armado de  Oiro. 



O qual Escudo e Armas poderá traser e traga sem dife- 
rença o dito Pedro Dias Paes Leme, como chefe que é da dita 
Pamilia, assim como seus antecessores (Antepassados) em 
tempo dos mui esclarecidos Reis, meus antecessores: e com 
ellas possa entrar em Batalhas, campos, Rectas e escaramu- 
ças, e exercitar com ellas todos os otros actos licitos da Guer- 
ra e da P6s: e assim as possa traser em seus firmaes, aneis 
cinetes, e Divisas, pollas em suas casas, e Edificios, e deicbar- 
Ias em sua propria sepultura: e finalmente se poderá servir, 
onrar, gozar, e aproveitar dellas em todo e por todo como P 
sua Nobreza convem: com o que quero e me pris, que haja 
elle todas as onrns, previlegios, Liberdades, graças, merds ,  
isençoens, franquesas, que ham e devem haver os Fidalgos e C. 

Nobres de antiga Linhagem, e como sempre de todo usaram 
e gosaram os seus antepassados ditos. Pelo que mando a to- 
dos meus Dezembargadores, Corregedores, Juises, Justiças, 
Alcaides, e em especial aos meus Reis d'Armas,Arautos, e Pa- 
pvantes, e a quaesqúer outros officiaes e pessoas a quem esta 
minha Carta for mostrada, e o conhecimento della pertencer, 
que em tudo cumpram e guardem, e facam cumprir e guardar, 
como nella é couteudo, sem duvida nem embaraço algum que 
em ella lhe seja posto, porque assim é minba mercê - - 
E1 Rei Nosso Senhor assim o mandou por Manoel Pereira da 
Silva, seu Rei d'Armas Portugal. Fr. Manuel de Santo Antonin 
da Ordem de S. Paulo Reformador do ICartorio da Nobresa, 
por cspecial Provisan do dito Senhor, a fes em Lisboa aos 15 
dias do mes de Dezembro do anno do Nascimento de Nosso 
Senhor Jesus Christo de 175U. E Eu %Tario .da Costa Bar- 
reiros Telles, Proprietario do officin de Escrivam da Nobresa 
nestes Reinos, e Sephorios de Portugal e suas Conquistas o 
subscrevi. 

P. Rey Pal. 

Fica registado este Brasam no Lo. 13 do rego. 
dos Brasoens a1 I1 vo. &a. 20 de Dezbro. de 1750. 

Eu Hilano da Costa Barreiras Telles 

Tirada esta copia do proprio Brasam passado ao Gda. e 
mar Geral Pedro Dias Paes Leme, Fidalgo da Casa de S. Mdc,. 
Alcaide mar da Babia, Comeudador, Sur. Donatario por seu 
Filho 

Roque Luis de Macedo Paes Leme. . 
Traslado de lima ,Certidam 
que se tirou, digo, de uma 
justificaçam que neste juiso 
da Ouvidoria Geral do Rio 
de Janeiro se tirou por par- 
te de Pedro Dias Paes Iame. 



Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo d e  
1741, aos 28 dias do Mes de Agosto do dito anno, nesta Cidade 
do Rio de Janeiro, empossadas de mim Escrivam pelo Jnsti- 
ficante Pedro Dias Paes Leme, me foi presentada a Petiçam e 
mais documentos ao diante juntos, o que tudo tomei e 

o que adiante se segue, de que fis este termo que Eu Domin- 
gos Rois Tavora EscrivAm o escrevi. 

Aives 

PETIÇAM 

Dis Pedro Dias Paes Leme, Fidalgo da Casa de S. Mages- 
tade, Seu Gnarda mor Geral das Mina.;, Cavalleiro Professo 
na Ordem de Christo e de legitimo matrimonio e o maior dos 
filhos Varoens do Capm. mor e Gnarda mor Gal. das Minas 
Garcia Rois Paes Leme Fidalgo da Casa de S. Máge. e de S. 
mer. D. Maria Pinheiro da Fonseca Neto pela parte Paterna 
do Governador Fernam Dias Paes Leme e.de S. mer. Legitima 
D. Maria Garcia. E pela mesma Linha e Baronia Bisneto de 
Pedro Dias Leme, 3 . q e t o  de Fernando Dias Paes, e quarto 
Neto de Pedro Leme, Pessoas todas abonadas e de justificada 
nobresa pelos instrumentos que apresenta. e Neto pela parte 
materna de João Rois da Fonseca e de sua Legitima Mulher 
D. Antonia Pinheiro Raposo, os quaes todos sam Pessoas nestas 
Capitanias de conhecida e especial Nohresa: pelo que lhe é 
necessario para certos requerimentos a elle Suplicante mostrar 
por dito de testemunhas, em como elle é filho legitimo des- 
cendente dos sobreditos: o que tambem da ceriidam de  ba- 
ptismo que tanlbem apresenta: os quaes todos e elle Suplican- 
te se trataram sempre, e trata 4 Lei da Nobresa = Pede a 
vossa mercê seja servido mandarlhe tomlr as ditas testemu- 
nhas que apresentar e de todo o referido (lhe mande passar) 
e sua justif~caçam lhe mande passar os instrumentos neces- 
sarior em f6rma que façam fé. 

E. R. Mê. 
Despacho = Sim = 

Alves 

PETIÇAM . 
Dis Pedro Dins Paes Legitimo filho de Garcia Rodrigues 

Paes Leme e de S. mer. D. Maria Pinheiro da Fonieca, nascido 
e baptisado que 6 na Fregnezia de N. Sra. da Aprasen!açam 
de Iraja, reconcavo desta cidade, que para certos requerimen- 
tos que tem lhe é necessaria a certidam de s e u  baptismo com o 
theor do seu ascento, cujos bastantes, digo, cujos Livros se 
acham na Camara Eclesiastica = Pede a vossa mercê seja 
servido mandarlhe nassar a dita certidam em forma que faca 
fB. E R. M. 

Despacho 
Passe em mam de Eclesiastico = Araujo = 



. CERTIDAM. 

Joáo Manoel Salgado Cavalleiro professo na Ord. de Chris- 
to, Escrivam da Camara Eclesiastica pelo Exmo. e Revmo. Snr. 
1). Fr. Joáo da Crus, Bispo deste Bispado, do Concelho de S. 
Xagestade, Certifico que revendo o 1.0. 3.' que servio dos bapti- 
sados, q. servio na Frega. de Irajá, nelle a folhas cento e 
uma esffi um aseento do theor seguinte. Aos 29 dias do mes 
de Setembro de  mil setecentos e sinco Baptisei e pus os Stos. 
Oleos, digo com Licença do Illmo Sr. Bispo na Igreja de N. 
Sra. da Apresentaçam = da Penha deste destrito de Irajá o 
Revo. Pe. Wstre  e Dr. Fr. Cristovam de Christo Religioso 
Monge do Patriarcha S. Bento Baptisei e pus os Stos. Oleos a 
Pedro, filho legitimo do Guarda mar Gal. Garcia Rois Paes 
Leme e de S .  mer. D. Maria Pinheiro. Foram padrinhos Cris- 
tovam Lopes Leitam e D. Jacinta, mulher de Manuel Pinheiro 
Serqueira o que tudo me constou por certidam da Letra e 
signal do dito Dr. FF Cristovam de Christo, que com a Liceu- 
ca  iu scripto me foi por ella logo remetida = João de Bar- 
ceilos Machado. E nam continha mais no dito assento que 
está no dito Livro ao qual me reporto: e esta passei, em virtu- 
de do despacho posto na Petiçam retro, dada nesta Cidade do 
Rio de Janeiro, aos 25 dias do mes de Agosto de 1741. Eu 
João Manuel Salgado a fis e assignei = João Mel. Salgado - 

JZSTIFICAÇAM 

O Dr. João Alves Simoens do Dezembo. de Sua Xage. Seu 
Ouvidor Gal. Corregedor da Comarca desta Cidade do Rio de 
Janro e Juis das Justificaçoens &a. Aos que a presente justifi- 
caçam virem (Certidam de iustificaçam virem: faço saber 
que a mim me constou por fé  do Escrivam do meu Cargo qiic 
esta sobscreveu ser a letra da sobscripçam da certidam acima 
e signal no fim desta do Escrivam da Cainara Eclesiastica 
.roáoMel. Salgado nella contendo o que ei por justificado. Rio 
de Janeiro 28 de Agosto de 1541. E Eu Domingos Rodrigues 
Taveira Escrivaui a sobscrevi - João Alves Simoens. 

PETIÇAM 
Dis Pedro Dias Paes Leme, Fidalgo da Casa de S. Magr. 

que para requerimentos que tem lhe é necessarío o traslado 
de umas jnstificaçocns que a favor de seu Avo, o Govdor. Fer- 
nando Dias Paes se acham no Cartorio do Tabaliam Francisco 
Xavier e juntamente uma abonaçam de Nohresa e Fidalguia 
de seu 4.' Av6 Pedro Leme que a elle lhe pertence pela Ba- 
ronia de seu Pae Garcia Rois Paes e qualquer otro instriimen- 
to, que no dito cartorio se achar a este respeito = Pede a Va. 
Mercê seja servido mandar que se lhe passe o dito traslado dos 
instrumentos pedidos em forma que façam fé E. R. M. 

Passe como pede = Spinola. 



TRASLADO DO PEDIDO 

Dis o Pe. João Leite da Silva, Sacerdote do Abito de S. 
Pedro, morador na Villa de S. Paulo, Irmam legitimo, e de 
legitimo matrimonio do Governador Fernando Dias Paes, já 
defunto, fo. de Pedro Dias Leme e de sua mei. D. Maria Leite, 
neto por parte paterna de Fernando Dias Paes e de S. mer. D 
Lucrecia Leme, e Bisneto de Pedro Leme, e pela materna Ne- 
to de Pascoal Leite e de S. mer. 1.egitima D. Izahel do  Prado, 
que a elle Suplicante lhe B necessario nesta villa tiras um su- 
mario de testemunhas, e do qual conste que os ditos seus Paes 
e Av6s Paternos e Maternos foram Pessoas dos mais n o b r c ~  
desta Capitania e do Governo della Limpos de Geraçam sem 
nunca oella ?e achar rassa alguma de Christons novos, ou ou- 
tra ma similha: e como taes procederam sempre A Lei da No- 
bresa: E por quanto seus principaes Troncos procedem desta 
rilla de S. Vicente, e nella quer justificar sua Iimpesa e qua- 
lidade. Pelo P. a Vmce. lhe. mande perguntar as testemu- 
nhas que apresentar, e de seus ditos lhe mande passar os ins- 
trumentos que lhe forem necessarios e a publica forma, de 
modo que façam fB  em juiso e fora delle. E. R. M. 

E. DESPACHO 

Perguntese As testemunhas o que o Suplicante apresentar 
e de seus ditos se Ihe passe os instrumentos necessarios. 

S. Vicente 28 de Agosto de 1681 annos. 
Francisco Colassa - 

k * TERMO DE IKQUIRIÇAM. 
Aos seis dias do mes de 7brO. de 1681 annos, nesta Va. de 

S. Vicente e nas pouzadas do juis Ordinario o Capm. Francisco 
Colassa, Elle do. juis comigo Taballiam ao diante nomeado In- 
quiria e perguntou as testemunhas, que lhe foram presentadas 
pelo couteudo na Petiçam otras do Revo Pe. João Leite da 

- Silva, a que o dito iuis fes, por nesta Villa uam haver Iuqui- 
ridores e os ditos das testemunhas sam os que adiante se se- 
guem = Anto. Madeira Salvadores o escrevi. - 

TESTEWUNHAS 1.' 

O Capm. mor Cipriano Tavares. testemnnha de Idade que 
disse ser de 70 annos, pouco mais o11 menos, a quem o dito 
juis deo juramento dos Stos. Evangelhos sobre um livro de$- 
les, em que pôs sua mam direita e prometeii diser a verdade 
do que soubesse: E perguntado lhe fosse, e elle prometeu 
fazer. - 



E perguntado a elle testemunha pelo conteudo na Petiçam, 
que lhe foi lida e declarada pelo Dito juis, disse - 
Que elle sabia que o Revdo. Pe. Jogo Leite da Sa. era Irmam 
legitimo e de legitimo matrimonib do  Govor. Fernando Dias 
Paes, q. tem, digo, que filhos tem; serem filhos de Pedro Dlas 
Leme, e de S. mer. D. Maria Leite, Netos pela parte Paterna 
de Fernando Dias Paes e de S. mer. D. Lucrecia Leme, e pela 
parte materna netos de Pascoal Leite da Silva e de sua mulher 
Legitima D. Izabei do Prado; os quaes sabe que descenderam 
de Pessoas Nobres e Fidalgos, e como taes viveram sempra 
4 Lei da nobresa, sendo dos principaes da terra e do Governo 
delle - Limpos de Geraçam sem nunca nella se achar raça 
de Afouros, Judeu ou otra má casta: e al nam dice - e se assi- 
gnou com o dito juis. E eu Antonio Madra. Salvadores que 
o escrevl: 

Cipriano Tavares. Collaça. 
C 

TESTEMA. 2." 

O Capm. Constantino Coelho Leite, testemunha de Idade 
qne dice ser de setenta annos, pouco mais 0x1 menos, a quem 
o dito juis deu juramento dos Stos. Evangelhos sobre um Li- 
vro delles, em que pôs sua mam direita, e prometeu diser a 
verdade do que soubesse; e perguntado lhe fosse, e elle pro- 
meteu fazer. 

E perguotado a elle testa. pelo conteudo na petiçam, que 
toda lhe foi lida e declarada pelo dito juis, disse elle testemu- 
nha que conhecia o Revdo. Pe. João Leite da Silva ser Irmam 
Legitimo e havido de Legitimo matrimonio, do Govor. Fer- 
nando Dias Paes que fos. tem; serem filhos de Pedro Dias Le- 
me, e de sua legitima mulher D. Maria Leite, e avidos de Le- 
gitimo matrimouio; e Netos pela parte Paterna, e Materna das 
Pessoas conteudas na 'dta Petiçam e sempre ouvio diser e de 
publica fama que seus ascendentes foram Pessoas nobres e 
Fidalgos, e como taes viveram sempre á Lei da Nobresa, ser 
vindo todos os cargos da Republica, onrados na Vil!a de S. 
Paulo, donde sam moradores e nesta quietos e '  pacifrcos, 
atalhando com sua authoridade alguns desmandos que se faziam 
uaquelle Povo. e tamhrm sobrc que em sua Geraçam se achar 
nunca raça alguma de judeu ou outra ma casta: e a1 nam dice 
e se assignou com o dito juis. E eu Auto. Eladra. Salvadores, 
Talialeam publico o escrevi, Constantino Coelho Leite. CO- 
Iassa i. 

TESTEMUNHA 3.' 

Pascoal Leite de Medeiros, testa. q. dice ser de 80 annos, 
pouco mais ou menos. a quem o juis deo juramento dos Stos. 
Evangelho8 sobre um Livro delles, em que pds sua mam dirta. 
e promete0 dizer a verdade do que soubesse, e lhe fosse per- 
guntado, e elle o prometeu fazer. E perguntado a elle testa. 



56 AFFONSO DE E. TAUNAY . 
pelo conteudo na petiçam, que toda lhe foi lida e declarada 
pelo dito juis, dice elle testa, que conhecia o Revo. Pe. João 
Leite da Silva ser Irmam Legitimo, de Legitimo matrimonio, 
do Govor. Fernando Dias Paes que fos. tem, e serem filhos 
de Pedro Dias Leme, e de sua Legitima mer. Maria Leite. Ne- 
tos de parte Paterna de Fernando Dias Paes, c de S. mer. Le- 
gitima Lucrecia Leme e pela pt. materna Netos de Pascoal 
Leite e de S. mer. legitima D. Izabel do Prado a Velha, os quai?s 
todos conheceram por homens mto. Limpos, e Suas mu1hen:s 
e parentes da Geraqam todos avidos e co.nhecidos por Chris- 
toens velhos, sem raça, nem macula nenhuma de m i  casta, 
e que os Avós paternos dos Suplicantes ouvira sempre dizer 
serem fidalgos de dom, e ouvira por uma sentença do ouvi- 
dor do Estado passada em nome do Snr. Rei D. Sebastiam d'e 
gloriosa memoria; e que os filhos como os Paes e Avós todris 
riveram á lei da Nobresa, servindo os cargos onrosos da Repil- 
blica, asim como de S. Paulo, donde foram aoradores; aco- 
dindo e aumentando as confrarias, com muita christandade e 
pelo conseguinte o di- Rdo. Padre 1050 Leite proceder como 
como filho e Neto de seus Progenitores que assim elle como 
elles f o ~ a m  das mais principaes, e autorisadas Pessoas d a  
Capitania e como taes viveram sempre: e a1 nam dice, e se 
;issignou com o dito juis: e Eu Antonio Madeira Salvadorer, 
Tabaliam que o escrevi = Pascoal Leite de Medeiros, Colassa. 

TESTEMUNHA 4." 

Diogo Penedo Tinoco, testa. que dice ser de 8 i  annos, poit- 
co mais ou menos, a quem o do. juis deu juramento dos Stos,. 
Evangelhos sobre um Livro delles, em que pos a sua mam di- 
reila, c prometeu dizer a verdade do que soubcsse c perguntado 
fosse, elle prometeu fazer. 

E perguntado a elle testemunha peio contciido na Petiçam 
que  da lhe foi lida e declarada pelo dito juis, dice elle teste- 
munha que conhecia ao Rdo. Padre João Leite da Silva ser le- 
gitimo Irmam de legitimo matrimonio, do Govor. Fernando 
Dias Paes que filhos tem, fos. de Pedro Dias Leme e de S. mer. 
Lcgitima D. Maria Leite, e Netos pela parte Paterna de Fernan- 
do Dias Paes e de S. mer. Legitima D. Maria Leite, digo Lucre- 
cia Leme E pela Materna, Netos de Pascoal Leite c de s. mu- 
lher Icgitima D. Izabel do Prado, os quaes todos conhecera, e 
comiinicara: e eram todos gente de Limpa geraçam, tidos e 
havidos, e conhecidos por cristons velhos, sem raça de m i  
casta, e que lambem ouvira discr e era publico e notorios, os 
Avós e visavós Paternos dos Suplicantes serem fidalgos de dom: 
e que todos viveram á Lei da Nobresa, servindo os Cargos da 
Hepublica onrosos nas villas aonde foram moradores, como 
ncstas de S. Vicente e de S. Paiilo, acudindo e aumentando as 
confrarias com muita christandade - e Zelo do serviço de 
De~!s. E que o Reverendo Pe. João Leite era Pessoa atltorisa- 
da e procedera na visita que fes nestas duas Capitanias com 



muita brandura e amor, sem molestar ninguem, e que tambem 
servira de vigario de S. Paulo todo o tempo que durou o impe- 
dimento do Proprietario, e o Irmam do defunto Govor. Fer- 
nando Dias Paes fora omen zeloso do serviço.de Deus e de sua 
Altesa que Deus Guarde, em cujo serviço em cujo foi servido 
levar10 despois de descobrir as Esmeraldas, como se.dis e a1 
nam dice e se assignou em o dito juis - e Eu Antonio Madei- 
ra Salvadores, Tabaiiam o escrevi, Diogo Penedo Tinoeo, Co- 
lassa. 

5.' TESTEMUNHA 

João Gonçalves Mira, testemunha que dice ser de 71 annos, 
pouco mais ou menos, a quem o dito juis deu juramento dos . 
Stos Evangelhos sobre um Livro delles, em que pòs a sua mam 
direita e prometeu dizer a verdade do que soubesse: e pergun- 
tado lhe fosse, e elle prometeu fazer. E perguntado a elie tes- 
temunha pelo%uteudo em a dita Petiçam que toda lhe foi lida 
e declarada pelo dito juis, dice elle testemunha que conhecia ao 
dito Rdo. Pe. João 1-eite da Silva ser legitimo Irmam do 
Govor. Fernam Dias. Paes que fos. tem, falecido despois de d.:s- 
cobrir as Esmeraldas como se dis. serem Rlhos de Pedro I)i:*s 
Leme, e de sua Iegitjma mulher D. Maria Leite; e Netos de Fer; 
nando Dias Paes, e de sna legitima mulher D. Lucrecia Leme, e 
pela materna Netos de Pascoal Leite e de sua legitima mulher 
D. Izabel do Prado, os quaes conhecia e os que uam conhece- 
ra ouvira dizer a seus Paes e Av6s, eram todos mui Limpos de 
hoa geraçam e como taes conheciam, havidos e tidos e conhe- 
cidos por Christons velhos sem raça alguma de Mouro nem de 
judeu, nem otra má casta: e que ouvira dizer e era publico e 
notorio que os Avós e bis Avós Pateriios dos Suplicantes serem 
Fidalgos de Dom, como lhe constava de uma sentenca de No- 
hresa e fidalguia, que elle testemunha vira passada em Nome do 
Sur Rei D. Sebastiam de gloriosa memoria, pelo seu Dezembar- 
çador, e Provedor, e 0uv;dor Geral deste Estado Brás Fragoso, 
e que sabia que todos viveram á Lei da Nobresa, servindo os 
cargos da Republica, assim nesta villa como na de S. Paulo, 
donde foram moradores, servindo as confrarias e aumentando 
c.om muita christandade. E que o defunto Governador Fernan- 
do Dias Paes era muito caritativo e acudia ás necessidades de 
muitos pargntes e pobres, e de bom zelo no serviço de sua 
Altesa, e o Reverendo Padre seu Irmam João Leite da Silva era 
sacerdote autorisado e procedia Limpa e onestamente, e que 
fora vigario da VilIa.de S. Paulo, durante .o impedimento do 
Proprietario, e fora vrsitador destas Capitanias e as visitas pro- 
cedendo bem nellas sem molestar seus moradores: e aí nam 
dice e se assignou com o jiiis, e eu Antonio Madeira Salva- 
dores, Tabaliam o escrevi, João Gonsalres Mira - Colassa. 

Nesta testa. e no Brasam, esta por letra de meu 
Pae = a Cota que segue. 

Havia 27 anos q. Pedro Leme fes a sua justificaçam a £1. 
14.  - de vita et moribus qdo. nasceo esta testa. 

- 
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6.' TESTEMUNHA 

Duarie Furiádo, testemiinha que dice ser de  90 annos, pon- 
co mais ou menos, a quem o iuis deo juramento aos Stos. Evan- 
gelhos sobre um Livro delles, em que pôs a sua mam direita 
e pronieteu dizer a verdade do que soubesse e perguntado lhe  
fosse, e elle o prometeu faser. 

E perguntado elle testemunha pelo conteudo em a Peti 
çam que toda lhe foi lida e declarada pelo dito juis, dice elle 
testemunha que conhecia ao Revo. Pe. João Leite da Silva 
ser Legitimo Irmam de Legitimo matrimonio, do Govor. Fer- 
nando Dias Paes, que fls. tem, filho de Pedro Dias Leme e de  
S. mer. legitima D. Maria Leite, e Neto pela parte paterna de 
Fernaudo Dias Paes e de  sua legitima mulher D. Lucrecia Le- 
me, e pela materna Neto de Pascoal Leite e de sua Legitima 
mulher, D. Izabel do Prado, os quaes conhecera &r gente Limpa 
e de  boa geraçam, tidos, e havidos, e conhecidos, estimados - 
por obristons velhos, sem raça-nem rumor de Mouros, judeus 
nem de otra macula:  e sabia serem das principaes e mais ali- 
tborisadas Pessoas da Capitania e que nella serviram os  cargas 
onrosos da Republica, das Villas onde foram moradores, como 
nesta de S. Vicente e de S. Paulo, e que tambem era publico e 
notorio que pela parte de se"s Avós e b'savós Paternos eram 
Fidalgos de Nobre geraçam de que tinham instrummto ou sen- 
tenqa passada em Nome dos Snres. Reis de  Portugal de gloriosa 
mrmoria a que se reportava. E que o dito Pe. João Leite d a  
Silva e o dito seu Irmam Govor F q u a n d o  Dias Paes sempre 
viveram á Lei da Nobresa, em nota de Pessoa e Zeloso do Prin- 
cipe N. Snr. E al uam dice e se assignou com o dito juis. Duar- 
te Furtado, Colassa. 

7.1 TESTA. 

João Rodrignes de Moura, testemunha de idade que dicp 
ser de 64 annok, pouco =:ais ou menos, a quem o juis d e u  jur'z- 
mento a o s  Stos. Evangelhos e sobre um livro delles, em que 
pôs a sua mam direita e prometeu dizer a verdade do que soil- 
besse e perguntado lhe fosse: e .Elle o promeieu fazer. E per- 
guntado a elle testemunha pelo couieudo na Petiçam que toda 
lhe foi lida, e declarada pelo dito juis, dice elle testemunha 
que conhecera o dito Pe. João Leite da Silva ser Irmam Legiii- 
mo e de Legitimo matrjmonio, do Goior. Fernando Dias Paes, 
que fos. tem: Filho de Pedro Dias Leme e de S. Legitima me?. 
D. Maria Leite e Neto pela parte paterna de  Fernando Dias 
Paes e de S. Legitima mer. Luerecia Leme, e pela parte materii:, 
Neto dc Pascoal Lci!e e de S. Icgltiina mrr. D. Izabel do Prado, 
os quaes sabia e conhccia serem gente mto. Limpa de geraçani 
sem ra$a nenhuma de l?oliro nem judeu, nem otra Casta m5: 
E que todos serviram os cargos onrnsos dn Republica onde fu- 
rnm moradores; e.v:.rendo A Lei da Xohrcsa, e ~ U P  ouvira dizcr 



i seu Pae e a muitos velhos aniigos que pela parte Paterna de 
seus Av6s e bis Av6s dos Lemes eram Fidalgos dos Livros de1 
Rei, e que o dito Revdo. Pe. João Leite da Silva era sacerdote 
de authoridade e como tal procedia e fora vigario da Villa de 
S. Paulo, e visitador destas Capi tania  e procederp com zello 
da salvaçam das almas com brandura e amor. E S. Irmam Go- 
ror .  Fernando Dias Paes que Deus aia o conhecera ser mto. 
benigno e caritativo, e mto. zeloso do serviço de Deus, e do 
Principe N. Sr. em todas as ocasioens que se ofereceram de 
seu serviço, como se vio nesta jornada das Esmeraldas donde 
Deus o Levou. tendo de idade mais de 70 annos ou os que na 
verdade se acharem: e Alnamdice e se essignou com o dito 
Juis, e Eu Antonio Madra. Salvadores Tabaliam o escrevi = João 
Rodrigues de Moura = Calassa. 

TERMO 

E feita assim a dita Inquiriçam de testemunhas por parte 
do justificante Garcia Rois Paes, por elle me foi dito que por 
qto. nam queria dar mais testemunhas, com as  perguntadas 
se fizesse a inquiriçam conclusa do do. Juis pa. deferir com 
just,ça, elle passasse seu instrumento em publica forma com o 
theor della pa. q .  em tudo e por tudo se Ibe dbsse inteira fé 
e credito em Juiso e fora delle: ao que eu Tabaliam disse, em 
tudo satisfaria. Mathias Machado Tabaliam que o escrevi. E 
logo no mesmo dia e Anno Eu Tabaliam ao diante nomeado a 
requirimento do Supe. Garcia Rois Paes fis esta inquiriçam 
conclusa ao Juis Ordinario Diogo Bueno pa. nella prover com 
justiça, da qual tis este termo de conclusam. Eu Mathias Ma- 
chado Tabaliam que o escrevi. 

Vista a petiçam do Supe. de testemunhas que por ella ju- 
dicialmente foram perguntadas fidedignas e de credito, julga> 
a da. inquirçam por boa, firme, e valiosa, e mando se lhe 
passem os instrumentos necessarios em publica forma e se dê 
em tudo verdadeira f6 e credito em Juiso e fora delle. S .  Pau- 
lo 9 de Dezembro de 1681 aonos. Diogo Bueno. 

TERMO 

E ioi publicada a sentença atras por elle em suas pousa- 
das digo, pello Juis ordinario, Diogo Bueno por elle em suas 
pousadas, a revelia de parte, e mandou se cumprisse e guardas- 
-e como nella se continha em os nove dias do  mes de Dezembro 
de m'l e seiscentos c oitenta e um annos de q. fis este termp 
de publicaçam. Eu Mathias Machado, Tabaliam q .  o eicrevi, 
segundo tudo isto se continha no auto de habilitaçam e mais 
papeis: peio qual mando a todas as justiças a q .  esta for apre- 



bentada a cumpram e guardem como nella se contem; A qual 
Earam dar inteira f6 e credito quanto em Juiso se requer: e pa. 
isso o digno Juis ordinario interpôs aqui a sua autoridade, e 
decreto judicial, por bem do qual despacho, e por me ser man- 
dadn passar este Instrumento. Eu Mathias Machado o tis passar 
dos proprios q .  em meu poder ficam, a que me reporto, em 
todo e por todo e vae na verdade sem cousa q. duvida faça; 
e concertei com o oficial de justiça comigo abaxo assignado, 
em os dias do mes de Dezembro de mil e seiscentos e oitenta 
e um anuas, e me assignei de maes signais publico e raso q .  
tnes sam. Eui Mathias Machado Tabaliam do  publico judicial 
c Notas nesta Va. de S. Paulo a fis escrever e sobescrever, em 
tcstemunhn de verdade, signal publico. Mathias hlacbado e co- 
migo o Juis Ordinario Diogo Bueno. 

TERMO 

E tiradas as testemunhas como acima, e atraz dito e pe- 
rante o Juis dito por parte do Revedo. Pe. João Leite da Sil- 
\ a  foi dito que nam queria dar mais testas. requerendo ao dito 
Juis duas vias de instrumento e o Juis lhe mandou dar; eu An- 
tonio Madra. Salvadores, tabaliain q. o escrevi, Francisco Ca- 
laça o qual traslado de Instrumento: Eu Antonio Madra. Sal- 
~ado r r s .  Tabaliam publico do Judicial e Notas nesta Villa de 
S. Vicente e seu termo trasladei bem e fielmente dos proprios 
autos originaes q .  em meu Cartorio ficam, a que me reporto 
em todo e por todo com palavras de mais ou menos em que 
me possa encontrar, e vae sem entre Linhas, nem cousa alguma 
q .  duvida faça e concertei com os proprios por mim e com o 
Juis Ord'nario abaxo assignado, e assignei de meus signaes pu- 
blico e raso q .  taes sam segunda via 7 de 7bro. de 1681 an- 
nos. Signal publico. Antonio hfadra. Salvadores e com'ao o 
Juis Francisco Colassa. concertado por mim Tabaliam publico. 
Antonio Madra. Salvadores. 

RECONHECIMENTO 

Antonio Pinto Pra. Tabaliam publico do Judicial e Notas 
ncsta Va. de Santos certifico em como eu reconheço a Letra 
rio Instrumento atras e signais ao pé delle juntamte. ser tudo 
letra e signais proprio do Tabaliam Madra. Salvadores nelle 
conteudo. q. actualmte. serve seu oficio na Va. de S. Vicente, 
9 otro em signal do concerto de q. uza o Capm. Francisco 
Colassi, Juis ordinro. da da. Villa, o anuo passado proximo de 
1681 a q .  tudo dou a ma. fk e de q .  passe! a presente teci- 
(Iam do reconhecimento por mim feita e assignada em publico 
i: raso aos 6 dias do mes de Fevereiro de 1682 ans. Em «a. da 
verde. signal publico, justifa. em Lsba. a 7 de Julho dc 1682. 
João da Costa Franco a fis escrever = João Cabra1 de Barros. 



JUSTIFICAÇAM 

O Dr. André da Costa Moreira Cavalleiro professo na Ord. 
de Cbristo, Ouvidor gal. Corregedor da Comarca, com alçada 
no Civel e Crime, Juis das justificaçoens, Auditor gal. da Gen- 
t e  de guerra, Provedor da comarca, Juis do residuos, e feitos da 
Coroa nesta Cide. de Sam Sebastiam do Rio de Janeiro, em 
toda a repartiçam do Sul por S. Altesa &a. 

Faço saber aos q.a presente certidam de justifieaçam vi- 
rem, q. a mim me constou por fé do Escrivam deste Juiso q. 
a sobescreveu ser a letra da subscripçam com certos signaes 
publico e raso postos ao pé do Instrumento acima, e atras es- 
cripto de Mathias Machado Tabaliain publico e judicial e no- 
tas na Va. de S. Paulo; e bem assim a letra e signal do con- 
certo pequeno ser do Juis Ordinro. da Villa, Diogo Bueno, 
pelo qiie ei por justificado o do. Instrumento, e se lhe deve 
dar inteira f6 e crqdito em Juiso e fora delle. Em fé do q. 
se passou a presente por mim somente assignada no Rio de 
Janeiro aos nove dias do mes de Março de mil e seisce~tos e 
oitenta e dois annos = pagou 40 reis e de assignar 40 reis. Eu 
Gonsalo Ribro. Barbosa a fis e subscrevi. Audré da Costa 
Mora. 

PETIÇAM 

O Pe. João Leite da Silva, Sacerdote do habito de S. Pe- 
dro, Irmam Legitimo do Govor. e d< legitimo matrimonio, do  
Govor. Fernando Dias Paes q .  Ds. aia, e Filhos tem, Filhos 
legitimas de Pedro Dias Leme q. pa. bem de seus requirimtos. 
lhe k necessario o traslado de um instrumto. e sentença de abo- 
naqam, e fidalguia de Pedro Leme, Avô de seu Pae passada em 
Nome do Sr. Rei D. Sebastiam de gloriosa memoria pelo seu 
Ouvidor gal. do Estado q. esta no Cartorio do Tabaliam Anto. 
Madeira Salvadores pelo 41. Pede a V. Mcê. mande ao dito Ta- 
baliam lhe passe o do. traslado em forma que faça f6. E. R. 
M. Despacho. Passe como Pede. S. Vicente 27 de Agosto de 
1681 a .  = Colassa. 

Nota - S e ~ t ç a .  da justificação da Fidalguia de Pedro Lc- 
me por Parentes no Reino - Letra de Pedro Dias. 

TRASLADO PEDIDO 

D. Sebastiam por Graça de Ds. Rei de Portugal e &s Al- 
g a m s  daqnem e datem mar em, Africa Sr. de Guiné e da Con- 
qnista e navegaçam e comercio da Etiopia, Arabia e Persia, 
da India &a. A todos os Corregedores Ouvidpres, julgadores, 
Juises, Justiças, 0fficiaes.e Pessoas de meus reinos e Senhorios, 
a quem esta ma. carta de Sentepça for apresentada, e o conhe- 
cimento deiia por direito lhe pertencer, saude. Faço-vos saber 



q .  perante a mim e o meu Ouvidor geral q .  a essas Partes do  
Brasil enviei com alçada, e ora nellas reside em compa. de 
Mem de Sá do meu concelho, Capm. da mesma Cide. do Sal- 
vador, Governador geral por mim em todas as  Capias. e terras 
da Costa do Brasil. Vieram uns autos de abonaçam com.uma 
Petiçam q.  Pedro Leme, morador nesta Capia. de S.  Vicente, 
fes ao dito meu Ouvidor gal. disendo em ella, q. elle era filho 
Legitimo de Antam Leme, nal. da Ilha da Madra. o qual Antani 
Leme é Irmam maior de Alexo .Leme, e de Pedro Leme, os quaes 
todos sam Fidalgos dos meus Libros, e por taes sam tidos e 
avidos, e conhecidos por todas as Pessoas q. rasam tem de o 
saber; e otrosim q .  sam Irmaons de Antonia Leme, mer. de 
Pedro Affonso de Aguiar; os quaes otrosim sam Fidalgos e Pri- 
mos do Capm. da Ilha da Madra. os quaes Lemes otrosim sam 
parentes propinqiios em grho dc D. Dinis de Almeida, Conta- 
dor mar de D. Diogo de Almeida Armador mor, de D. Diogo 
da Csbeceira, filho de D. Enrique de Sousa, e de Tristam Go- 
mes da Mina, e de Nunes Fernandes Veador do  Mestrado de S. 
Thiago, e dos filhos do Craveiro. Pela rnaem delles ser outro- 
sim sobrinha dos dos. Lemes, e Paes delles Supe. e Tios, os 
quaes sam tidos e avidos, e conhecidos em os meus Reinos de 
Portugal por Fidalgos, pedindo-me q.  pelo contendo na Pe. 
tiçam lhe mandasse perguntar testemunhas, e que por ma. 
sentença o julgasse por Fidalgo, e lhe mandasse guardar todas 
:is onras, previlcgios e Liberdades q .  as Pessoas de tal qiiali- 
dades sam concedidas. Pelo que tudo visto, e outras cousas 
melhor e mais cumpridamente era em sua Petiçam conteudo: 
pelo qual lhe mandei q.. lhe fossem perguntadas as testemu- 
nhas, que acaso devem. O q .  fis certo por Inquiriçam dellaa, 
e mandei q. os Autos me fossem Levados finalmente com o 
mais. E visto por mim com o meu dito Ouvidor. gal. Acordei 
Aa. Vistos estes Autos e a yetiçam do Suple. e a prova a elfa 
dada, provase ser filho de Antam n.al da Cide. do Funchal da 
Ilha da Madra. e sobro. de Alexo Leme, e de Maria Leme, mcr. 
de Pedro Affonso de Aguiar, e de D. Leonor Leme, mer. <I? 
André de Aguiar, Irmaons de seu Pae: todas Pessoas Fidal- 
gas de Dom conhecidos; o q .  tudo visto com o mais q .  dos 
Autos se mostra; julgo por ser filho e sobro. e Parente doa 
sobreditos: pa. a todos ser notorio, e requererem sua justiça 
quando lhe cumprir e guardar assim, e da marn ma. q. por 
inini esta acordado, julgado e mandado e determinado e sendo 
vos esta po. suple. apresentada, o havereis e conhecereis por 
filho, Paiente, digo, Sobrinho e Parente dos Sobreditos. Cum- 
pri-o assim esses e otros e al nam façaes. FJ Rei o mandon 
pelo Dr. Bras Fragoso do seu Desemhargo, Provedor mor de 
S.  Fazenda e seu Ouvidor Geral, em Alçada em todas as Capi- 
tanias, terras e Povoaçoens de toda esta Costa do Brasil. An- 
tonio Rodrigues de Almeida, Escrivam da Ouvidoria desta Ca- 
pitania de S. Vicente por Martim Affo.nso de Sousa, capm. e 
govcr~ador  della po. dito senhor. A fes em os dous dias do 
mes de 8bro. anno do Nascimento de N .  Sr .  Jesus Christo de 
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1564 annos. Bras Fragoso pg. 48 reis. = 1564 = João de Bri- 
to Pestana e nam dizia mais a da.  sentença. A qual sendo 
primeiro apresentada ao Juis Ordinro. desta Va. dita de S.  
Paulo a confirmara; e avendo julgado aos dos. por Nobres e 
limpos de Geraçam, e como taes pudessem gosar de todos os 
previlegios e Liberdades, que por em de Sua Nobresa e fidal- 
guia lhe B concedido, o qual traslado de Instrumento de ahw 
naçam e confirmaçam de NobreFa e Fidalguia, como acima e 
atras se contem. Eu Antonio Madeira de Salvadores Tabaliam 
publico do  Judicial e Notas desta Villa de Sam Vicente e seu 

I) 
termo trasladei na verdade sem cousa q. duvida faça de um 
treslado q .  em meu Cartorio esta acostado a uns Autos ao q .  
me reporto, em todo e por todo em palavras de mais ou menos 
q. me possa encontrar. Este traslado com elle corri e coucer- 
tei com o Juis Ordimrio neste concerto comigo assiynado: o 
q.  assim fis e trasladei em cumprimento do despacho atras do 
Juis Ordinro. o Capm. Francisco Colassa em os 30 dias do 
mes de Agosto de 1681 annos. Antonio Madeira Salvadores e 
Comigd o Jnis Francisco Colassa. 

Esta justificaçam foi feita pa. declaraçam dos Parentes q .  
deicbara na Ilha da Madra. e Reino de Portugal porq. pa. sua 
Baronia sahido q. era filho de Antam legitimo e se acha na 
Torre do Tombo = Nota em letra de Pedro Dias 

RECONHECIMENTO 

Antonio Pinto Pra. Tabaliam publico do Judicial e notas 
nesta Va. de Santos certifico em como reconheço a letra do 
traslado acima e asisgnei ao péedella juntamente: ser tudo pro- 
prio de Anto. Madra. Salvadores Tabaliam q. actualmte. está 
servindo seu Offo. na Villa de S .  Vicente, e outrosim reconhe- 
ço o signal do concerto ser, e de cujo Francisco Calassa Juis 
Ordinro. que servio na da. villa o anno proximo pissado de 
1681, a quem tudo dou minha f i ,  e de que psssei a presente cer- 
tidam de reconhecimento pof mim feita e assignada em publico 
e raso aos 6 dias do mes de Fevereiro de 1682 annos em teste- 
munho de verdade, signal, publico. Antonio Pinto Pereira. 

JUSTIFICAÇAM 

O Dr. AndrB da Costa Moreira, Cavalleiro Professo na Or- 
dem de Christo, Ouvidor geral e Corregedor da Comarca, com 
alçada no Civel c Crime, Juis das Justificaçoens, Auditor gal. 
da Gente de Guerra, Provedor da Comarca e Jois dos Residuos, 
e feitos da Coroa nesta Cide. de S. Sebastiam do Rio de Ja- 
neiro, em toda a repartiçam do Sul por sua Altesa e &a. Faço 
saber aos q. a presente certidam de Justificaçam virem, Que 
a mim me constou por f& do Escrivam deste Juiso q .  esta s u h s  
creveu ser a letra do reconhecimento acima, e atras, escrita, 
e signal publico e raso postos ao pé delles de Antonio Pinto 



Pereira Tabaliam publico do Judicial e notas na Va. de Sau- 
tos; pelo que ei por justificado tudo, e se lhe deve dar inteira 
f8 e credito em Juiso e fora delle. Em fé  d o  que se passou a 
presente por mim somente assiguada no Rio de Janeiro, aos 
nove dias do mes de Narço de 1862 annos, pg. 40 reis e de 
assignar 40 reis = Eu Gonsalo Ribeiro Barbosa a fis escrever 
e subscrevi = Andrh da Costa Noreira. 

JUSTIFICAÇAM 

O Dr. João Cabral de  Barros do Concelho de S. Mage. e 

Fidalgo da sua Casa do Concelho da sua Fazenda, e Juis das 
justificaçoens della &a. Faço saber aos q .  esta certidam virem 
que a mim me constou por fé do escrivam q. subscreveu ser 
o siguai a p8 da Certidam atras de  Andr6 da Costa Moreira 
nella contendo o q. ei por justificado - Lisboa, vinte e sete 
de Julho de 1682 annos, João da ICosta Franco a fes escrever 
= João Cabral de Barros. 

INSTRUMENTO DE JUSTIFICAÇAM 

Saibam quantos este publico Instrumento de testemunhas 
virem q. judiciatmte. foram perguntadas, dado e passado por 
mandado de justiça, tudo em, modo e maneira que faça f8 in- 
teira, com o theor da Petiçam ao diante junta, e ditos de te.;- 
temunhas fidedignas q .  por ella foram perguntadas, e mais 
despachos, como coustão dos Autos, os w a e s  sam todos de 
verbo ad verbum os seguintes: . 

Anno do Nascimento de N. Sr.  Jesus Cbristo de 1681 an- 
nos, aos 2 dias do mes de Dezembro do dito anno, nesta Va. 
de S. Paulo, na Casa de moradia de  mim Tabaliam ahi por  
parte do Supe.  Garcia Rois Paes me foi apresentada a petiçam 
ao diante junta com o despacho ao pé do Juis Ordinro. Diogo 
Bueno, requerendome que em seu cumprimento perguntasse 
as testemunhas com elle do. Juis, e se lhe passasse o instrii- 
mento q. pedia na forma do dito despacho; ao q. dice satia 
faria. A qual Petiçam autuei e ajuntei aqui, q .  8 a q. ao diante 
?e segue = Eu Mathias Machado. Escrivam a escrevi. 

PETIÇAM 

Dis Garcia Rodrigues Paes na]. desta Va.  de S. Paulo, 
Legitimo Filho e o mais velho dos varoens do Govor. Fernan- 
do Dias Paes q .  Ds. tem e de  sua Legitima Mer. Maria Leite 
da Silva, já defuntos: e Netos por parte Materna de Garcia Ro- 
drigoes velho e de sua legitima nier. D .  Maria Biting q. a elle 
suplicante lhe 6 necessario tirar um sumario de testemunhas 
pa. que delle conste de  como os ditos seus Paes e Avós Pater- 
nos e maternos foram Pessoas das mais Nobres, assim desta 



ViUa como de toda esta Capitania, servindo todos os cargo5 
onrosos da Repnblica, por ser conhecida sua Limpesa, e ge- 
raçam; e serem todos de Limpo san.we sem nelles se achor 
raça de Christaons novos, nem de otra casta, nem nunca aver 
rnmor em contrario; e como taes procederam e viveram A Lei 
$a Nobresa, e por tudo assim ser, quer elle justificante digo 
supte. o certificar a Limpesa do seu sangue como sua Nobresa 
e qualidade, pelo q. Pede a vossa Mcê. lhe faca merci inquirir 
e perguntar juridicamente as testas. q .  apresentar, e q .  rasam 
tenham de saberem dos sobreditos, e de seus ditos e testemu- 
nhas lhe mande dar os instrumentos q .  lhe forem necessarios 
e u  publica forma que façam fé em Juiso e fora delle, no q. E .  
R. Me. Apresente o Supe. as  testemas. pa. se inquirirem, e 
de seus ditos se lhe pavsarem os Instrnmentos em forma S. 
Paulo de Dezembro o primo. de seiscentos e oitenta e um. 
Rueno. 

INQUIRIÇAM DE TESTEMAS. 

Aos dois dias do mes de Dezembro de 1681 annos em esta 
Villa de S. Paulo, nas Casas da morada do Juis Ordinro. Dioqo 
Bueno. Elle comigo Tabaliam perguntou as testemunhas segtes. 
Eu Mathias Machado Tabatiam o Escrevi. 

TESTEMUNHA 1." 

O Capm. Pedro da Rocha Pimentel, morador nesta Va. de 
S .  Paiilo, testemunha a quem o do. Juis deu jiiramto. dos Stos. 
Evangelhos, em q .  pòs a sua mam direita e prometeu diser ;I 
verde. E elle disse ser de 58 annos ,pduco mais ou rnenoq. E 
perguntado elle testa. pelo conteudo na Petiçam dice elle testa. 
que o supe. B filho Legitimo dos Paes e Avós q .  em siin peti- 
çam fas mençam, os quaes foram sempre da Hepublica nos se- 
nados desta Va. e nella ocuparam os mais oorosos cargos. L?m- 
pos em Sangue: e o mais q. em siia Petiçam dis tudo B publico 
e notorio em toda esta Capia. e a1 nam dice e se assignou com O 
do. Juis: Eu Mathias Machado o escrevi = Diogo Bueno = 
Pedro da Rocha Pimentel. 

TESTEMLINHA 2.' 

O Capm. Antonio Bueno nesta Villa morador, testa. a 
quem o do. Juis deo juramento dos Stos. Evangelhos, em q .  
p8s a sua mam direita e prometeu diser a rcrdade e dice ser 
de secenta annos pouco mais ou menos, e do costume nada. 
E perguntado a elle testa. pelo conteudo na petiçam do iusti- 
ficante, q .  lhe foi lida e declarada pelo do. Juis: dice elle tes- 
temunha q. é verdade q. o Suple. Garcia Rodrigues Paes B 
Filho Legitimo do Govor. Fernando Dias Paes e de  sua mer. 
legitima Maria Garcia, e Neto de Pedro Dias Leme e de sua 



mer. Maria Leite j& defos. e por parte materna Neto do Capi- 
tam Garcia Rodrigues Velho e de sua mer. Maria Biting, os 
quaes Paes e Avcis do Supe. conhecem eile testa. nesta villa 
por omens Nobres e nella serviram os cargos onrosos da Repa. 
e sempre foram tidos e avidos por christaons velhos e q .  elle 
testemunha os teve sempre: e al nam dice r se assignou com o 
do. Juis. Mnthias Machado Tabaliam q. Escrevi. = Bueno 
= Antonio Bueno. 

TESTEMUNHA 3.. 

Manuel Sueiro Ramires morador nesta Va. testema. a qnt. 
o dito Juis deu juramento dos Stos. Evangelhos em q .  pôs a 
sua mam direita e prometeu diser a verdade. E perguntado 
elle pela idade dice ser de setenta e oito annos pouco mais oii 
menos c do costume nam dice nada. E perguntado elle teste- 
munha pelo conteudo na Petiçam do Justificante q. lhe foi 
lida c drclarada po. dito Juis, dice elle testa. q. conhecia ao 
Supe. Garcia Rodrigues Paes por filho Legitimo òo Govor. 
Fernando Dias Paes e de  sua Legitima Mer. Maria Cracia e avi- 
do em 1.egitimo rnatrimoiiio e Neto de P e ~ l r c  Dias Leme pela 
parte Paterna e de  sua legitima mer. D. Maria Leite já defun- 
:os, c h'rto pela P<laternn do defunto Capm. Garcia Rois Velho, 
e de sua Legitima mer. Maria Biting. Aos quaes ditos Paes e 
AV& p&?!%r30~ e mnlernos conhrceo elle t?a. servirem os car- 
o s  mais onrnsos da Repiihlica e conhecidos por christaons 
velhcs e de Limpo sangue sem raça ruim alguma, e como taes 
f o r ~ m  tidos e avidos nesta villa como em toda esta Capia. e 
el nam dice e assignou eom.0 do. Juis: Eu Maihias Machado 
Tabaliarn o escrevi. Bneno, Manuel Lueiro Ramires. 

TESTEMUNHA 4: 

Diogo Ferreira nesta Va. morador a qm. o do. Juis deu 
juramento aos Stos. Evangelhos, em q .  prjs a sua mam direita 
e prometeu diser a verdade. e disse ser de 55 annos, pouco 
mais ou menos, e do costume dice nada. E perguntado elle 
pelo conterido na Feticam do Snpe. q .  lhe foi lida e declarada 
pelo do. Juís, dice elle tta. q .  é verdade q. o Supe. Garcia 
Rois Paes é filho Legitimo do Govor. Fernando Dias Paes e o 
mais velho dos varoens e de sua mer.  Legitima Afaria Garcia, 
r avido de Legitimo matrimonio e Neto pela parte Paterna de 
Pedro Dias Leme e de sua mer. Maria Leite já defuntos, P Neto 
pela Materna d o  defunto Capm. Garcia Rois Velho e de sua 
mer. legitima Maria Biting: os quaes Paes e Avós do Supe. 
conheceo elle tta. serem Nobres e abastados, vivendo sempre 
á Lei da Nobresa, e servindo os cargos onrosos da Republica 
desta Va. e de  toda esta Capia. e q. sempre ouvira dizer q .  
os ditos acima eram de  Limpo Sangue sem raça alguma de. 
Mouro nem Judeu nbm d e  otra iufestaçam, nem elle testemn- 



nba ouvio nunca rumor em contrario; e al nam dice, .e se as- 
signou com o dito Juis. Eu Matihas Machado Tabaliam o es- 
crevi = Bueno = Diogo Ferra. 

TESTEMUNHA 5.' 

O Capm. Gaspar Cubas Ferreira nesta villa morador a 
quem o dito Juis deo juramento aos Stos. Evangelhos em que 
pôs a sua mam direita e prometeo diser a verdade. Diee ser 
de  setenta annos pouco mais ou menos, e do costume nada. E 
perguntado elle tia. pelo conteudo na petiçam do justificante, 
q .  lhe foi lida e declarada pelo Juis, dice elle tta. q. G verdade 
q .  o Supe. Garcia Rois Paes 6 natal. desta Va. Legitimo filho, 
e mais velho dos varoens do Govor. Fernnade Dias Paes q .  
Ds. tem, e de sua Leaitima mer. Maria Garcia, avido de Iegi- 
timo matrimonio, e Neto de Pedro Dias Leme e ?ie sua legitima 
mer. Maria Leite j i  defuntos. e Neto pela parte Materna do 
defunto Capm. Garcia Rois Velho, e de sua Legitinia Dler. 
Maria Biting. Os quaes conheceo eile tia. por Pessnas das mais 
Sobres, e republicanos, e viveram sempre á lei da,Nobresa, as- 
sim nesta Villa como em toda a Cspia. e nella scrvirikm os mais 
onrosos cargos, e q .  otrosim sabe elle t ia.  foram de boa Gera- 
çarn e 1,impo Sangue sem raça de Jiidekis nem Mouros. nem de 
otra ruim Casta; nem elle tta. ouvio nunca rnmor em contra- 
rio:  e al nam dice e se assignou com o do. Juis. Eu Mathias 
Machado Tabaliam o escrevi. Bueno . Gaspar ICuhas Ferreirn. 

TESTEMUNHA 6.' 

O Capm. Antonio Ribeiro Bniam nesta Vs.  morador e nella 
republieauo a quem o do. Juis deo juramento aos Stos. Evan- 
gelhos e prometeo diser a verdade e dice ser de 52 annos, poii- 
eo mais ou menos, e do costume nada. E perguntado elle tta. 
pelo conteudo na Petiçam do Justificante q .  toda lhe foi lida 
e declarada po. dito Juis, dice elle t ta.  q .  6 verdade q. o Su- 
pe. Garcia Rois Paes é legitimo filho, e dos mais velhos varoeus 
do Govor. Fernando Dias Paes q .  Ds. tem e de sua legitima 
mer. Maria Garcia, e Neto pela parte Paterna de Pedro Diai 
Leme e de legitima mer. Maria Leite já defuntos: e por  parte 
Xaterna do defunto Capm. Garcin Rois Velho e de sua legiti- 
ma mer. Maria Biting. Os quaes Paes e AvSs conheceo elle tia. 
e 6 notorio em toda esta C a p a .  serem dos mais uobfes, e uella 
ocuparam todos os cargos onrosos da Reps. por ser conhecida 
Sua Limpesa de Sangue e geraçam da qual se nam achou noli- 
ca raça de  christaons novos e de  otra ruim casta, nem nunca 

.ouve rumor em contrario e q. sempre viveram á lei da Ko- 
bresa, e a1 nam dice, e sz assgluou com o do. Juis, e com Ma- 
thias Machado Tabaliam o escrevi. Bueno. Antonio Ribeiro 
Eayam. 



k TESTEMUNHA 7: 

Manuel Rodrigues de Arçam, tta. jurada, deo o mesmo das 
outras antecedentes e se assignou com o Jnis, o mesmo Taba- 
liam escreveu. Qu- escreveu Mathias Machado = Juis Bueno 
= Manuel Rodres. de Arçem. 

f TESTEMUNHA 8.* 

O Capm. Antonio de Serqueira de Mendonça, testema. 
jurada de setenta annos e dice o mesmo q. as antecedentes e 
se assignou com o Juis e mais o Tabaliam q .  escreveu. 

TESTEMUNHA 9.' 

Pedro Taques de Almeida, morador na da. Villa de S. 
Paulo sem novide. jurou aos Stos. Evangelhos e dice o mesmo 
q .  as otras e se assignou com o Juis Bueno - Pedro Taques dc 
Almda. Tabaliam o mesmo Machado. 

TERMO 

E assim feita a da. Inqueriçam de ttas. por parte do Jus- 
tificante Garcia Rois Paes, por elle me foi dito q. porqto. nam 
queria dar mais ttas. com as  perguntadas se fizesse a inquiri- 
çam conclusa ao do. Juis pa. diferir com justiça, e se lhe pas- 
sasse seu instrumento em publica forma com o theor della pa. 
q.  em tudo se lhe desse inteira fé e credito em Juiso e fora 
delle, ao q .  eu Tabaliam dice em tudo satisfaria. - Mathias 
Machado Tabaliam - q .  escrevi. E logo no mesmo dia, mes 
e anuo Eu Tabaliam ao diante nomeado a requirimto. do Supe. 
Garcia Rois Paes fis esta Inquiriçam conclusa ao Juis Ordinro. 
Diogo Bueno pa.  nella prover com justiça de q. fis este termo 
de conclusam e Eu Mathias Machado Tabaliam q .  o escrevi. 

CONCLUSAM 

Vista a Petiçam do Supe. de ttas. que por elle judicialmte. 
foram perguntadas fidedignas e de credito julgo a da. Inqui- 
riçam por boa, firme e valiosa, e mando se lhe passem os ius- 
trumcnti>s necessnrioi eni piiblica forma e se lhe de em tudl, 
verdadeira ff r credito rni Juiso e fora di.llr. Sani Paulo Y d.. 
Dezeiiibro de 1681 nonos. Diogo Rueno 

TERMO 
.~~ 
3 

&:- E foi publicada a sentença atras pelo Juis Ordinario Diogo 
;.: 
iii. ~. 

Bueno por elle em suas pousadas a revelia da parte e mandou 
se cumprisse e guardasse como nella se continha em os nove 



dias do mes de Dezembro de 1681 annos, de que fis este termo 
de pnblicaçam. Eu Mathias Machado, Tabaliam q. o escrevi, 
segundo q .  tudo se continha no auto de abilitaçam, e mais pa- 
peis pelo qual mando a todas as justiças a q .  este for apresen- 
tado a cumpram e guardem, como nella se contem: qual fa- 
ram dar inteira fh e credito quanto em Juiso se requer, e pa. 
isso o do. Juis Ordinro. interpôs aqui a sua autoridade e de- 
creto judicial, por bem do qual despachou: E por me ser maii- 
dado passar este instrumento Eu Mathias Machado o fis pas- 
sar dos proprios q .  em meu poder ficam, ao que me reporto 
em todo e por todo, e vae na verdade sem coisa q .  &vida faça; 
R O corri e concertei com o oficial de Justiça comigo abacho 
assignado, em os dois dias do mes de Dezembro de  1681 annos, 
e assignei de meus signaes publicos e raso, q.  taes saiu Eii 
Mathias Maahado Tabaliam do publico judicial e notas nesta 
Villa de S. Paulo a fis escrever, e subscrevi. Em testemunho 
da verdade signal publico Mathias Machado concertado por 
mim Tabaliam Mathias Machado e comigo o Juis Ordiuro. - 
Diogo Bueno. 

JUSTIFICAÇAM 

O Dr. Audré da Costa Moreira, cavalleiro professo na Or- 
dem de Christo, Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca coin 
Alçada no Civel e no Crime, Jnis das Justificaçoens, e feitos 
d a  Coroa nesta Cide. Auditor da Gente da Guerra, Provedor da 
Comarca, Juis dos Residuos e Icitos da Coroa nesta cide. de 
S. Sebastiam ao Rio de Janeiro e em toda Repartiçam do Civei 
por sua Aitesa &a. Faço saber aos q .  esta certidam de Justi- 
ficação virem, q. a mim me constou por fé do Escrivam deste 
Juiso q. o subscrevo ser letra da subscriçam, concertos e si- 
gnaes publico e raso postos ao pé do Instrumento acima e otras 
escripto de Mathias Machado, Tabaliam pnblico de judicial e 
notas na Viila de S. Paulo, e bem assim a letra e sigual do 
concerto pequeno ser do Juis Ordiuro. da dita Villa Diogo 
Bueno, pelo q .  ei por jutisficado o dito Instrumto. e se lhe 
deve dar inteira fé  e credito em Juiso e fora delle. Em fé do 
q. se passou a presente por mim somente assMnada No Rio de 
Janeiro, aos 9 dias do mes de Março de 1682 annos, pagou 40 
reis e de assignar 40 reis. Eu Gonsalo Ribro. Barbosa a fis 
escrever e subscrevi. Audré da Costa Moreira. 

JUSTIFICAÇAM 

O Dr. João Cabra1 de Barros do Concelho de S. Altesa, 
Fidalgo de sua Casa, do Concelho de sua Fazenda e Jnis das 
Justificaçoens della &a. Faço saber aos q. esta certidam vi- 
rem q. a mim me constou por fé do Escrivam q .  a subscreveo 
ser o sigual ao p6 da certidam atras e acima dc André da Costa 
Moreira nella contendo, o q .  ei por justificado, Lisboa 27 de 
Julho de 1682 annos, João da Costa Franco a fis escrever. João 



Cabral de Barros e nam se continha mais no Registo, em o 
Registo dos ditos documentos q. se acham Lansados com ou- 
tros papeis de serviços do do. Capm. Garcia Rois Paes em um 
libro de Notas deste Cartorio a q. me reporto, e com o mes- 
mo, este corri e conferi e concertei, subscrevi e assignei nesta 
Cide. do Rio de Janro. em observancia do despacho retro do 
Dr. Juis de fora Francisco Luis de Miranda Spinola, aos 23 do  
mes de Agosto de mil e sete centos e quarenta e um annos. 
Jose de Aranjo de Agniar. 

JUSTIFICAÇAM 

O Dr. João Alves Simoens do Dezembo. de S. Mage. seu 
Ouvidor geral e Corregedor da Comarca nesta Cide. do Rio 
de Janro. e das mais Capitanias da sua reparliçam. e Juis das 
austificaçoens &a. Aos que a presente ceriidam virem de Jus- 
tificaçam, Faço saber q. a mim me constou por fé  do Eserivam 
do meu Cargo q .  esta subscreveii ser a letra da subscripçam 
do traslado retro e signais abacho postos do Tabaliam de No- 
tas José de Araujo - digo do Tabaliam de Notas Francisco 
Xavier da Silva, e o signal posto mais abacho 6 do Tabaliam 
J o d  de Aranjo e Agtiiar, o q. ei por justificado. Rio de Janeiro 
28 de Agosto de 1741 annos = Eu Domingos Rodrigues Tavora, 
Escrivam o siibscrevi = Joüo Alves Simoens. 

JUSTIFICAÇAM 

Aos 29 dias do mes de Agosto de 1741 annos, neea Cide. 
do Rio de Janyo. em pousadas do Ouvidor Gal. Joáo Mves 
Simoens, aonde eu Escrivam fui e sendo ahi. por elle foram 
perguntadas as testemunhas seguintes q.  pelo Juis Adjudicante 
Pedro Dias Paes Leme foram apresentadas, e os seus ditos e 
nomes se seguem de q .  de tudo fis este termo q .  eu Domingos 
Rois Tavora Escriram o escrevi. 

TESTEMUNHA Ia. 

O D. Joáo de Castilho de Souza Botafoao, Advogado nos 
Auditorios desta Cide. &a. jurada aos Stos. Evangelhos, em q. 
p8s.a sua mão Direita. de idade de 43 ans. e do Costume dice 
nada = 

E perguntado elle &a. pelo conteudo na Petiçam dice q. 
aabe pelo ver e pelo ouvir diser q .  o Justificante Pedro Dias 
Paes Leme, é filho legitimo e o mais velho do  Capm. p o r  Gar- 
eia Rois Paes, e de sua mer. D. Maria Pinheiro da Fonseca, 
e q. sabe elle &a. por conhecer aos ditos Paes do Justificante 
e por ouvir ser Neto e bisneto dos sobreditos declarados em 
sua Petiçam, os quaes e o Justificante sempre se trataram 6 
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Lei da Nopresa sem nota em contraiio, nem de Judeo, Mouro 
nem Mulato, nem de infecta Naçam, e por ser assim conhecido 
t Cavalleiro do Abitu de Christo, Fidalgo da Casa de S. Idage. 
e mais nam dice e assignou com o do. Dr. Omidor geral e Eu 
Domos Rojs Tavora Escrivam o escrevi = Alves - Joáo de 
Castilho Sousa Botafogo. 

TESTEMUNHA 2a. 

O Dr. Simam Pereira de Sh, Advogado nos Auditorios desta 
Cide. e nella morador, testema. jurada aos Stos Evangelhos, 
em q. pôs a sua mam direita, de ide. de 40 annos e do cos- 
tume nada .............. 

E perquntsdo elle &a. pplo conteudo na Peliçam, dice co- 
nhece o Justificante Pedro Dias Paes Leme, Filho legitimo e 
o mais velho dos Varoen~ do ICapm. Garcia Rois Paes Leme e 
de sua mpr. D. Maria Pinheiro da Fonseca e sempre ouvio 
disrr que era Neto e Bisneto das Pessoas declaradas em a sua 
Petisam. os quaes todos sabe Drlo ver e oiivir diser q. sam e 
foram Pessoas de cnnhecidr Nnbresa n ~ s t a  Capia. e como taes 
se trataram como Pessoas Nobres q. sam sem nota de Raça 
de iofecta Naçam e por tal é o Jusi'ficante Cavalleiro Professo 
na Ord. de Christo e Fidal90 da Caqa de S .  hlage. e mais nam 
dice, e assignou com o do. Ouvidor Geral, e Eu Domingos 
Rois Tavora, Escrivam o escrevi, . ... . . . . . Alves = Simam 
Pra. de Si. 

TESTEMUNHA 38. 

Manoel Alves da Fonseca, Capm. da Fortalesa de Ville- 
gailháo, testemtinha jurada &a. dice o mesmo q. as  duas acima 
e assignsda com o Juis e Tabaliam q. escreveu, Domiugos Ro- 
drigues Tavora Alves, Mel. Alves da Fonseca. 

TESTEMUNHA 4a. 

Boaventura Dias Lopes q .  vive de seus negocios, &a. jurada 
dice o mesmo q .  acima, e de idade de 30 annos, o mesmo as- 
signou-se com o Juis, Tabaliam q. escreveu Dos. Rodrigues 
Tavora - Alves, Boaventura Dias Lopes. 

TESTEMUNHA 5a 

João Pinto de Tavora, Alferes de infantaria paga, &a. jurada 
aos Stos. Evangelhos, de idade de 36 annos, dice o mesmo e 
sè assignou com o Juis, Tabaliam o me5nlo := Domingos Ruis 
Tavara, Alves, Joáo Pinto de Tavora. 



TERMO DE CONCLCSAM 

E perguntadas as ttas. retro, Eu Escrivam fis esta Justi- 
ficaçam couclusa ao Dr. Ouvidor Geral pa. deferir como lhe 
parecer Justiça de que tis este termo a.  Eu Domos. Rodrigues 
Tavora Escrivam escrevi. 

SENTENÇA 

Julgo o dediisido na Petiçam por justificado, visto constar 
das ttas. perguntadas ser o Supe. filho primogenito do Capm. 
mor Garcia Rois Paes, Fidalgo da Casa da S. Mage. e de S .  

mer. D. Maria Pinheiro da Fonseca, Neto da yte. Paterna do 
Governador Fernando Diw Paes e de sua mer. D. Maria Garcia 
com as mais ascendencias q. constam da mesma Petiçam: os 
giiaes todos se trataram senipre com nobresa e foram das prin- 
cipaes e Linipas de sangue, e de toda infecta Naçam e portanto 
mande se lhe dê seu instrumento. Rio de Janeiro 3 de Agosto 
de 1743 - Alves. 

E segue por letra do mesmo Tabaliam Tavora. * E nam se mais nos ditos autos de Justificaçam, os quaes 
cu subscrevi. Sobredito Domingos Rodrigues Tavora, Escrivam 
da Correiçam e Ouvidoria geral nesta Cide. do Rio de Janeiro. 
por Sua Mage. Aqui Tis trasladar bem e fielmte. dos proprios 
aiitos de Justificaçam q .  ficam em meu poder e cartorio, a que 
me reporto, com os quaes este corri, subscrevi, c assigùei c 
consertei nesta Cide. do Rio de Janro. aos 12 dias do ines de 
Setembro de 1643 e outrosim com otro ofal. de Justiça comigo 
abacho assignado. 

Domingos Rodrigues Tavora com suas.. . . . . . 2do. por 
mim escrevi. 

Domingos Rois Tavora o mesmo 

E comigo 
Antonio da Costa Gouvea 

O Dr. Joáo Alves Simoens do Dezembargo de S.  Mage. 
seu Ouvidor geral e Corregedor da Comarca nesta Cide. do Rio 
de Janeiro e Juis das Justificaçoens &a. Aos que esta presente 
certidam de Justifkaçam virem faço saber que a mim me cons- 
tou por f6 do Escrivam do meu Cargo, Domingos Roi! Tavora, 
c esta subscreveu ser a letra de subscripçam retro, e signaes no 
fim della do do. Escrivam do meu Cargo Domingos Rois Tavora. 
e o signal do concerto é do Tabaliam Custodio da Costa Gou- 
vea, o que ei por justificado. Rio de Janro. 12 de 7bro. de 
1743 annos. 

Eu Domos. Rois Tavora, escrivam subscrevi. 
"Joáo Alves Simoens" 



O Dr. Diogo de Sousa Mexia do Conco. de S. Mage. do de 
sua Fazenda Jnis das Jnstificaçoens della &a. Faço saber aos 
que a presente virem que a mim me constou por f B  do Escrivam 
que a subscreveu, ser o sigual acima do Dr. João Alves Simoens 
nelle eonteudo, o que hei por jnrrtificado, Lisboa 5 de Janeiro 
de 1651 = Francisco Enstachio de Leiro a fes escrever,, 

= Diogo de Sousa Mexia = 

E eu Roque Luis de Macedo Paes Leme tis este traslado o 
que wutem desde a fl. 1 atE a fl .  190 tirado do mesmo Brasam 
de Armas, q. esteve em minhas maons em vida dos meus Paes 
o Gda. mor geral Pedro Dias Paes Leme e de sua mer. Legitima 
Dona Francisca Joaquina Dorta Forjas de Macedo e agora que 
o mesmo Brasam se acha nas maons de seu Neto o Baram Pedro 
Dias Paes Leme e o trasladei neste meu Livro de Arvores de 
Casta do copiado de memorias de Pedro Tamies, para reformar 
a Arvore dos Lemes com estas certidoens, que por ellas duvido 
de todas as mais do dito Amo. de quem lhe mandava um (pala- 
vra illegiuel) oje 2 de Dezembro do anno de 1819. 

ROQUE LUIS DE MACEDO PAES LEME r0 

Roque Luis de Macedo Paes Leme morreo aos 22 de Fe- 
vereiro do anno de 1825, è posta aqui esta declaração por seu 
filho 

Pedro Nolasco Amado Dorta Forjás Leme. 





ORAÇAM ACADEMICA 

que Recitou o Alcaide m o i  Pedro Dias 
Paes Leme, no dia em que fasia annos 
a i l h a .  e Exma. Sitra. D. Maria Jod 
Ferreira de &a. 3lnlher do IIlmo. e 
Ermo. Capm. Gal. de Minas Geraes 
D. Rodrigo de Noronha e Menezes. 

Prezidíndo - Aos mais sabios Academi- 
cos, e Espiritos mais sublimes daqueila 
Capitania. 

Notavel deve ser o meo desvanecimento, pois que segunda 
ves venho a este lugar pela elleiçam onrosa, que se fês de mim, 
e das minhas fracas forças, para o que pedia Acçam iam R- 
levante; assim me fora jh branco cisne renovar as Plumas. 

He objecto destes nossos Aplausos esie dia. em que se 
renova a memoria do felis nascimento da IIlma. e Exma. Sra. 
D. Maria JosB Ferreiro de Eça, e com muita rasam, pois parece 
j A  nasceo para nos traser a este continente alegria, noras Fe- 
licidades. 

Os Filosophos da gentilidade concediam aos Astros certos 
e adequados influxos, pelos qnaes pertendiam pronosticar em 
seos aspectos nos nascimentos os futuros destinos; porkm Ca- 
tholicamente augurando, devemos atribuir h ajustada Provi- 
dencia esta Felicidade qne logramos. 

Confia &e douto Congresso, e toüa esta Capitania das 
minhas j& balbuciantes e mal articuladas voses o Parabem a 
V. V. Exas. a quem umildemte. oferecemos os nossos devidos 



obsequios, sendo as  qualidades com q. e po. o q .  nasceram os 
q .  concorrem pa. os nossos festejos reconhecidos, e recebidos 
de todos; e nam menos o Ulnstre do sangue, o melhor e mais 
especial Planeta, que influe nos Grandes o Dom incomparavel 
das Virtudes. 

E' a virtude uma Porçam da Alma a mais estimavel, mas 
Iam espirituosa e altiva q .  se nam acomoda menos q .  nos ani- 
mos nobres, e magnanimos, os quaes como em firme base no 
exercicio dela, alcansam nam s6 uma serie permanente de 
felicidades, -como tambem perpetua estabelescidade da sua 
grandeza. 

E senam recorrei pela istoria desses grandes Eroes da an- 
tiguidade os Xerxes, os Darias, os Alexandres, os quaes pelas 
suas grandes conqiiistas, secundadas da q. chamam fortuna, so- 
hiram aos mais altos, e elevados Tronos; Vereis q .  acabou com 
elles essa sua Grandeza; e porque nam por otras causas, sim 
porquanto os nam levou a fazerlas principio aigum de virtude, 
cu de justisa; mas por um excesso de aiubiçam, orgulho. e 
raidade, estendendose esta a lamentarse algum daqueles Tira- 
nos conquistadores de nam !er mais Mundos q .  invadir, mpii- 

ndo a desgraça nam poder fazer mais desgraçados. ' Nam falo desses orrendos monstros de vicios, e crueldades, 
os Neros, Eliogabalos, e Dioclecianos e otros; por que desses 
as suas mesmas tiranias e vicios fizeram acabar em desgraya- 
das eatastrofes. 

Os Eroes a q .  dis respeito o plano dos nossos Cultos, sam 
aqueles q .  só tiveram o exercicio das virtudes, como aquele 
sobre todos o mais excelente Eroe, aquele digo, q.  enchend~  
todas as medidas, e nam deichando vasio alguin A Fama, e 
denominado o Grande Carlos 10.. Emperador do Ocidente. 
o qual firmando o seo Solio na proteçam do Christiauismo, 
1x0 aumento da Religiam, na Reparaçam da authoridade Ecle- 
siastica, contra os Lombardos, q. a tiranisavam, e na extir- 
paçam das Eresias, Invicto cavalro. de Cristo em trinta e duas 
Batalhas sempre victorioso, merece0 o titulo de Cristianissimo. 
a .  o defende0 e traspassou com as suas gloriosas conquistas, e 
regalias, a seos Descendentes, Legitima de suas Eranças. 

Deste fertil Trono, cuja grandeza nam podia ser nutrida 
em uma só hfouarcüia, se transplantou um ramo para a Austria, 
no qual vemos perpetuado milagrosamente o Imperio do Oci- . 
dente, otro pa. a Espanba, em q .  subsiste o titulo de catolicos, 
otro pa. Portugal o sempre Invicto e virtuoso D. Enrique de 
Borgonha, Tronco dos nossos Augustos Monarchas Portugueses, 
nos quaes reside o Titulo de Fidelissimo filho da Igreja, e 6 o 
que na terra Governa, e governava o Imperio prometido de 
Jesus Cristo, tudo efeito de suas virtudes, e seos exercicios. 

Por uma continuada serie de felicidades, e virtuosos pro- 
cedimentos transmetida aos seos sucessores vem o nosso me- 
moravel Rei D. Pedro 10. ornado das qualidades Ye justo e 
inteiro censor dos crimes apesar da mordas maledicencia, e 



senam digam onde jamais acharam os Benemeritos maior ma- 
gnificencia, q. em seo Generoso Peito; os Sahios - mals pro- 
picio mecenas; a onra maior Protector, e mais temor os delitos? 

Entre as Beilas qualidades deste Principe resplandece a 
do seo perfeito e singular amor com a Snra. D. Ignes de Castro, 
Exemplares de Amantes virtuosos q .  em legitimo vinculo trans- 
cedeo nos Termos e Limites da vida. 

Ah! se me fora possivel passar em silencio a m e m r i a  tra- 
gica, q. se ofrece na recordaçam desta nunca bem Louvada, 
como Lamentada Senhora; contra cuja Inoceucia se armaram 
coraçó~s  mais feros que os dos Tigres da lrcania; mais crneis 
que os dos Leoens da Libia a executar o mais tirano Parricidio. 

Mas oh magoado Monarca! que insensibilidade esta pa- 
recida vossa? Oode esta a vossa crueldade tam decantada doi 
Inimigos affectados da justiça, e das vossas virtudes? Menelho 
tam afamado nas Istorias redns a cinsas a famosa Troia, só por 
dar azilo a Paris, q lhe roubara a sua Elena; o Emperadoi 
Teodosio arrasa uma cidade inteira só por uma irreverencia 
feita a sua Estatua. Porem nam: Com devida e recta justiça 
arranca sb os coraçoeus felinos aos delinquentes, e quer se 
venerem os lugares regados com o sangue precioso da sua in- 
finitamente Amada; e pa. memoria eterna onrem e respeitem 
os Povos, irida despois de morta, sua saudosa Rainha. 

Deste tam amoroso consagrado vinculo dimanou a descen- 
dencia a Vossas Exas. dedusida do  Infante D. João seo filho, 
e do consorcio do mesmo Infante com a Snia. D. Maria Teles 
de Meneses pelos Condes de Gijon, e de D. Fernando de Eça. 

Com varia fortuna ou providencia caminharam devididos, 
sondo dimanados da mesma Fonte, estes dois Mananciaes sem- . 
ore claros e nunca turbados. até m e  conwaçados em legitimd 
&iam os vemos ajunfar, tendo percurrido todas as partes do 
Universo, com a corrente de suas inclitas acçoens: 

Aplaude-as a Enropa, estremece a Africa, confeça-as sub- 
jngada a Asia, e ainda oje tremem sb de ouvir nomear aos Me- 
neses, aos Norpnhas, e aos Almeidas, os quaes levaram sempre 
comsigo arrastada com as  enchentes das virtudes a mesma 
Fortuna. 

A America, e esta capitania nam 6 izeuta destas plausiveis 
confissoens, tendo aos Senres. desta Angusta Familia, por seos 
Protedores, e ella devedora de a terem criado, governado, e 
civilisado. 

De todo o expendido, se ben em snccinto Mappa, e mal 
formados Periodos, resulta a oossa alegria, esperanças, votos e 
Festejos: Graças a Augnstissima Soberana nossa Snra. que con- 
cluida pmdentemte. a Pas, e socegados os estrondos, e inqnie- 
taçoeos da guerra, cujos estragos abrangem notavelmte. esta 
Capitania, escolbeo com grande acerto, e oportunidade a V. 
Exos. pa. a virem governar, assistidas de tam doutos e integer- 
rimos Ministros. 



Advertida como sabia. e piedosa q. aos.que Deus com 
amor tem reunido tam sanfamte. e com as qualidades tam con- 
formes, os nam devia separar a r%6a e discreta Mam; e o quanto 
se fasia esta uniam: porque se ao esforso de um encarrega a 
lansa do Governo. A otra incumbe a piedade e socorro Asnossa# 
afliçoens; e o mto. que convem entre a fortalesa quem com 
brandura moderase os rigores. 

Conheceo e vio em o Illmo. c Exmo. Snr. D. Rodrigo 
como em cristalino e claro Espelho os dotes de moderado, civil, 
circumspecto, diligente, Laborioso e atento; como tambem na 
Tllma. e Exma. Sra: D. 31aria JosB, alem das referidas, as qua- 
I!dades com que a respeitamos por nossa Advogada, e mediania 
pa. tudo o que 6 favor, clemcncia, e generosidade: 

Eroina sobre todas que celebra a antiguidade apesar de 
uma Semiramis governando os Assirios: Tomiris aos Scitas; 
Cleopatra aos Egiptios, Leodicca aos Inglezes, Zenobia aos Pal- 
merinos; porque executadas Estas por profanas, e gentias, s 
devemos conciderar como uma Ester na graya, uma Juditb na 
valentia, uma Debora na discriçam,.juiso, e governo; imitando 
uma Sara na peregrinaiam e na lus da graça uma Santa Izabel 
Rainha nossa, insigne cm conciliar discordias, fomentar a pas. 
e socorrer os necessitados; e da qual como Descendente legi- 
tima mostra erdar as mesmas virtudes; que referindose todas 
i nossa utilidade se encontram em ambos. 

Oh que uniam tam maravilhosa em dois suseitos tam con- 
formes! Em V. Exas. estam iinidas na. realce da grandesa, s 
tnodestia sem despreso, a constaucia sem obst: 'nacam. a can- 
(iides, a sinceridade, a alegria e a afabilidade com a justa r* 
serva si> necessaria ás suas respeitaveis Pessoas e, por conta do 
cargo que ocupam. sem que a alguem se faça pesada a sua 
autoridade, como irascedo nos semblantes a que basta para se- 
i-em amados e respeitados.. 

Nam se ouve neste paiacio coisa que nam inspire a boa 
iudole, civilidade, e o temor de Deos. Desterrada a blasfemia. 
;! murmurnçam e a negra Lisonja; respiram os Povos na sua 
iranquilidade: e o Peso do Arado se fas suave ao Lavrador, 
quando vè cobertas de sasonados trntos as suas Lavoiras. 

Tomam-se as providencias, e medidas necessarias, e ss 
mandam tropas a descobrir as riquesas proprias a subsistencia 
deste Pais; e o principal, e adeqliado modo de chamar ao Cris. 
t:  anism mo, . e para a Conversam o Gentio; aqueles miseraveis 
::bitadores das Brenhas, que vivem na obscuridade, sem Lei; 
sem cultura, e sem religiam: o que -ocupa todo o disvello de 

E x ~ s .  
Verdadeiramente Santos e Religiosos, e como Almas cria- 

das para governar, amam o que é interessante ao Bem dos 
I'ovos; e si> procuram adiantar a utilidade piiblica, nam re- 
servando para si mais que o premio das sitas Eroicas Virtudes. 

Mas onde me arrebatam insensivelments as minhas teme- 
iarias Ideasl a pncipitarme, e a coufundirm~ sem duvida na 

i& 



elevasam de pertender em pequeno quadro delinear o mara- 
vilhoso Painel de tantas, e tam egreqias virtudes! 

Ah, nam: conheço Snres. a minha restricta Esfera. onde 
,uam cabe o que sO B digno de uma Larga Istoria; nam seria 
bastante para os verdadeiros Elogios toda a eloqu~ncia de 
Demostbenes, Plinios, Tulios, e Cladianos, que igualmeqte ce- 
lebrasem estes novos votos com preciosa erudiçam, qual fizpsem 
mais celebres os Fastos dos annos que pertendemos perpetuar. 

Aos amados companheiros e discretos Academicos recorro 
neste conhecimento da minha insuficiencia: Elegesteme para 
rste lugar, certos do pouco a que pode chegar o meu Talento: 

Supri, supri a minha rurta e tosca Locusam: Convidae as 
Mums que como tam amantes vossas, vos influam suaves ascen- 
tos; com os quaes desempeiihem de alguma sorte o caracter, 
em que me conatituistes fazendo com que em altisonantes vo- 
res e bem concertados cantos se ouça por toda parte, e se faça 
perduravel a memoria de suas virtudes, e que assim mesmo 
na recompensa delas em sagrada uniam vivam su?s Exas. felizes 
e perpetuas annos para a utilidade desta Capitania e satisfaçam 
nossa. Dice., acabando com o seguinte soneto. 

SONETO 

Com que feichou a Soa Oraçam Acaamica 
o Aicaide mor Pedro Dias Paes Leme 
<rue o tive de sua propria -í 

Letra 

Vivam annos Nestorios sempre isentos 
Dos males que ameaça C14fo irada 

Atropos se retire desarmada. 
Lachesis dciche os seus feros intentos: 

Vivam emquanto a giros sempre attentos ' 
Essa Autorcha do ccu vaga, inflamada 

Os orbes cerca, e com a Ley prestada, 
Aos mais Astros influe Lusimentos. 

Vivam, Vivam por feitos virtuosos, 
E no templo da Fama em plena Gloria 
Os seos trofeos dediquem graudio?os. 

E dandonos materia A Larga Istoria, 
A pesar 110s Contos tenebrosos 

Eternos viverio para a memoria. 
Disse 





LEMES CAMAHAS 

ARVORE lo 

Lemes Camaras 

Anno de 1792 

1 .  Pedro Dias Paes Le. 
m e  da Camara 

2. Simam de Soisa de 
Siqueira 

3. Ignacio Dias Velho 
da Camara 

1 .  D. Maria Joanna 

2. D. Maria Anna 

4. B . Maria Magdalena 

3. D. Maria Luisa 

5. D. Maria José 

4. D. Joanna de Mello 

6. D. Maria Fiancisca 

O Gda. mar geral Fer- 
nando Dias Paes Leme 
da Camara Alc. mbr da 
Cide. da Bahia comor. 
da Ord. de Cristo me. 
de  Campo de An. da 
Praqa do Rio de Jauo. 
vive em idade de 54 an- 
nos (+ a 14 de Fevo. de 
1771, sendo enterrado 
por Po. de Olivra. em 
Jacutinga. + de 64 se- 
pultado na Prega. de 

Jacutinga) 

D. Prancisca Peregri- 
na de Soiea e Alello. 



ARVORE 1.' 
Lemes Cnmaras, Ascendencia palerna de Fernando Dias Paes Leme da Cnmara 

Bo. de S. Po. 
m6r Gal. e Sr: Donato. 
F. da C. R. + no anno 

O Gda. m6r Pedro Dias 
Paes Leme da Camara 
Alc. m6r Comor. e Do- 
nato. Me. de Campo de de  Custodia Dias 
Auxes. da Praça do Rio ' 
de Jano. + a 9 de Maio 

. 

de 1783, jAs sepultado 
na SB da Cide. de Ma- 

riana D. Maria Antonia Pi- 
nheiro da Fonseca + 

pelos a. de 1722 



ARVORE 1.. 
, .~ - - .. - 

Lemes C a m a ~ s ,  Ascendencia materna de Fernando Dias Paeo Leme da Camuirn 

O Capm. m6r Roque de 
Maccdo Pra. Fid. da C. . 

D. Franca. Joaquina Real. nal. do Porto 

Dorta Pra. de Macedo 
+ a 17 de Julho de 
1783, jás sepultada em I 
Sto. Antonio do Rio de 
Jano. nasc. em Coiin- 
hra, casou em Verride 
de 13 annos de idr. + 
a 1 7  de Julho de 83 

I D. Berarda Vitoria Dor- 
ta Forjas Pra. nal. de 

r 2.' Mer. 
D. Lucrecia Leme de 

O Dezor. Anto. de Ma- Siqra. 
cedp Pra. F. da C. Real O Capm. Mel. Cdaso 

nal. de Aveiro de Macedo fo. de Anto. 
Tasseiro de Maco. 

D. Ursula do Coito ia. 
de Matias do Coito 

D. Sebasta. da Silva 
rrm. do coneg. de ~ ~ i -  Auto. AndrB Parronimo 

ria Pedro da Silva Isabel João de Castro r 
nal. do Val de Milho i 

Frco. Amado Varela de 
Brardo Pra. Forjas nal. Macedo P 

de Setubal 
g 

D. Mariana Pra. ia. de g, 
Jeronimo Range1 ornem V; 
dos Rangeis de Coimbr~ 

Baltar. Dorta Figro. fo. 

, , I Carv6. nal. de Setubal 
3 .  Anna Dorla n. Ignes de Lis Velho 

, . 
ta. de Anto. de Lis Ve. .- 





ARVORE 1." 
Idemes Camaras, Ascendencia materna de D. Francisca Peregrina de Soiza e Mello 

Joam de  rito e MO. RI. 
Fid. fo. de otro acima 

M. F. da C. RI. 
bel de Madura. 

' Anto. de Brito de Nel- 
10 Mo. F. da C. R. 

Maria Rebello 
D. Maria de Aguiar 

D. Maria Luisa de Mel10 

Luis Lobo de Brito Fo. 

D. Ignacia Lobo da Anto. Rois nal. de Cas- 
D. Brites Corrilho Mo- tel do Vide 

D. Caterina Carrilho fa. 
de Affo. Morais Barreto 8 



Isabel Paes era filha de Fernando Dias Paes Leme natural 
de Abrantes, Pedro Taques transtornando esta ordem de as- 
icndencia o q. elle mesmo confessa em a Arvore 6.' pertendeo 
faser confusam em o (to. de Lemcs, q. vai copiado a iis. 20 do Lo. 

EPITAPHIO 

Que pertendo gravar na sepultura 
de meos Paes se Ds. permitir os 
meos desejos e melevar ao Rio de 
Janeiro a 22 de Março de 1792. 

Conditur hic Petrus. Conjux Francisca coheret 
Quos Dominus junxit, Parca nec ipsa negat. 

Garciw Filiatus, Ferdinandique Nepos, qni 
Magna dedit Patriae reddere plura volens 

De geuere extraneo dicunt agnomine Lemes; 
Inter Paulistas condiditomne decus 

Purus amor Nati, post tot discimina ductus 
IIoc perfecit opus, mumera sacra ferens 

Siste Viator; adest, Data qui tam magna metatus 
Thesoiiros auri; nulla petens uec adhuc 

Nota q. acrescento neste ano de 1817. Faleceo o Gda. mar 
gal. Pedro Dias Paes Leme em a Cide. de Mariaua a 9 de Maio 
de 1783 e ias sepultado na S6. sem assistencia de algum dos 
seos filhos, a descripsam de Franco. Paes e Manuel Fre. Pin- 
to nam me consta do lugar, a 17 de Julho do mesmo anno 
falesceo sua mer. e minha Maem no Rio de Jano. foi sepul- 
tada em Sto. Antonio convento, em cuja sepultura depois foi 
sepultado o Gal. Beanme, e os ossos de ma. Maem remetidos 
ao simiterio dos ossos. S6 no dia da resurreiçam geral pode- 
rei cumprir o q .  acima desejei. Portanto fique esta junto ao 
Epitaphio, oje neguem e admire. Morreo Fernando Dias no seo 
Engo. de Belem cercado de 9 filhos. encommendouse o enterro 
aio Sargt. mor Bento de Oliva., e era fremes do vigro. de Ma- 
ripicii q .  o acompanhou ate: as ultimas oras. Retirouse a es 
perarlo com todo obsequio. Correramse varios Engos. e por 
fim disse q .  o Sacristam de Jacutinga o enterrou. Sto seja 
quem dis isto, e escreve sereno com a firma do Epitaphio aci- 
nia dli a rasam de nam cumprir o seu voto. 



TAQUES POMPEO BOC.~RRO P I C ~ O  

ARVORE 2.' 

Toques Pompeo Bocarro Picão, Filhos do genealogis- 
ta Pedro Taques de Almeida Paes t e m e )  

Baldnino de Abagaro 
de Almeida Taques + 

em S. Paulo 

Fr. Joaquim Anto. da 
Ord. dos Carmelitas + 

no  Rio de Janeiro 

D. Emilia Fiavia de 
Almeida Taques q. vive 

em 1792 solteira 

Pedro Taqs. de Almda. 
Paes Leme na]. da Cide. 
de S. P. Guarda m6r 
das Minas do oiro da 
da.  e seo termo, Subs- 
tituto do Geral Po. 
Dias. omem de talento 
e emdiçam e até esti- 
maçam do  Marques de 
Pombal grde. genealo- 
gico e a qm. se devem 
estas Memrias  de S. 
P., Rio de Jano. e Mi- 
nas &a. Representou 3 
comedias neste mundo. 
a 1,' em S. P. na ql. 
findou com o Casamto. 
abacbo. a 2.. no Rio de 
Jano. q. nam teve su- 
cesam e a 3.' otra vez 
em S. P. com sueesam 

D. Maria Eufrasia de 
Castro Lomba Irm. do 
Dr. Joaqm. Mariauo de 
Costro, Auditor do 2.: 
Regimto. da Praça do 
Rio de Jano. Ambos 
nes. de S. Paulo + em 

24 de Age. de 1757 



ARVORE 2.a 

Taques Pompeo B o c a r r o  Picáo, Ascendencia  p a t e r n a  d o  do Sargento Mór G u a r d a  Mór, 
Pedro T a q u e s  de Almeida  Paes Leme 

Gaspar Frz. Picam nal. da 
Cide. de Funchal n. Pro- 

cobertas + em S. 

chamado Praia do Bar- 
BmeO. Paes de r, nal. de S. Sebastiam 
nal. da Ilha de S. Se- Irm. de Antonia de ESCO- 

bam. cid. de S. P. Foi . 
do Espirito Sto. Frz. Coitinho ambos da 

Capm. de Infanta. da 
Praça de Stos. em 1711 
+ no 1." de Jano. de 
1738, socio no Desco- 
bro. das Minas dos 

lado da Diocese do Rio dc 

Stos. em 1574 

Paulo de Proensn nal. de 

O Capm. Pedro Dias Leme Irm. do Govor. Fernam 
Dias Paes Leme D. Maria Leite da Silva 



ARVORE 2.' 

Taques Pompeo Rocarro Picáo, Ascendescia ma te rna  d o  Sargento  Mór 
Pedro Taques de  Almeida Paer Leme 

. 
Pedro Tags. nal. de Setu- 

Po. Taques d e  Almda. 
C. F. da C. R1. cujo 

Anto. Rois de Almda. 
nal. de Montemor o 1." 
Gor. da Capia. de S. 
Victe. Capm. do Forte 
de Itapema e Adminis- 
trador das Aldeas do 

de S. Paulo 

sunos no de 1772 + . 
no Pro. de Junho de 
74, jAs na Capa. do Car- 

mo de S. Paulo 

Pernambuco 
D. Angela de Siqra. nal. 



ARVORE 2.' 

Taques Pompeo Bocarro Picam, Ascendencia paterna 
de D. Maria Euphrasia de Castro Lomba 

BrBs Victe. de Castro 
Q' 

Gregorio de Castro da D. Cecilia Lomba nal. 
Va. de Viana Capm. de da mesma Cide. 
Auxes. do Terço de Va. 
Boa de GoiBs cuja tropa 
creou o Genal. D. Luis 

Mascaras. em 1740 Mel. Fiz. Esteves na]. 

Viana Frega. de Mon- dor abastado 

Isabel Antes. nal. da 
mesma Villa 



ARVORE 2.' 
. I 

Taques Pompoo Bocarro Picam, Ascendencia materna de D. Maria Euphasia de Castro Lomba 

Claudio de Gema Por. 
Provam. de 18 de 7br0. 
de 1717 foi Thesouro. 

dos Quintos 

. , 

D. Catna. Veloso nal. 
de S. Paulo c. na Ma- ' 

tris 9 em 1746 

Guerra de Pernambo. 



ARVORE 3.* 

Godoys Moreims 

Joáo Leite da Silva Or- 
tis a qm. pertencem os 
direitos das passagens 
dos Rios Grde. e das 
Velhas por seo Av6 

Materno 

Januario de Godoy Mo- 
( reira n a  e Cid. de 
I S. pau10 

D. Teresa de Jesus Lei- 
te da Va. de Parnaiba 
vivia no Esto. de Viuva 

em 1770 



, , .  

ARVORE 30 

Godoys Moreiras, Ascendencia paterna de Jantzario de Godog Moreira 
Baltasar de Godoy c. 
Castelhmo da casa de N 
Bove Mausilha de Se- N 

Gaspar de Godoy Mora. vilha Jorge Mora. nal. do Rio 
n. cid. de S. P. Capm. tinto do Porto donde 
em 1647 + a 30 de velo a S. Victe. em 1545 
Abril de 1658 c. a 30 c. e foi Cspm. Gal. Lo- 

de Abril de 34 de S.. Po. ou de S. Vi- co Tte. do Donatario 
Gaspar de Godoy Mo- cente D. Isabel Velho vinda 8 
reira Capm. em 1647 do Porto com seos Paes 3 
n. Cid. de S. Paulo + Garcia Rois e Isabel g 

I8 de Bbro. de 1693 Pedro da Silva nal. de Velho O 
Portugal e cid. de S. P. 9 

S mr. N C! 
era viuvo de S. me=. 4 s 

I N r 
Luisa Frz. Y) 

D. Anna Alvara. nal. de 2.' mer. Anto. Rois de Alvara. 
da cid. de S. Paulo S. P. + a 18 de Abril ' nal. de Lamo. c. o Fid. 

de 1644 1. de Baltasar Alvor. de 
D. Messia Monto. + a 

D. Anna de Alvara. + a 14 de Sbro. de 1647 
22 de Julho de 1644 D. Arma ~ i b ~ ~ .  de M- 

vara. da Cide. do Po. + 
a 23 de 8bro. de 1649 

em S. Po. 8 





. . ARVORE 3.' 

Godoys Moreirar, Amendencia.paterna de D. Teresa d e  Jesus Leite 
. . 

- . . .  ~a'rpar Frz. Picam &a. 
Gaspar Picam &a. D. Anta. Requeichade 

João Leite da Silva Or- Arve. 2.' 
tis descobridor das Mi- 
nas de Guaihs com se0 
Sogro Sr. das passagens 
dos Rios Grde. e das 
Velhas + em Pernam- 
buco em 1739 passando Joüo de Abreu &a. 
a Corte a seos requeri- 

mentos 

D. Maria de Mreu PI- 
O capm. Pedro Dia# 

D. Isabei Paes da Silva 

D. Maria Leite da Silva 





VBIGAS CUNIIAS GAGOS 

ARVORE 4.' 

Veigar Cunhas Gagos em t t .  de B.os 4 

. Baltasar da Cnnha Bue- 
no 2.' Padro. da Capela 
da Penha no Sitio dos 
Guarinos das Minas 
do Pilar Comarea esta 

dom GnaiBs 

Bar. da Cunha Bo. co- 
rei. do Regimto. de 
cava. Auxar. de Guaiis 
Gda. Super Inte. e Pro- 
vor. dos defos. e Au- 
ses. das Minas de Cris- 
tal + em 1749. Fund. 
da Capa. de N. Sra. da 
Penha e ali possuio 
uma grandiosa terra 

D. Mariana Bo. da Ro- 
cha Pimef. da va. de 
S. João de Atibaia c* 

mca. de S. P. 



ARVORE 4.' 

Veigas Cunha Gagos, Ascendencia paterna de Bathazar da  Cunha Bueno 
[ Jeronimo da Va. -,i& 

em 1609 tinha servido 

ga nal. de S. P. + a 24 2 de dezo. de 1660 
de Agosto de 1100 

Amador Bo. da Veiga 
nal. e n. Cid. de S. P. 
Juiz dos Orfoens Ouvi- 
dor e Capm. Mor da 
Mara. e Cabo Maior , 
Eleito pa. defensor da 
Patria nas contendas 
dos Emboiabas + a 21 D. Maria Bueno nal. de 

de Dezbro. de 1719 
Franco. de Menda. nal. d a  
Ilha da Madra. n. cid. de  

sobro. Dos. de Goes em tto. 



, , 
, . *  

ARVORE 4.6 

Veigas Cunha Gagos, Ascendencia materna de Balthaxar da  Cunha Gago 

Enriq. Da Ca. G 
1 Antonio da Ca. Go. de r obo vindo na 

lo. F. de -. 
..-. ..- Arma de 

Aica. o Cambeta nal. de 15% a S. Vicente tto. prio 
Bmeo. da Cunha Gago S. p. e provo,. de T ~ ~ -  + a 15 de Fevro. de 1629 

D. Catna. de Onhate Fa. n. cid. de S. P. n. em bate + a 21 de 7bro. de J. .. -.-L . -. de Onhate 1 Taubatb a 31 de Jano. 1611 C. a 27 de Jano. i 
1 uu fispannoi uo. 

1685. Ir. do Aicc. de 80 
mor da dita Va. Anto. Migl. de Aimtla. de Mira. 
da.Cunha Gago q. teve* nal. da Va. de Cascaes n. .C 

D. Maria de Menda. + Cid. de S. P. Potentado em 
a 10 de 7bro; de 1668 $&!p ~ . a ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ; a d ;  D. Marta d*: Miranda ve. 2.' 

de1 Rei 

F 
6 
iD 

I . ~~á~ portes dei ~~i Roq. Ornem de1 Rei Mo. 
da Cama dt - . nal. de Calheta Ilha dn D, Sebastianl; f a  

Madra. Irm. de Po. ~ f o .  q. em  ala^. 
O em de1 Rei I to cavo. a 10 de Qbro. d 

1545 q. o Rei D. Joáo I1 

D. Maria Portes de1 Rei I 

> nei 
i. de Po. 
ta foi fei- m 

.e 
:I 

coenfirmou por Alvtí. de 
Ia de Jano. de 1646 

N 

! D. Juliana Antes. Car- 
doso nai. da Va. de Mo- 

gy das Cruses 
Preto 

Catna. Dias nai. de S. Po. 
&a. de Gar. Guedes e de 

Isabel Cardoso 
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ARVORE 4." 

Veigas Cunha Gagos, Ascendencia paterna de D. Muriunna Bueno da Rocha Pimentel 8 

Bmeo. da Rocha Pi- 
mente1 Ir. de Auto. da 
Rocha Pimentel 2." Co- 
rei. do Regimto. das 
Ordenas. de S. Paulo 

Vicente da R o c h a  
João Ferra. da Rocba ornem de ~~b~~~~ e 
nal. da Va. da Alverca tratamento dela 

Pedro da Rocha Pimel. n. Cid. de S. Paulo D. Mecia Ferreira 
nal. e Cid. de S. P. c. 
a 20 de Maio de 1623 Bmeo. Bueno da Ri- 

brn. o Sevilhano, &a. * 
+ a ' de Junho de 

fo.  de F ~ ~ ~ .  namires $ 
de Porres tio, de &S. 

clamado Rei D. Maria Pires fa. de 8 
Salvor Pires da g 

Ame. 3.& R 

Claudia Furquim Estevam Furquim 4 { Isabel do Prado $ 

D. Leonor Domes. nal. 
de S. P. ' 1  Josi. de Camo. nal. da 2 

Cid. de Xerés Cid. de 
S. P. 

D. Anua Maria de Ca- l D. Leonor Doms. + a 

inargo, nal. de  S. Paulo 11 de 9bro. de 1603 fa. 
de Dos. Luis da ord. de 
Cristo Fo. da C a ~ a .  de [ N. Sra. da  usem 

Guarepé 



ARVORE 4.. 

Veigas Cunha Gagos, A~cendencia maferna de D. Marianna Bueno da Rocha Pim,onfP/ 

Lourenso Franco nal. 

da Va. de Portel. Ir. de 
Lourso. Frco. q. mili- 
tou em Portugal, e no 

Frca. Cojtodo iial. da 
mesma villa 

D. Ursula Franco Vie- 
gas nal. de S .  Paulo 

Olivr. 4- em 1688: Irm. 

Paulo da Fonseca nal. 

. 5a. Ma. Glvs. de S. 



AFFONSO DE E. TAUNAY 

ARVORE 5.' 

Caldeiras Eram Ortas 

Gregofio Cildra. 
Brans 

Fe l i sMo C&=. 
B m s  

Ildefonso Cnldra. . 
Brms 

D. Anna Ma. Francisca 
de Oliveira Dorta 

1 



. . ARVORE, 5.' 

Caldeiras Brans Ortas. Ascendencia pafernu de Gregon'o Caldeira Bims 

João Caldra. nal. de 
Anvers consul da S. Na- Ambrosio Caldra. Brans 

Cornelia Caldra. 

Cathca. Ra. 

das Mortes 
nascida no Bairro AI- 

to de Lsba. 
Felisberto Caldeira 

João de Soisa cbam. o 
Fruba na]. de Alcobaça 

Maria Antunea ta. de  

AIberto de Olivra. Cid. 
de S. P. veio de socor- 
ro a Pernambo. em a 
Arma do Conde da Tor- 

C na]. de Alcobaça 

Dor. Mateus 





ARVORE 5.' :. / , 1 8  

Caldeiras Brans Ortas. Ascendencia paterna de D. Anna Maria Francisca de Oliueira Dorta 

Jose Caetano Rois Dor- 
ta nal. da Cide. de 

Mariana 
S. Prima. 

D .  Ignacia Pires de 
Arruda 

I Caetano Alvares Doria. I 
* 

D. Francisca Paes de 
Oliveira. 

* 

Francisco Paes de Oli- 
veira. 

Arve. 7a. 

D. Maria Paea Leme. 

O Capm. Salvador de 
Olivra . 

D .  Antonia Paes. 
* 

O Govor. Fernando Dias 
Paes Leme. 

D. Ma. Garcia Velho. 





ARVORE 6.. 

Azeuedos Buenos 

Domoa. da Süva Bueno 
Mel. Carvaibo da Sa. 
Bueno, Sargto. mbr da 
Infa. paga de S. P .  em 
1710. + sem Gam. em 

1725. 

D. Potendana Isabel de 
Aguiar e Silva Va. de 
Joaquim Preire de Al- 
mda. Caatelbro. nal. de 

Lsba. do Morgo. de 
Pdam. 

Dos. da Silva Bo. 10. 
Me. de Campo do Terço 
de Anxes. de S. Po. q. 
levantou Artur de Sg 0 

R. confo. por Carta de 
20 de 8bro. de 1698. 
Govor. interino por aU- 
sencia do Govor. Anto. 
de Albuquerque Coelho 
de Cano. em 1710. SO- 
eorreo ao Rio de Jano. 

, na 2a. invasam dos , Franceses em 1711 + 
/ clerigo vnlgarm. chama- 

do o Pe. Me. de Campo, 
em Minas Geraes n. em 
S. P. a 9 de Fevo. de 

1660. 

. . a  

D. babe1 Barbosa-de i 
Aguiar e Silva na]. de 4 
S. P. + a l l d e M a r ç o  

de 1714. ': 
.% 
45 .' 



I 

ARVORE 6." 

Azeuedos Buenos, Asccndencia paterna de Domingos da Silva Bizeno 

" .. 

Gaspar Frr' de Azeve Luis ou Agostinho Frz' 
do Sr. do Morgo. do de Azevedo Sr. do Mor- 

go. do Cativo. 
Dos. da. Silva dos Gui- D. Ma. Frca. da Silva. 
marães nal. da Frega. 

da Macieira. 
Conco. de Fonte Arca- 
da c. em S. Po. a 13 de 
Junho de 1642 + em 
1681. Irm. de Gaspar 
da Silva dos Guimarães 
Sr. do Morgo. do Çati- 
vo, e Avo Paterno de 
Monsenhor Estevam de  

hlagalhães e Castro. 

Gorisalo de Masioulos e 
D. Ma. Francisca de 

Catna. de Medeiros mr. 



a 

ARVORE 6.' i 

Azeuedos Buenos, Ascendencia materna d e  Domingos da Silucr Bueno 

Bmeo. Bo. de Ribra. 

hera o Aclamado 

D. Isabel de Ribera 
Bueno nal. de S. P. + 

no to: de abro. de 

P. Bernarda Luis de S. P. em 1603 Gonçalo Camo. nal. de 8 
Viana do Minho donde 
veio com a Irm. Paula 
Camo. mer. de João Maciel 
F.  Ramalho fa .  de João 
Ramalho o Europeo q. 
subiu a Serra de Parana 

L D' Arma * Piacaba ou de Cubatam de 
em 31 de Agosto 1813. ' Stos. Cas. e fund. a Casa 

Forte. de S. André no Ai- 
to da dita Serra, e depois 
desceo com seo sogro Te- r 
bokisa a ajudar Martim 
Afo. na conqta. e Povoa- 

ção da Capia. 



. ARVORE 8.. 

Azevedos Buenos, Ascendencia paterna de D. Isabel Barbosa de Aguiar e Silva 

Mel. Carvalho de Aguiar 
nal. da Bahia Irm. de 
Francisco Barbosa de 
Aguiar Regor. da nha Frco. Barbosa de O Capm. Roberto Frz' 
da Palma, e Capm. de 
Cavalos a 18 de Jano. mo de Pe. de Lima. 
de 1696. Este justificou 
como era descende. Ro- 
berto Frz' de Aguiar. 



ARVORE 6.' 

Azevedos Buenos, Ascendencia materna de D. Isabel Barbosa de Agt~iar e Silva 

Pedro Lemes Fo. de An- 
tam Lemes nal. da Ilha 

r Fernando Dias Paes 

D. Isabel Paes Fa. de 
Fernando Diis Paes 

O Capm. Pedro Dias Leme Teso. da Fa. R. 

Arve. Ia. S. P. a 10. de Julho de D. Potencia Leite Ir- 
man do Govor. Fernan- 

do Dias Paes Leme. 

de Sta. Maria. 

, D. Ma. Leite da Silva. . João d o  Prado nal. da  
Praça de Olivensa. 

Felipa Vicente fa. de  
D. Isabel do Prado. Pedro Vicente e de Na. 



A r ~ o ~ s o  DE E. TAUNAY 

ARVORE 7.* 

Orfas Oliveiras Leites 

Manimiano de Olivra. 
Leite n. a1 da Parnaiba 
Profo. na ord. de Cristo 
Guarda mor do Inficio- 
nado Asistente do su- 
midoiro da Cide. de 

Mariana. 

- 
Francisco Paes de Oli- 

v .  Leite. 
JosB Pires Montro. de 
Olivra. q. + solto. fa- 
zendo o Lugar de con- 
servador de Coimbra. 
D. Anna Mis. de Coyto 

D. Maria Mr. de Leonel 
de Abreu com g. 

D. Mariana. Mr. de J o d  
da Sa. Fontes. 

D. Ignaeia Mr. de Cae- 
tano Rdis da Ame. 

D. Juliana Mr. de JosB 
Aivares Maciel com g. 

D. Ignacia Pires de Ar- 
roda nal. da Parnaiba 

i 
+ no Sumidoiro. 



ARVORE 7.' 

Orfaa Oliveiras Leites, Ascendencia parterna de Maximiano de Oliveira Leite 

Rafael de Olivra. Fun- 
dor. d a  Va. de Jundiahy 
nal. de Setubal + a 7 

de Junho de 1648. 
O Capm. Salvador de 
Olivra. n .  c.  de S. 

Capm. de uma das Com- Terço de S.  P .  Pascoal Hibro. + em 
pas. do Exercito q. tra- 
zia seo sogro no Desco- 
brimento das Minas de 

oiro, Prata e Gaspar Frz' Picam &a. rm" 
Esmeraldas. Gaspar Picam &a. D. Anta. de Repueu Pc- 8 

D. Anta. Paes nal. de 
S. Sebm. viuvando ca- 
sou com Mateus de Si- 

Franco. de Escohar Or- 

Cotrim &a. 



ARVORE 7.. . 

Ortas Oliveiras Leites, Ascendencia materna de .!itximiano de Oliveira Leite 

Fernando Dias ~ a e s  
O Capm. Pedro Dias 

Lucrecia Lemes &a. S. 

D. Ma. Leite da Silva da Sa. &a. 

D. Mariana Paes Leme. 
Garcia Roi8 nal. do 
Porto nobre Povoador 

O Capm. mor Garcia de S. Vicente. 

D. Ma. Gnrcia Velho. Porto donde veio com 
reo marido e filhos. 

D. Maria Biting. Giraldo Biting &a. 
Cuatodia Dias &a. 



ARVORE 7.8 c 

Ortas OlSveirar Leites, Ascendencia paterria de D. Ignacia Pirer de Arruda 

I 
Salvador Pires 20. de 

O Capm. Salvador Pires otro nal. do Pto. e de 
n. Cid. de S. Po. Este rifa. ~ o i s ,  No. de João 
foi o Fundador da Ca- Pires, o Gago 10. Juis 

i 
pa. ditar, vive0 abun- ordinario da Va. de S .  
dante. na S. Fazda. do ' Andrb em 1559. 

Bento Pires Ribro. n. ceu de Agua. Messia Frz' a grde. f a .  
Cid. de S. P. fund. da I ; de Anto. Frz' e de An- 
Cap. de Sta. Ignes, vi- ta. Rois nal. de S. P .  O 
veo abundante. na sua i7 
Lavoira, capa. de Ju- ' Anto. Rois de A1var.a V; 

. queri + em 1665. I ,  Fo. do Ea. nal. de La- 
Frco. Pires companhei- mego. 
ro e Amo. de seo Pr .  i tto. de Alvarengas. 

Garcia Rois, dês kleni- mada a Matrona. do Po. com se0 Pae e 
i D. Ignes Monto.' cha- , D, Anna Ribro. q. veio 

nos acompanhando a ' 

seo Tio pelos certoens Irm. Estevam Ribro. 

e desc6brimentoa. Bam. Pare. e 8.  mr. Ma- 3 
gdna. Frz' Feiib de 

C Madura. 

O Cagm. Pedro Dias Le- i 
Fernando Dias Paei 

me acima. Leme &a. 
D. Sebartiana Leite da Lucrecia Lemes. acima. 
Silva Ve. Arvore 32n. , 

C 
Parcoal Leite acima. 

B. Ma. Leite acima. acima. 

.. . . D. Iiabel do Prado 

~. 



i 

ARVORE 7: 

Ortas Oliveiras Leites, Ascendencia materria de D. Ignacia Pires de Ariudu 

- Jeronimo Bo., To. de 
Jorge Nunes Bo. No. 
de Nuno Bo. 20. No. 
de Garcia Vas Bo. mdo. 
com S. mer. pelo Infe. 

Pedro Bueno. 
Francisco de Arruda e 

Vte. Vas e de Catna. SB nal. da Ribra. grde. 
da Ilha de S. Miguel -t < Faleira d a  Va. de Sts. % 
a 6 de Maio de 1684. 

C D. Anna de  Arruda. 
D. Maria de Arnuda. 

segue verso de A. + 
D.  Anna de Maeda 

• D. Ma. de Quadros nal. em 1649. C. a 19 de segue verso 

de S. P. + a 3 de 7bro. Fevro. de 1635. Ceciliia Rlbre. = D .  

D. Ma. Bicuda = F. 

. . 



NOTA A' ARVORE SETJMA 

Littern = A = O Capm. Francisco do Rego Cabral Pae de 
D. Anna de Arruda foi filho de Gaspar do Rego e de D. Mar- 
garida Coitinho tio. dcs Arrudas. 

B = D Anna de 31aeda sua mer. fa. de Sebastiam de Ar- 
m d a  no mesmo tto. 

C. Bernardo de Quadros era Hespanhol e nal. de Sevilha. 
Foi Proprietario do Ofieio de Juis de Orfãos. 

D. da Va. de S .  Vicente. Casou com Cecilia Ribra. da 
mesmi Arvore ambos do Porto. Elle falesceo a 15 de 9bro. de 
1642. e Ella a 4 de Agto de 1664. 

E .  Mnaoel Pires iilho de  Salvador Pires e de Mesia Rois. 
Elle da Porto. Nelo de João Pires o Gago pro. Juis Ordinro. 
d a  Va. de S. André, pra. povoaçam em serra acima, e castelo 
ou Casa Forte q. fes João Ramalho, casado com Isabel Dias fa. 
do Rei Tebirisa. 

P .  D. Maria Bicudo mer. de Manoel Pires foi filha de An- 
tonio Bieudn, Ouvidor da Capa. de S. Vieente em 1587 e de sua 
mnlhzr D. Isabel Ror. Faiesceo a 16 de Janro. de  1659. 



AFFONSO DE E. TAUNAY 

ARVORI-. 8.' 

CÚnhas e Alunres 

João da Cunha Franco 
N. Cid. de S. P. Juis 
Ordino. dos dois annos 
de 1759 e 60 + em Pi- 
tangui por mandado do 
Pe. Frco. Xer. Fortes 
com a mesma causa 
com q. i4 matou a seo 
Pro. Auto. Fortes de 

Bustamante. 

Antonio Raposo Tava- 
rea da Ca. e Abreu 

Coutinho. 

D. Anta. Raposo Tava- 
n a  + em 1770. 



O Tte. Corel. de Auxes. 
Anto. da Cunha e Abreu . 
Re. das Minas de Para- I nanpanema e 10. Pror. 
do Registo do oiro dos 1 

, 
ARVORE 8.' 

, _ - .' _..,..,, ru.rr~ra ae ~ o i i o  da Cunha Franco 
O Capm. Gaapar da Ca. - 

A ~ ~ ~ .  da cunha de d a  Va. de  Bastos Pe.  
~b~~~ da va. de Bastos mio. chegado de Po. d a  
militou na B ~ ,  em 1623 Ca. Coitiuho Sr .  d a  
e passou a S. P. doiide mesma Villa. 

casou. D. Anna Teixeira nal. 
Estevam da Ca. de d a  mesma Va.& Bastos. 
Abreu N. Cid. de S. P. 
N. a 6 de 9hro. de 1C41 . I Claudio Furquim no1 . 

+ e m  1726. da Cide. de Nansi dos 
Isabel da C' a Estados de Flandres. ' de de 1633 + D. Ma. de Leme da Sil- aos 11 de 7br0. de 1664. va Irm. de 

~uaii<; na Rio Jagunr& 
e Pror. dos Reaes Quin- I 

tos das ditas Minas por 
Rodro. cesar em 1725 

jBs na Capa. mor da 
matris de S. João 

1 
I D. Messia de Castro e 

de Atibaia. Silva I r .  do Dezembor. 
Alexe. da Silva C o r r a  

' 

N. em Coimbra + no 
Cons. Ultramarino. 

I Leme mer. de  Fernando 
Mel. Dias da Silva da 1 ~i~~ da A ~ ~ ~ .  la. 
Va. da Avro. Ir. de  D. 
Sebastiana da Silva da Anto. AndrB Parrolnino 
Arve. la.  e do Conego i Arve. l a .  
Po. d a  Silva + em S .  D. Isabel João de Cas- 

Po.  em 1667. t ro  ual. do Val de Milho 
Arve. l a .  

1 .  João Pires Prolector 
dos Jesuitas. 

D. Caetana Rois de Arve. 4a. 
Medros. I rm.  de João D. Messia Reis fa. de  

Pires Rois o Velho. Garcia Rois e Catua. 
Dias. 



ARVORE 8.a 

Cunhas e Aluares, Ascwdencia materna de João da Cunha Franco 

Jos6 de  Camargo nnl. 

Capm. Marcrlino de  de Castro Ver& + em 

Ca~nargo c .  a 20 de 

mente1 N. Cid. do S. de Dos. Luis. 

P .  n. a 20 de Julho de 

D. Maria Franco de D. Ma. de Ribra. Bueno. g 
Olivra. nal. de S. P. 

Lourenço Franca Vie- 

D. Francisca Coitinho 

D. Ma. Franco de 
Diogo Bo. to. do Capm: 
mor Gor. Amador Bo. + 

D.  Rcrnarda Luis de 
P. Ma. de Olivra. f a .  
de Pedro Leme d o  Pra- 
do e de S. mer. D. Ma-. 

ria de Olivra. 



ARVORE 8.' 

Dos. Rois da Fonseca. 

João Rois d a  Fonseca. 

O Corel. Dos. Rois da D .  Francisca de Ar- 
Fonseca Leme Govor. 
interino na ausa. de 
Rodrg. Cesar, Irm. de  . 
D. Maria Anta. Pinhei- 
ro da Fonsca. da Arve. 

la.  
Costa Bravo &a. 

D. Anta. Raposo Ta- 
vares. Simam Borges de 

D. Lucrecia Leme de  D. Leonor Leme fa. de  





JORGES VELHOS 

ARVORE 9.' 

Jorges Velhos 

r O Capm. mor Salvador 
Jorge Velho da Va. de 

It6 em 20 de 8bro. 
de 1762. 

Domingos Jorge Vdho 
Capa. de Infa Auxas. 

da Va. d e  Itú. 

Mpnoel Jorge Velho ' 

Machado Pires Te. de 
Cava. da Legiam de 

D. Genebra Ma. Macha- 
do e Vasconcellos + 



ARVORE 9.8 

Jorges Velltos, Ascendencia paterna d e  S n l u a d o r  .Jorge Velho 

Simanl Jorge Vo. fo. de 
otro nal. de Viana do 

e- Jorge Velho Cid. de S .  Mo. e de Mecia Rois do 
P .  + a 19 de 961'0. de Po. fa. de Ga. Rois e de 
1670. j is  na Capa. mor Isabel Vo. vindos para 

salvador J~~~~ velho da Matris da Va. da S. Victe. em 1530 + a 
nal. de S .  P .  em 1642 Parna. 21 de Jano. de 543 jhs 
+ na Parnaiba em 1705. . no Carino de S. P .  
Descobridor das Minas 2a. Mr. 

da Coritiba. D. Franca. Alvares 
Salvador Pires Capm. 

O Sargto. mor Domin- D. Isabel Pires Montra. de P. FunddOr. da 
gos Jorge Velho da Sil- + a  24 de 7bro. de 1614. Capa. de Sta. hnes Ar- 
va Fam. do Sto. Offo. ve. 6a. 

1 a sua custa marchou pa. D. Ignes Montro. cha- 
Santos a auxiliar aquela mada a Matrona. 
Praça na invasam dos O Capm. Pedro Dias 

Franceses. Pascoal Leite Paes Irm. Leme &a.  
de Ferdando Dias dar Arve. 4a. 

D. ~~~i~ ~ ~ i t ~  da silva 

D. Margarida da Silva &a. 
Leite + em 29 de Junho Dos. de Brito Pe. mto. 

L de 1726. chegado dos Britos da 

i », Ma, da Silva Brito Bahia q .  sam nobilisi- 
mos. 

D. Sebastiana da Silva 
nal. da Va. de  Santos. , . 

. , 



. 
ARVORE 9.' 

Jorges Velhos, Ascendencia materna de Salvador Jorge Velho 

- a e de Campos reto seguia a Uoiversi- tados de Flandres. 

raguai e a q. vinha co- Dezo. de 1681. Paes abastados. 
mando. um Jesuita; . 
morreo este nam obs- 
tante o destroço dos 

Mecia Rois iial. do Paulistas q. se viram D. Margda. Bicudo Irm. 
I1 prisioneiros. + a 16 d e  D. Beairis Furtado 

D. Margarida Campos. - de 9bro. de 1722. 

no. de 1654. 

Barros Potento. em Ar- 
cos tinha 600 d a  sua 

la. mr. D. Lusia Leme D. Lusia Leme &a. . de Barros. 
Salvador Pires acima 

D. Maria Pires de Me- 





ARVORE 9.' 

Jorges Velhos, Ascendencia materna de D. Genebra 
Maria Machado e Vasconcellos 

Itanhaem + a 20 de ' Manoel das Neves Pires abro. de 1658. . . 

nal. de S. Paulo. 

Cas. 2a. vez com Diogo 
Mecia Rois &a. Frago. Sottomor + a 26 

de Fevo. de 1678. 

D. Anna das Neves 
Pires. 

de Santarem. de Sta. Iria de Santa- 
rem ta. de Frco. Gil 

e de Maria Frz' 
D. Anna Gil 'de Camar- Fernando de Camargo 

go nal. de S. P. fo. de Jose de 

nal. de S. P .  

de do Prado tto. do i  



O lie. JosB Joaqm. Mon- 
tro. -1e Mattos O capm. 
de Cavos. Joaquim Jo- 
sir Po. do Rego de Mat- 

tos. 

D. -4nna Esmeria. D. 
bfa. de Assumção D. 
Joaqnina Freira D. Ja- 

cinta. 

O Corel. Francisco 
Piiito do Rego e Mat- 
tos c. F. n. cid. de S. 

Paulo na]. de Stos. 

D. Escolastica Jacintd 
de Ribera Goes e Mo- 
r3es + a 25 de n." de 
1774 ias na Capa. mor 
da ord. 3.' do Carmo. 



. . 

ARVORE 10.. 

Monteiros Mattos Pintos Regos, Ascendencia paterna de 
Francisco Pinto do Rego e Mattos 

Sio. do Sobra1 de Riba 
tejo Co. de F. e Ir. de 

O capm. de Infa. And& Eagenio ~ ~ ~ t ~ ~ .  de 
Corcino de Mattos Pro- M ~ + ~ ~ ~  G ~ ~ ~ ~ ,  do M ~ .  
prieto. do officio d t  

F. Cortes da Villa 
ranbam 1.' m. 

Escrivam da Ouvido- . de Alverca. 

ria de S. P. em Rmu- 
neraçam dos serviços 
do seu Pae. + Santos Pedro Monis vedor da 

Gcnte da Guerra da 
Praça de Cascaes. 

. D. Anna Volante nal. de 

D Ma. Anna Volante 





ARVORE 10.a 

Monteiras Mattos Pintos Regos, Ascendencia paterna de D. Escolastica 
Iacinta de Ribera Goes e Moraes 

Pedro Taques de Setu- 
Lourenso Casto. Ta- hal &a. Ame. 2.' 

D. Anna de Proensa 
O capm. mor Po. Ta- 

Diogo de Lara. 
O sargto. mor Jose de D. Maria de Lara. 

D. Magdalena Frz' de 
Goes e Moraes com 80H 
reis de soldo passou 
a Capm. mor Govor. de 
S. Vicente, casou-se 

com sua sobrinha. O ca~im. mor Pedm Vaa 
O capm. Luis Pedroso 

D. Luzia Leme &a. 

. D. Angela de Siqueira 
D. Leonor de Siqa. na]. Jorge de Araujo de 

D. Angela de Siqueira. 



ARVORE 10: 

Monteiros Mattos Pintos Regos, Ascendencia materna de D. Escolasfica Iacinta de Ribera 
Goea e Moraes 

Dos. Rois da Fonseca 
João Roia da Fonseca. 

Joáo Raposo da Fonse- 
ca Inn. de Dos. Rois e D. Francisca de Arve- 
de D. Ma. Anta. Pinhei- 
ro  da Fonseca da Arve. 

Lourenso Castanho Tes. 
D. Anua Ribera Leite 

Anto. de Almda. Lara 

fa. de Anto. Rois de 

Potencia Leite ida 2.' 

D. Maria de Lara Lei- , 
te + em 1759. D. Anna Ribera fa. de 

tiam de Freitas Profo. 



FORTES DE BCTSTAWANTE S i  

ARVORE 11.' 

Fortes de Bustammte Sá 

Dr. Antonio Fortes de 
Bustmate. SA Leme, na 
faculdade de Canoqea 
foi + em Pitangui por 
seo Primo o Dr. Franw. 

J. Fortes em 1770. 

Jo& Manoel Teotonio 
Fortes de Bustamte. + 
mnoel  Joaquim Fortes 

de Bustamte. + 
Restam S Fidalgos em 
S. P. mal casados e sol- 

teiros. 

-~ 

. D. Anna Maria Xer. da 
Silva. . 









ARVORE 11.' 

Fortes de Bustamante Sá, Ascendencia materna de D. 
Maria Xavier da Silva 

correa de Goes Sebastiam Frz' Correa 

I 
3.0 provar. e juis da 2 Provor. da F. e Juis 
Alfa. e Faeda. Real de I da Alfa. de Santos. 
Stos + a 8 de Abril de de Pires de 

1698. Í 
(Data errada Falleceu a D. ~~~~l~ de siqa. q. L 

D. Isabel Ma. Caetana 
21 de nv. de 1732. A va. c. com o Ale. mor. 

de Araujo nal. de Stos. 
de E. T.) Po. Taques. 

Irm. de Jose de Godov I r 
Mora. F. do 1." offo..: , 
Provor. da F: Re. Juis 
da Alfa. e Vedor d a ,  

Gente da Guerra. I 
José de Godoy Mora. q. 
vo. se ordenou na Ba. 
Sr. da Fazda. Cachoei- 

ra donde falesceo. 

* I  Stos. em 1719. 1 D. Lucrecia Leine + 

I 
D. Maria Leme Fa. uni- 
ca nal. de S. P. + em 

em 1681 lrm. de U. Se- 1 
I bastiana Leme 1.' mr. 

de Anto. do Rego e S& 
C.' F. da C. R. + na I.' 

de S. Miguel. 

Anna 

Sebastiam Frz' Correa 
&a. 1.' Provor. e Juis 
e Vedor &a. fo. de Gar. 
Frz' Cora. e de D. Mar- 
gda. Glz' Pe. de Lima. 
D. Anna Ribera da Ar- 

ve. 1.' 
Luis Pedroso de Bar- 

ros Arve. 2.' 
D. Leonord~ Siqra. 

Gaspar de Godoy Mora. 
fo. do Espanhol Bar. 
Ma. e de D. Paula Mora. 

1.' mer. 
D. Anna Lopes + a 1: 
de Janro. de 1679 fa. 
de Gar. Orcino e de D. 

Anna Mora. 
Simam Ferra. Delgado 
Profo. na Ord. de Cris- 
to nal. da Ba. m.' da 
C. fo. de Fernam Ferra. 
Tourinbo e de s. mer. 
D. Rog. Bras dos Reis 
sr. de Eng. na Bahia. -1 

D. Isabel Paes . Irm. 
do Govor.. Fernando 

Pari Arve 1.' 



AFFONSO DE E. TAUNAY 

ARVORE 12.. 

Barretos Lemes Cubas 

Mestre de Campo. O 
Capm. Mee. Barreto 
de Lima e Moraes n. 
Cid. de S. P. e na]. 
Guarda mor das Minas 
de Jaguaminbaba, subs- 

tituto do Geral. 

Antonio Bento Barreto 
de Lima e Moraes 

4 

D. Mana Barbosa do Li- 
. no Irm. de João de Si- 

' .qFa. Barb: que foi d e  
socorro ao Rio Pardo 
capm. de uma das 4 
compias e finda a guer- 
ra passou por decreto a I Tente. de Dragas do 

I Rio Grde. 



ARVORE 12.. 

Barretos Lemes Cubas, Ascendencia materna de Alemndre Barreto de Lima e Moraes 

Gaspar Joáo Barto. nal. 
da Va. do Freicbo N. 

Cid. de S. P. 

O Corel. Ale. Barto. 
de Lima N. Cid. de S. 
P. onde + a 31 de abro. 
de 1757 das Ordenas. 
de Taubat6 Pindamo- 
nhangaba e Goratingue- 
tP por Pa. de 22 de 
Mio. de 17 c. em Tau- 
bat6 a 20 de 7bro. de 

1757. 

Gaspar Jogo Barreto 
nal. e N. Cid. de S. P. i D. Frca. Cubas nal. de 

S. P. 

I D. Mapia Barbo* de 
Lima. 

Gabriel Barba. de Li- 
ma n. cid. de S. P. 

nal. de Va. do Mo. 

Gaapar Cuba8 fo. de  
Do. G- e de D. Franca. 
Cubas q. + a 6 de Age. 
de 1645 Ia. de Antonio " $ 
Cubas, Ir. de Bras w 
Cubas c. F. Ale. mor de 5 

O Stos. Provor. da Fda. R. m 
D. Isabel Sobrira ia. 

de Joáo Auy E; 
5 
2 

Dos. Nunes nal. de n 
Unhoz Fra. de Lba. O 

Ma. Barbara de Lima da E 
Va. de Vianna. 

João Pedroso de Mo- [ raes sobro. de Po. de 

I Moraes da Arve. 2.' 
D. Vitoria de Cerqa. D. M,. de ~i~~ fa. de 

CL na;. de S. P. + a 25 de João da Costa Lima por g abril de 1703. Alca. o Mirinháo e 

de Ignes Camacho fa. 
de Dos. Luis. 
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'ORE 12: "a 
BarrLtos Lemes Cubas, Ascendencia paterna de D. Maria 

Barbosa de Lima 
Joiio Gago da Cunha nal. 
de S. P. fo. de Enriq. da 
Ca. e de S. mr. Isabel Frz. ' 

João do Pro. da Ca. fa. de Salvador Pires e 
n. cid. de S. p. + a de Mecia a grde. + a 4 

de 7bro. de 1636 
de MçO' de 1695' D. Catna. do Pro. fa. de 

João do Prado e de Fe. - João do Prado da lipa Vicente Arve. 2.' s 
Cunha nal. e n. cid. de . E 

S. P. 

L I Joáo Raposo Bocarro 10. ;j 
* de Ano. Rapo. q .  foi ar- 

D. Metia Irm. mado c. em 1600 e de S.  
de Joáo Rapo. Bacarro mer. Antolina Requecha L-' 
corel. des Ordenas, de de Peralta vinda de Es- 2 

S. P. panha. 
D. Anna Ma. de Siqa. da 

E 
O Capm. Mateus de Si-( 
qra. de Menda. n. cid. . Arvè 23.' 

de S. P. e Juis Ordino. Anto. de Si a. de Menda. ? em 1746. nal. de S. . + a 11 de 
Deao. de 1680 fo. de Lou- 

~~t~~~ de siqa de Men- Tenso de Siqa. da va. de 
Stos. e de Margda. Rols e n' cid' de fa. de Ga. Kois e de Catna. I D. Maria de Paes 1701 nal. de Ia'S. P. + em 1688. 1 . Dias da Arve. 4.' 

S. P. + a 22 de Mço. D. Anna Vida1 fa. de Afon- 
so Pires Canhmares e de 
Ma. Afonso nal. de Braga - 4 

I 
- 
CI 

Gar. Picam &a. 
D. Anta. Paes nal. de Arve. 2.' 
S. Sebam. + em 168% D. Catna. de Olivra. &a. 





FALCÓES LEMES C.~BRAES MOREIRAS 143 

ARVORE 13.* 

Falcóes Lemes 

O capm. Jo& Paes Fal- 
eam da Va. das Minas 
de CuiabB Fund. e Pa- 
dro. da Capa. de N. 
Sra. da Conceiçam e S. 
JosB do Citio de Co- 
eaes. casou com de qm. 
teve um filho de se0 
Nome; e d e  vive0 no 
CuiabA casado e tem 
uma noica filha D. Ma- 
n a  Paes Falcam de Fi- 

gueiredo. . 

Cabraes Moreiras 

r O capm. mor Fernando 
Dias Paes Falcam da 
Va. da Parnaiba 1." 
Juis ordro. e de orf. 
Provor. da Fasda. e 
dos defos. e Austea d a  
Va. de Pitangui e Por 
Eleiçam dos POVOS 
Reg. das Minas do Guia- 
b& até 1723 em q. a sua 
custa condusio a S. P. 
os Reaes Qtos. do oiro 
voltou com Pate. de 
Capm. mor Rege. pelo 
Genal. Rodrigo Cesar 
datada em 1724. PrCd0. 
na ord. de Cristo com ' 

50H de Penaam. . 

D. Lucrecia Pedmso de 
Barros. 



Falcões Leme8 Cabraes Moreiras, Ascendencia partena de 
Fernando Dias Paes Fa'alcáo 

Bras Teves &a. 
Pedro Leme Ir. de Lu- Arve. 1.' 
crecia Leme mr. de D. Leonor Leme ta. de 

Fernando Dias Pe. Leme e de Lusia , 
Frz' 1.i arve. 

Luis Leme nal. de S. 
João do Prado nal. da 
Praca de Olivensa q. 

I i passou na armada de 
Martim Affo. de Soisa 

D. Elena do Prado em 1530 Felipa Vicente 

Anto. de Almda. Cabral fa. de Po. Victe. e Ma. 

n. em S. P. a 24 de de Fa. Povoadores de S. 

Mço. de 1643 + na Par- Vioente 1531 + a 27 de 

naiba em 69 jo. de 1627. 

I Po. Alvares Cabral da 
Iiha de S. Miguel dos 
legitimas desla e da 

i 
Ilha de Sta. Ma. [ 

D. Anua Cabral nal. 
de S. P. O capm. mor Jorge Mo- 

ra. nal. do Rio Tto. do 
Porto. Ouvidor da ca- 

- D. Susana Moreira. pa. de S. Victe. Sr. da 
Faz. de Gerebatiba + 

I em S. P. 
D .  Isabel Velho ia. de 

Ga. Rois. 



ARVORE 1 3 .  . . , 

'Falcões Lemes Cabraes Moreiras, Ascendencia &terna de 
Fernando Dias Paes Falcão 

r O capm. mor Frco., da  

da cid. de Ponta Delga- 
da da Ilha de S. Migl. 
Profo. na ord. de Cris- 
to foi em soo r ro  de 

D. Ma. da Silva Falcam Pernambuco a 10 de D. Maria Alvares 

8bro. de 1674. tos em 5 de Ago. de i 
Pedro da Silva fez 
mtos. servisos na Comp. 

D. Ma. da Silva cas. em Affo. Sardinha de Sto. 
S. P. no 1.' de Mo. de - AndrB da borda do o 

Campo 1.' ame. fo. de R 
otro Povoador de S. 

D. Lusia Sardinha + a Victe. desecobridor das m 

29 de 7bo. de 1619. Minas de oiro em S. P. 
em 1594 no Jaguamim- 
bava, JaragilA, Sta fé, 
Viturna e Beraviaba + 
onde teve Engo. de fun- 

i dir ferro. - 



ARVORE 13: 

Falcões Lemes Cabraes Moreiras, Ascendencia paterna de 
D. Lncrecia ~ e d r o s o  de Barros 

Francisco Taqs. de Se- 
Pedro Taques 

tuba1 D. Ignes Rois &a. 
Lourenso Castanho Ta- 

O capm. Tom6 de La- 
ra de Almda. Irmam de 
Pedro Taqs. de Almei- 

da da Arve. 2.' 

D. Diogo Ordonhes de 
D. Diogo de Lara Lara c. dos Duellos em 

D. Maria de Lara 

Pedro de Moraes Dan- 
D. Magdalena Frz. de  

D. Leonor Pedroro 



ARVORE 13.' 

Falcões Lemes Cabraes Moreiras, Ascendencia niaterna de 
D. Lucrecia Pedroso de Barros 

, Anto. de Almda. Pi- 
mente1 Poriugues + em 
Angola sendo casado 2 
vez na Ba. onde deixou 
filhos q. foram Cone- 

gos. 
S. mer 

i D. Maria de Almda. Pi- 

O capm. mor Pedro Vas 
de Barros Govor. d a  

Capa, de S. Victe. 
D. Lucrecia Pedroso de 

Fernando Dias Paes Le- D. Lnsia Leme Irm. do 
Capm. Pedro Dias Le- 

me Arve. 1.' , 
Lucrecia Lemea 



Este Antonio de Almda. Pimentel parece ser Jeronymo q. . 
na Arve 25.' das Familias da Bahia com o nome de Antonio 
da Silva Pimentel fo. de Bernardo Pimentel de Almeida. casou 
com D Joanna de Araujo, filha de Pedro Garcia o velho mer- 
cador rico da Bahia, e de sua mer. D. Maria de Sousa, nam 
ohstante diser-se aqui q. morreo em Angola, e ali jhs na sua 
capeta do Cotto. da Bahia e o q. me parece e q .  nestes fins 
á equivocasam do  Pedro Taques q. pouco eonhecimto. teve do 
q. se passou nn Bahia. 



ALVARES FID.ALGOS 

ARVORE 14." 

Aluares Fidalgos 

r ~ 0 5 0  Leite Alvares Fi- 
dalgo nal. de S. P. 
moror. em Va. Boa Juis 
ordro. em 1762, Fiscal 
da Fond. e Tesoreiro 

da Faz. RI. 

Francisco do Amara1 
Coítinho Silva e Aguiar 

naL de Guaias. 

Joaquim do Amara1 
Coitinho Silva e Aguiar 

I D. Brites Ma. Le0nOr 
de A1rnd.a e Silva 



. .. ... 
ARVORE' 14.. 

Alvares Fidalgos, Ascendencia paterna de João 
Leite Aluares Fidalgo 

Manoel Rois na]. de 

JoHo Alvares Fido. nal. 
da mesma Va. 

D. Ma. Frz. Fidalgo &a. 
nal. da mesma Villa 

Jos6 Alvarea Fido. da 
Va. de Freicho de e% 
vada 4 cinia cid. de 

S. P. i Frco. Aivares da Va. 
de Aimendro Ve. e em 

Fs,as nronriar r.-r--- ". 
D. catna. AI-- da 

C 

mesma Vila 

I Leonor Joáo da Va. de 
Freicho 



ARVORE 14.' 

Alvares Fidalgos, Ascendenci'a materna de JOGO 
Leite Alvares Fidalgo 

Dos. Machado Jacome 
nal. da Ia. 3.' to. de Po. 
Jacome tto. de Macdos. 

da cid. de S. P. na de Barros Fajardo 
nal. de Pe. Vedra fa. $ 

Josb Dias da Sa. nal. de Po. de Barros Fa- 

da cid. de S. P. 

D. Ma. Leite da Sa. Ir. 
de Ignaoio Dias Paes 
Sarg. mor da comca. da ' 

Guaias 

. 
D. Leonor Cora. dc 
Ahr6u Ir. do Capm. 
Bmeu. Paes de Ahreu Bartmeo Simoens de 

da Arve 2.' D. Maria de Ahreu 
Paes da Silva &a. 



ARVORE 14.. 

Alvares Fidalgos, Ascendencia paterna d e  D. Britcs Maria 
Leonor de Alrneida e Silva 

Do. Bravo Figra. nal. 
do Rio de Janro. c. a 
9 de Janro. de 1645 na . O Corel. Cle. Nunes do 

O corel. Frco. do Ama- 
ral Coito. nal. d a  cid. 
ao Rio de Janro. c. em . 
S. P. a 3 de Mço. de 

1728 

D. Anna da Ca. nal. do 
Dona Brites de Azere- 
do Coitinho nal. do Rio. 

. 
João Gomes da Silva 

Prima em 3.' gr. de Setubal 
D. Maria de Maris 



ARVORE 14." 

Alvares Fidalgos, Ascendencia mater~za de D.  Brite r Maria 
Leonor de Almeida e Silva 

Fco. Barbosa de Aguiar 
O Capm. Mel. Carvalho nal. de Pe. de Lima mi- 
de Aguiar nal. e da In- litou na Ba. donde c8 
Ira. da Bahia. Ame. 6.a 1 sou. 

Mel. Carvo. de Aguiar 
e Silva nal. da cid. do 

S. P. + em 1752. I 
I 

D. Catna. Leonor de C 

Aguiar e Silva nal. de 
S. P. 

D. Frca. da Sa. Tei- 
cheira n. em Stos. a 
11 de 7br0. de 1674 + 
de Bechigas em 1731. 

i 

I Arve. 6.' 

O Capm. Pero Dias Le- 
D. Potencia Leme da me &a. 
Silva I r .  de Fernando Arve. 1.' 

Dias. D. Maria Leite da Sil- 
va &a. 

O capm. mor Gar. Tei- 
chera de Azevedo nac. 
S. Victe. nal. do Lugar 
do sito conc. de Baiam 
Fundador da casa de 
fundiçáo de Paranaguá 

onde falesceo - 

i 
D. Ma. da Silva Bo. Ir. Dos. da Silva dos Gui- 
do Me. de Campo Dos. i mes. &a. 

da Silva Bueno Arve. 6." 
Arve. 6: i D. Isabel de  Ribera &a. 



AFFONSO DE E. TAUNAY 

Aguirres Arias do Amara1 

ARVORE 15.a 

Francisco Ango. Xavier 
de Aguirre na]. de S. 
P. Me. em artes depois 
de viuvo ordenado e 
vigo. da Vara de Para- 
ty onde viera em 1776. 

O Sargto. mor Bouifa- 
cio Xavier de Aguirn? 
de Va. Roa de Guaias, 
,nasce0 em S. Paulo. 

D. Quiteria Belisaria da 
Sa. Leite nal. da cid. de 

L S. Paulo. 



ARVORE 15.. 

Aguirres Arias do Amaral, 

r Mel. d o  Amal. q. veio 
com seo tio Paulo do 
Amaral Ouvidor da Co- 
marca de S. Victe. em 

Fernando de Aguirre e Lsba. Govor. de S. Vic- 
Amara1 nal. de S. Se- te. vindo da Bahia em $ 
bastiam e cid. de S. . Simam Arias de Aeuir- 1548 com Ir. Po. 

P. re Ir. de Dos. Arias de ~~i~~ fos. de ~~ã~ ~ , , i ~  
Aguirre q. casando no Illartins de Agre. tto. de g 
Rio de Janro. foi Pae . Agres. de S. P. 
do M ~ .  de co. J~~~ D. Ma. de Vasclos. nal. 

de Stos fa de Antonio Mariana de Vascon- Arias de qguirre Sr.  
de Oli;eir; Gor. de S. 5 celos Ir. de Do. Arias de Engo. Victe. q.casou com Ge- - 

de Aguirre q. foi Ouvi- . nebra I.eitam de Vas- 
dor de S. Vicie. em elos. de Portugal em 
1684 Proe. da coroa na - 1538, . Va. de Stos. Dos. Rois Maro. nal. de 

S. P. em 9 de 9bro. de 



ARVORE 15.' 

A g u i r r ~ s  Ai-ias d o  Arnara l ,  
Arcendencia  materna de Francisco Ange lo  Xnuzt-r de Aguirrt- 

4 

c,, 

I 
Anto. Nunes de Siqra. 

r Mel. Nunes de Siqra. fo. de Manoel de Siqra. 
na]. de S. P. + a 8 de nal. de Stos. e de Me- 
abril d r  1670, Ir. d r  cia Nunes tio. de Si- 
Frco. Niines de Siqra. qra. de S. P. 

' Jost! Nunes de Siqra. O Redentor d a  Patria D. Maria Maciel fa. de 
na]. da cid. de S. P. por Autonomasia. João Maciel nal. da Va. + a 15 de Janro. de ' de Viana do Mo. + 

1705. w 

1.' Mer. I 
Dos. Rois Velho fo. de 2 
Ga. Rois e de Isabel. 5 

Velho do Po o 
0 

D. Caterina do Prado Lusia da Cunha fa. de m 
nal. de S. P. João Gago da Cunha e .M 

D. Ma. de Lima e Siqra. de  Catna. do Prado fa. 
nal. de S. P. Ir. Fra. ' de  João do Pro. e de ? 

Felipa Victe. 2 
Gabriel Barbosa de Li- 
ma Ir. de Frco. Barba. i 

Dos. Nunes nal. de Ur- 

de Lima Sargto. mor hos tre. d s  Lbxa. 

da Comarca de S. P. Ma. Borba, de La. na]. 
de  Va. do Minbo. ' com 80 H. reis de soldo. 

D. Joanna de Lima e , [ João Pedroso de Mo- 
Moraes. 

C '  
raes &a. 

D. Ma. de Lima do Ro- 

i 
Arve. 12.' 

sario q. passou a 2as. D, Ma, de fa, de 
nupcias com Emenem da costa ~ i .  

Cariet Francês. ma o Mirinham por 







ARVORE 16: 
i 

Toledos Pizm Cunhas, e Onhates 

D. Qniteria Rendon de 
Toledo casou com seo 
Primo Frco. Felis de 
Toledo Lara de qm. 
teve uma filba casada 
com Joaquim Josk por 

AIc. o Prateado 

O Capm. Simam de To- 
ledo Pisa c. de  S. P.' 
Comte. de uma das 4 
'compias. de S. P. em 
socorro do Rio Gde. 
destacado na Forta. de  
Castilbos q. governava 
Tomas Luis Osorio foi 
Prisionro. a Buenos AY- 
res restituido a Portal. 
foi preso e conduzido 
ao Limoeiro, donde 
morreo e seo Filho 
Frco. Xavier de Toledo 

Reudon 

D. Custodia Paes de  
Araujo Ir. do Dr. Pe- 
dro Taques coud.ro cm 
a Universidade de CO- 
imbra. + Monge Be- 
ued.0 com o nome de 
Fr . Po. da ,Conc.çam. 



ARVORE 16h 

Toledos Pizas Cunhas e Onhat?.~. Ascendencia pr~ferna de  
S i m ã o  de Toledo Piza 

Cid. de S. P. Potentado de Onhate 
em Arcos, e de mto. 

' D. Si'mam de To. Pisa D. Mecia Vas Cardoso 

pm. mor Govor. Ouvi- 
dor de S. P. e Juis dos 

D. Anna Ribra. de To. D. Simam de Toledo 
Floriano de Toledo Pi- nal. de S .  P. Pisa - Avide retro 
sa na]. de S. P. q. repe- D. Ma. Pedroso = B = p 
tidas vezes servio os ' 
cargos da Repa. + em 

1764 

João Pires Rois dos Jesuitas 
D. Meeia Rois 

D. Franca. de Almda. 
, Taques na. de S. P. 

Lourenso Casta. Taqs. 
D. Branca de Almda. 



ARVORE 16." 

Toledos Pizaô Cunhas e Onhates. Ascendencia materna de 
Simão dt 

Anto. Lopes de  Medros. P. mampostre. dos 
( no. Cid. de  Pntiln c em 1608 fo. de  -- 

e Manoel Lopes de Me- 
deiros nal. e N. Cid. de F 

S. P. Sargto. mor de fa. de Salvor. Pires e 0 

Mecia Frz. Aqre. E Auxes. PB a 
D. Catna. de Onhate Va. Crystovam da Ca. acima N 

de Pantaleam Frz. D. Mecia Vas acima % 
n 

( 
D. Joáo Mateos Rendon 9 Tllc. Fo. da Cide. de  w 

ARVORE 16.' 

Toledos Pizaô Cunhas e Onhates, Ascendencia materna de 
Simão. de Toledo Piza 

S. P. Sargto. mor de 
Auxes. PB Mecia Frz. Aqre. 

de Pantaleam Frz. 

D. Joáo Mateos Rendon 
Ille. Fo. da Cide. de  

D. Anta. de Medeiros 
nal. de S. Paulo 

mor. d a  Ilha Grande 

Luis da Costa Cabra1 
q. porpe. dos Paulistas 
foi a Porta. dar. obe- 

Rendon nal. de S.  P .  
4 .O em 1642 . 

D. Lusia Mora. nal. de . 
S . P . = e D =  





ARVORE 16." 

Toledos Pizas Cunhas e Onhates, Ascendencia materna de 
D. Custodia Paes de Araujo 

Pedro Taques de Se- 

Lourenso Casto. Taqs. 

D.  Ma. de Lara 

D .  Maria de Arado . 
do Algarve Capm. mor m 
e Govor. de S. Vicente O 

D. Anga. de Siqueira da mesma Capia. 

D. Luisa Leme, Arve. 1.' 
Jorge de Araujo Goes 

, ;I 

''.,,., .',t -.. . 



f' ANNEXO A' ARVORE 16 

D. Simam de Toledo Pisa, nal. da Iliia 3.' çide. de Angra, 
militou na sua patria (irmão de D. Gabriel de Toledo q militou 
cm Madrid pa. onde se passou, levdo. da Ilha 3.' suas diias 
irmãs, q. por ordem d'El Rei, D. Fclippe foráo pa. Freiras, eni 
híadrid, entrarão Religiosas) Estes 2 irmaons D. Gabriel, <i 

mais velho, e D. Simam de Toledo Pisa, sendo Orphaons na 
Ilha 3.a. El Rei D .  Felippe, por seu Alvará, concedeo a ca<'.a 
um destes 2 irmnons a praya de soldo. com 3 Escudos de vcn- 
fagem, alem da praça ordinaria ate terem ide. de tomar armas, 
cuja graça concedeu, de Real grda? attendendo ao illustre sau- 
gne de seu Pay o Sargo. mor D.  João de  Toledo. Este D. Si- 
inam de Toledo Piza, estando m Capm. de Infantra. passoi~ a 
Madrid, de donde vindo despachado, em suas periençóes pa.  
a Ilha 3:, se retirou fugitivo pa.. o Brazil, e veio parar em S. 
Paulo. onde casoli, a 12 de Fevro. do anno de 1640, e + com 
ttt. em 16GG. Na Representação q. iez pa. se lhe conceder de 
sesmaria tima legua de terras em S. Paulo, no anno de 1642, 
junto de siias Fés de Offo. e com ellas provou q. havia serdo. 
ao Rei, assim nas Armadas, como nos Prezidios e q. se achava 
eazado na Bca. de S. Po. (Carlorio da Provedoria da Fazda. 
Lo. dos Registos das sesinras. No. 9." anno de 1638, at6 1642, 
yag. 106 fev.) Foi este D. Simão de Tqledo Piza em S. Paulo 
nobre cidadão com o seu vto. em todas as Assembleas do Servo. 
do Rey e do bem comum da Republica: dos seus grdes mere- 
dmtos.  Ihes passarão attestaçan jurada e sellada os offes. d a  
Camara de S. Paulo datado a 3 de julho de 1666; rexda. no Ar- 
chivo da Camara no Lo. 4.' Ho. 1664. pag 301.a Foi Juiz de 
Orphaons de propriede. por mcê. do Marqs. de Cascaes, D .  
iUvaro Pires de Castro e Souza; Donatario da Capita..de S .  Vte. 
r S. Paulo; e estando servdo. o do. offo. com grande utilide. 
dos Orphãos dos qes. se Constituis Pay por seu gre. zello teve 
oceasiãa de rompimto. com o Ouvidor da mesma Capta ao 41. 
abandonou e dezafiou por cuja rezoluçáo descahio da graça do 
do. Marqs. q. tomdo. occasiáo desta acção contra o seu Ouvdor. 
fez mcê. do mesmo offo. de juiz de Orphãos de propriede. a 
Anto. Raposo da Silvra. professo da Ordem de Santiago e Casa- 
do em S. Paulo por provam. datada no Carto. de S. Jorge de 
Lbs.a no 1." de Agto. de 1760 (Archivo da Camara de S. Paul0 
Lo. de Reg. Ko. 1658 pag. 129) e acabou o lugar o do. D. Simam 
em 24 de Abril de 1661, em q. tomou posse o novo proprieto. 
do. Raposo Silvra. Porem em 26 de Julho de 1666 tomou i). 
Simão de Toledo Piza posse de Ouvor. da Capita. de S. Vte. e de  
S. Paulo q. exercitou at8 sua morte no anno de 1668. No seu 
tto. declarou q. era n.al da Cid. de Angra da Ilha 3.a fo.  do 
sargto. mor D. João de Toledo e de sua mer. D. Gracia da 
Fonsca. Rodovalho irmã do Dor. Rabaço Deam da S8 de Angra 
q. instituio o Morgdo. do Pico redondo em da. Ilha, o q. per- 
tencia a elle D. Simão de Toledo Piza depois da morte de  sua 



Mãy D. Gracia da Fonsca. Redovalho e o desputava um Conego 
um Pe. de Lombeiros; e deixou declarado em o do. ttto. q. 
seu primogenito João de Toledo Castelhanos ahilitando-se man- 
dasse tomar posse do do. Morgado, e dos rendimentos venci- 
dos q. tudo constava das carlas q. deixara do do. Conego D. 
Pedro de Lombeiros q. por seu corisentimto. administrava o 
tal Morgdo. 

D. João de Toledo Pizn mo de D. Gracia da Fonsca. Redo- 
ralho foi n.al da Corte de Madrid, e seguindo o servo. militar, 
se achou em posto de Capm. de iufanta. militando com D. Joáo 
de Austria (Este gre. Gnal. foi fo. ilegitimo do Emperador Car- 

10s 5 "1 qdo. foi Generalissimo d a l i g a  contra os Lurcos. a qm. 
ganhou a gloriosa Batalha naval de Lcpanto a 7 de Otbr." do 
anno do 1571, em q. se achoii D. Joáo de Toledo Piza, e depois 
em outras gloriosas emprezas, como foráo contra os mesmos 
'Turcos, a recuperação de Tunes e Risertano no anno de 1576. 
Depois sendo nomeado Govor. dos Estados de Flandres, tomoii 
as Praças de Nander, de Charlemont e oiitras, e ganhou a famo- 
sa Batalha de Glemboiirs, e outros siicessos q. o fizeráo famoso 
na Historia e-falesseu a 7 de Otbro. de 1578. Recolhido a Ma- 
drid o Capm. de Infanta D. Joáo de Toledo Piza passou ao 
posto de sargto. mor, e com este Caracter embarcou na Armada 
com o G1. delta D. Alvaro Báaan, Marqs. de Sta. Cruz, no anno 
de 1583, contra Monsieur de Chartres Cavallro. de Malta, o qI. 
a favor do Sr. D. Anto. Prior do Crato, se achava occupando 
os mares da Ilha 3.b, cujos moradores cavo seguião o partido 
do do. Snr. D. Anto. q. acclamando-se Rey de Portugal na Bca. 
de Santarem a 24de  Junho de 1580 (depois da morte do seu Tio 
o Cardeal e Itey o Snr. D Enrique em 5 de .Janro. do mesmo 
anno de 1580) foi roto e desbaratado de nm Corpo de Vte. mil 
homens de Tropas veteranas d'El Rey D. Phelippe 2." de Castel- 
Ia, q. governava o GI. D. Ferudo. Alvares de Toledo Duque de 
Alva de Tornes; e posto em fugida no dia 26 de Agto do do. 
anno se re ou a França, onde consegui0 o soccorro pa. sus- 
lentar no s p .  u partido its Ilhas q. trouxe áquelles mares Mon- 
sieur de Chartres, q. ficou desbaratado na Batalha, q. durou 
5 horas de activo e violento fogo. Nella perdeo hum olho o 
Sargto. mor D. Simão de Toledo Piza, e rendas. as Ilhas e pos- 
tas na obda. d'El Rey de Castella, cazou na Ilha 3.' do. Sargto. 
mor D. João de Toledo com D. Gracia da Fonsca. Redovalho, 
de qm. teve os £os. acima nomeados, e ella foi fa. de Vasco 
Frz' Redovalho porqm. os seus desceudtes. trazem os anpe!- 
lidos de Ozorios, Fonsecas e Redovalhos. E1 Rey aposentou ao 
do. Sargto. mSr D. João com o mo. soldo do seu posto fazdo. 
Lhe mcê. de mais 200 Cruzados em cada hum anno. A Provam. 
Re@a desta graça com as  patentes, Alrarás de mcê.,  Certi- 
dóes de Fhs de Offo. do Sargto. mar D. João de Toledo Piza, 
e os papeis do seu fo. D. Simão q. cazou em S. Paulo, tudo tive- 
mos em nosso poder, e com permissão do Herdo. Conego Anto. 
de Toledn Lara q. tinha todos estes originaes, os levamos pa. 
Lsba. no anno de 1755 pa. delles mandarmos todos estes pa- 





q. determina o Regimto. do Mordomo mbr do ql. faz menção 
o Capo. por onde E1 Rey facultou ao do. Frco. de Souza armar 
Cavailos. aos q. no seu Real servo, em mar ou terra, se fizes- 
sem merecedores, tendo as qualides. de sangne q. se requer 
pa. esta honra - A qualide. deste Sebam. de Freitas, sua 
naturalide. cazamto. e o mais eonsta na Camara Episcopal de 
S. Paulo, autos de genere de João de Toledo processados em 
1658 e obteve Immce. de genere. 

C. 

Lniz da Costa Cabral 4.' Av6 da Arve. retro, m a j d o  de 
Luzia Moreira foi n.al de S. Paulo fo. de Simáo da Coes, natn- 
ral da Cide. de Beja (fo. de Luiz Cabral de Tavora Cavo. Fidal- 
go, e de sua mr. D. Antonia Gomes Froes ambos de Beja) e de 
sua mr. Branca Cabral n.al de S. Paulo, q .  foi ia.  do Capm 
mbr Pedm Alvares Cabral, "q. foi Govor. intirino em Angola 
nal. da ilha de S. Miguel da nobre fama. dos Cabraes daquella 
Ilha q. prossedem por linha recta dos Cabraes Snres. Alcaides 
mirres de Belmonte e de S .  .mr. Suzanna Moreira, n.al de S. 
Paulo, q .  foi filha de Jorge Mora. n.al do Rio Tinto Cide. do 
Porto, Capm. mbr e Ouvor. da Capita. de S. Vicente e de sua 
inr. Izabel Velho n.al da cide. do Porto, de donde com mtos. 
irmaons, e Pe. Jorge Roiz Clerigo q. foi Vigro. Gai. da Capitia. 
de S. Victe, pelos annos de 1592, e eollado da Igreja Matriz de 
Stos. o Pe. Domos. Gracia tambem Clerigo e outros, veyo na 
Campa. de seus Pais Gracia Roiz e Izabel Velho, ambos da cide. 
do Porto, pa. a Va. de S. Victe. fundada e povoada em 1531 
pello Donatario o fidalgo XIartim Affo. de Souza, q. a este 
effte. sahio de Lsba. em Novbro. de 1530 com Armada a sua 
custa, trazendo nella mta. nobreza pa. povoar a sua Va. cabeça 
da sua Capitia. dé Eem leguas por doação de juro Herde. do 
Snr. Rey D. Joáo 3.'. 

D. 

Luiza Moreira, 4: Av6 da Arvore retro mr. de Luiz da 
Costa Cabral, era apar.ta de seu marido por ser fa. de Innocen- 
cio Preto n.al de Portugal e de Maria Bloreira fa. do Capm. 
m6r Pedro Aivares Cabral, acima, q. tambem na Arve. retro 
se declara. 



AFFONSO DE E. TAUKAY 

Buenos de Ribeira Lemes 

f O Corel. B.meo Bo. da  
Silva N. Cid. de S. P. 
Sr. das passagens dos 
Rios Jaguary Mirim, 
Atibaia, Gr.de, das ve- 

lhas e CorumbB 

B.meo Bueno de Cam- 
pos Leme e Gusman Sr. 
das passagens dos Rios 
do Camo. de Goiás, 

' 

concedidas por tres vi- 
das no anuo de 1747 

D. bfa. Teresa Isabel 
Paes Ir. de Salvador 
Jorge Velho Capm. mor 

da Va. de Itu 
C 



B.meo Bo. da Silva Co- 
rel. das ordenas. de 
Guai4s n; a a  Va. da 
Parnaiba Descobridor 
das Minas dela e de Va. 
Boa 4 sua custa e da 

* 
ARVORE 17.' 

Buenos de Ribeira Lemes. Ascendencin paterna de 
Bartholomeu Biieno de Silva 

I 
B.meo Bueno da Ribr- 

Frco. Bueuo n. Cid. de rn de  Sevilha 
B.meo Bueno da Sa. o S. P. donde c. a 2 1  de Arve. 6.. 1 velho ou Anhanuera Jano. de 30 + em 1638 D. Maria Pires - 
Cid. de S. P. grde. cer- 
tanejo conqtou. varias 
Naçóes de Indios com 
q. se fez Potentado em 

Arcos 

sociedade de seo Gen- 
ro Joáo Leite da Sa. e 
de B.meo Paes da Abreu 

Ir. do do. Leite 

I D. Isabel Cardoso da 
Silva Leme 

Frco. Joáo Bno. Ir. de  
U. Felipa Vas Ir. de D. mel. João Bro. Super m 

Z Anna de Cerqra. Mer. Inte. das Minas do Pa- 2 
de Jeronimo de Cainar- droado em 1624 nal. 
go, Pauta. potdo. em de Setubal m 

Arcos D. Anna de Siqra. na]. a 
a* s P E -- -.  - .  

C m 

I 
D ~ ~ .  Leme da Sa, Francisco Leme da Sil- * 

i r- 
e Cid. de S. P. c. a 19 va no. cid. de S. Paulo 

de abro. de 1681 Arve. 8.' S x 
D. Isabel de Goes vi 

D. Frca. Cardoso Ir. de 
Feliciano Cardoso Ca- 
pm. de Infantra. na 
Guerra da Ba. contra os 

Indios de 71 te 1674 

Anto. de  Lourço.. 2.' 
Padro. da Capa. da Lus 
fo. de Dos. Lourço. da 
ord. de Cristo e de D. 
Anna Camacho F. d a ,  r 

Cap. dita de Guarb 32 
O 

D. Isabel Cardoso L = 
R = ore. 
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ARVORE 17.' 

Buenos de Ribeira Lemes, Ascendencid paterm 
dc D. Maria Thereza Isabel Paes 

Dos. Jorge Velho I Simarn Jorge, &a. 
D. Franciaca Nvarei dt'. 8 

Salvador Jorge Velho z 
V: 

D. Isabel Pires Montro. Salvador Pires &a. # 
D. Ignes Montro. &a. p 

Dos. Jorge da Silva 

Ame. 9: i 
. 5 

; > 
O Capm. ~ ' e d r o  Dias - 

r ..:a* r,""* . Leme &a. 2 
D. Maria Leite da Sil- 

D. Margda. da Silva I 
va &a. 

Leite 

Domingos de Brito &a. 
D. Maria dá Silva Brito D. da 





L A R ~ S  MORAES ALMEIDAS SILVAS 

ARVORE 18.'. 

Laras Moraes Almeidas Silvas 

r 
O Capm. mor Diogo de 
Lara de Moraes nal. da 
Parnaiba + nas Minas 

do CuiabB 

Francisco Ribro. de 
Moraes e Silva vivia 
solto. no anuo de 1770 

em Cuiabb 

~ -. 

D. Anna de Arruda vi- 
via em 1770 . 







ARVORE 18." 

h r n s  Moraes Almeidas Siluas, A.ueendencia pn- 
terna de D. Anna de Arruda 

Jeronimo Botelho de 

Gonaalo Vas Botelho 
Vi'cente Vas 

D . Guiomar Falra. 

Botelho nal. da Ribra. 
Grde. da Ilha de S. Mi- de s t a .  Maria 
guel Ir. de Frco. de . 
Arruda e Sa e de An- Gaspar do Rego fo. de 
dr8 de S. Po. Botelho João do Rego Beliago. 
9. todos vieram pa. S. 
Po. e casaram na Casa 

dos Quadros Arve. 9.' 

D. Anna de Arruda 

D. Maria Coitinho 
Sebastiam de Arruda 
10. de Frco. de Almda. 

D. Anna de  Maeda da Costa F. da C. Profo. 
na ord. de Cristo 

». Ma. Ceos fa. de Po. 
de Maeda e de Ma. 

. .. 



ARVORE 18." 

Lnras Moraeg Almeidns Siluas, Ascendencia ma- 
terna de D. Anna de Arruda 

Bernardo de Quadros 
nal. de Sevilha J. dos 
Orfs. propr. de S. P. 

19 de Fevro. de 1649, 
c. R 19 de Fro. de 31 

Cecilia Ribro. 

D. Isabel de Quadros 
n. a 23 de Maio de 1643 . 

em S. PO. 
das terras de Carapi- 

Mecia Frz' a Grde. Garcia Rois 
D. Isabel Bicudo de 

Anto. Bicudo Carno. 
nal. da Ia. de S. Miguel 

16 de Jano. de 1658 
I>. 1sabel Rois nel. 



9 
AFFONSO DE E. TACN~Y 

ARVORE 19.- 

Pintos Godoya Pretos Lemes 

l o io  de Godoy Pinto 
da Silvra. Capm. mor 
da Conqta. do Gentio 
Caiapó. Guarda mor e 
descobridor das Minas 
de N. Sra. do Pilar de 
GuaiBs + a 20 de Mço. 

de 1776 
Tio de Meo Avb 

MeL Nfonso Caia Le- 
me de Godoy q. perten- 
de em Lsba. a sa?ifa- 
çam das promessas 
feitas a seo Pae com ' 

idade de 33 annos e no 
de 1792 a 4 de Janeim 

em q. nasceo 

D. Anua Maria do Pi- 
lar de Almda. e Lara Ir. 
do Capm. de Cavalos da 

Legiam de S. P. 
Tom6 de Almda. Lara 
Prima Irman de mi- 

. nha mãe 



PINTOS GUDOYS P n m s  LEMES 

ARVORE 19.' 

Pintos Godoys Pretos Lemes, Ascendencia pater- 
na de João de Godoy Pinto da Silueira 

r O Capm. João de Go- 
doy Pinto nal. de 

Parndba 

I 

. 

O Capm. Francisco de 
Godoy Pinto nal. de S. 
P. N. Cide em 1748 

1: mr. 

D .  Luzia Leaie na]. da 



ARVORE 19." 

Pintos Godoys IJreiou Lrmes, Ascendcncicc [nuter- 

André Lopes nai. de 
Portal. no. Povor. de 

Munhós na]. e no.. Çid. e de Paula Camacho Ir. 
de S. P .  casou a 17  de Glo. Camo. de Viaiia 
de No. de 1642 e + a 5 

de Abril de 47. 

D. Margda. Gago. 
D .  Anna Ma. da Silvra. 

nal. de S. P. 

Govoi.. do Rio Gre. Furtado de Monste. Cn- 

D. Maria Cardoso nal. 

S. Vicente C. F. na]. 
I). Aiina Ma. Raposo da Villa Viçosa. 



ARVORE 19: 
R 

Pintos Godogs Pretos Lemes, Ascendencia pater- 
na de D. Anna Maria do Pilar de Almeida Leme 

Mel. Affo. Gaia 
do Po.  Pro.  Povor. da r O Capm. AffO. 
Va. de Santos I r .  de 

na1' da (Ie Pascoal ~ f f o .  Provor. Cb w 
Stos. Sr. ilo Engo. de da C, da Fundic, de 
Piraiguassu foi Protec- 

3 
O 

S. Po.  ii 
tor dos Jesuitas e por 

< 

isso lhe dcram Jazigo 

L i Pedro Nunes de Siqrn. 
no C0nvO. de Stos. pa. D .  ~ a .  Nuiies de Si- nal. de Stos. fo. de Au- c 

O Capm. Joáo Glz' Fi- si e seus descendentes. C Menda. nal. da tam Nunes no. Povor. 5 
gra. nal. da Va. de Stos. Va. de Stos. de Stos. e di: S .  mer.  c 
Super Inte. regedor das < D .  Maria de Siqra. 
Minas de Parananpane- r: 

ma Cide. de S .  P .  ' Anto. Glz' Figra. mor. V 
na Va. de ltanhaem on- t- m 

2a. Mer. de j i  era falcscido em 3 
D. Ma. Frz' Figra. nal. 1608. Tendo uma data 2 
da Va. da Con'cam. de de terras em S. Vicente 
Itanhaem I r .  da Mer. em 1554. 

I de Po. de Figrdo. M .  
da Cama. R1. Ignes Larnin + em Stos. 

a 10 de 1660 Ir. de Fe- Franco. Tinoco f." de + 

I Iipa Tinoco e otras iues. Glo. 'l'inoco d'3s q. vic- 2 i I de Affo. Sardinha. ram com Martim Affo. 
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TOLEWS DELGADOS AROCHES 183 

ARVORE 20: 

Toledos Delgados Aroches 

r Agosto. Delgado de Aro- 
che cid. de S. Po. nal. 
de Aradrignama ter. 

da Va. de Paraniba. 

Pruncisco Leandro de 
Toledo Lara e Rendon 
Onvidor de Parnaguá 
c. com uma dss fas .  de 
Anto. Fortes de Busta- 

mtc. Leme. , 

Do. de Toledo Juis de 
Fora do Cniabá c mais . 
Irms. Este se acha em 
Lsba. requerendo neste 
"nno de 1794 e presen- 
temente no anuo de 
1814 concelhro. da Fa- 
.e. Dzda. Corte e Rio 
de Janro. em 1516 vive. 

D. Ma. de Lara de To- 
ledo. 



. ARVORE 20.- 

Toledos Delgados Aroches, Ascendencia paterna 
dc Agostinho Delgado de Aroche 

O Sargto. mor de Au- 
es. Frco. Nabo f i e .  
nal. da Cide. de Lagos 
mor. em Guaratinguetii 
+ a 9. de Janro. de 1765 

i 
O C a ~ m .  Dos. Neto nal. João Alvares de Aroclie 
da a .  de Settbal { Arma Neto 

João Neto Delgado .Aro- 
che nal. de Lagos onde 

* 
1 w 

c. a 25 de Janro de O 

1660 m. a 26 de 7bro. Capm. da Forta. do João Neto Delgado na'. 5 
de 1670.  Aduvial do Co. de S .  de Lagos. O 

Vicente ( D. Ma. Ro:c,l. de La- 
D. Franca. Amado M 

Bar. ~~b~ nal. de Gar. Nabo nal. de IA?gos. 2 
gos. Ma. Fra. d a  mesma 

2 
. D. Ma. Fre. n .a 20 de 

Julho de 1642. 

I ~i~~ nal. de João Dias Ribro. nal. 

gos. i d a  mesma 
Leonor Dias. 



ARVORE 20.' . , , 

Toledos Deigados Aroches, Axcendencia mate!' 
na de Agostirilio Delgado de Aroi~che 

Glo. Simoens Chassim 

Parnaiba onde +, a 30 < de 1720. 
dc Mço. de 1740. c. em 

Anto. Bico. e de Ma. de 0 
nal. de S. P. + a 14 de 

D .  Anna Pires de 

do Catauna com mais 

nimo Pedroso de Barros 
e do Pe. Eusebio dr 

Barros Leite. . 
D. Ma. Leite d 

do Gor. Ferna 



ARVORE 201 

Toledos Delgados Aroches 
Ascendencia paferna de D. Illoria de Lara Toledo 

D. Simam de Tolo. Pisa 
D. Jogo de Toledo Cas- 
telhanos n. Cid. de S. 
P. e Padro. da Capa. de 
N. Sra. da Purificaçam 

.O Capm. mor Diogo de dos Jesuitas. 
Toledo Lara n. Cid. dc Sebam. Frr' Correa Pro- 8 
S. P. rege. das Minas D. Ma. Pedroso 
do Parananpanema por . 
caría e Pate. de 26 de 
Jo. de 1726 + a 20 do 

Janro. de 1742. 

* Laur~o. Casto. Taqr. { Pedra Taquer &a. 
D. Anna de Proensa &a. 

D. Ma. de Lara Ir. do 

D. Ma. d e  Lara I>. Diogo de Lara &a. 
D. Magana. Frz' &a. 



ARVORE 20.' 

Toledos Delgados Aroches, Ascendencia mafer- 
na de D. Maria de Lara de Toledo 

D. JoHo Mateos Rendon 
D. Pedro Mateos Ren- 

- D. Frco. Mateoa Ren- 
don de Quebedo 

D. Ma. Moreira Cabral. 

D. Anga. de Siqra. Ren- 
Lusia Moreira &a. 

don de Quebedo + em . 
1764. . Po. Taqs. de Almda. Arve. 1611. Alcaide mor. D. Ma. de Lara 

D. Ma. de Araujo. 

Luis Pedroso de Barros 
D. Anga. de Siqra. D. Leonor de Siqra; 

nal. da Bahia. 



v 
ARVORE 21.' 

%. 
Cardosos Negreiros Campos 

Lourenso Cardoso de 
Kegreiros casado com 
sua tia D. Messia Bue- 

no da Silva. 

O Caprn. Antonio Car- 
doso de Negreiros e 
Campos nal. de Itu 
Guarda mor das Vinas 
de Cristaes em GuaiAs. 

D. Quiteria Leite da Sa. 
Bueno nal. da Penha de 
Araçariguama C. em 

Va. Boa onde +. 



ARVORE 21." 

Cardosos Negreiros Campos, Ascendenciu pater 
na de Antonio Cardoso de  Negreiros e Campos 

Estevam Catdo. de Ne.. 

O Capm. Estevam Car- Co. de Malta dito. 

Agto. de 1619 e veio bato nal. de Lbsa. 

Assernbleas da Repa. + em 'Ompia de tio 

a 11 de Abril de 1719. D. Fr. Me'. de 

Lourenço Cardoso de 
Negreiros nal. da Villa 'Lu. vez casou com Anto. V: 

Rapo. Tavares Arve. la.  

Anto. Rois de Mirda. 
nal. de  Lamego. 

D. Magdalena de Mi- 
randa na]. de S. P. 

D. Potencia Leite Ir. 
de D. Ma. Leite Arve. 

D. Isabel d o  Prado. 



ARVORE 21.' 

Car.dosos Negreiros Campos. Ascendencia mate 
rna de Antonio Cardoso de Negreiro8 e ' ~ a m ~ o s  

Anto. Antes. de Viana 

Gabriel Antes. na]. da do Mo. dande veio cns. 

Va. de Santos em 1689. Anna Maciel nal. ds 
Anto. Antes. Maciel nal. Viena Fa. de João Mel. 
e n. Cid. de S. Po. mor. e Paula Camacbo 
em Itú + a 16 de abro. ' 

de 1725. 

do Capm. Feliciano 
Cardoso da Arve. 19a. 

D. Mecia de Campos Isabel Cardoso 
nal. da Va. de Itú. * 

Francisco de Vandem- 
Fetipe de Campo8 

D. Anna de Campos + 
O Capm. Mel. Pires to. em Itii a 24 de Ago. de 
de Sor. Pires e de Ma. 
Rois nal. do Porto. 

D. Margda. Bicudo. 
D. Maria Bicudo de 
Menda. nal. de S. P. 
fo. de Anto. Bicudo da 
Ilha de S. Migel. e de 

. . . .. . , . .. . . , I#nbsl Roim de S. Paulo. 



ARVORE 21.a 

Cardosos Negreiros Campos, Ascendencia paterna 
de B. Quiteria Leite da Silva Bueno 

Gaspar Frz' Picam &a. 
Gaspar Picam &a. 

EstevPo Raposo Bo- 
carro. Frco. de Eseobar Ortis 

D. Caterina de Olivrn. João Leite da Sa. Or- D. Ignes de Olivra. Co2 
tis sacio no descobii- 
mento de GuaiAs com 
seo sogro Bmeu. Bo. o : 
Anhanguera + em Per- 

. 

JoHo de Abreu &a. 
nambo. eni 1730. 

D. MP. de Abreu Pe. 
droso Leme. Pedro Dias Paes Leme 

D. L h e 1  Paes da Sa. 

D. .Ma. Leite da Silva. 





ARVORE 22." 

Cunhas Prados Siqueiras Mendonças 

Mateos de Siqra. de 
Mendonça no. Cid. de 

S. Po. 

O Capm. de Infa. João 
de Siqra. Barbosa N.  
Cid. de S. P. casou com 
D Eseolastiea de GO- 
doy 'e teve fos. o Te. 
de Cavalos da Legião 
de S. P. João Baptista 
de Godoy. c. com D.  
Condida fa. do Corel. 
Frco. Barreto do Rio 
Grde. de S. Pedro de 

qm. tem fos. 1792. 

D. Maria Barbosa de 
Lima Irm. do Brigq- 
dro. Aiexe. de I ima  

existia em 1770. 



ARVORE 22." 

Cunhas Prados  Siqueiras Mendonças. Ascendencia paterna 
d e  Matheus de Siqueira de Mendonça 

I Enrique da Cunha 
2a. Mer. . 

r Jnán Gano da Ca. D. Felipa Gago q .  viu- 

I '1 C Anto. Raposo da Cide. 5 

Arve. 12a. I [ João Rapo. Bueno de Beja. 2 1 Antolina Reoueeha de 5 

D. Anna Ma. de Si- Caminha. 1 D. Anna Pires ta. de 
yuciioi. 

Sor Pires e de sua 28. 
Mer. Mecia Frz' a Grde. 



ARVORE 22: 

Cunhas Prados Siqueiras Mendonças, Ascendencia materna 
de Matheus de Siqueira de Mendonça 

Lourço. d'e Siqra. de 
Menda. nal. de Stos. 

Sfateos de Siqra. de Auto. de Siqra. de fo. de Anto. de Siqra. 

Mendonça. Menda. e de Vitoria Pinto. 

I 
D. Anna Vital. Margda. Rois fa. de 

Garcia Rois e Catna. 
Dias. 

D. Maria Paen. I 
Alonso Peres Canhama- 
res Espol. Cid. de S. 
Po. + no 10. de 90. de 

Gaspar Picam 1628. 
D. Ma. Affo. fo. de Gar. 
Affo. e de S. Mer. Ma. 
gdna. Affo. + a 18 de 

Ame. 2a. Mco. de 62. 

D. Anta. Paes va. de [ iiafael de Olivm de + 
em 168R. 

Gaspar Frz' Picam nal. 
do Funchal. 

D. Anta. Requecba de 
Peralta. 

Arve. aa. 
Freo. de Escobar Ortis. 

D. Catna. de Olivra. L). Ignes de Olivra. Co- 
,t , ~ . >  ., ~ 51 

. . ~ ~ . . ~ ~ .  .,.-A 

trim. 
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ARVORE n: 

Gaspar João Barto. nal. 
de Frecho de Estra. 

I .  r Gaspar Joáo Barreto. 
i. Gaspar Cubas. 

D. Frea. Cubas. Isabel Sobrinha. 

D .  Maria Barbosa de 
Lima, esta Irman do . 
Brigadeiro Mexe. Bar- 

reto de Lima. Gabriel Barbosa de Li- 

D. Maria Barbosa Lima. 

D.  Maria de Lima do João Pedroso de Moraes 
D. Ana. da Ca. Lima 
fa. do Mirinháo acima 



AFFONSO DE E. TAUNAY 

ARVORE 23." 

Laras Moraes Castanhos Siluas 

r O Sargto. mor Ignacio 
de Almeida Lara oal. 
e No. Cid. de S.  P .  
nal. digo da Parnaiba 
Casou em Itu aos 22 de 

9bro. de 1716. 

O Sargto. Mbr Franco. 
de Ribera de Moraes 

D. Anna Pedroso de Si- 
qra. Leme nal. da 

Parnaiba. . 



ARVORE 23.'. 

taras Moraeis Castanhos Szluus, Ascendencia pa- 
terna de Zgnacio de Almeida I-ara 

Bras Teives &a. 
Pedro Leme. 

' C Capm. Pedro Leme 

D. Elena do Prado. 
I). Felipa Vicente &a. 

D. Anã Maria Leme do 
Prado Irm. do Pe. Pe- 

dro Leme Vigro. da < 

Parnaiha. Sehm. Preto Irm. de Antonio Preto &a. 
Arve. 18a. 

. 
D .  Ma. Glz' Pinto nal. 

de S .  P .  

D. Maria Gonsalves. 





ARVORE 23." 

Laras.Voraes Castanhos Silvas. Ascendencia 
paterna de i). Anna Pedroso de Siqueira Leme 

- Jeronimo Pedroso na!. 
de Tavira. 

Fernando de Olivra' D. Isabel Gomqs nal. dn 
Vargas, nal. de Tavira mesma cide. 
do Algarve, Cid. de S. 

Cabeço do Vide. 
O Sargto. mor Anto. de de 'livra' 'Om de Ago. de 1G23. Erdou. 
ulivra. Pedroso ual. de 
S. P. achou-se na guer- 
ra dos Palmares ew 

* 
viuva casou com Anto. Arve. 8a. 

Rapo. Arve. Sa. 
D. Leonor Leme fa. de 
P. D. P. da Arve. l u .  

" 



ARVORE 23.' 

Laras M O ~ U P S  Castanhos Silvas. Ascendencia ma .  
terna de D. Anna Pedroso de Siqueira Leme 

Serafim Correa Ribro. 8 
f5 

LOUIÇO. Correa Ribro. 
em S. P .  a 8 de Fevo. na]. de Guimes. 

Margarida Bernardes. 

L 
Lourço. Correa Ribro. 

nal. da Va. de Itii. Paulo de Anáia nal. d e  
Espio. Santo e dali Pa. 
S. Po. onde casou D. 
Ma, Coelho de $ 

I Fico. Vas Coelho e de a 
D. Mia. de Almeida. Isabel de Proensa fa. O 

de Anto. de Proensa. $ 
O Capm. Anto, Pra.  de  acima. r Azevedo Comde. de 200 E 

I D. Maria Pra. de Aze- 

1 vedo. 

Indios q. forão socor- 
rer a Ba. em 1647. por 
ord. do Gal. Anto. Te1- 
les, Prof. na Ord. de 
Cristo e Padro. da Ca- 
pa. de sto. Anto. da 

Parnaibn. i 
D. Virginia Miscel nal. 
de S. Po. casou a 24 

de Agosto de 1642. 

Mel. de Azevedo na]. 
da Cde. da Bahia. 

D. Maria Pra. na]. d a  
Cde. da Ba. 

Joáo Miscel Capm. 
Fund. da Capa. de Sto. 
Anto. d a  Parnaiha + a 
28 de Junho de 1645. 
fo. de João Miscel Gi- ~ - - ~~~~ --.~... . 
gante e de Isabel Frz. 
D. Conitansa de Olivra. 
fa. de Anto. de Olivra. + em 1623 e de  Angela 
fa. do Povor. Mel. Frz. 
e Susana Dias Fundor. 
da .Capa. de Sta. Ana de 

Va. da Parnaiba. 



AndrB Alves. de Crasto 
Co. F. com brasam de 
Arm. q. tirou em 13 
de Abril de 1747. Pr0- 
To. na ord. de C r i s t ~  
assisti0 na Va. da Vi- 
turuna, passou a Stos. 
donde casou a 25 de 
Agto. de 1739 + a 31 

de Abril de 32. 

O Corel. Joaqnim Ma- 
noel de Crasto. 

O Sargto. m6r Nel. Jon- 
quim Alves. de Crasto. 
José Ignacio Alvares de 
Crasto Iuteude. das mas 
de GuaiAs e mais 3 Ir- 
mans 2 casadas com 2 

Letrados em S. P. 

D . Maria Angela Enfra- 
sia da Silva nal. de 
Santos + em S. Paulo 

A respeito desta Sra. e 
de suas relações fiuan- 
ceiras com Pedro Ta- 
qurb o linhagista vd: 
"Pedro Taques e seu 
tempo" de nova lavra 

(A. de E. Taunay) 



AFFONSO DE E. TALTNAY ' 

ARVORE' 24.. 

Aluares Crastos, Ascendencia paterna e matern 
a de André Aluares de Cmsto 

Awore 24a. 
Antonio Jorge de Crasto 

Andrb Jorge de Crasto nhl. do mesmo. 
na]. de S. Cosme de 

Gonderna. Maria Tom6 

Caterina Jorge. i 



AI.V.~RES CRASTOS 

ARVORE 24.. 

Aluares Crastos, Ascendencia paterna de  D. Ma 
ria Angela Eufmsia d a  Silva 

Sebastiam dos Passos 
Dias na]. da Va. de Via- 
na do ,Mo. f*ga. de 
Monserrate I r .  de Mi- 
guel de Passos Dias, 4 
foi Pae de JosB Igoacio 
de Passos Dias Dr. em 
eanones no anuo de 
1744. + Deam da Ba. e 
lhe sucedeo na mesma 
cadeira o Dor. Custo. 

de Passos Dias. 

de Passos 

C Natalia Dias. 



* ' ARVORE 24: 

Alvares Crastos, Ascendencia niaterna de D. Ma- 
ria Angela Eufrasia da Silva ( 1 )  

I D. Ma. da Silva na. ein 4 
a 24 de Dez' de Qui petit suma subit. 

1652 Irm. do Me. d e  Co. 
Dos. da Sa. Bueno. 



COLAÇAS COELHOS FOXSEC.~S 

ARVORE 25.' 

Colgças Coelhos Fonsecas 

r O Capm. JosB Vieira Co- 
lasa nal. da va. de S .  
Victe. foi mandado de 
soi:orro ao Rio de h- 
nro. na Invasam dos 
Franceses em 1711 por 
ord. de Anto. de Aibu- 
qiierque cid. de S. P. 
onde casou e + ein 

Mço. de 1768. 

Garcia Rois P a e ~  S .  
Cid. de S. P .  Saigto. 
ator do 30. das Minas 
do Parananpanema pas- 
sou a Capm. Mor dzs ' 

Rko. das de Apiay e 
Ribra. onde existia e111 

63. 

D. Ma. Garcia do Si- 
qra. nal. de S .  P. 

L 
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ARVORE 25.' 

Colaças Coelhos Fonsecas, Ascendencia materna 
de José Vieira Collaca 

O Alferes Condantino 
Coelho Leite nal. da Vn. Joáo Coelho Leite 
de Porte1 militar na 

U. Margda. . Corlho dn I Restaraçam dr Pernam- 
Fonseca Ir. do Copnl. ho. veio despachado 
João Coelho da Fonse- Caprn. da Fortaleza LIa 

ca Barra Gre. de Stos. e 

Victe. em 1700. 
< 

D. Ma. da ~ o n s e i a  de 
Menda. nal. de Stiis. + 
em 1699, viuva de Leis 

v , ,  , . , , ,  , '  ' 

.,~..,,....,,, <,.Ji;~ -,L- &a,.<~*L~~;&)h~a~*L~>'d:"z",,A~t.,; >;&;.D~;,tw, 





ARVORE 25: 

Colaças Coelhos Ponsecas, Ascendencia materna 
de D. Maria Garcia de Siqueira 

Capm. mor. Franco. 

trou o certam atk a Cid. 8 de Abril de 1671. 
' do Maranham. abrio ;i res e de Mecia a Gre. n 

D. Joanna Correa nal. 
de S. Paulo. 

Custocia Gonçalves 
em Arcos + na B3. com 
mto. cabedal q. erdou 

, 

oeio da Da. casado eni 

Joanna Correa nal. da 
Va. de Stos. D. Joanna Corren nal. 

naturalidade. do da Bahia. 

. . 



AFFONSO DE E. TAUNAY - 
ARVORE 26.' e 

Rebellos Pintos Vellosos 

Tomé Rebeilo Pinto 
nal. da Fsega. de S. 
Vicente de Carnp~s  
cone. de  Ruivaens, Cid. 
de S. P. Vo. em 1770 +. 

Manoel Veloso Pinto e 
VasconeeIos nai. de S. 
P. foi Juis Ordino. da 
Va. Bella de Illatto Cros- 

so em 1779 

O Pe. Jose Rebello Po. 
' 

Conego da Sé de S. P. < 

D. Ma. Cardoso Pinto 
Ribro. mer. de José 
Anto da Sa. Tene. d2 
Cava. Auxar. em 1776. 

E outros Irmaons. 

Escolastica Veloso nal. 
de S. P. Ir. de Ca!erina 

Veloso Ame. 2.' 



ARVORE 26.a 

Rehellos Pintos Vellosos, Ascendencia 
paferna de Thomé Rehello Pinto , 

nal. da Frega. de Arno- de Penaguiam. 
ra termo da Va. de Boi- 

J ~ ~ &  ~ ~ b ~ l ~  pinto tos o Conco. dc Ceroli- Petronilha de Andrade 

res de a Cavalos. gio por nam casar. c 
se ordenou Preshitero 
cm 1702 e + Ab.ide da 
Frega. de Sto. Andrb 

de Fiaens. 
Joáo Gonçalves lavra- 
dor onrado de Ruiva- 

AppoIonia Rois nal. da 
Frega. de Ruivaens 

Magdalena Glz' Ferra. 
na]. da mesma. 



ARVORE 26.a 

Rebellos Pintos Vellosos, Ascendencia 
materna de Thomé Rebello Pinto 

Dos. de Araujo nal. da 
Dos. de Araujo nal. da mesma. 

Maria Martins nal. da 
Va. de Arraiolos. 

Maria de Araujo Soltei- 
ra. 

Gonsalo Afonso nal. de 
S. Victe. de Campos. 

Maria Glz' nal. da mes- 

Caterina da Silva nal. 
do mesmo. 





E:, 
E .I: .- 
u 
s a 
.z z 
0 '10 i 3 
M 



RERELLOS PINTOS VELLOSOS 

ARVORE 26." ( a )  

Rebellos Pintos Vellosos 

Tomé Rebello Pinto nal. 
da Frega. de S. Vicente 
de Campos, Conco. de 
Rnivaens Cid. de S. 

P. v. em 1770 + 

Manoel Veloso Pinto e 
Vasconcelos na]. de S. 
P. foi juis Ordro. de Va. 
Bella de híaflo Grosso 

em 1779. 
O Pe. José Rebello Po. 
Conego da Se de S. P. . 
D. Maria Veloso Pinto 
Ribro. mer. de José An- 
to. da Silva Tene. da 
Cava. Auxar. em 1770 

E otros Irmaons. 

Escolastica Veloso nal. 
de S. P. Irm. de Cateri- 
na Veloso da Ame. 2.'. 



L 
ARVORE 26.' (a) m 

Rebellos Pintos Vellosos, Ascendencia  p a l e r n a  d e T h o m d  Rebello Pinto 

I Gonsalo Pinto Ribro. 
nal. da Frega, de Frei- 
ris J A-. Petronilha de 

João Rebello de Brito Andrade nal. de Va. Re. > 
Frco. Robello Pinto nai. nal. de Fontes Conco. Frega. de S. Dionisio n. ri 

da Frega. de Arnora de Pena~uiam a 10 de Mço. de 1666 3 
José Rebello Pinto nal. termo da Va. de Bastos cas. a 20 de Fevro. de 2 

1588 nado Ospital. O de de S, Marto. de Rui- Conco. de Ccrolico, Ir. - a 
vaens o ql. lendo o fo. de Frco. Pinto de Vas- ~i~~ d e #  S. m 

dito fugido por nam ca- cos. Alferes de Cava- João Ar,,ora tro, do 

C I 
.M 

sar e se ordenou Pres- 10s. Bastos no Lugar do Cas- 
bitero. em 1702 e + tello. 2 
Abade da Frega. de 2 
Frega. de Sto. André de João Gonsalves lavra- I 4 

Fiaens. dor onrado de Ruiva- 
Apolina Rois nal. da ens. 

. Frega. de Kuivaens. 
Magdalena Glz' Frza. d a  

mesma. 



ARVORE 26.8 (a) 

Rebelos Pintos Vellosos, Ascendencia 
nialcrna de Thomé Rebel lo  P into  

da mesma. 

, Domos. de Araujo nal. 

Maria Martins nal. da 
Va. de Arraiolos. 

Maria de Arauio soltei- 
ra. 

. 

Gonsalo Afonso nal. de. 
S. Vicente de Campos. 

Maria Glz' nal. da hes -  

Caterina da Silva nal. 

, . .  
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ARVORE 27: 
Auilas Bittencoorts Maduro 

Antonio Alvarenga de 
[ Siqra. Betencourt nal. 

da Va. Graciosa cid. 
de S. Po. + nas Minas 
do Cuiabá em 1764. 

Antonio Alvares de Si- 
queira Betencourt. 

O Pe. Francisco Bicndo 
de Siqra. O' Pe. Teodo- 
sio Aivares de Beten- 
' court de S. Paulo. 

D. Caterina Bicudo de 
Mendonça. 



ARVORE: 27.' 

Auilas Bitencolirts Maduro, ~lscendencia paterna 
de Antonio Aluarenga de Siqueira Betencourt 

. Gaspar Glz. Maduro 
Mel. Glz. Maduro. 

Matias de Menda. Be- 
tencourt da mesma. D ,  tgnes de 

Teodosio de Bcten- 
court da 2." Graciosa. 

D. Maria Furtado de . Betencourt S. Pra. Pe- 

da Graciosa com trata- 



D. Ma. da Cunha da 
Silvra. da Graciosa. I 

ARVORE 27.' 
fi; 
P 

Auilas Bitencourts Maduro, Ascendencia materna 
d e  Antonio Aloarenga de Siqueira Betencourt 

i 
O Capm. Belchior Glz. 

de Avila da Graciosa. 

I O Capm. Pedro da D. Catrna. da Veiga Es- $, 

Cunha de Avila dá Gra- pinola e Borja fa. de a 
ciosa. Mel. Pires de Figro. " 

Simam da Cunha Fra- Capm. mor da 2.' e de 2 
sam da Gracios;~. 1 D. Anna Espinola. 

I Frco. de Bovadilha Fra- m D. Brigida rte Borralhn sam da Graciosa. 
Frasam. c! Anna Lopes Lobam. 5 

5 

[. D .  Maria di. &lenda. 1 
Capm. João de Espi- 
nola Neto da Grosa. 

Sebastiam Luis Lisboa. 
Maria Garcia de Men- 

donça. 



ARVORE 27.. 

&ilas Bitencourts Maduro, Ascendencia paterna 
de Cntharina Bicado de Mendonça 

Anto. de Siqra. sal. de 
Portal. donde veio pa. 
a Va. de Stos. Proprie- 

Menda. nal. de Stos. 

Anto. de Siqra. de Men- 
da. N. Cid. de S. P. C. 
a 3 de Janro. de 1634. + a 11 de Dezo. de 86. Garcia Rois fo. de Gar- 

de S. P. + a 23 de Deza. lho. Arve. 1: 
Franco. de Siqra. de 
Mcndonsa N. Cid. de S. 

Victe. ta. de Dos. Dias. 
Po. 

Alonso Peres Canhama.. 

D. Anna Vital. 

Gaspar Afonso 

Magdalena Affo. 



ARVORE 27.' 
. . ..> 

Auilas  Ritencoitrts  Maduros ,  Ascendenc ia  materna 
de D. Cathcirina Bicudo de Mendonça 

Rodrigo Simoens. 
Gonsalo Simoens Chas- 

Joanna Jorge Chassim 

. 
Joanna Leme Chassim 
Irm. de Rodrigo Bicudo * 

AntonioBicudo de Bri- otro e de Isabel Rois 
Chassim Arve. 20.'. <ir I: de S. Migucl. D. 

Arve. 20.' 

. D. Maria Leme de Brito . 
Frco. de  Al- 

vara. nal. de S. P. fo. 
de  Anto. Rois de Alvar. 

Ribro. .tto. de Alvaren- 
gas. 0. Luisa Leme fa. 
de Alonso Leme e de 
Ignes Dlas tto. de  Le- 



ARVORE 28.' 

Var Pinto Ribeiro, Ascendencia paterna . . - 
de Antonio Vaz Pinto "5 :* 

:$ 
r Anto. Vas Pinto nal. e .:j 

N." Cid. de S. P. + em 8 
1765, c. aos 24 de 90. 

de 1715. 
-?i 3 
. .< 

I 
3 
~? 
? 
.;i 
. I  
:i 

I J 
Antonio Francisco Ba- 
rue1 Pinto de Moraes 
Capm. de Infa Auar. 
pela creaçam das Tro- 
pas da Capia. de S. P. 
em 1766, casou com D. 
Maria da Annunciasam 
fa. do Corel. Francisco 

Pinto do Rego. 

I D. Mariana Leme nal. 
de S. Po. j4s em S. Pao- 
10 jazigo de seo Avó. 
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ARVORE 23.. 

Vez Pinto Ribeiro, Ascendencia materca de Antonio 
Vaz Pinto 

Manoel Pires q. foi 

João de Freitas nal. e Armo. Cav. em 1600. 
n. Cid. de S. P. + a 2 Mota cavo. de Cristo e 
de 70. de 1655. Ir. de Almoxarife de  Silves. 
Arnaude Freitas mer. 
de Sebam. Frz. Cardoso 

da Fasa. R. de Stos. em 
de junho de 1666 sepul- 

D. Maria de Moraes Pe- com seus Paes do Por- 
droso + a 19 de 7bro. , to Estevam Ilaiam Ma- 

de 1737. 

na]. e n. cid. de S. P. Ir. 
de  Po. de Moraes da Ar- 

D. Beatris fa. de Josn- D. Anna de Moraes q. 
2.. vez casou com 
Franco. Pinto Guedes * 

da Fonseca Osorio. Dos. Glz. d a  Ilha d a  Madra. nal. + a 30 de  



, . , , .  ARVORE 28.8 

Vaz Pinto Ribeiro, Asceitdencia paterna 
de D. Marianna Leme 

Frco. Enriques nal. da 
Ilha 3.' js. a onde vol- 

tou e morreo 

João Enriques de Si- Nascença passou a S. % 

queira nal. de S. Pau. ' P. com D. Frco. de Soi- 

10. fo. unico. 

Po. Gomes e de Ma. Af- 2 
fo. q. vieram com 3 fi- C 

D .Isabel Siqra. nal. de 
S. P. + a 4 de 7bro. de 

c 1713. AIonso Jorge na]. de 
Arrifa. de Soisa. Ma. 
de Siqra. nal. de S. P. 

- qra. nal. de S. Paulo. Maciel com qm. c. em 
1590, ia. de João Ma- 
ciel e de Paulo Cama- 
cbo ambos de Viana 
donde vieram com fos. 



ARVORE 28.' 

V u  Pinto Ribeiro, Ascendemia materna 
de D. Ma~ianna Leme 

Pernando Dias Paes Le- 
O Capm. Pedro Dias 

8 D. Lucrecia Leme 
* O Govor. Fernando 

Dias Paer. Leme 

Pascoal Leite Furtado 
D. Maria Leite da Silva 

D. Isabel do Prado 

D. Lucrecia Leme 

Garcia Rois 

. 
Garcia Rois Velho 

Isabel Velho 

D. Maria Garcia Velho. 

Giraldo Biting. 
D. Maria Biting. 

Custodia Dias 



APFONSO DE E. TAUNAY 

ARVORE 29: 

Cavalheiros Leitões Leites Furtados 

O Capm. Mel. Carvalho i Leite uat. e no. cid. de 
I S. P. Juis Ordro. em 

1765. Ir. do Capm. mor 
Miguel Pedroso Leite 
dos quatro q. foram de 
socorro ao Rio Pardo 
em 53, achou-se no as- 

salto da Fortalesa. 

Francisco Leite da 
Cunha na]. de S. P. 

J o a q ~ i m  de Oliveira 
Leite da mesma, e mais 

2 Irmaons. 

i D. Maria da Siha e 
Castro nal. de S. P. 









ARVORE 29.- 

Cavalheiros Leitões Leites Furtados. o 

Ascendencia materna de D. Maria da Silva e Castro 

F nal. e n.' cid. de S. P. 
Estevam Ortis de Ca- 
margo nal. e n.' Cid. de 
S. Paulo + a 17 de Mar- Jeronimo Barros. Chefe 

ço de 1731. 

S. P. + a 25 de Agto. < 

D. Maria Cardoso + D. Clara Parente fa. de 

nas Minas do Pilar nal. < 

de S. P. .. de N. Sra. do O. 

Paraguay mtas. vezes 
D. Ma. Cardoso nal. de com estragos dos Cas- 

oro. de 1680. 

Crystovam da Cunha 
D. Ma. Cardoso nal. de 
S. P. + a 23 de 7bro. 

D. Mecia Vas Cardoso. 



MOTAS MUDAS C A V A L G C ~ S  

ARVORE 30.' 

Mofas Mirandas Caualgantes 3 

João Leite de Moraea 
nai. e u.' cid. de S. Pau- 
lo onde seguio as Au- 

las ate Filosofia. 

Ignacio Xavier de Al- 
meida n. Cid. de S. Pau- 
lo e Tenente da Cavala- . 
ria Ansiliar da mes- 

ma em 1766. 

D. Maria de Toledo La- 
n. + em 1770. 
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ARVORE 30.. 

Motas Mirandas Caualgantes, Aseendencia 
mate rnn de João Leite de Moraes 

João Leite &a. 

, Anto. Pedroso Leite n. D. Ignes Pedroso dia. 2 
Cid. de S. P. + nas Ge- 

raes em 1719. 
Frco. Jorge &a. 

D. Anto. Gonsalves 
D. Isahel Rois &a. 

D. Anna de Oliveira 
nal. de S. Paulo. 

Dos. de Olivra. &a. 
Dos. de Oliveira 

Ame. 23.' D. Genebra Leitam &a. 3 
. D. Maria do Oliveira. 

Mel. da Cunha &a. 
D. Anna da Cunha. 

D. Caetana Pinto &a. 
., 

S '  . 





ARVOHE 30.' 

Mofas Mirandas Caualgantes, Ascendencin mater 
na de D. Maria de Toledo Lara 

I Innocencio Preto d e  
Ignwin Pretn nnl. e n: Portuual n. Cid. de S. - . - - - .. -- - - 

. de S. P. + a 11 de 1 P. Ouvor. da Capia. de  cid. _ - 

I x Fevro. de 1668. S. Vicente. o 
b. Maria Moreira 2 

! 
Frco. de Oliveira Preto rn 

Cid. de S. P. Rafael de Olivra. nal. ,# 
de Setal. + a 7 de  Ju-  E 

D. Catna. de Oliveira 
Costa nal. de S. P. + 

em 1770. 

I D caina.  DO^. nal. de nho de 1648. 2- mer. f2 
c D D. Catna. Dorta q. de 2 c ". A .  

Setubal veio pa. S. P. [" 

cas. com Pascoal Ribro. n 5: . 
Matias Lopes cid. de  S. $ 

Anto. Lopes de Medei- P. + a 25 de Mço. de 5 
ros Cmor. do Cnpia. de 1551, foi mampostro 2 
S. Victe. e tomou pos- mor dos Cativos. L. 

D. Isabel de Onhate 
se a 7 de Dezo. de 1655 D. Catna. de Mendros. 

Irm. do sarao. mor 
+ a 1 0  de junho de 75. fa. de Sor. Pires e Me- ! 1 cia Frz'. Mel. Lopes de Medeiros. . 
D. Catna. de Onhate Crystovam da Cunha de M 
cas. em S. P. a 20 de Onhate D. Mecia Vas 3 

junho de 1642. Cardoso. 



AFFONSO DE E. TAUNAY 

ARVORE 31.' 

Toledor Cunhas Gagos 

Antonio de Freitas de 
Toledo nal. de S. P. 

D. Anua Esmeria de To- 
ledo Rendon. . 

* 

D. Maria de Jesus Ren- 
don nal. de S. P. 





ARVORE a: 
Toledos Cunhas Gagos, Ascendencia materna de 

Antonio de Freitas de Toledo 

D. Anna da Rocha nal. 
de S. P. + a 15 de 8hro. 

de 1734 

I Do. Rois Sr. do Engo. 
da Madre de Deus no - Anto. Amaro Leitam anno de 1588. 

nal. e n. cidadáo de S. D, Isabel Leitam Sobra. 
P. Juis Ordro. em Stos. de DOS. ~ ~ i t ~ ~ ,  G~~~~ 

em 1017. de Luis Goes Fo. da C. k- 
e de D. Catna. V. em % 
1531 de Portugal. 2 

I 
Frco. da Fonca. Leitiio Õ 
nal. de Stos. + em S. P. Dos. da Fonca. Pinto 

Guarda mor da Rela- m 

I 
. . 

sam da Ba. passou a . 
D. Isabel da nal. Stos. Provedor da Faza. $ 
da c. 2.' ves com Re. e depois ouvor. da 2 
Dioso Arias de Araujo. '1 capia. de S. Vicente. 5 

. "  1 D. Aoolonia da Costa 

I D. Mariana de Sb nal. 
de S. P. + a 15 de 70. 

de 1734. 

nal. de Ba. + em S. P. 
em 1684. 

Enrique de S i  
D. Serafina de Almeida 

Alexo Jorge { D Maria de Siqueira. 



ARVORE 31.' 

Toledos Cunhas Gagos. Ascendencia paterna de 
D. Maria de Jesus Rendon 

Crystovam da Cunha 
João Vas da Cunha 

D. Simam de Toledo 

D. Anna Ribro. de 

Fioriano de Toledo Pi. , 
sa. 

Jogo Pires Roi8 

D. Frcn. de Nmda. Ta- D.  Mecia Roii 

D .  Branca de Almeida 
D. Maria de Lara 



ARVORE 31.e 

Toledos Cunhas Gagos. Ascendencia materna de 
D. Maria de Jesus Rendon 

i 
Anto. Lopes de Medros. 

Anto. Lopea de Medro#. 
D. Catna. de Medeiroa 

I 
Mel. Lopes de Medeiros 

Crystovarn da Cunha 
D. Catna. de Onhate de Onhate 

Ame. 16.' D. Mecia Vas Cardoso 

D. Antonia de Medeiros { 

I f D. Pedro Mateos Ren- D. Jogo Mateus Rendon 

I D. Ma. Mora. Cabra1 I don D. Ma. Buena de Ribern 

I Rendon 

i Luis da Costa Cabral 
D. Ma. Moreira Cabral 

D. Luzia Moreira 



Pontes Silvas Carvalhos -3 
i 

O Capitam mor Josb 
da Silva Pontes capm. 
mor da Cide. de Ma- 
riana, foi Alfes. de 
Dragoens de Mnas. Ge- 
raes nal. do Inficionado 
Antonio Pires da Silva 
Pontes Formado em 
mathematicas Capm. de 
Fragata da Ri. Armada 
Govor. da Capitania do 
Espirito Santo -i no 

Rio de Janeiro 

0 Capm. mor Josb da 
Silva Pontes Cavo. de 
Cristo mor. no Arraial 
do Inficionado. Dizia 
o Genal. Gomes Fie. q. 
em duas Pessoas vira 
um Cavalheiro perfeito 
Este da cintura a b a  
cho. O Capm. mor Luis 
JosB da cintura pa.. ci- 
ma. Este Gentil, aquele 

firme 

D. Mariana Dias Paea 
na. do Sumidoiro da 

Cide. de Mariani 





ARVORE 32.* 

Pontes Silvar Carualhos, Ascendencia 

. . 
rnilternn de Josd da Silva Pontes 

Pedro Nunes cid. de S. 

Pe. Belchioi de Pontes 1632 + a 18 de Mço, 
da Compia. de virtude 
e Profecia, sonhou o dia a 6 de No. de 26 e de 

e a ora em q. avia de 
. 

morrer porq. o dia an- 
tes.. + pelas 3 oras da Po. Domes: nal. de S. 5 
tarde a 22 de 7bro. de P. fo. de Amaro Do- 

mes. + a 13 de Fevro. r 1719 com ide. de 75 
annos nal. de S. P. D. Ignes Domingues de 

Pontes nal. de S. P a u  
lo Frega. dita 

D. Susana Roia Borba 
+ a 27 de 7bro. de 1743 
Ir. de Pe. Mel. de Bor-. 

Porba acima do Rio Parti sendo Ca- 
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OS JESUITAS E OS INDIOS 
MAROMOMIS na Capitania 
de São Vicente 

Serafim Leite S. I .  

A O começar o movimento de unificação da Lingua 
Geral tomaram contacto os Jesuitas com os in- 
dios Tapuias, "como quem diz selvagens" E, ao 

mesmo tempo que infiltravam entre êles a lingua tiipi, 
aprendiam a sua própria. Estes indios, uns'vieram ter á 
capitania de S. Vicente, e chamavam-se Maromomis (ha 
transcriçóes diferentes: Maramimis, Marumimis, 
Mammomins, Miramomis, Guaramemis; outros apare- 
ceram nas capitanias de Porto Seguro e Ilheus, e eram 
conhecidos com o nome de Aimorés. A lingua de uns 
e outros era diversa da geral, e os Jesuitas aprende- 
ram-nas ambas (1). . 

Não consta que da actividade linguistica dos Pa- 
dres com os Aimorés resulta~sem obras escritas. Dos 
Mammomis fizeram vocabulário e catecismo.. . 

(1) - Pero Rodrigues, Vida de .4nchieta, em Annaes d a  
Bibl. Nacional do Rio, XXIX, 199. Teodoro Sampaio, O Tupi 
M Geographia Nacional, 3.' ed. (Baia, 1928) 266, lê "Miramo- 
mis. corr. mnra-momi, a gente miudn ou de pequena estatura". 
Adoptamos a forma maromomis, não como decisão etimol& 
Bica, mas porque a vimos com frequência e 6 a Única exequi. 
ve l  em português, para traduzir a forma latina maromomofi- 
cam, dada no documento original, que reproduzimos abaixo 
na nota 10. 



O primeiro contacto com os Maromomis realizou- 
se durante o Provincialato do P. Marçal Beliarte (1587- 
1597) ; e deixaram ligados os seus nomes a estes índios 
o P. Manuel Viegas e o Ir. Pedro de Gouveia. A fonte, 
donde nos constam estes factos, é Pedro Rodrigues. 
Escreve êle em 1599: 

"Os anos passados, em tempo do P. Marcal Beliar- 
tc, Provinc:al que foi desta h v i n c i a ,  começou o P. 
Manuel Viegas de tomar noticia da lingua de um gen- 
tio, mui fero e bravio, a que chamam hlaromomis. 
Vive esta gente em uma serra, que está sôbre o Rio de 
Janeiro e S. Vicente. em espaço de obra de duzentas 
léguas. E tem diferença do gentio, que vive pola cos- 
ta. em algumas cousas. Têm uma só mulher, não co- 
mem carne humana, dormem no chão, quando muito 
sóbre folhas de árvores, e contentam-se com terem os 
pés pera o fogo e têm muita variedade de linguas. Os 
que vivem pola costa dormem em redes com fogo de- 
Itaixo, e têm uma só língua em todo o Brasil desde o 
Rio da Prata até o famoso Rio das Almanzonas [Pero 
Rodrigues contrapõe Tapuias em geral (não si> Maro- 
momis) e Tspisl. O Padre Viegas, com a sua santa 
~uriosidade, chegou a tanto que fêz catecismo naquela 
lingua [dos Mamomominsl de que se podem ajudar os 
que a aprendem. E ja agora se ajuda um Irmão, que 
é discipulo do Padre, natural da Alta Alemanha, O 

qual reside em uma das Aldeias, e tem a seu cargo os 
Maromomins, que tem suas casas junto dela. E o Pa-  
dre foi-se para a casa de S. Paulo, donde vai visitar 
outra aldeia da mesma gente. E pouco e pouco os vai 
ajuntando, e os anos passados fêz comigo que fósse dar 
favor a esta gente, com ihes dizer a primeira missa na 
sua terra. Quererá Nosso Senhor trazer obreiros que 
levem tão santa obra por diante, vencendo as dificul- 
dades que nestas empresas cada dia se oferecem" (2). 
-- 

(2) - Pero Rodrigues, Carta da Baía a 19 de dezernbri, 
de 1599, Bibl. Nac. de Lisboa. fg. Cx.  30, 82, n." 7, 2.i pági- 
na; Archiv. S .  I .  Rornanum, Bms. 15, 473-473v. O P.  Antó- 
nio de Matos depois de falar no ano de 1588, diz. referindo-se 
á catequese do P .  Viegas eodern lempore, António de Matos, 
De Prima Collegii Flurninis Januarii Znstitutione, 31vt. 



Em 1604 pensava-se em abrir residência entre êles, 
na região de Piratiniuga. Propô-la ao Padre Geral u 
Congregação Provincial dêste ano; e a resposta, favorá- 
vel, recomendava que se estabelecesse a resLdência em 
lugar seguro, ao abrigo de ataques dos índios, para não, 
ter que se abandonar depois, com grave dano dos mes- 
mos Mammomis (3). 

rais perigos não eram imagináriosi parte por cau- 
sa dos índios, parte por causa dos colonos. Viu-se is- 
to no ano de 1593 em que a Camara de S. Paulo proi- 
biu, sob pena de multa pecuniaria, degrêdo ou açoites, 
qur ningukm fosse negociar com os Maromomis, "en- 
quanto a terra não estiver bem segura, porquanto ha- 
viam ido 18 algumas pessoas, e se vieram, com deixa- 
rem escandalo entre os'&tos Guaramemis" (4). 

Os Maromomis catequizados foram absorvidos na 
massa geral dos índios. Alem daquela aldeia na co- 
marca de S. Paulo, havia outra junto á Aldeia de S. 
Barnabe, do Rio de Janeiro; e em 1599 celebrou tam- 
bbm a primeira missa entre êles o mesmo P. Pero Ro- 
drlgues, a convite do Ir. Pedro de Gouveia, encarrega- 
do da sua catequese (5). 

O P. Rodrigues, que era então Provincial, tinha em 
grande estima êste irmão e chegou a pedir para Roma 
que se ordenasse; dava, como motivo principal, o sa- 
ber a língua dos Maromornis, que só êle conhecia. fóra 
o P. V:egas, seu mestre. Todavia o P. Geral não ace- 
deu, observando que êsses tais, depois, servem de pou- 
co; e seria uma tentação para outros (6). Nem poris- . 
-- 

(3) - Arch. S. I .  Roman.. Congr. 51. t.  318. 
' (4) - Actar dn Cn~nara de S. Paulo, Resoluções de 31 de 
julho e 14 de Agosto de 1593, I, 466-469; cf. Fernão Guerreiro, 
Relação Anual, I, 381, onde escreve que os Maromomins antes 
eram contra os Portugueses; e depois, com a intervenção dos 
Padres, têm igrejas e ajudam os brancos. 

(5) - Pero Rodrigues, Arch. S.  I .  Roman.. Brm. 15, 
473-473v. 

( 6 )  - Pero Rodrigues, Carta de 27 de agosto de 96, Bras. 
2, 92. 



so drixou o Irmão Pedra de Gouveia de prestar rele- 
vantes serviços na catequese daqueles índios (7). 

Na segundo década do século XVII insistiu-se de 
novo na necessidade de abrir residência em "Piratiuin- 
ga, nos Moromonins". Porque, a-pesar da licença, não 

'se i?nha ate então posto em execução. Estes Indios vi- 
l iam de pinhões que são "maiores que os, nossos". Os 
Padres iam a s u a  Aldeia, periodicamente, mas deviam 
ter ali residência fixa, porque senão (e é éste o prinii- 
pal argumento para a criação da residência) os Maro- 
momis "tornam a.o seu natural que i. irem para os ma- 
tos" (8). 

Tiveram estes indios o primeiro conhecimento dos 
Padres por noticias levadas por um indio cativo, e de- 
pois liberto, diz Simão de Vasconcelos, por  iuterme- 
dio do Padre Anchieta. Os Maromomis, assim infor- 
mados, vieram ter a Bertioga. Recebeu-os bem o ca- 
pitão. E logo foram catequiza-los os Padres Anchieta 
e Viegas. Referem os bibgrafos de Anchieta, que êle 
começou o vocabulário desta lingua. Contudo, de- 
morando-se apenas quinze dias entre os Maromomis, 
pozco mais poderia ter feito que recoliner alguns no- 
mes Em compensação, o P. Viegas, ficando si>, levava 
"a casa os filhos dêles, pequenos, para que, aprenden- 
do a Lingua Geral, depois lhe servissem de intérprete". 
E, com o tempo, "tresladou nesta nova, lingua a dori- 
trinn que estava feita para os 'indios da costa, e féz 
uocabulán'o muito c~i>~oso, e ajudou o P. José a com- 
por a Arte de Gramitica, com que facilmente se apren- 
de" (9). 

(7) - O I r .  Pero de Gouveia, cujo nome alemão, não cons- 
ta dos documentos, era natural de Edister. Ainda vivia em 
1607, última referência. Já não aparece no catálogo de 1610. 
O de 1598 tem: "Petrus de Gouveia ex Edister in Germania, 
nnnoruin 31. Obiuit aliqnot annos domestica officia, postea 
didicit linguam brasilicam et Maromominorum, et  Indis ius- 
triiendis se exercet. Coadiutor tcmporalis" (Bras. 5,. f. 39v). 

(8) - Algrimas ndi7ertenria.s para a Procincia do Brasil, 
Roma, Vitt' Em. Gess. 1255, 15v. 

(9) - Pero Rodrigues, Vida de Anchieta, em .4nmes d a  
Bibl. Nac. do Rio 200-201, 285; ef. Serafim Leite, Pr.' 'rnerra 
biografia inkdila de Josd de  Anchieta, (Lisboa, 1934) 15; Vas- 
concelos, Anchiefa, p .  184-187; Paternina, Vita, p.  261; Valle 
Cabrul, Bibliographio in  Annaes, VIII, 299.  



Conservar-reão vestígios de tão preciosos docu- 
mentos linguisticos? Ati. agora não se nos depararam, 
pelo menos com a denominação dêstes Indios. 

Do seu autor testemunha o P. Joáo de Almeida: 
"Um Padre, Manuel Viegas, em S. Paulo, Pai dos Ma- 
rumomins, do qual disse o P. Cristovão de Gouveia, Vi- 
sitador Geral desta Província, que, ainda que não vie- 
ra de Portugal a ela por outra causa, senão só por ver 
ao P. Manuel Viegas, tivera por bem empregada sua 
vinda, mm todos aeus trabalhos" (10). 

(10 )  - Testemunho citado por Vasconcelos; Vida  do  P.  
João d e  Almeida, p .  76. Manuel Viegas era de Mamão, distrito 
e d i o c ~ s e  da Portalcgre. Faleceu com 7 5  anos d e  idade em 
Março de  1608 (His f .  Soc. 43, f .  65v., que não traz dia n e m  111- 

gar. Fez os votos de  Coadjutor Espiritual e m  S .  Vicente,  n o  
dia 24 d e  maio de  1582, e m  mãos d o  P .  Anchieta (Lus .  19, f. 
6 ) .  Reza assim o catálogo de  1598: " E m  Piratininga. P. Em- 
manuel Viegar e x  Moruão, dioeces. Po~talegrensis ,  unnoruni, 
65 .  f irma uaietudine; ndmissus in Sociefatem onno 1556. Stu- 
duit  gmmmaiicae e i  casibus ionscienciae quantum fui& saiis 
ad sacros ordines. Didicit Rrasilicam l inguam et Maromomiti- 
cam. I n  docendo pueros elementarios, et erudiendis indis  et 
confessionibus uudiendtu, semper uersatus est. Coadjutor spi- 
ritunlis forniatus a18 onno 1582 i31.n~. 5, f.40?. 





UM DOCUMENTO INEDITO DA 

REVOLUÇAO DE 1932 

Paulo Duarte 

N AS linhas de combate, a revolução de 1332 foi, por 
assim dizer, literariamente dissecada. Xáo houve 
batalhão que não tivesse o seu historiador. Bom 

ou máo, optimo ou pessimo, sobretudo pessimo, cada 
chmnista afoitau-se a metter na rua um volume des- 
criptivo daqui110 que viu, ou daquillo que não viu. da- 
quillo que fez ou devia ter feito. . . Dahi esta farta livra- 
ria revolucionaria, a principio, avidamente devorada, 
depois recehida com malicia e por fim quasi coberta 
de ridiculo pelo nenhum interesse historico e mesmo li- 
terario. Só a retaguarda podese dizer não teve o seu 
historiador. Al@;uns relatorios industriaes, um volume 
relativo á acção dos engenheiros e a mais nada, quasi, 
a t a  reduzida a publicidade do que aqui atraz se labutou 
enquanto, nas frentes, batia-se muito, sofria-se bastan- 
te, morria-se com regularidade e. muitas vezes. ate fu- 
gia-se satisfactoriamente. . . 

Quanto a acçáo do Quartel General, instdlado a rua 
Conselheiro &rispiniano, d d e  da I1 Região Militar, 
não fora um depoimento locgo, mas demasiadamente 



apaixonado do general ~ l i n ~ e r ,  ficiira totalmente inedi- 
to até hoje. A mesma coisa com referencia ao Palacio 
dos Campos Elyseos; a mesma coisa relitti~amente iis 
secretarias de Estado. Dahi o terem ficado ate hoje des- 
conhecidos episodios de importancia capital e que fun- 
das transformações deram ou poderiam ter dado ao 
movimento armado de 1932, e consequentrmente ar: 
Brasil. 

Desses episodios? constituem, sem &vida, um dos 
inais notaveis, as negociações em favor do reconhecimen- 
to da belligerancia paulista pelos paizes estrangeiros. 

A prymeira lembrança dessa providencia que, effr- 
ctivada, teria modificado profundamente a guerra pau- 
lista, não partiu nem das forças militares, nem do go- 
verno civil. Foi uma alta autoridade estrange ra  quem, 
conver~ando com o sr. Nino Gallo, então assistente do 
cel. Marcondes Salgado, no (2. .G. da Força Publica, 
lembrou a possibilidade de São Paulo pleitear :t 

belligerancia, cansa directa talvez de uma victoria 
imediata, dadas certas facilidades e vantagens inter- 
nacionaes, dentre ellrs, a franca entrada de armamento 
pelo porto de Santos. 

Ao par da suggestão, transmitti-a ao general Klin- 
ger que deu á idéa a importanc:a que realmente tinha, 
incumbindo-me com interesse, de todos os passos ne- 
cessarios. 

Inicialmente, procurei 9 governador Pedro de To- 
Ieda, nos Campos Elyseos, que, velho diplomata, levan- 
tou a primeira d:fficuldade seria: por intermedio de 
quem, o pleiteamento da belligerancia? Sem o menor 
eontacto com o Rio. de Janeiro, como poderia São Paulo 
communicar-se com as representações estrangeiras? 

Pensou-se então dirigk-se São Paulo, directamente, 
a cada paiz, lembrança logo posta de parte, dada a im- 
possibilidade disso, lembrada pelo professor Gama Cer- 
queira que, presente 5quelle momento nos Campos Ely- 
seoe, fora chamado a coiiferencia. Foi quando, ante a 
amizade longa com diversos consules de São Paulo, ti- 
midamente, olhos no embailador Pedro $e Toledo, auto- 
ridade maxima no assumpto, indaguei sobre si as ne- 
gociações não poderiam ser encaminhadas pclos con- 



sules aqui acreditados. O dr. Pedro de Toledo a;~oioii 
o alvitre, convidando-me mesmo a deixnr immediata- 
mente o Palacio para "sondar" os meus ?migos ertran- 
geiros. Procurei um delles, o mais intimo, com o qual 
mantinha a melhor intimidade. merecedor da minha 
hteira confiauga. Sua opiniáo foi a de que com a boa 
vontade de ires ou quatro outros membros do Corpo 
Consular poderia São Paulo pleitear vantajosamente 
a sua belligerancia. Quanto a elle niio hesitou declxrar- 
se enthiisiasta da causa paulista, em favor da qual se 
punha. A ante tamanha boa vontade, principiamos a 
discutir as primeiras prov:dencias. 

O corpo consular de São Paulo não conseqiiira des- 
fazer, até aquelle momento, as grandes difficuldades em 
cornmunicar-se não só com o estrangeiro, como com a 
Capital da Republica, rewltante da confusão e das res- 
trições trazidas pelo movimento. Assim o primeiro pas- 
so seria facilitar essas con~municagões pelo menos com 
o R/o de Janeiro. Isso feito, tran~~mittir-se-ia a cada em- 
baixada o pedido a ser formulado directamente aos 
consules pelo Governo Revolucionario. 

O franqueameuto consular f o i  immediatamente 
conseguido do general Klinger por meio dc officio que 
eu mesmo redigi por ordem do comandante supremo 
das forcas revolucionarias e que este assignou e, desde 
logo, fez cumprir. E' o seguinte referido documento: 

"S. Paula, 1 de agosto de 1932 

Assumpto: Franquia telegraphica ao Corpo 
Consular. 

4 
O General Rertholdo IClinger ao director da d 

Repartigo dos Telegraphos. 1 
, . 

Tem este o fim de solicitar-vos as necessa- .:!i 
rias ordens no sentido de ser aberta franquia = ~- .. 
telegraphica a favor dos membros do Corpo i4 .. - Consular que desejem communicar-se com as ,.,:, . 
embaixadas ou legacõesdos respectivos paizes .-.g 

' C  no Rio de Janeiro od, directamente, com os go- .. . j 

vernos das nações que representam. ~ ~ 2 :  

.4 



Esses despachos serão gratuitos nada de- 
vendo essa Repartição receber dos seus trans- 
mittentes. 

Saude e fraternidade . 
(a.) - Genernl Klinger" 

Effectivada esta providencia, voltei aos Campos 
Elyseos onde dei contas ao governador Pedro de Toledo 
dos passos feitos. Ahi já se achava o professor Gama 
Cerqueira, chamado pelo primeiro logo ap8s o tele- 
phonema avisando a minha visita. Agora, a necessidade 
urgente era a redacção do pedido de helligerancia. 
Lembrança de Gama Cerqueira, fui encarregado della, . . incumbencia qiie acceitei com a condição de, feita a pri- 
meira minuta, recebesse emendas e suggestóes de outras 
pessoas melhor especializadas em assumptos de Direito 
Internacional, inclusive o proprio embaixador Pedro de 
Toledo. Nessa occasião, diversas outras pessoas havi m 
chegado ao Palacio. Dentre ellas os drs. Chrjstiano 11- 
tenfelder Silva e Joaquim Sampaio Vidal, este ultimo 
director do Departamento Muni'cipal, do Governo Pro- 
visorio, empossado a 23 de maio. Não sei si por infor- 
mação de um ou de outro tivemos couhecimeiito de al- 
guns estudos interessantes feitos pelo dr. Francisco 
Malta Cardoso. Solicitei um encontro com este, afim de 
obter os elementos, que, porventura, Malta Cardoso pos- 
suisse afim de tirar elementos que pudessem servir ao 
trabalho a ser redigido. Identico pedido fiz ao dr. 
Francisco Morato, por intermedio de Joaquim Sampaio 
Vida1 e,-no dia seguinte, em meu escriptorio, B rua D. 
José de Barros, 36, de posse de todos os dados, aliuha- 
vei a primeira redacçáo do officio que o Governo 
Revolucionario de São Paulo devia entregar aos diversos 
cousules presentes na Capital. Esse ante-projecto foi 
dactylographado em algumas copi'as que, pessoalmente, 
distribui aos srs. Pedro de Toledo, Malta Cardoso, pro- 
fessores Gama Cerqueira, Francisco Morato e Walde- 
mar Ferreira, este secretario da Justiça do Governo de 
São Paulo. 

Uma u l h  reunião re=alizámos ainda nos Campos 
Elyseos, com a pi'esença de todas essas pessoas e ahi fo- 



rem approvadas as emendas, poucas aliiis, dado o 
aproveitamento das suggestões e estudos daquelles pm- 
fessores e de Malta Cardoso, a serem feitas no documen- 
to que, defiiiitivamente redigido, assim se apresentou: 

"São Paulo, 31 de Julho de 1932. 

Excellentissimo Senhor: 

Na qualidade de Governador de São Paulo, 
por acclamação do Povo Pauliita, do Exercito 
Nacional e da Força Publica, dirigimo-nos a 
vós como autoridade que, no momento actual, 
passaes a assumir, além das consulares, tam- 
bem funcções diplomaticas, para pleitear, pe- 
rante a Nação que dignamente representaes, o 
reconhecimento da belligerancia entre o Esta- 
do de São Paulo e a Dictadura. 

Ao tomar essa attitude, não tem São Paulo 
em mira apenas os seus proprios interesses, co- 
mo membro da Federação Brasileira, para que 
retome esta o seu rythmo de ordem e de lei, 
senão ainda os grandes interesse que aqui de- 
fendeis do vosso paiz e dos vossos compatricios. 

O reconhecimento do estado de belligeran- 
cia é previsto nas leis internacionaes e envolve 
apenas uma questão de facto. E esta se veri- 
fica no momento actual, em nosso Estado. 

O fechamento dos portos paidistas e o iso- 
lamento em que as convenções internacionaes 
collocam São Paulo e os altos negocios de que 
elle é centro, não podem permanecer indefini- 
damente á mercê de uma dictadura que se op- 
põe á instauração do regime constituciona1 no 
Brasil. 

Este estado de coisas, que poderá prolon- 
gar-se por muito tempo, causando sérios emba- 
raços e prejuizos ao commercio mundial, só o 
reconhecimento da belligerancia poderá atte- 
nuar. 

Todos os -requisitos para esse reconheci- 
mento, baseado nas exigencias das leis inter- 



nacionaes, mostram-se claros ante um estudo 
calmo da situação paulista. 

O direito de hostilizar 6 negado pelas na- 
ções cultas a agrupamentos ou partidos qiie. 
embora importantes e ?alidificiidos material- 
mente, não podem ser ouvidos por ellas por 
lhes faltar a estes o caracter primordial de um 
paiz: - a soberania. 

Entretanto, desde que o Estado rebellado 
surja com todos os caracteristicos de uma na- 
ção, não deve ser tratado como siniples insur- 
recto, uma vez que esteja subrogndo nos direi- 
tos e deveres do proprio Estado contra o qual 
se rebellou, constituindo-se eni parcella provi- 
soriamente autonoma, independente c soberana. 

Senhor do poder; exercendo-o effectiva- 
mente em largo territorio; assegurando a or- 
dem, o respeito absoluto aos direitos indivi- 
duaes e patrimoniaes dè estrangeiros e brasi- 
leiros, respeito maior do que o do inimigo pe- 
los mesmos direitos - como vós mosmos sois 
testemunha; fazendo a guerra e respeitando as 
leis, os costumes e as corivençóes da guerra; 
dispondo, emfim, em grande escala, de elemen- 
tos economicos, materiaes e moraes para pro- 
longal-a, indefinidamente, até á victoria final 
- São Paulo, ao lado de Matto Grosso, conta 
nesse instante com todos os elementos necessa- 
rios ao reconhecimento que pleiteia por vosso 
internledio, pois, conio é sabido, " ... as na~ões  
estrangeiras, impellidas pela necessidade. ac- 
ceitnm, para as siias relações exteriores, todo 
governo de facto, qualquer que seja sua ori- 
gem, uma vez que esse governo exerça effeeti- 
va e realmente os poderes soberanos no paiz, 
ou pelo menos seja obedecido por uma larga 
maioria da população. " (LAFAYETTF, Pr . 
Dr. Int., vol. 1 - pag. 60) .~ 

Estas palavras do grande jurisconsiilto bra- 
sileiro iilustram mais do que outro argumento 
o que se expoz. 



5Po Paulo. 31 de Julho dc  1932. 

r.s."r.L 00 ro"r-*.DO- 
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Ex~c l l cn i i s r imo  Senhor 

N a  qiialldadc de  Governador de São Paulo. por acçii- 

mrqxo do povo pauliria. do Excrcilo Nacional c da Forw Publica. dirigimo-lios a r63 

rorno autoridade qur. na momcnro sciual. pnlraer n assumir. além das conrularer, 

tambem iuncgecr diplomrricar. para pleitear. perante a Nacáo que dignarnentc rcpre- 

h r i i m  sendo. deixamos cm vossas m i o ~  o rncrn~i i i l in~i ir i r .  

to dn qucatão que conheceis tertrmunhnlmcnte c podertis. por i r ra  mnmo.  i l l u r~ rs l -a  

com o VOSSO W ~ C C C T  ~nsuspeilo e ru ior i i rdo.  

Ao solicitar a t r rn rm is r ío  deste. pelar vias naturacr. ao 

ror= Governo. tcmoi a honra de apresentar-vos os protestos de nossa elcrads conri- 

dcracáo r acatrmcnto. 

Ssudc c frr tcrnidrdc. 

ao -una. Sr.  

no, consui 

e- ... ..... . -- 
Govmidor de %o Paulo 
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Resta verificar e provar a existencia d.o go- 
verno autonomo, da maneira referida pelo mes- 
mo autor, de accordo com a bôa doutrina in- 
ternacional. 

Anteriormeilte ao, movimento revolueion?.- 
rio, governavam São Paulo as mesmas autori- 
dades que hoje o dirigem. Apenas oseu chefe, 
exonerado do cargu de Inierventor, passou, por 
acclamação plebiscitaria, a exercer o de Gover- 
nador de São Paulo Alliado a Incta, Matto 
Gr,osso ficou sob a jurisdição administrativa e 
politica do primeiro, o qual chamou a si todos 
os negocios coneernentes tambem as repartl- 
ções federaes. 

E', portanto, o mesmo governo regular 
constituido que, ireste momento, exerce o seii 
poder sobre São Panlo e Matto Grosso. I) que 
quer dizer que o territorio de sua jurisdição não 
s6 é enorme, como constitue o florão do terrl- 
torio brasileiro. 

Por sua vez, a autoridade governamental 
é garantida por forças militares numerosas, or- 
ganizadas (Exercito Nacional em boa parte e 
Força Pnblica) que a sustentam e não permit- 
tem a invasão inimiga. 

Uma unanimidade de mais-de oito milhões 
de homens, que esta é a população de São Pan- 
10, sem contar a de Matto Grosso, acclama, ap- 
plaude, collabora na estabilidade da situação 
paulista e no reforço militar para a guerra. 

São Paulo, não ha quem o ignore, é a mais 
importante unidade da Federação Brasileira, 
e, por si s6, contribue com cerca de 70% da to- 
talidade da renda nacional. . A  parte adversa, 
portanto, esta reduzida financeiramente a me- 
nos de 30% da arrecadação de todo o paiz. 

Não é necessario mais para salientar a im- 
portancia economica que se impõe a favor do 
governo que temos a honra de chefiar e que, 
perante v b ,  se apresenta. 



Só uIn argumento poderse-ia opp6r politi- 
camente: - a organização regular da gover- 
nança adversa contra o governo de facto exis- 
tente em São Paulo. 

Nem tal pode ser allegado. A dictadura no 
Brasil foi imposta pelas armas em outubro de' 
1930. Pelas armas foi imposto o governo de 
São Paulo em julho de 1932. Ha mais: - é que 
o inimigo de São Paulo se bate pela permanen- 
cia indeferida de um poder arbitrario e São 
Paulo lucta pelo restabelecimento do regime 
legal em toda a Federação. 

Por ahi se vê, ficou perfeitamente estabele- 
cida a organização de um governo com razóes 
mais do que sufficientes para pretender o reco- 
nhecimento de sua belligerancia, com funda- 
mento em larga doutrina brasileira. 

E não é só a doutrina do Direito Brasileiro 
que assim se submette á razão ineluctavel do 
facto consumado: 

En rede générale, la guerre est une lutte 
armée d'Etat á Etat. 

Mais i1 peut aussi arriver que le droit dii 
pouple soit violé par le pouvoir créé par le peu- 
ple lui même, et qu'il surgisse entre le peuple 
et Ic gouvernement, un conflit qui prenne les 
proportions d'une vérztable contestction publi- 
que. Dans ces cas lorsque le parti qui combat 
pour réaliser un but polit2que derient assez 
fort pour posséder et exercer en fait des pou- 
voirs analogues ?i ceux de l'Etat, quand i1 peut 
organiser une armée et emploie une force ar- 
mée régulierément organike pour resoudre 
Ia question pendant entre lui et le Gouverne- 
ment; on ne peut nier z i  Ia lutte ainsi engagée 
le caractère d'une guerre, ni refiiscr d'appli- 
quer aux combattants de chacun des belligi- 
rants le droit de guerre. 

Si ce parti grandissait en force et eu auto- 
rité, s'il avait un tresor, une armée régulière- 



mente organisée, un gouvernement qui pren- 
drait la responsabilitk des acts accomp1:a par 
les membres de I'association, s'il combattait de 
bonne foi en respectant les lois de guerre, s'il 
donnait des garanties séPieuses d'ordre, s'il ten- 
tait oiivertement á la realisatiou d'un but poli- 
tique opposk a celui ponrsuivi par le pouvoir 
conslitué, i1 serail hors de doute que les acts de 
ce oarti ne nourraient nluü tomber stius le coun 
du'droit penal; MAIS QUE LA LUTTE A' MAIN 
ARME'E QU'IL SOUTIENDRAIT PREKDRAIT 
LE VE'RITABLE CARACTE'RE DE LA GCTER- 
RE". (FIORE - Nouveau Drt. Int. Piib., - 2.' 
ed. - vol. 111 - n." 1.265). 

Modernamente, os exemplos são numero- 
sos. Citam-nos em grande cópia, PAUL FAU- 
CHIILF, Tr. Dr. Int.: BONFILS, Droit Inter- 
national Publique, n." 1.046. 

-E ainda recentfssimamente, KARL STRUPP 
fecha o assumpto de modo decisivo: 

" RECONAISSANCE COMBIE BELICrE- 
RANTS. Cette reconaissance suppose une in- 
surrectlon ayant pris les proyorlions Zune 
vraie guerre, c'est a dire, d'une guerre faíte par 
des insurgks politiquement organisés sous gou- 
vernement responsable, exerçant les pouvoirs 
souverains sur un territoire defini et ayant l'in- 
tention et Ia capacite de remplir les obligations 
de la neutralité". (Trt. de Dr. Int. Univ. et 
Europ. et Amer. - pag. 51, edição anno de 1927). 

Claras, perfeitas, ahi eatáo jusiiiicadas as 
razões de São Paulo. 

Negada a autoridade do poder central, 
exercida pelo revolucionario a plenitude da 
administração sobre o territorio do Estado, com 
respeito absoluto ao Direito, não mais se lhe 
podem fechar os portos e costas ao commercio 



internadonzl, por um méro acto. aviso ou com- 
municação da governo combatido. 

No caso de São Paulo, nem é preciso ap- 
pellar para o soccorro da moderna doutrina 
norte-americana, creadora do recolibedmento 
da inaurreigo desde (li!". embora iml>ortante, 
a revolução armada vão apresente os :res es- 
senciaes requisitos da helligerancia. 

São Paulo não p!ete:a os favgres que esta 
doutrina facilita porquc, preparado para a pre- 
lente lucta, a mantem pelos modos e do fhrma 
que conheceie pessoalmente e já tempo neces- 
sario correu para comprovação dos nlludidos 
requisitos imprescindiveis e ex:steittcs 

A melhor prova poderá ser dada pelo tes- 
temunho do proprio Corpo Constilar, n unica 
entidade, neste momento, completamente insus- 
peitn para falar iio caso. 

Ante o exposto, surge limpida a conclusão: 
A be1l"erancia pleiteada por São Paulo 

pode ser reconhecida porque, sendc condiçõer 
essenciaes para isso: governo regular; força 
armada que o saistente; territorio, -- possue: 
iim governo constitiiido (chefe, secretarios e 
todo o apparelhamento de Estado soberano); 
força armada que mantem livre o territorio do 
Estado, em choque com as íropas iiiimigas; 
territorio enorme sob a sua soberania. 

Accresce ainda que esse territorio, como se 
affirmou atraz e o sabeis, é o florão do paiz: 
que a população (m,ais de oito rnilhses de ha- 
b:tantes) é a mais activa e a mais rica do Bra- 
sil; que esta populacão contrihiie com muito 
mais de metade da renda federal. Finalmente, 
ha ainda a salientar que a causa de S ~ I  Paulo 
é a Lei e a do inimigo, o arhitrio. De ambos os 
lados os governos não foram constituidos. pelo 
voto, mas pelas armas. 

Assim sendo, deixamos em vossas mãos o 
encaminhamento da questão que conheceis tes- 
temunhalmente e podereis, por wso mesmo, il- 



lustral-a com o voz50 parecer insiispei!~ e au- 
torizado 

Ao solicitar a transmissão destr, pelas viai 
naturaes, ao vosso Croverno, temos a honra de 
apresentar-voe os protestos de nossa elevada . 
consideração e acatamento. . 

Saude e fraternidade. 

Ao Exmo Sr. 
D. D. Consnl d . .  . . . . . . . . . . . ., em São Paulo. 

(a) Pedro de Toledo, 
Governador de S5o I'aolo" 

E' a primeira vez que este importantissimo docu- 
mento, 9 mais importanie talvez da Revolução Paulista, 
rae publicado. Poiicas pessoas até agora tem delle co- 
nhecimento. E i ~ s o  porque foi impresso tim numero de 
e::emplares estritamente necessario, de accordo com o 
numero de consules entáo presentes em São Paulo. 
Todo o trabalho de hnpressão e distribuiçáo foi dire- 
etamente superintendidos por mim, de modo que os pou- 
cos exrmplare~ que sobraram permanecem até hoje eni 
meu poder. Além dos entregues i s  autoridades estran- 
geiras, algumas das quaes não foram aliie encontradas, 
embora tivessemos noticia de que aqui se achassem, sG 
estes officios não entregues e ma& um que ficou com 
o governador Pedro de Toledo e a ultima pmr2 de re- 
visáo, em meu poder, os qiie hoje existem. Destes, acabo 
de fazer entrega á Bíbliotheca Municipal, ao Museu do 
Ipiranga e ao Instituto Hi~.torico e Geograph'co de São 
Paulo, um exemplar a cada instituigão, lodos com a 
assignatura autographa do governador Pedro de Toledo. 

A impressão foi confiada ii Casa Garraux, tendo 
nelln tomado parte apenas o xr. J .  Freire e um linoty- 
pista das officinns Garraux e mais, Tristáo Fonseca, 
pessoa da minha confiança e que se achava então tra- 
balhando no Palacio dos Campos Elyseos. Fizemos pes- 
soalmente a revisão  da^. provxs que iam sendo inutiliza- 
das á medida que corrigidas, restando apenas a ultima 



n qual. como disse, ainda se encontra em meu poder. 
Promptos os officios, ainda em meu escriptorio, Tristáo 
Fonseca e Nino Gallo dactylographaram os nomes e os 
endereços dos consules, depois do que os submetti assi- 
gnatura de Pedro de Toledo. 

A entrega-de cada documento foi ainda realizada 
por nós tres, pessoalmente. Alguns consules não escon- 
deram o seu enthusiasmo pela causa de São Paulo; ou- 
tros receberam o documento sem mais conimcntarios. 
Via-se bem, entretanto, que todos tinham sido bem in- 
formados e alguns até trabaihados, pelo dentre elles 
que melhor amigo nosso se mostrou. áquelle momento 
terrivel, a mesma personalidade estrangeira aíraz re- 
ferida. 

Um pequeno incidente deu-se no Consulado dos Es- 
tados Unidos, cujo titular, antes de receber a menw- 
gem queria a prova de que eramos realmenle porta- 
dores autorizados dos Campos Elyseos. Naturalmente, 
nem cartões de visitas possuiamos, mas o pragmatismo 
do consul não admittia replicas e foi preciso telephonar 
ao Palacio para que a mensagem fosse officialmente 
recebida, embora com manifesta má vontade, que nos 
arraigou a desconfiança de que com os Estados IJnidos 
São Paulo não poderia contar. Todos estes cpisodios 
permaneceram ineditos, porquanto a importaiicia e re- 
serva do assumpto fez que ficassem em segredo, não 
tendo a imprensa feito a menor referencia a respeito. 

A leitura simples do officio do governo revolucio- 
nario denota a preoccupação de frisar o ra r~c te r  na- 
cionalista da revoluçáo de São Paulo. Esta, a pedra de 
toque de toda a campanha e de todas ss exploraçi3es 
feitas contra o movimento paulista. Por meio da pecha 
separatista ou de intervenção estrangeira, tendo sido 
no norte do Brasil até explorada a causa do movimento 
como uma "revolta de italianos" é que os governos es- 
ladoaes que então apoiavam a dictadura conseguiram 
aliciar ingenuos roceiros nortistas para os seus bata- 
lhões que vinham combater-nos nas diversas frentes. 

Dentro desse principio genuinamente nacional, M>- 
mo membro da federação e defensor desta, que se ela- 
borou o notavel documento a que Pedro de Toledo ap- 
poz a sua assignatura. 



Este ponto de vista est&, cristatinamente exposto 
logo no segundo periodo do officio. Em plana inferior 
foi collocada a reabertura dos portos paulistai fechados 
pelo governo dictatorial, golpe cujos preiuizos para São 
Paulo não precisam ser enumerados. Não só os interes- 
ses paulistas os prejudicados, tanto quanto estcs os de 
outras nações cujo intercambio commerciil cem São 
Paulo são por assim dizer o intercambio dellai. com o 
Brasil. Com base nesses pontos. depois de frisar o in- 
tuito maior da revolução que seria o restabelecimento 
do regime constitucional e a reposição da poliiica bra- 
sileira nos verdadeiros principias que orientaram a re- 
volução de 1930, o importantissimo documento passa a 
analysar todos os aspectos da questão em face do Direito . 
Internacional, nem só sob o ponto de vista da doutrina 
como o da jurisprudencia aceita e fitmada entrc os po- 
vos mais civilisados. 

Mantendo áquelle instante um governo, sinão re- 
giilarmente. pelo menos constituido da mesma forma 
por que o tinha sido o dictatorial; uma força armada 
que o sustentava e territorio enorme sob a sua sobera- 
nia, isto B os Estados de São Paulo e Maito Grosro, nada 
mais faltava ao governo revolucionario orgmimdo a 23 
cle maio e reconhecido a 5 de julho de 1932 para plei- 
tear juridicamente a medida que ia solicitar ás ,@-andes' 
poiencias. * 

Entretanto, como argumentacão extraordinaria, an- 
nexo ao officio de belligerancia. foi enviada uma expo- 
sição clara da impossibilidade de ser o litoral paliiisla 
bloqueado effectivamente pelo governo federal. A este 
falleciam os meios necessarios pars que tal bloqueio 
fosse absoluto e isso por dois motivos, em prirceiro lu- 
gar pela insufficiencia de unidades da esquadra brasi- 
leira para constituir uma linha intransponivel nas cos- 
tas paulistas e, em segundo lugar, a attitude sinão fa- 
voravel, pelo menos de neutralidade, assumida até en- 
tão pela Marinha, ante a revolução de São I'aulo. 

Dentro de uma argumentação juridica, rapida, mas 
segura, foi elaborado ainda por mim com os mesmos 
elementos um segundo documento, como o primeiro, 
até este momento inedito e que é o seguinte: 



"IMPOSSIBILIDADE DO BLOQUEIO 

DE SXO PAULO 

"On peut supposer que le gnuvernement 
d'un pays ait ?I lutter contre unp insurrection; 
celle-ci étant maitresse d'un ou plusieus ports 
de ce pays, le gouvernement lkgã1 declare fer- 
.mer au commerce étranger ces ports; I,E GOU- 
WRNEMENT QUI FAIT CETTE DECLAHA- 
TIONNE POURRAIT PRE'TENDRE LA SAN- 
CTIONNER eu conf:squant pour violation de 
blocus les navires qui se rendraient dans lea 
ports proclamés fermés." (FAUCHILLE - 
Droit Int. - 2.0 vol. - n." 1.590) . 

Para a realisação do bloqiieio dos portos e do li- 
toral paulistas, fallecem os meios do que dispõe a 
dictadura . 

" . . .os bloqueios para serem obr'gatorios de- 
vem ser mantidos por força sufficiente para 
impedir realmente o accesso do litoral do ini- 
migo. SABER SI E' FICTICIO OU EFFECTIVO 
O RL0QIJE:IO E' QIIESTÃO L)E. k.4CT01'. 
(TITO FDLGENCIO - Dr. Int. P~bb. - 1932 - 
p a g  93). 

9 1 1  ainda mais expressamente, a declaraqdo fe'ta 
em Paris a 16 de abril de 1856 A QUE V ERASI!. 
ADHERIU: 

"Os bloqueios, para serem obriqatorios. devem 
ser effectivos, iqto é. mantidos nor força euff?- 
ciente para prohibir realmente o accesso ao 
litural do inimigo." (CLOVIS BEVILACQU.4. 
Dr. Pub. Int. - vol. I1 - 5 285). 

Ora. é notoria n deficlencia naval da edquadrn 
de que, dispõe a dietadiira. Mesmo, entretanto, tal 
não se dkssc, o Corpo Con~iilar de S .  Paiilo já deve 



.O. mr iwlac, gu. I. .m.a.on.n, di" PiY.  li, I lutr .  'mire ".r iniur..,ion: 

rei* ri hmt m.itcnre dun ar phrlrui i  pons de ce P ~ Y . .  I* mnrrniemeat I ~ I  d i c lnc  

f e m o  an mmnierre (iranvr .r. porli; LE COUVERNEMENT Q U I  PAIT CETTE 

DECLARATION NE POURRAIT FRSTENDRE LA SANCTIONNER rn rmfi.. 

e... I wur riolitirn d .  blwa k. ".a,., pui i. .."d,iia< 6.". I., O,,, p.mI"6' I<.. 

m€r, (FAUCHILLE - Dn. Dmh lnr - l' rol. -r,: I . I m )  

Para - rsih.açLo do bloameio dos pano. r do litoral ean11si1.. I i I I ~ c m  D( meio3 6 r  mr diip6e 6icudu.a. 

. . . 03 biqmeibs pin scrcn obrip.toria devem ier maoiidn pn h r  .ullIerna para 

i m w i r  riaimai3e o accnso do liiorzl do baimiso. SABER S I  e' FICTICIO OU EF. 

FECTI\rO O BLOQUEIO E '  Q U E S T I O  DE FACTO,. (T ITO FULGENCIO - 
Dr. I L  Pnb. - 1911 - W. 93). 

03 anda mais npel.amtnie. a drrlaraCo Irixa cm Pam i 16 de abril de IBS6 A Q U E  O BRASIL hDHERIU:  

.Os blogueios. p i a  irrem ~brisatO50.. $crrrm .=r e l l . r U r ~ .  úlo t suol i& pn I a t i  

s d i i c i c ~ t e  m a  prohibir realmmtc o ie<r.ro ao l i t o d  & i n i m l p .  (CLOViS BEVI. 

LACQUA. h. P.b. lnr - m l  I! - I Bb). 

Ora. r nalaria % deliricaris nasal d i  eigludrm d< que Li;$. % dielidn.. Yr.o>o. rnvmntO.  ul nlo u dllir. o 
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, c I .by i t n in r in l  n m n k  of i h i p .  ard 1-bs u i! r=* m u c h  d r i r c ~ m r ~ l a ~ i ~ o  

round I* rnoath 01 tbe prohibI,id -L W H E R E  T H E  ARCH FAILS  I N  ANY O N E  

P A R T  T H E  B M K A D B  ITSELP FAILS  ALTOGETHER?  (PHILIMORE - ImL 

I.- - t 3 - ! 293,. 





ter provas mbejas da attitupe senão favoravel, aci - 
menos neutra das forças da Marinha, em face do 
movimento de São Paulo. 

. 
Com esquadra insufficiente ou neutra no confli- :~,&$ .: 

cto, como poder8 a dictadiira manter no exienso li- ;? toral paulista o bloqueio absoluto "by stationing a i$ 

number of s b i ~ s .  and formine as it were an a 
arch of circom;alation round &e mouth of thr .i 
proibited port. WHERE THE ARCH FATLS IN 
ANY ONE PART, THE BLOKADE 1TSELF 
FAILS ALTOGETHER? (PHILIMORE - Int . 

Mas com a entrega apenas do officio qovernamental 
e do documento annexo, não estava conseguido tudo. A 
transmissão como precisava, foi feita. Prov:dencias se 
tomaram no Rio, pelas diversas embaixada?, os porme- 
nores dessas, todavia, e seus resultados peniianecem se- 
cretos nos respectivos archivos. Por intemedio do Con- 
sul que se mostrou todo nosso, fomos recebendo noti- 
cias, 6ra Nino Gallo, ora eu, do encaminhamento do 
pedido de São Paulo. Era tal a boa vontade desse gran- 
de amigo de São Paulo que, por seu intermedio e com 
ordem do general Klinger, lhe fiz a primeira encom- 
menda de armamentos para as forcas paiilistas. Essa 
ordem escripta, em papel do Sanatorio Santa Catharina, 
onde ainda aqueile general se achava em tratamento da 
ferida recebida no desastre que victimou o coronel 
Msrcondes Salgado, trazia o primeiro pedido de arma- 
mento a ser-nos entregue logo ap6s o para breve espe- 
rado reconhecimento da belligerancia: 25Q metralha- 
doras pesadas; 50.000 fusis e 50 milhões de cartuchos 
ogivaes, armas e munição ambos de calibre de 7 mil- 
limetros; e ainda 12 aviões de caça e 8 de bombardeio. 

Eram de tal ordem as informações que tinhamos 
de embaixadas no Rio e mesmo do estrangeiro, sobre 
o reconhecimento da belligerancia, que essa ecommen- 
da inicial foi dada, na mais absoluta segurança. 

Estavam as coisas neste pé, quando deixei o Q. G. 
da rua Conselheiro Chrispiniano, para assumir o posto 
em que devia permanecer aZ& o fim, na frente norte, 



como soldado da 2a. D.  I. O., commandada pelo co- 
mnel Euclydes de Figiieiredo. 

O facto da belligerancia depender agora exclusiva- 
mente da resposta dos paizes estrangeiros e, na situa- 
ção em que se achavam as negociaçóes já exclusivamen- 
te no terreno politico, sem necessidade da influencia 
pessoal junto aos consnles, de um lado, e a violencia da 
luta nas frentes de Queluz e Villa Queimada, de outro, 
fizeram que não ma:s me preocupasse com r bellige- 
rancia até quando, em 5 de agosto, uma carta do dr .  
Paulo Moraes Barros, secretario da Fazcnda, me acor- 
dou de novo para as negociaçóes. 

Dias antes, em Queluz, havia mandadq uma carta 
ao general Klinger, pondo-o ao par da nos:a situação 
na frente e declarando-me inteiramente prompto a vir 
collaborar junto ao Q. G. caso assim o csiqissem os 
"negocios" que havia eu encaminhado na Capital. 

A carta de Paulo Moraes dizia: 

"S. Paulo, 5 de Agosto de 1932. 
Amigo Paulo Duarte. 
Com os meus melhores cumprimentos. ve- 

nho, por meio desta, pedir-lhe noticias da 
incumbencia que lhe dei junto ao Consiilado ... 

Esperando para breve uma sua resposta 
por carta ou, melhor, pessoalmente, me suhs- 
crevo com toda a estima 

(a) Paulo de Moraes" 

A incumbencia referida na carta referia-se mais a 
questão do armamento para cuja encomrneuda eu 
havia consultado e recebido approvação do secretario da 
Fazenda do Governo Revolucionario. O lembrete, en- ' 

tretanto, me fez voltar a dias atraz, motivo por que es- 
crevi uma longa carta ao Consul nosso amigo. Desta 
carta, extraio os seguintes topicos: 

"E a belligerancia? E o armamento? Veja 
si resolvemos para breve as duas coisas. Si você 
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tiver opportiinidade de consegiiirnios esse ar- 
mamento e desde que a bell.gerancia seja um 
facto e, si necessario, eu mesmo poderei partir 
para a Europa. A assistencia internacional que 
pleiteamos é importantissima, mas relativamen- 
te pouca gente ahi se.está interessando pela coi- 
sa, na esperança de um final prosimo que nós, 
os combatentes, admittimos seja, talvez, remoto. 

Mesmo eu não possa ir, dada a impossibi- 
* dade de abandonar este sector, em cujas linhas 

estou integrado, o Nino será admiravel exe- 
cutor da missão. Mas necessito de uma palavra 
certa sua, nem que seja confidencial, afim de 
orientar-me numa resposta que devo dar ao 
governo de S. Paulo. Sobre tudo poderá você 
enviar-me resposta pelo mesmo portador des- 
ta". 

Nino Gallo partiu com a carta. Esperei ansiosamente 
qualquer resposta, mesmo porque havia recebido tam- 
bem uma outra de Joaquim Sampaio Vida1 que dizia: 

"julgamos util a sua presença na retaguarda. O Nino 
diri  a você algumas razões. Diariamente apparecem 
causas que você poderia deslindal-as. Pense e resolva". 

Essas razões explicadas pelo portador eram, prin- 
cipalmente, as negociações da belligerancia. 

A minha situação na frente, agora commandando o 
Trem Blindado, não permittia um afastamento siquer 
de 24 horas. Dahi o meu anseio por noticias da parte 
de traz. Estas vieram ã volta de Nino Gallo, alguns dias 
depois. Uma carta do nosso amigo estrangeiro e escla- 
recimentos verbaes sobre as negociaçks que caminha- 
vam lentamente mas com segurança. Minha ida á Ca- 
pital parecia não ser mais muito urgente. Por isso per- 
maneci na frente norte ate que o dia 28 de setembro 
daqnelie anno de 1932 tornou inutil qualquer outro es- 
forço pela belligerancia. 

E ahi estão os documentos que possuo e os factos 
que conheço referentemente aos esforços de São Paulo 



para obter o reconhecimento de sua belligerancia. In- 
teressante 6 que esse assumpto relevantissimo não me- 
receu mais do que pequenas e rapidas referencias dos 
chronistas da Revolução de São Paulo. 

Apenas em seu memorial, publicado na Revista 
Brasileira, de agosto de 1934, o general Klinger, falando 
de minha pessoa, refere-se incidentemente ao facto: 

"O dr. Paulo Duarte cuidou especialmente, 
com muito carinho, da ligação com o corpo 
consular e ~obremodo trahnlhou junto ao mes.. 
mo no sentido de obtermos o reconheciniento 
da nossa bellCgerancia que cobiçavainos para 
illiidir as difficuldades de aequisição de mate- 
rial bellico no estrangeiro. Cedo, porkm, de n6s 
se afastou, alegando ir a frente do valle do 
Parahyba em busca de um amigo doente ou 
ferido. Lá se deixou ficar e lá foi um bravo. 
Um bello dia, recebi, pelo sr. Xino Gallo, um 
recado de que o Sr. Paulo Duarte mandara di- 
zer-me que estava prompto a voltar ao G. Q.  
G. e que quando eu quizesse o chamasse. Res- 
pondi ao FX. Nino Gallo que eu não mandara o 
sr. Duarte para onde estava, tambem não pen- 
sava em chamal-o". 

Por este periodo verifica-se que o proprio chefe 
militar da Revolução relativamente pouca importancia 
ligava á questão da belligerancia. O illustre chefe via 
nella apenas a parte util A aquisição de material bellico 
no estrangeiro. 

Este trecho, aliás, merece uma rapida analyse, de 
outra natureza. Observa-se nelle, ao lado de uma exces- 
siva generosidade para commigo, o contraste de uma 
maldade, tambem excessiva: "Um hello dia recebi pelo 
sr. Nino Gallo um recado de que o sr. Paulo Duarte 
mandara dizer-me que estava prompto a voltar ao G. 
Q. G. e que quando eu quizesse o chamasse. Respondi 
ao sr. Nino que eu não mandara o sr. Duarte para onde 
estava, tambem não pensava em chamal-o". . . 



A tradugo fiel disto seria: O sr. Paulo Duarte pa- 
rece não estava sentindo-se bem na frente e "mandara 
dizer-me que estava prompto a voltar ao G. Q. G. e 
que quando eu quizesse o chamasse", ou melhor fizesse 
que elle voltasse.. . 

O amargor do chefe militar de 1932 para com 
o coronel Euclydes de Figueiredo, amargor que se dis- 
tiiia em todo o seu deuoimento, transbordava at& os 
amigos mais chegados deste.. . Dahi aquella afinetada 
que o illustre general não poude sopitar. Vejamos um 
pouco. 

O unico recado que enviei ao-general Klinger e que 
este recebeu e que já acima a elle me referi, 6 o de que 
foi portador Nino Gaiio, conforme o proprio autor do 
memorial declara. Mas este recado foi escripto. Uma 
carta, aliás longa, a segunda carta que, da linha de fren- 
te ihe enviei. 

Em referido documento, depois de dar contas da 
situacão de Queluz, onde nos achavamos, eu dizia ao 
general Klinger, textualmente, o seguinte: 

" Si houver necessidade de minha preeen- 
ça em São Paulo para qualquer commissão 
~hportante, como os casos que ahi encaminhei, 
estou á sua inteira disposição, pedindo mandar 
as suas ordens aqui para Queluz, no Q. G. do 
Coronel Theophilo". 

SO isso. Só e mais nada. Não ha outro recado ver- 
bal ou escripto. Não havia quem, conhecedor do as- 
sumpto, como o era o general KLnger, não visse nisso 
outras referencias que não as questões da belligerancia 
e do armamento. Este, reafirmo, o unico recado que, a 
respeito, enviei ao autor do amargo memorial, onde a 
serenidade do narrador muitas vezes está completa- 
mente obumhrada pelo fé1 que dedica ao coronel Eu- 
clydes de Fimeiredo. Recado escripto que existe ainda 
por copia em meu poder e em original em poder do 
general. Isento pois de qualquer outra interpretago 
feita com severidade. 



Delle se não podia inferir nem arrependimento por 
haver deixado o quartel general de S5o Paulo, coisa 
que nunca senti, nem vontade de abandonar o valle do 
Parahyha, de onde saimos apenas quando obrigados a 
tomar o caminho do exilio, nienos perigoso talvez, mas 
onde a miseria humana se revelaria com mais nudez, 
com mais veemencia do que nas trincheiras do Valle 
do Parahyba. 

Mas tudo isso não interessa a este pequeno 
commen2ario. O que vale neile é o documento at6 
agora inedito e que, pela primeira vez, se publica, 
com a sua interpretação authentica. 



RECENSEAMENTOS ANTIGOS DO BRASIL 
Sergio Milliet 

(DO DEPARTAMENTO DE CULTURA) 

E XPLICA Molinari, em curioso artigo publicado 
pela revista italiana "Sapere" (I) o metodo se- 
guido nos recenseamentos da antiguidade, o in- 

teresse dos governos pelo assunto e as dificuldades que 
Ihes cabia vencer. Colecta oral dos dados, em virtude 
do analfabetismo generalizado, enormes distancias e 
vencer com meios reduzidos de lowmoção, impossibili- 
dade material, por falta de funcionalismo adequado. da 
analise mais complexa das informações, modestia rela- 
tiva dos erarios publicos, wnstituiam, em verdade, pro- 
blemas insoluveis para os antigos, obstaculos serios ao 
conhecimento exato das populações administradas. 

Deixando de lado a qiiestáo do metodo, cuja trans- 
formaçáo se deve, principalmente, a mecanização da 
vida e 6s facilidades de comunicações caracteristicas 
da civilizaqão contemporanea e cuja evolugáo se nos 
afigura de interesse exclusivamente tecnico, ser& ainda 
de importamia historica conhecer o modo por que se 
manifestavam os cuidados governamentais e as medi- 
das que tomavam as autoridades para melhor execiição 
dos tombamentos desejados. 

( 1 )  - Ano 11, vol. 111, n .  32. 



Antes de mais nada, porém, registemos as diferen- 
ças essenciais, facilmente verificaveis, entre os recen- 
seamentos ant?gos e modernos, em relação á significa- 
ção dos dados colhidos. 

Parece constituir um dos caracteres mais preciosos 
dos censos contemporaneos a simultaneidade das in- 
formações. Ninguem ignora que os dados destinados 
aos recenseamentos se recolhem, hoje, em dia e hora 
previa e exatamente fixados. Simultaneamente colhi- 
dos e referentes quasi seiiipre i "po111ilnç50 prese'eSen- 
te", ~efletein .3s iltidos, com uni maximo de precisso, :i 
situação demografica de toda a região recenseada, fó- 
ra  da influencia da mobilidade das populações hodier- 
nas, tão solicitadas, pela harateza e comodidade dos 
transportes e propagandas de interesses imigratorios, 
a se translerirem de um Iiignr para outro. 

Nos rcçenscanienlo~ antigos a simiiltaiieidade era 
impossivel, ou pelo 'menos mediante condiç6es de tal 
ordem complicadas - fixação com grande auteceden- 
cia da data do censo, por exempto -- que a &a reali- 
zação implicava na perda da atualidade. Por outro 
lado não tinham enl mira os governos conhecer a "po- 
pulação presente", mas sim a "população residente". 
O sedentarismo foryado, resultante das dif?ci~ldades de 
locomoção, a que aludimos, não impunha aos dirigen- 
tes a solucão dos problemas administrativos nos mes- 
mos moldes de hoje. Não tinham tão pouco os pro- 
blemas sociais a acuidade que apresentam. agora e a 
organização economica obedecia a regras mais sim- 
ples. Os impostos, razão sempre prepondera,nte no 
interesse das administrações pelo conhecimento exato 
do niimero e qualidade dos habitantes, recaiam, então, 

\quasi exclueivamente, sobre o morador fixo, o honiem 
do lugar, camponês ou proprietario. Escapavam com 
facilidade á ação do fisco os forasteiros. A não ser, 
porventura, através de taxas especiais, cobraveis sob 
forma de direitos de entrada, de passagem, etc., bem 
regulados por decretos, provisões, ordens regias, esta- 
vam eles isentos da interferencia fiscal e. admihistrati- 
va em geral, do servico militar, da contribuição para as 
obras publicas, etc. Em relação, porém, ao sudito do 



paiz não se dava o mesmo. O lidadão era obrigado a 
umas tantas obrigações e o registo de sua*existencia, 
principalmente quando possuidor de haveres, condi- 
cão primordial de uma boa administração. A legisla- 
ção sobre recenseamentos fazia-se por isso, severissi- 
ma. Previa penas pesadas, que chegavam ao confis- 
co dos bens e á perda de todos os direitos civicos para 
os que informassem erradamente ou dersiassem as in- 
formações. A modesta multa hoje aplicada, em certos 
lugares, aos transgressores das leis sohre o assunto, aos 
sonegadores de dados, em casos mais raros, eviden- 
ciam-se bem anodinas e testemunham da evolução da 
liberdade individual, tabu moderno ás vezes dos mais 
nefastos para os governos honestos (2). 

Mas, que procuravam saber os recenseamentos an- 
tigos e que procuram os de hoje? Limitemo-nos ao es- 
tudo dos recenseamentos regionais, a cujo respeito não 
nos faltam os elementos necessarios. 

Em 1920 estabeleceram-se questionarios para três 
censos distintos: deniografico, agriwla e industrial. 
Em relação ao pr'meiro procuraram-se saber o sexo, a 
idade, o estado civil, a nacionalidade, a profissão, o 
g r a u  de inetrcicão e as anomalias fisicas do recenseado 
Com respeito ao censo agricola a local:zação, area cul- 

=ma, onus tivada e total da propriedade, valor da me., 
que porventura pesassem sobre ela produções de va- 
rias especies pormenorizadamente, nacionalidade do 

(2) - O decreto federal 4017, de 9 de janeiro de 1920, 
~stabelece para os infratores. no seu artigo 18, as multas de 
rs. 50$ a 5008. O decreto estadual n .  6397, de 17 de atiril de 
1934, prevê um limite maximo de rs. 2:000P, em seu artigo 
(i.". Na epoca colonial a severidade era maior "porqiie toda a 
desohediencia bs leis d r  S. A. H.  deve logo ser severamente 
punida, determina o mesmo senhor (Antonio José d3 Franca 
e Horta) que verificqda a sua contumacia dê V. Mc6. as or.  
den precisas pa r i  serem presos". Docs. Ints vol. LVII, doe. 
C C ~ X I X .  



. 
proprietario. Quanto ao censo industrial cogitou o 
administrador de conhecer o nome do proprietario, o 
capital empregado na industria, o maquinismo utiliza- 
do, o numero de operarias e a importancia da produ- 
ção. Mudou a orientação em 1931. Procedeu-se. en- 
tão, paralelamente aos censos normais, a um recensea- 
mento escolar. Por outro lado, modificou-se o questio- 
nario relativo ao censo demografico, com o acrescimo 
de mais duas perguntas sobre a nacionalidade dos pais 
do recenseado e a sua religião. 

Visivelmente os problemas a serem solucionados 
já não eram, em 1934, os mesmos. de 1920, ou j B  se ti- 
nham por tal modo agravado que principiavam a me- 
recer os cuidados especiais dos governos. O recensea- 
mento escol,ar originava-se da necessidade dia a dia 
mals premente de atentar para a alfabetização mais 
rapida da população e, sobretudo, mais eficiente. 
pela melhor distribuição das escolas. As modificaçõeu 
introduzidas no questionario demografico tinham em 
vista o problema da nacionalização do imigrante. Era 
imprescindivel conhecer a ascendencia imediata da 
popnlação para julgar do grau de fusibilidade das di- 
versas raças e da capacidade de assimilação do elemen- 
to brasileiro. Em 1934 tomavam vulto maior as preo- 
cupaçóes sociais. A maior massa operaria forçava o 
estudo de problemas desconhecidos em 1920. Um in- 
querito mais serio se tornava deeejavel. A' doloros:~ 
interrogaqão "quantos somos?" acrescia-se um comple- 
mento "e como?". 

Todas esbas quefitóes não existiam na epoca colo- 
nial. Não interessava ao administrador da colonia o 
futuro social da raça mas tão somente o surto econo- 
mico imediato do pais. Tinha-se por objetivo a renda 
apmveitavel mais do que o progresso racial, possivei- 
mente prejudicial aos interesses da metropole. Por 
isso mesmo não entravam os recenseamentos de então 
na analise de inumeros fatores hoje de grande impor- 
tancia. 

Rastante simples eram os questionarios da epoca 
colonial. O mais das vezes restringiam-se os recensrea- 
mentos ao tombamento de tima vila e ath de uma fre- 
guezia. Mui raro se generalizavam. E mesmo quan- 



do isso se dava a diferença de datas na coleta dos da- 
dos tornava impossivel o levantamento de um mapa 
geral eficiente. 

Em 1803, em carta circular endereçada a todos os 
capitães mores da capitania, remetia o capitão general 
Antonio José da Franca e Horta, instruções sobre os 
dados a serem colhidos e a maneira de envia-los ao 
governo. 

"Cada capitão de companhia dividindo os mora- 
dores pelas suas classes e igualmente pelas idades e 
sexos de cada um (sic) enchera cinco mapas iguais aos 
primeiros que vão, resumindo afinal, debaixo de um 
ponto de vista, o numero total de seus moradores. Des- 
ses mapas particulares das companhias, formari 
V. Mcê., pelo mesmo metodo, o geral do seu distrito, 
que enviará por duas vias a esta Secretaria. Segue-se 
outro mapa, em que se descreverá (sic) as ociipaçóes 
dos habitantes, acrescentando-as ou diminuindo-as (7) 
segundo os empregos em que se ocupar esse povo. Nos 
três mapas imediatos se descreverão os casamentos, 
nascimentos e mortes anualmente acontecidos: e por- 
que ha distritos, que compreendem mais de uma px- 
roquia, os capitães das primeiras companhias recorre- 
rão aos parocos delas para Ihes darem, wmo Ihes é 
determinado, uma relação exata dos assentos dos seus 
livros. Estas listas devem ser remetidas a esta Secre- 
taria até fim de janeiro de 1804; o que cumpra. São 
Paulo, 29 de outubro de 1803 - Luiz Antonio Neves de 
Carvalho (Secretario) (3). 

Logo depois. em 1805, outra circular do mesmo go- 
vernador solicitava pormenores de ordem diversa, afim 
de completar as informações de qne carecia para o 
exito de sua administração: 

"Sendo indispensavelmente necessâno que na Se- 
cretaria do Governo existáo todas as noticias e conhe- 
cimentos de'quanto ha de mais notavel nesta capitania, 
para com toda a exacqáo e brevidade satisfazer aos 
mmtoa e diferentes objetos que S. A. R. e x i q  ser ihfor- 
mada, ordena o ilmo. sr. General que V. Mce. pela par- 

(3)  - Docs. Ints. vol. LV, doc. CCLI. 



te que lhe pertence haja de dar a resposta convenien- 
te aos pontos seguintes: 1 - Em que ano foi essa vila 
fundada, em tempo de que Governador ou General, 
2 - Que freguezias compreende o seu distrito. 3 - 
Quantas companhias tem de ordenanças? 4 - Qual o 
genero que o terreno produz em maior abundancia e 
que forma o principal artigo da agricultura de seus ha- 
bitantes? 5 - Que legoas tem o mesmo distrito, tanto 
em comprimento como em largura? 6 - Que benefi- 
cio publico precisa fazer-se nele para melhoramento 
de sua agricultura e comercio? O que V. Mcê. executa- 
rá com a maior brevidade que lhe for possivel. etc.. . . 
Luiz Antonio Neves de Canralho (4). 

Estavamos então, em São Paulo, num periodo de 
niarcada decadencia. As bandeiras do o.uro e dos es- 
cravos haviam despovoado as vilas mais prosperas e a 
cegueira das centralizações administrativas fizera o 
resto. Fossem quais fossem os motivos, e talvez mes- 
mo primassem os de ordem racial, como sugere Ser- 
gio Buarque de Holanda (5), vivendo dos "espaqos ili- 
mitados, dos projetos vastos, dos horizontes distantes" 
(6), cultivando a etica da aventura, tendo por ideal 
"colher o fruto sem plantar a arvore" (7), o portu- 
guês colonizador não se afeiçoava ao trabalho duro e 
lento da terra e dificilmente se fixava, defeito ou qua- 
lidade que nos legou e se verifica ainda nos indices ele- 
vadissimos da nossa mobilidade demografica. Um tal 
fenomeno se ampliava ainda na colonia pobre de re- 
cursos financeiros, vasia de mercados consumidores, 
deserta de meios de comunica~ão, campo ingrato para 

(4 )  - Ib. vol. LVIII, doc.  CXCV. 
( 5 )  - "Na obra da conqoista e civilização dos novos 

niundos coube ao espirito de trabalho (. . .) um papel muito 
limitado, quasi nulo. A epoca predispunha aos gestos e ás fa- 
çanhas audaciosas, galardoando bem os homens de grandes 
vôos. E não foi acaso o fato de se terem eiicontrad? neste 
continente, empenhadas nessa obra, justamente as naroes on- 
de o tipo trabalhador (.. .) encontrou ambiente menos pro- 
~iicio" - Sergio Buarqii? de Holinda, Raizes do Brasil, Jose 
Olimpio, ed.  1936, p .  22. 

(6) - Ib. p .  21. 
( 7 )  - Ib. p .  21. 



os homens de carater ponderado, mas de ilimitadas 
perspectivas para os aventureiros de toda especie ca- 
pazes de enfrentar os perigos e dificuldades da tema 
virgem na.esperança de um enriquecimento milagroso. 
E o fato preocupava a tal ponto a adminis~tração que a 
todo instante deparamos, na correspondencia oficial, 
com reflexões e comentarios mais ou menos desabusa- 
dos sobre o assunto: " (. . .) porque eu não tenho ordem 
regia para lhe mandar e alem dism em consequencia 
de uma representação minha a S. A. R. sobre a despo- 
voação em que se vai achando esta capitania e que não 
me era possivel fazer novas recrutas para esse desta- 
camento, me participou o Exmo. Sr. Conde de Linha- 
res, em avisa regio de 30 de dezembro ultimo, que S. 
A. R., conformando-se com o meu parecer, mandava 
expedir ordens aos governadores dessa capitania e de 
Santa Catarina para procederem a um recrutamento 
para esse destacamento de todos os paulistas que sem 
serem casados se acharem nas ditas capitanias haven- 
do desertado desta; (. . .) (8). 

J A  então o recrutamento constituia um problema 
. tanto mais diticil de resolver quanto somente os soldados 

dos regimentos de linha eram pagos, sendo os cidadãos 
obrigados ao serviço militar gratuito nas companhias 
de ordenanças. Mas com o despovoamento o comer- 
cio tambem perecia e decaiam as arrecadações. Don- 
de o verdadeiro desespero dos governadores. Atente- 
se para esta literatura deplorada: "Olhe-se agora 
para as  capitanias subalternas, em cuja classe desgra- 
çadamente entrou São Paulo até aqui, e não se verão 
senão necessidades e miserias; pobres de população, 
pobres de cabedais, porque mendigando de terceiras 
mãos para a disposição de seus efeitos os vendem pelo 
que Ihes querem pagar e compram o neces6ario pelos 
preços que Ihes querem pôr" (9). 

Em verdade o Generai conhecia os obstaculos que 
o meio impunha aos habitantes, mas observava, ao 
mesmo tempo, esse aborrecimento ao trabalho a que 
alude o escritor patricio: 

(8) - Does. Ints. vol. LIX, doc. CCXXXVI. 
(9) - Ib. vol. LV, doe. CCXLVIII. 



"Conheço muito bem que esta Capitania se acha 
a h d a  na irifancia, pelo que respeita ás utilidades que 
os homens podem tirar do seu terreno; mas a indolen- 
cia dos seus naturaes 6 um ob?ttaculo invencivel para 
que ella tão cedo prospere. Do aborrecimento ao tra- 
balho nasce a pobreza em que vivem, sempre faltos de 
meios para tentar qualquer empresa vantajosa, não po- 
dendo ainda congregados num districto, pagar a um 
sacerdote qiie lhes diga misia e administre os sacra- 
mentos necessarios. Taes são as circunstancias em 
que vive esse miseravel povo, e que eu não posso me- 
lhorar de condição, pelas restrictaa ordens de S. A. R. 
prohibirem absolutamente se façam novas despesas, 
seni preceder o seti Regio Beneplacito" (10). 

Fins mais positivos e imediatos presidiam entre- 
tanto ao estabelecimento de censos repetidos. Entre 
os documentos ainda ineditos do Arquivo do Estado en- 
contramos muitos recenseamentos anotados, eviden-s 
ciando claramente a preocupação imediatista dos re- 
censeadores. Já aludimos á taxação em generos OU 
especie para a qiial era mister o levantamento de rela- 
ções completas e precisas dos habitantes, suas ocupa- 
ções e propriedades. Tambem as obras publicas os 
justificavam. Com efeito, sem mão de obra e sem di- 
nheiro, avesso o indio ao trabalho e dado o colono ás 
aventuras do enriquecimento rapido, bem dificil se 
tornava a constriição de tima estrada ou de uma pon- 
te, de uma fortificação, eni defesa propria que fosse, 
de uma vila. Os recenseamentos permitiam a distri- 
buição discricionaria e proveitosa dos serviços e encar- 
gos. A's Camaras se determinavam tais ou quais tra- 
balhos, tais ou quais arrecadações. Mas não raro os 
vereadores, pessoas gradas do lugar, se opunham pas- 
sivamente ás ordens, recebidas, alegavam a impossibili- 
dade da coleta dos dados ou da caça ao contribuinte, 
faisificavam o numero exato dos habitantes, aumen- 
tando-o para a obtenção de regaiias ou a redução da 
quota pessoal. Não esmoreciam os capitães generais. 
Escreviam, aconselhavam, entranhavam, prendiam. Pa- 

-- 
(10) - Ib. vol. LVI, doc. LI1 



ra  construir um hospital em São Paulo escrevia o Ge- 
neral aos capitães mores da cidade, de Santo Amaro, 
Penha, Sant'Ana e S. Bernardo: 

"Ordeno portanto a V. Mcê. que formando uma 
lista de todas as pessoas de seu distrito que têm carro, 
os chame á sua presença e oi persuada a que por bem 
do Estado venha cada um deles dar duas carradas de 
pedra para a dita obra; e sri depois de os exortar a que 
voluntariamente o façam, si houver alguem que repu- 
gne faze-10 nesse caso lhe ordenará V. Mcê. a qqe por 
obrigação o faça ou venha S sala deste Governo dar-me 
a razão da sua repugnancia, sob pena de ser prezo e 
castigado como me parecer justo" (11). 

Como se vê não hesitava o Estado em intervir na 
vida particular sempre que o exigia o interesse coleti- 
vo! Belo principio de que se esqueceu a demrocracia 
liberal. Essa intervenção, alias, manifestava-se a 
meude e inumeras são as ordens de expulsão de vaga- 
bundos e mulheres de má conduta, ini-meros os casou 
de intervenção nos pleitos judiciais que ameaçavam 
degenerar em lutas de grupos ou familias. Na caren- 
cia da legislação, agia o Estado e resolvia os problemas 
sociais empiricamente, sob a egde do bom senso. 

Outras vezes serviam os recenseamentos para es- 
tabelecer a contribuição, per capita, dos habitantes e 
já a ordem de inicio da obra se acompanhava de um 
calculo sumario baseado no documento demografico. 
Assim, em 1767, para a construção de uma ponte, arre- 
matada por 225W00: 

"A Cidade de São Paitio ...... 1868 pessoas 
Bairro do Pari ............... 21 " 

Bairro dos Pinheiros ......... 82 " 
Pessoas que devem pagar são 1971 

.................. Bairro de Sant'Ana 390 
Freguezia de Juqueri ................. 413 
Tudo Go ............................ 2774 

Repartidos estes por 225$000 porque se 

(11) - Ib. vol. LVII, doe. CCXIV. 



arrematou a ponte toca a cada pessoa 
81 ria1 (sic) e ficam 306 reis por repar- 
tir (12) ". . 
Todos estes recenseamentos se referem a São Pau- 

lo. São tombamentos parciais, regionais, por assim 
dizer, e de interesse exclusivo para a administração da 
capitania. Ignoramos a data do primeiro recensea- 
mento geral do Brasil. Em todo caso em 1817, por or- 
dem regia de 21 de outubro, eram enviadas instruções 
para a realizacão do tombamento agricola (13) de to- 
do o pais. Será o primeiro? A falta de documentação 
impede-nos de responder. 

Mas é facil de compreender o interesse que desde 
então se manifestou pelo assunto. Com a mudança da 
Côrte para o Rio de Janeiro adquiria a colonia foros 
de metropole. A importancia do vasto dominio real 
aumentava concomitantemente. Tornava-se impres- 
eindivel conhecer as possibilidades brasileiras e o bom 
senso de D. João VI assentava sua politica no desenvol- 
vimento agricola da nova patria. Passara a grande 
febre da aventura. A capital transformava-se aos po11- 
cos num mercado favorave!. Com isso se desenvol- 
via o comercio, melhoravam as estradas e o imigrante 
sedentario principiava a chegar, impelido pela situa- 
cão europea, de instabilidade poiitica. Não se esque- 
cera Portugal de que as primeiras rendas da colonia ti- 
nham provindo dos produtos da terra, açucar, arroz, 
madeiras A agricultura, que já fizera a riqueza de 
Baia e Pernambnco e mesmo de São Viceiife podia no- 
vamente fLxar a população na costa e compensa-la da 
miseria das minas. O recenseamento ia informar so- 
bre o estado de sub produção do pais e a sua capaci- 
dade de tornar-se um dos celeiros do mundo. 

Especificam-se na ordem regia os pontos de inte- 
resse para o Governo. Eis os seis itens do questiona- 
rio: 1 - qual o nome da fregnezia em que está situada 
a propriedade? 2 - Qual o nome do proprietario? 3 - 
- 

(12) - Inedito, Papeis de recenseamentos, 1767 - Ar- 
quivo do Estado. 

(13) - Revista do Arquivo Municipal, X, 57 e XII, i 7 .  



Qual o nome da fazenda? 4 - Qual a sua extensão em 
testada e profundidade? 5 - Qual o estado das cultu- 
ras? 6 - Qual o numero de escravos? 

Esta uItima pergunta era de importancia capital. 
At& então a importação de hraços se fizera em escala 
reduzida. Mas j i  se cogitava de incentiva-la seria- 
mente, como prova esta carta circular do capitão gene- 
ral Antonio Jose da Franca e Horta, remetida a varias 
pessoas gradas da capitania, entre as quais todos os 
capitães niores: "Um certo numero de pessoas apai- 
xonadas pelo aumento da agricultura e comercio desta 
capitania se tem associado e disposto a fazer uma ne- 
gociação para Angola e Renguela, donde a troco de 
efeitos venha anualmente uma embarcação com escra- 
vos novos em direitura ao p r t o  de Santos. Esta asso- 
ciação patriotica, em que ji se acham assinadas as 
pessoas constantes da lista inclusa, devendo pelo me- 
nos preencher o fundo de oitenta açóes de 400$000 ca- 
da uma, se faz indispensavel completa-la com a assi- 
natura dos homens mais distintos e abonados.da capi- 
tania, a quem pela honra de seus sentimentos se faria 
sensivel não verem o seu nome contemplado na a t a  
lista. E' por tanto que eu convido V. Mc&. para que 
haja de figurar na 'dita associação, levado do desejo 
que tenho de promover no tempo do meu governo todos 
os r:ii>ir)i, (10 comercio que podeiii iitilisar a capitania, e 
tambem pela certeza de que a negociação projetada vai 
ser dirigida com toda a priidencia e segurança que 
cabem na ordem das enirsas lirimanas, afim de ligar o au- 
mento geral do comercio com o interesse e-bem parti- 
cular de cada um de seus acionistas, etc." (14). 

Constituia-se uma sociedade anonima, com o apoio 
aberto das autoridades, para o fim, de resto legal, de 
comerciar com escravos. Legal, embora deshumano e 
repugnante. Mas não nos cabe entrar na analise da 
moral da epoca, nem estabelecer um paralelo entre o 
fato que exprobamos e outros de identico calibre, po- 
rhm melhor mascarados, do comercio e industria de 
hoje. Bastaria lembrarmos as negociatas das fabricas 

(14) - Docr. Ints. vol. LVI, doe. CCCXXIt. 
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de munições e material de guerra, dos homens, do pe- 
troleo e do algodão.. . E tão importantes eram tais 
ihteresses, mais ou menos inconfessaveis, que levavam 
os dirigentes a procurar salvaguarda-los mesmo em de- 
trimento do bem estar coletivo, da saude publica, por 
meio de sugestões aparentemente honestas, em que se 
vislumbra entretanto a imposição mascarada de uma 
vontade governamental. Leia-se e medite-ee a carta 
enviada em 14 de dezembro de 1804 aos cirurgiões e 
professores de São Paulo e Santos, pelo mesmo capi- 
tão general austero e moralista, que tanto se preocupa- 
\.$i com a iiitrodução da vacina em Sáo Paulo I, a vid:i 
intima das inatronas paulistas: "Sendo-me constante 
o muito que se faz oneroso aos negociantes de escrava- 
tura a rigorosa quarentena que é obrigada a observar 
na praça de Santos, segundo as disposições determina- . 
das no regimento da Saude, tanto pela carestia dos vi- 
veres precisos para seu alimento, como da demora que 
daqui se lhe segue para a venda e dLcposição dos mes- 
mos escravos; porque não tenho em vista nas minhas 
providencias sepão felicitar os povos desta capitania, e 
prevenir os lastimosos estragos que resultam aos seus 
habitantes da epidemia de que vem infectada a mesma 
escravatura, desejando conciliar quanto possivel o in- 
teresse do negociante com a saude dos povos, hei por 
bem ordenar a V. Mcê. me informe com o seu parecer 
sobre este objeto, tendo presente as seguintes conside- 
rações: 

1 - Se passando-se a revista aos escravos novos, 
logo que eles chegam, e achando-se alguns com sinais 
decisivos de haverem tido bexigas, podem depois de la- 
vados e vestirem roupa limpa de que não usassem, es- 
tando junto com os outros, ser conduzidos sem receio 
de comunicação de contagio a qualquer lugar para que 
seus donos os queiram conduzir. 2 - Qual o numero 
de dias que, segundo um prudente calculo, devam apa- 
recer as bexigas, uma vez que a criatura se ache con- 
taminada do seu principio. 3 - Se demorando os es- 
cravoCYaqGla viia oito dias, sem sinal de febre, podeni 
subir para as visinhanças desta cidade, destinando-se- 
Ihes um sitio retirado isento de estrada e passageni, 



onde permaneçam; e mesmo se logo pode permitir-se 
o irem para os sitios e fazendas dos compradores, de- 
baixo da condição de os terem separados, atP comple- 
tar os quarenta dias de sua chegada, etc." (15). 

Longe de nOs a intenção de uma ihterpretaçáo ma- 
terialista da historia, suscetivel de irritar convicqões 
conservatlorab. Os fatos citados e os documentos em 
que nos apoiamos poderiam levar a considerações de- 
sabusadas. Mas somos otimistas e queremos, acreditar 
na evolução das sociedades, não carregando de ncgru- 
mes uma situação já por si das mais lameiitaveis. 

Os recenseamentos antigos tinham inegavelmente 
ciinho imediatista. Consolemo-nos com os recentes que 
já comportam outro aspeto menos interesseiro. Nestes 
se deparam preooupaçóes de ordem social e o desejo 
de um conhecimento objetivo das situações, o que bas- 
taria para angariarem o aplauso dos homem sensatos. 
Si os problemas não são os mesmos de antigamente, 
nem os interesses, identico deve ser o raciocinio cons- 
trutivo : conhecer para prever. 

Nesta materia, muito mais ainda do que em todas 
as outras, o levantamento geral do que existe se faz 
indispensavel a qualquer tentativa de progresso. A co- 
leta dos dados deve preceder a especulação, si quizer- 
mos obedecer ao metodo indutivo, uniw compativel 
com a nossa civilização posikiva. 

(151 - Ib. vol. LVI, doe. CXVIi. 









ICONOGRAFIA PAULISTA 

E M matéria de iconografia, ,S. Paulo não teve a ven- 
t u r a ~ _ d ~ m i T o  ..-L~~-- litoral, ... visitadas por -estran- 

o f i c i ~ & ~ + n - h a  que ,tinham fraco por 
desen o ou-p_oqs adidos 6s expedições que se diri- 
giam ao extremo o n a e .  A grandiosa haia do Rio de Ja- 
neiro deslumbrava a todo europeu, de Jean de Lery a;, 
midshipman Edouard Manet. A cidade do. Salvador era 
um prodigio de pitoresco com trezentas igrejas e capelas, 
a negrada formigando nas ruas; ou Pernambuco onde 
Franz Post e Ekout encontraram assuntos de intenso 
exotismo para a sua palheta. 5: Paulo isolado pela ser- 
~~3 sem acesso facil nem riquezas que atraiasem foras- 
teiros, mal podia ser vislumbrado por algum reino1 em 
exercicio de funções administrativas ou militares. Ora, 
naqueles bons tempos, em que as colónias portuguezas 
jouviam trançadas a curiosidade de outros povos, o 
síidito de S. M. Fidelissima não brilhava precisamente 
na pintura. Tampoueo teriamos recursos locaes, os me- 
lhores núcleos da população esparsos pelo interior, em 
JtÚ ou Taubaté, absorvidos pela lavoura, a capital ape- 
nas pouso de tropeiros, aglomerado de casas de taipa 
entre conventos soturnos, nelas e ladeiras quasi deser- 
tas para uso de habitantes profusamente mesclados de 
sangue índio. . 



Temos pois de nos voltar para o litoral onde no s& 
culo XVI, a cobiça do ouro enviava naus exploradoras. 
As expedições do tempo, e a capitania de Martim Afonso, 
não tiveram outra orijem. Dessa atividade, lucrou S. . 
Paulo as mais antigas ilustrações dos primordios do Bra- 
sil, graças ás aventuras de Hans  Staden.. Do livro do 
mercenirio alemão existem duas edições quasi simul- 
tâneas. A grimeira . de Francfort, 1556, feita provavel- 
mente longe das vistas do autor, mostra alguns perso- 
najens americanos trajados com roupões e turbantes de 
peregrinos da Meca. Talvês por este motivo publicou- 
se em Marpurg 1557, uma segiinda, em que Harum a1 
Rachid foi subsfituido por caciques nus. Ambas são 
hoje consideradas sumas raridades, ausentes de catálo- 
gos de livrarias taes como a de J. C. Rodrigues, e Na- 
cional de Paris. 

O chefe indio descrito por Hans Staden vem Zpro- 
dnzido em 1575 na Cosmographie Uniiierselle do ima- 
jinoso Thevet. Dominava Cunhambebe desde Angra 
dos Reis até S. Vicente, tão forçudo que podia levar aos 
hombros dois falcões, aguentando o recuo das peças 
quando abriam fogo sobre o inimigo! 

Na Ribliotheca da Ajuda, em Lisboa, ha um codice do 
fim do seculo XVI digno da idade áurea portugueza. Traz 
uma planta com perfis de edificaçóes de S. Vicente que 
a ,História da Colonização Porfuguesa do Brssil.nos re- 
vela no seu III yolugyc. A coleção de viajens do De Bry 
reune igualmente estampas conhecidas de edições an- 
teriores de' Staden, Lery, Tbevet, por sinal milito mais 
suntuosas que as orijinaes. Podiam os editores gastar 
ii vontade, com os melhores artistas e artifices, tão se- 
guro o êxito de qualquer livro versando terras exbticas. 

Nações como a Olanda, então no fastigio do poder, 
estavam obcecadas por colonias ultramarinas, i cata de 
informações sobre os periclitantes impkrios de Portu- 
gal e Castela. Estimulado pelo governo, empreendia 
Joris van Spilberghen um cruzeiro nos mares da Amk- 
rica, em que assaltou e aasolou navios e populações por- 
tuguezas. O livro, aparecido em 1610, e dedicado ao 
principe João Mauricio de Nássau, contem ilustração 
onde vemos um engenho de S. Vicente arder em chamas. , 



A união das corôas de Espanha e Portugal trazia 
desses encargos, atrairido as depredações de corsirios 
batavos e ingleses contra os mal defendidos portos do 
Brasil. A' guisa de compensação, apareceu eni -8 no 
planalto piratiningano, Ckspedes Xeria, que por moti- 
vos de defeaa ou por causada visinhança do Paraguai, 
levantou rudimentar planta da região. No sitio da vila 
de S. Paulo ocorre a casa, da câmara, muito tosca, p y  .~~~ ', lourinho B frente, ,. que serviu para a reconstitiii~ão in- 
serta na Vida c Norte do Rnndeiranto, de AIcantara 
Machado. 

!.Reforçadas as proibições de tocar no Brasil, somen- 
te esquadras como a do almirante Anson, podiam zom- 
bár das autoridades coloniaes, fundeando onde pensa- 
vam encontrar abastecimentos. E ao proseguir viajem, 
levavam comsigo desenhos de montanhas, ponto de re- 
ferencia para a navegação. Mas feitas a s  pazes entre 
Portugal e as nações do norte, romperam-se as hostilida- 
des dos lusos com os castelhanos. De ha muito, as monar- - 

quias ibhricas disputavam as ma j e n s  do Prata, e S. 
Paulo ia se tornar base de operações dos portngiieses no 
sul. Os mapas e instruções aos capitães generaes são 
precedidas de frontespjcios merecedores de serem co- 
lecionados, molduras da art.e caligráfica ensinada na 
corte de D. João V pelo insigne mestre pernambucano 
Maniiel de Andrade de Figueiredo. Não menos primo- 
rosas são as y m + s ~ e  cartelas dos cantos, todavia sem 
vistas ou personagens, que jnntariam o documento bis.- 
tórico ao decorativo, numa eventual reconstituição da 
vida paulistana. 

Com as portadas dos ofícios administrativos riva- 
lizam as dos compromissos de ordens religiosas numa 
orgia de ornatos no rococó da época, conchas, arabes- 
co eu folhagens policrómicas, debruadas a ouro e prata. 
As militares foram todas executadas por reinoes. As 
de irmandade teriam sido aeitas na maioria aqui mes- 
mo, nos conventos e colégios, assim como quadros bi- 
blicos, retábulos, imajens e mais iconografia sacra, por 
algum eclesiastico conhecedor de desenho, ou autodi- 
data nas condições do mestre Valeutim. 



Os recursos artisticos e literirios da capitania, fo- 
ram, por assim dizer, requizitados para a poliantea co- , 

memorativa das festas públicas, ordenadas por D. Luís 
Antonio de Sousa na ocasião de colocar em 19 de agosto 
de 1770 a imajem de S. Ana no altar novo da igreja 
de Colégio O eódice, ataviado de iniciaes e cólofões 
traz procissões, cavalhadas, banquetes, luminárias, co- 
niédias e Rperas dos festejos, e infelismente tainhem a 
indigesta literatice de todos quantos em port~guês, la- 
tim, francês, italiano e tupi, cultivavam as letras no be- 
licoso rincão brasileko. 

Podia vangloriar-se este Luis AntOnio de Sousa, de 
ser o mais eficás elemento da luta contra os castelhanos 
do Rio da Prata. Da mesma estirpe do donatirio Mar- 
tim Afonso, era como ele ativo e devorado de amhição. 
A correopondência que manteve com seus slipedores 
jerhquicos é enorme, onde diz as medidas que tomava 
e as que aconselhava, assinando extensos relatórios com 
floreados recendendo a dicipulo de Manoel de Figuei- 
redo. Em S. Paulo não remanece retrato do capitão 
general, pouco saudoso depois do recrutamento a que 
procedeu na capitania para reforçar as tropas em ope- 
raçoes no Iguatemi. Devia haver comtudo quem o pin- 
tasse pois são desse momento os retratos de alguns pre- 
lados da galeria episcopal paulistana. 

Grande cousa em todo caço não seriam os pinta- 
monos sertanejos. Inda dispuzessem de talento, escas- 
sas oportunidades teriam para empregal-o, de pobre 
e modorrenta que se mostrava S. Paulo, ainda no co; 
meço do seculo XIX, quando foi vizitada por,  John M a - ~ ~  
we. Na edição italiana da sua viagem, encontramos vista 
6G lavras de ouro de Jaraguá, e uma elegante dama 
que' não consta.-nas outras edições. Mera fantasia da 
casa Sonsogno, pois A improvavel que existisse esse ves- 
tuário na cap'tania. Pensamos ser bem diversa a indii- 
mentária das faceiras do liigarejo. TTimos certa vez em 
mãos de um alfarrabisla das visinhanças da Place St. 
Michel de Paris, album interessantíssimo, que indem- 
nizava o sacrificio de subir as escadas do pardieiro. 
Parte das folhas era dedicada á India, o resto 6 _e= 
trópole carioca, em-meiados do s+iilo XVIII. Fundamos 







a data no&r_~detriunfo,armado para receber vencedo- 
res da sampanha -n(>~.u!~-c~~id~adqsamen@-reproduzido 
nos mini_ospo~m>nores pelo autor. Nas outras pági- 
nas, ao lado dos uniformes de militares, estavam fi- 
guras de mulheres, espoaas +,burgueses ou de of:ciaes. --- Estas traziam ao X Í r 6 ,  por cima do .mGfo obriga- 
tório, @as pe~uenas-dra~onas  correspon$entes ao 
p o s _ f o o a @ _ ~ i z e m o s  &anto obrigatóno, i vista 
da sua repetição em todas as imajens femininas. Ohe- 
deciam á pragmática mourisca vigente entre lusitanos, 
a dissimular o rosto e a s  formas femininas, adotada 
por certas classes da população. De outra forma, o 
calor do Rio de Janeiro, não justificariao uso constante 
de agasalhos feitos de pesadas baetas. 

C h . ~ b e r l a i n  chegou em muito teinpo de ver e 
anotar o costume de-1819 a 20, apesar da longa per- 
manência da côrte portugueea e transformação ope- , 
rada na cidade. S m b e m  esteve em S. Paulo desenhan- . .;: ...- 

~ t ~ ~ ~ ~ s  de passar A capitania das Minas Geraes. 
Conhecemos um esboço das _ m q o t a g ~ ~ , ~ ~ ~ & b _ d i ã o , ~  
outro da -de Santos vista da Moela, uma &ais,- 

arredores'de -- S.Paulo . .. . num campo semeado de 
cupins, outra de Tebyha, que s u p _ m ~ ~ s ~ ~ - . A ~ b a i . a .  
Nessas aquarelas aparecem p.0-a~ figuram-,sendo uma 
delas possivelmente o proprio Chamherlain-ao lado de 
um camarada, e um ~ ~ & ~ c ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ o ~ o  no século 
precedente, d e _ j _ a ~ e c ~ ~  caJ&~~~.c,urtO,e_ci>res vivas .. ,,v Mnlhb. ...~ . n ã ~  ..encontramos ~ ~ alguma que nos diga ao certo 
como se vestiam. 

Estrangeiros que no mesmo periodo estiveram no 
Brasil, poucos subiram at6 S. Paulo. _e&l&nd~~Denis,~~ 
embora &mas_x[z.itar, ilustrou acidentalmente o seu 
Buenos Aires com soldados paulistas da guarnição do 
Rio Grande. São dois volumesinhos, impressos em pa- 
pel comum, de aspéto insignificante, pagos por alto 
preço na Argentina. Os militares em questão eram dos 
recrutados á força para as guerras do sul, prime:ro no 
Paraguai, depois no Prata, costume inaugurado por 
Luis Antonio (que não deve ser confundido com o 
pacífico comerciante português padrinho da avenidz 



onde moramos), calamitosamente prolongado de Pom- 
bal a D. Pedro I .  Desprovidos de suficientes forças 
metropolitanas para a luta, lançavam mão os portu- 
gueses dos habitantes, qiie o acaso de tentativas parti- 
culares de colonização e escassas imigrações de aven- 
tureiros, concentravam no povoado indo-j 
S .  Paulo. . ? . @ ~ . p ~ ~ o _ & ~ ~ ~ b o s g ~ . ~ l i s ! a s .  
e não era caso para menos. Atirados nos pr 
tinos, sem conforto nem pagamento, alvos da hostili- 
dade dos habitantes da regão, abandonados da nietr6- 
pole, padeciam tribulações de todo jaès, os infelises, 
que além de alargar as nossas fronteiras do sul ainda 
ajudaram a colonizal-as. 

Os que escapavam da conscrição palmilhavam o 
pais i frente de tropas. *&dmA~,o pl&ár!a~.do-~:.~ 
dFAy~e-&...~azil~,incluiu na sua História do Brasil 
de 1821 uma estampa, que em 1936, deliciou os se- 

p a r a s t a s  do clube Piratininga. Ao pseudo bisto- 
. riador seguem eronologícamente os ilustradores das 

missões cientificas que cliegaram ás marjens do 
Tietê. E' sem dúvida o capitulo mais deploravel da 
nossa iconografia, golpeada por repetida fatalidade. 
Na mesma época em que Henderson publicava o pro- 
duto da sua rapinagem, iniciava o wnsul russo Langs- 
dorff. em S. Paulo missão de pesquisas cientificas. 
Trazia comsigo os jovens naturalistas Hercules Florex 
ce e Ad.rian.0 Taunay, encarregados das ilustrações. 
Sabemos que a expediç?io malogrou com o ensaudeci- 
mento do chefe em Mato Grosso. E não foi o Único de- 
sastre. Afogou-se Adriano Taunay ao atravessar o 
Guaporé, desaparedendo com ele o inwlgar talento 
de que j i  dera provas no atlas de circumnavegação de 
Freycinet. Os desenhos feitos no Brasil antes de morrer 
foram com os de Hércules Florence para S .  P e t e . e -  
go. E' licito considerar com pessimismo o seu fim depois . 
'do que sucedeu aos trabalhos do companheiro. Com a 
tormenta revolucionária russa preciosidades ficaram 
expostas a irremediiveis vandalismos. A devastação 
não poupou arquivos, e um oficial do antigo exército 
tzarisla, finda a grande guerra, vendeu a Biblioteca-,Nar- 







c i o x ~ ~ - ~ a r i s  .~ um -. dos albuns Florence do acervo Lan- 
: -. . ~ . ~ 7  

isdorff. . . . 

Ignoramos nestas condições si tornaremos a dispor 
dos outros documentos da malfadada expedição. O que 
era possivel fazer-se com o album de Paris e desenhos 
relativos a S. Paulo, de posse dos filhos ainda vivos 
e Iépidos de Hércules Florence no ano de Graça de 1937, 
foi realizado pelo ilustre sohrinho de Adriano Taunay, 
o atual diretor do Museu Paulista. 

Estendeu-se o fadhrio a mais alguns visitantes da 
Paulice*. Todo o arquivo do sábio natutalista austria- 
co xazifer, onde havia inúmeros . ~ p g n t a r n e n ~ . ~ ~  da 
maior utilidade para o nosso passado, desapareceu.,num' 
inc~nd.io4,~deixando o cientista nas condições do consul 
Langsdorff. 

Foi-lhe contemporânea a expedição de Spix e M-ar- 
t& a maior de todas, verdadeiro monumento á natu- 
reza do Brasil, cujas publicaç8es custaram 30.000 flo- 
rins ouro. Martius tinha estro poético além do cienti- 
fico que lhe norteou a vida. Trechos da narrativa da 
viajem foram admirados por Goethe, mais felis do que 
nes, perdidos sem salvação nos meandros de periodos 
intermináveis, como os de outro portento germinico 
pae da filosofia moderna. Deu-se bem o viajante com 
os paulistas a quem elogiou. Aos poucos progredira o 
ninho de gaviões, a despeito dos parcos recursos e cous- 
crições, dando boa impressão ao turista, promovido 
a centro de estudos, pesando cada vez mais na balança 
politica do primeiro império e regência. 

E' possível que os ilustradores da e_xpediçáo~Mar- 
tius tivessem mais desenhos da estada em S. Paulo do -~~ 
que os divulgados no atlas. Faz pouco, um livreiro de 
Viena anunciou 240 trabalhos do Tho,gas E&x, dos 
q u a e s J 5 ~ _ i ~ e ~ ~ , ~ o i . p P ~ , ~ d ,  segundo rezava o catgogo. 
Onde estarão hoje estes documentos da grande expe- 
dição Martius? Teriam saido de arquivos ás voltas com 
faita de recursos? Ou ainda restam trabalhos seus nos 
depdsitos do governo austríaco? Cientistas brasileiros 
de passajem por Viena asseguram terem visto p-umera-., , 
sas aguarelas de Ender reprezentando . assuntos ~....~ ~. .. paulis; 



tas. Queira Deus continuem no pó oficial porque as- -. 
sim teremos a pos5bilidsde de um dia reproduzil-os ('). 

Ultimamente, verificou-se no mundo inteiro febre 
por lembranças do passado americano. Bibliotecas e 
museus em apuros, dos paises vencidos na guerra de 
1914, consintiram em se desfazer de numeros a que não 
davam grande valor. Graças a esta resolução, coleções 
brasileiras foram desfalcadas, quando não dispersadas 
por completo. A de Ender, como vimos, caiu nas mãos 
de um livreiro vindebonense; a de-Bodmer, o ilustrador - 
da expedição do erincipe de Wied Neuwiehao Rio de .___.;_~_----- 
Janeiro, Minas e Bala, passou de recesso cuidadosamen- 

r te conservado oculto, para uma livraria de Londres; 
Xas ilustrações do seu companheiro consta uma visita 
de Queluz; e desenhos inéditosl de Debret, alguns de 
S. Paulo, pontes sobre riachos da cidade, etc., figura- 
ram ha uns dez anos atrás num catálogo de livreiro 
parisiense. 

No que foi publicado, mostrou-se parcimonioso De- 
bret para comnosco. Deu poucas litografins alusivas a S. 
Paulo no Voyage Piftoresqcte de 1834. Em todo caso, este 
pouco tornou-se extremamente raro por circunstâncias 
impreviziveis. De uma feita, ofereceram ao livreiro Clia- 
denat os volumes em folhas soltas da viajem, que tinham 
ficado no depdsito da casa Didot. Era um lote de -du- 
zentos exemplares, mais ou menos, por preço baixis- 
simo, mas com o inconveniente de não estar encader- 
nado. Foi quanto bastou pára o livreiro, em que se coii- 
centram todos os defeitos dos franceses e nenhuma das 
qualidades, recuzar compral-os. Adquiriu-os um liwei- 
ro de Lovaina, pouco antes de 1914, e no-incêndio da 
cidade sumiram-se os Debrets para sempre. ~. 

Melhor sorte 'teve o-seu rival Rugendas. No livro 
Malerische Reise in Brasilien de 1835, apud dese&oss 
- 

* Acabamos de saber que o valioso album foi adquiri- 
do para a Biblioeca Nacional pelo DF. Rodolfo Garcia, embora 
opinasse a contabilidade daquela repartição ser necessário 
abrir concorreneia. Foi preciso para resol\.er o caso irm de- 
cr!to do presidente da republica por se tratar de exemplar 
unico. 



feitos em 1822 colaboraram artistas como Victor Ad%,_ -.- ~.; 
Bebret e Bonington, sendo de'âdmiiar particularmente 
a entrada do Hio de Janeiro deste incomparavel agua- 
relista. Dos esboços de &u&g-d.m-existe o destinado A 
estampa costumes .-.~. de . . S.  Paulo,* em que um m-ulato pa- 
&@,-de c w o s  e fardetade caçadores, ao lado d e  " 

companheiro de perfil amerindio, -foca .. ~ violão ~ ~ .. para 
"mulheres da vida':. A cena era comum no pousos de 
tropeiros num tempo em que tudo se transportava em 
lombo de burro. O esboço pertencia á coleção Rugendas 
da Pinacoteca Velha de Munique, cuja metade foi pa- 
trioticamente comprada por Wast Rodrigues e Clovis 
Ribeiro. 

A descrição desse modo de viajar vem no livro do 
pastor protestante &$$e;del~+, gue o empregou de 
Santos 4 capital da provmcia. A vinheta do cavaleiro e 
amasona a galope gravadas junto são de Rugendas ou 
Debret, autores paradigmas, então como agora, impie- 
dosamente saqueados. No livro do mesmo Ki<_er, em 
oolaboração com outro Jgptfrprstetcher, t9m7, temos 

-d%S=_q!o,.que deve ser on~inal .  A cidade 
ocupa o a o de taboleiro, cercado dé fortes declives, 
com um grupinho de casas e igrejas esboçadas por&-- 
&& e composta para a impressão por&&h&.., Per- 
manecia o velho burgo sem a presença-d-as$amilias.g~- 
nuinamente.p-ag~g~,do interior,.,encastekdas em ItÚ 
e adjacências. supondo-se muito nobres, votando osteii- 
Sivo despreso por tudo que não pertencesse ao clan. 

O seu pintor foi &.e.gíc& outra, ero@sy?r..be pintu-.. 
-~ ra, como se intitulava, retratista, paisagista, escultor, 
espkse de "douanier Rousseau" indigena. Ignoramos 
quando iniciou a caseira, si decorreu de uma vocaçáo 
expontânea, ou de impressão resentida ao ver trabalhos 
de Hbrcules Florence, Num caderno seu vimos ccipia 
do retrato do fidalgote Yi-nte T ~ q u g ~ ~ - A ~ n h a ,  far- i;, 
dado de capitão mor, &?_o pelo.@.tista francês. As L 
deficiencias do Benicio não nos deixam perceber si guiz * . *~. 
senamente invocar a imajem-dos seus modelos ,o!  si^- 
p.+-deu satirizal-os a poder de 
que entalhou num bloco d e  madeira, 
c o l e c ~ o r r ~ ~ i g <  ai"es, .- parece . . . .. . ~.~ desta . . ,  



não o garantimos apesar da vida p6blica . .~ . ~ 40 regente. 
autorizar ~ ~. inimizades ~. ,: poiiticas. 

Vamos pôr termo ao rol que já vae longe. Para não 
complicar a enumeração, deixamos de parte retratos de 
paulistas do século XVIII como Angelo Siqueira do Pra- 
do, feito e conservado em Portugal, e do irmão de Frei 
Gaspar existente em Olinda. Podiamos ter aludido ao do 
pae do brigadeiro Arouche do começo do séculq XIX, 
porém as informações são deficientes e não tivemos 
tempo para pesquisas. Pelo mesmo motivo puzemos de 
parte muitos outros assuntos, em que entravam fanta- 
sias do gênero do ~&tchnde.Orago entre um paulista La- 
cador e um jen6:eir~ polonês, ou o panorama dem-i?; 
damente decorativo de. S. Paulo ifo alemão Eduardo 
Hildebrandt. ~~. 
. .. . 

Só mais tarde, quando o Departamento de Cul- 
tura criado pelo benemerito prefeito Fábio Prado, tiver 
concluido a publicação e divulgação sistematica dos 
documentos paulistas, providências agora iniciadas, é 
que poderemos cogitar de trabalhos mais completos. 
Por enquanto, devemos nos cingir em auxiliar na me- 
dida do possivel, os esforços da valiosa instituição. 

J. F. DE ALMEIDA PRADO 







ANTONIO DE OLIVEIRA LEITÃO 
Basilio de Magalhães 

A este famoso paulista, - de tão brílhante mocida- 
de em sua terra natal e de tão triste fim, em con- 
sequencia das suas facanhas na região das minas 

de ouro, - referem-se largamente Pedro Taques de Al- 
meida Paes Leme, em sua "Nobiliarchia Paulistana" 
("Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Bras.", XXXIII, 2P, 320- 
323), repetido por Luiz Gonzaga da Silva Leme, em sua 
"Genealogia Paulistana" (VIII, 521-523). 

Filho de Domingos de Oliveira Leitão e Anna da 
Cunha, era descendente daquelle Antonio de Oliveira, 
fidalgo portuguez, que, por mercê de d. João 111, foi 
o primeiro feitor da fazenda real na capitania de São 
Vicente, e, em virtude de tal cargo, exerceu mais o de 
loco-tenente do donatario Martim Affonso de Sousa. 
como substituto de Gonçalo Monteiro. De Antonio Oli- 
veira e sua mulher Genhra Leitáo Vascon~ellos (vinda 
para São Vicente em 1542) resultaram muitas e mui 
importantes familias paulistas, entre as quaes as que 
tem os cognoines de Oliveira, Oliveira Leitão, Machado 
de Oliveira, Leitão de Vasconcellos, Machado de Vas- 
conceiios. 

Antonio de Oliveira Leitão foi casado com Branca 
da Silva, filha do alferes portuguez Francisco da Silva 
e da paulista Anna Riheiro de Alvarenga, esta descen- 
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dente do tronco fidalgo da familia do seu cognome, 
Antonio Rodrigues de Alvarenga e Mecia Monteiro. 

Eis o que, no seu estilo eivado de certo gongorismo, 
diz Pedro Taques, ao tratar da esposa do coronel Leitão: 

"D. Branca da Silva foi casada com o coronel An- 
tonio de Oliveira Leitão, natural e cidadão de São 
Paulo, cuja nobre qualidade lhe revogou a sentença 
de forca, que lhe fora dada pela Relação da Bahia, c 
lavrou-lhe a segunda, que teve, para morrer degolado 
erii cadafalso alto. Produziu esta sentença o crime de 
morte, que elle executou, levado de animo precipitado e 
arrebatado, que Ihe gerou melindres de honra, antes 
de haver exame na offensa della; assim obra o ardor 
da nescia desconfiança, quando se deixa vencer dos 
primeiros impulsos da colera; e, concebendo presump- 
ções de offensa, tirou a vida a uma filha donzella. Da 
imaginada culpa e nota de impureza, estava inteha- 
mente innocente a infeliz dama, e quiz a Divina Pro- 
videncia patentear-lhe a virtiide, então e para o futuro, 
permitindo que o sanaue, que rubricou a parede do 3 
lagar da tyrannia (na violencia do punhal, que lhe atra- 
vessou o peito), não se apagasse com o decurso do teni- 
po; e, sendo passados muitos annos, ainda se conserva 
com viva cor, para padrão da innocencia. Arrebatou-se 
o pae pelos estimulos da paixão do primeiro impulso, 
e, preso o discurso ao grilhão da  imprudencia, faltou 
o exame, e teve logar a barbaridade. Esta foi o agente 
para a execução: porque, cncoiitrando com a filha i 
porta da entrada de um quarto, qiie tinha saida para o 
quintal das casas, e havendo nelle visto tremular um 
lenço, que a mesma filha tinha levado para se enxugar 
ao sol, concebeu que era senha praticada de algum 
occulto offenwr, que lhe manchava a'honra; e, descen- 
do as escadas, para examinar no quintal a imaginada 
senha, encontrou no quarto baixo com a filha, que se 
recolhia da diligencia de haver posto ao sol aqiiel!: 
lenço a enxugar; ficou tão cego da violenta paixão, que 
o dominava, que eeni mais avc~rigiiação, nem assenso. 
saccou de uma faca de ponta, que habitualmente trazia 
na algibeira do calção, cingindo-lhe a coxa direita (in- 
desciilp:tvel adorno nos moradores do Brnsil, assim na- 



cionaes como europeus), e com ella lhe atravessou o 
peito, e caiu morta a filha. Esta mancha paz em adio 
a todos os moradores, que, na comarca de Ouro Preto, 
respeitavam, com applauso e veneração, ao coronel An- 
ton:o de Oliveira Leitão, que, occupando o logar de 
ouvidor-geral e coregedor da comarca, quando estando 
servindo de juiz ordinario mais velho da cabeça da co- 
marca, faltou della o proprietario. Ainda antes deste em- 
prego, desfructava grandes estimações, por sua qualida- 
de, Iiierdade e prendas moraes, sendo muito dextro no 
manejo da cavallaria, brandura de rédeas, gentileza de 
figura, etc. Nas festas executadas em São Paulo, pela ac- 
clamação de cidade, no anno de 1712, foi um dos mante- 
nedores da escaramuça a dois fios, e no jogo das sertilhas 
teve applausos pela excellencia das sortes, cuja acclama- 
ção subiu a todo o auge, quando de um golpe separoit 
com a espada o pemoço de um touro. Com estas prendas, 
grandeza de animo e cabedal, estava o coronel Leitão 
muito estimado em Minas Cmaes; porém em tudo caiu 
da estimaçáo dos povos, pelo successo referido; e, of- 
fendida a republica, pela virtude das leis, não lhe livrou 
o respeito para que o dr. ouvidor e corregedor da co- 
marca, como o general, o conde de Assumar d. Pedro de 
Almeida, o não fizesse remetter preso para a cidade 
da Bahia, por cuja Relação teve sentença contra si, que 
se executou, cortando-se-lhe a cabeça em publico e alto 
cadafalso, no dia 16 de junho de 1721". 

Pedro Taques e seu digno cont.nuador Silva Leme 
não mencionam sinão cinco filhos do casal Antonio de 
Oliveira Leitão e Branca da Silva: - 1) João de Oliveira 
e Vasconcellos, fallecido em 1734, quando continuava 
em Coimbra os estudos que iniciara num seminar70 da 
Bahia; 2) Apollinario de Oliveira Leitão, casado em 
1726 com a ytuana Agostinha de Sá e Arruda, os quaes 
passaram a morar em Cuiabá; 3) Simeão de Oliveira, 
que, tendo ido tambem para aquella povoação matto- 
grossense, IA casou com Maria Bicudo; 4) Margarida 
de Oliveira (fallecida em São Paulo, aos 93 annos de 
idade, em 1782), a qual casou, pela primeira vez. com 
Antonio Alves Rosa (fallecido em 1722) ; pela segunda 
vez com Bemardino Antunes, fallecido em Cuiabá; e, 



pela tercefra vez, em 1754, com José dos Santos Rosa; 
5 )  Timothea de Oliveira, que foi casada com José Pinto 
Giiedes, e, como informa Pedro Taques, "falleceu de 
bexigas". 

Assim do rol dos filhos de Antonio de Oliveira 
Leitão e Branca da Silva, constantes do Cartorio de Or- 
fams de São Paulo (letra A, maço 4, n. 10). não consta 
o nome da filha, que se affirma ter sido vktimada pela 
adága paterna. Teria sido alguma filha natural? Não 
legitimada? 

A's pags, 329-330 da sua "Historia Antiga das Minas 
Ceraes" (Bello Horizonte, 1804), o erudito dr. Diogo 
de Vasconcellos, desdobrando a meada colhida em Ta- 
ques, romanceou ainda mais o episodio tragico, attri- 
buido ao coronel Antonio de Oliveira Leitão. 

O primeiro trabalho, em que se respeita ou recon- 
strrie a verdade historicn, em relação aos factos acima 
referidos, foi o que appareceu no tomo IV dos "An- 
narq do Museii Paulista", tirado logo em separata. 
Luciihrou-o o dr. Theophilo Feu de Carvalho, dando-lhe 
o titulo de "O coronel Antonio de Oliveira Leitão (His- 
toria da capitania de São Paulo e Minas)". O referido 
escriptor, - seguramente, dentre os vivos, o mineiro que 
melhor conhece o Archivo Publico do seu Estado, - 
tendo estudado exhaustivamente o periodo do governo 
do conde Assumar, na ultima phase da existencia da 
capitania de "São Paulo e M:nas-do-Ouro", esclareceu 
na referida monographia, quasi tudo quanto concerne 
aos crimes do celebre paulista. 

Antonio de Oliveira Leitão começara por servir, em 
sua villa e depois cidade natal, os postos de capitão da  
ordenança, coronel de cavallaria e juiz ordinario. 

Seguindo para as Minas-Geraes, esteve como en- 
carregado da cobrança dos quintos e foi juiz ordinario 
da viila de São João de Rey, erecta em 8 de dezembro de 
1713. 

Encarregado, pelo conde de Assumar, de pôr ter- 
mo aos motins estalados em Pitanguy em 1717, tão boa 
conta deu da ardua incumbencia, que o governador, em 



6 de outubro de 1718, o nomeou coronel da ordenança 
da capitania (*). 

Creada em 1718 a villa de São José de1 Rey, foi 
nomeado repente da mesma, como substituto de Anto- 
nio de ~ e n z a n h a  Lara. Releva notar que foi elle quem 
presidiu a eleiqão da camara municipal da sobredita 
villa, servindo em tal acto como ouvidor, em substi- 
tuição de Valerio da Costa Gouvèia (**). 

Graças aos, documento publicados pelo dr. Feu de  
Carvalho, - sabe-se que o coronel Antonio de Oliveira 
Leitão obteve duas sesmarias na região do ria das 
Mortes, onde residiu desde antes de 1713 até 4 data da 
sua prisão. (1721). A primeira sesmaria foi-lhe conce- 

- 
(*) Houve em Pitanguy dois graves motins, durante o 

governo do conde de Assumar (1717-1721) : O primeiro occor- 
reu em 1717 e nelle tiveram papel conspicuo os irmãos Pedro- 
sos, já celebrizados por seus feitos na guerra dos emboabas; 
um delles, Valentim Pedroso, foi então morto aili; nesse con- 
flicto foi que se deu a intervenção do coronel Antonio de Oli- 
veira Leitão, para esse fim escolhido pelo governador; e d. Pe- 
dro de Almeida, tendo concedido aos sediciosos um indulto 
incondicional. o que só era facultado ao poder magestatico, 
viu-se censurado pelo soberano, como se verá da resolução de 
7 de janeiro de 1719, de d. João V, approvando o parecer 
do  Conselho Ultramarino ("Documentos interessantes para a 
historia e costumes de São Paulo", vol. LIII, pags. 169-172). 
d segundo motim rebentou em 1720, por motivo do estabeleci- 
mento, na capitania, das casas de fundição, e foi acaudilhado 
por Domingos Rodrigues ,do Prado; houve em Pitanguy serio 
encontro entre as forças legaes (toda uma companhia de dra- 
gões, commandada pelo capitão José Rodrigues de Oliveira) e 
mais de 300 rebeldes, que foram destroçados, tendo fugido mui- 
tos delies, com o seu referido chefe. ívol. cit. docs. de pags. 
201-206). Essa sublevação e a de Villa Rica, no mesmp ano0 
capitaneada por Philippe dos Santos Freire, levaram a metro- 
pole a separar, por acto de 12 de dezembro de 1720, as capi- 
tanias então reunidas sob a denominação de "São-Paulo e Ali- 
nas-do-Ouro", constituindo-se a de São-Paulo, para a qual foi 
nomeado governador Rodrigo Cesar de Menezes, e a de Minas- 
Geraes, que teve por primeiro capitão-general d. Lourenço de 
Almeida, ambos nomeados em 1721. 

(**) Attendendo aos respectivos moradores, o conde de 
Assumar,fez erigir ã categoria de villa, por acto de 19 de 
janeiro de 1718, o Arraial Velho de Santo-Antonio do Rio-das- 
Nortes, dando-lhe a denominação de "Sáo-José", depois "Sáo- 



dida a 20 de dezembro de 1713, pelo governador d. 
Br4s Balthasar da Silveira, e consistia numa legua qua- 
drada de terras da Lagôa Dourada, região pouco antes 
descoberta pelo sargento-m6r Manuel Carvalho da Sil- 
va; e a segunda, obtida a 11 de agosto de 1718 do go- 
vernador conde de Assumar, constava de terras devolu- 
tas no termo de São José de1 Rey. começando da LagÔa 
Grande, "pelo rio das Mortes acima, meia legua de cada 
fado, levando em meio o rio, e acabando a legua qua- 
drada rio acima, para a parte de Jeronymo Dias 
Barroso". Lendo, agora, este nome, occorreu-me que 
provavelmente delle se derivou o arraial de Sant'Anna 
do Barroso, á margem do rio das Mortes, e que tem 
pertencido aos municipios de Barbacena e São João 
de1 Rey. 

Pelos fins de 1718, foi o coronel Antonio de Oli- 
veira Leitão encarregado de cobrar os quintos a t ra~a-  
dos, devidos pelos moradores do Caminho Novo, dentro 
do districto do rio das Mortes. 

De tal geito se desempenhou da difficil incurnben- 
cia, - não era brincadeira receber os impostos de tres 
annos atrQs e mais os de 1719, que elle tambem collec- a tou, - que surgiram graves denuncias contra o seu 
procedimento. 

A 28 de janeiro de 1719, ordenou o conde de A* 
sumar ao tenente-general João Ferreira Tavares que 
prendes~e o coronel Antonio de Oliveira Leitão. I 

O destemido paulista chegou a ser preso, em con- 
sequencia desse mandado; mas é certo que logrou eva- 
dir-se das mãos dos officiaes de justiça, como se de- 
prehende das ordens que, em 9 de fevereiro de 1719, d. 

- 
Jose-del-Rey" e hoje "Tiradentes". A installação da villa rea- 
lizou-se a 28 do mesmo mez e anuo. Apesar de faltarem ao 
governador poderes para tanto, a dita criação foi approvada 
pelo soberano, a 1 2  de janeiro de 1719, em vista dos pareceres 
do procurador da coróa e do Conselho Lltramarino (cit. vol. 
1.111, pags. 168-169). Contra a fundação da dita villa represen- 
taram ao rei a camara municipal de São-João-del-Rey e o ouvi- 
dor da comarca do  Rio-das-Mortes; mas d. João V, tendo ouvi- 
do previamente ao governador da capitania (a resppsta deste 
foi endereçada ao soberano em 14 de novembro de 1719), mau- 
teve o seu acto. 





ticipavam o fallecimento de Francisco Gonqalves. E 
accrescenta o historiador mineiro: - "Corp sentimento 
externava-se o governador, lamentando aquella morte, 
não só pela desgraça, como por ter sido Antonio de 
Oliveira Leitáo a causa do seu insuccesso. Temia que 
aquelle acontecimento servisse de aviso a este delin- 
quente, influindo de maneira a não se lograr a sua pri- 
são. Estimuláva-os, accentuando: Agora, mais que n m -  
ca, elles deveriam se empenhar em prcnder Antonio de 
Oliveira Leitáo. Este incentivo surtiu o effeito desejado, 
porque não tardou a produzir o seu resultado". 

Parece-me que a escolta especial. encarregada de 
prender o famoso paulista, compunha-se de tres pes- 
soas: Es.tevam Rodrigues, como commandante, José 
Ferreira e Francisco Gonçalves, como auxiliares. O 
primeiro merecia do governador inteira confiança. pois 
prestára assignalados serviços metropole, durante a 
guerra dos emboabas, dois lustros atrás. Pelo que se v ê  
do trecho acima citado, Francisco Gonçalves morreu 
e m  plena diligencia e por motivo desta, ficando a es- 
colta reduzida aos dois outros. 

Eis o valioso documento, por mim encontrado num 
dos códices do Instituto Historico e Geographico Bra- 
sileiro: 

"Sobre a conta que dá o conde de Assumar, go- 
uernador da Minas, acerca do valor com que Esteuáo 
Rodn'gues e Joseph Ferreira, por ordem sua, prenderam 
ao regulo Antonio d'Oliueirn L~itGo. - (Archivo do 
Cmnselho Ultramarino - Consultas do Rio de Janeiro, 
1718-1720, fls. 170-173) - O conde de Assumar Dom 
Pedro d'Aimeida, Governsdor e Capitão General de 
São Paulo e terras de Minas, dá conta a Vossa Mages- 
tade em carta de 11 de Junho deste pres,ente anno, em 
como o avisavam da Commarca do Rio das Morte* de I 

se haver preso Antonio de Oliveira Leitão, que depois 
de inauditas insolencias que fez no caminho novo, hin- 
do a cobrar o resto dos qu:ntos que se devião a Vossa 

.r Magestade dos annos antecedentes, fingindo levar or- 
dens delle Governador para uma Alçada, ou para co- 
honestar os roubos que violentamente fisera a todos 
aquelles moradores, e ainda a alguns do disbricto do Rio 
de Janeiro, se constituia regulo matando a seu genr<r 



e a sua filha que estava prenhe, pelas suas pr0pr.m 
mãos, e lhe constava tinha mandado matar outro fi- 
lho seu, e a mesma diligencia pretendia faser a Valerio 
da Costa Gouvea, Ouvidor Geral do Rio das Mortes; 
e que tendo-se feito toda a diligencia pelo colhEr nos 
fora possivel, porque a sua ieresa tinha intimidado a 
todos, e esta diligencia encomendara a 'Estevão Rodri- 
gues, a quem aquellas Minas (se podia dizer) devi50 
a sua salvação no tempo dos Paulistas, como podia 
testificar Antonio de Albuquerque, e agora as livrara 
daqueIIa fera não menos perigosa, pelo desassocego em 
que trasia aquella Commarca; o que punha na real no- 
ticia de Vossa Magestade, para que fosse servido agra- 
decer-lho como devia (digo merecia), e a Joseph Fer- , 
reira que o ajudara obrando ambos com grande valor 
n'esta occazião, o que contribuiria muito para que em 
outras similhantes, se animassem os homens a expor a 
sua vida, e que esta prizão não era menos importante 
que a de Joseph Gorgel do Amaral. 

P a r e m  ao Con~elho que Vossa Magestade mande 
ao Governador das Minas, agradeça da parte de Vossa 
Magestade a Estevão Rodrig~es, assim o primeiro ser- 
viço que fez a Vossa Magestade, no tempo que houve 
a alteração das Minas, como o que obrou na prisão de 
Antonio $Oliveira Leitão, e que o mesmo faça tambem 
a Joseph Femira ;  e que Vossa Magestade para mostrar 
o quanto lhe fo; asadavel  esta diligencia, que honre 
ao dito Estevão Rodrigues com a mercê do habito de 
Christo com trinta mil reis de tenra effectivos, que é 
o mesmo que se deo a Manoel Rodrigues Soares, pela 
prisão de Joseph Gorgel do Amaral; e a Joueph Fer- 
reira o habito de christo com 20S000 reis de tença ef- 
fectivos, tendo Vossa Magestade attencão ás razões que 

B representa Dom Pedro d'Almeida, Conde de A, qsumar 
Cmvernador das Minas. 

Pzreceo aos Conselheiros João Pedro de Lemos, o 
I)esenibarga<!or Alesandre da Silva, e Antonio Rodri- 
gues da Costa, que suposta? razóes que representa o 
Governador das Minas, do que j obrado nellas Es- 
Ieváo Rodrigues no tempo das dissenções. que houve 
entre Paulistas com os do Reyno, devendo-se á sua di- 
ligencia pacificarem-se aquelles povos, não sendo me- 



nos importante o serviço que fez a Vossa Magestade, 
na prizáo de tão insolente facinoroso homem como é 
Antonio de Oliveira Leitão, cuja feresa não perdoou até 
os seus proprios filhos, sendo muito para temer a con- 
linuaqáo de táo graves delictos, e dos que intentava 
matar (digo executar) matando ao Ouvidor Geral do 
Rio das Velhas, Ministro de boa opinião; e tambem do 
que n'esta parte merece Joseph Ferreira que o acom- 
panhou, para conseguir que se prendesse o dito regulo: 
que Vossa Magestade se sirva de mandar escrever ao 
Governador das Minas o Conde de Assumar, que da 
parte de Vossa Magestade agradeça em seu real nome 
ao dito Estevão Rodrigues ass'm o primeiro serviço que 
fez a Vossa Magestade, no tempo do movimento que 
houve nas Minas, como na acçáo de prender a este ter- 
rivel delinquente, a qual foi a Vossa Magestade mui 
agradavel, e que o mesmo faça a respeito de Joseph 
Ferreira. E porque não é razão que fique sem premio 
a rezolução com que emprehenderam o Fegiirar, e pren- 
der a Antonio de Oliveira Leitáo, que Vossa Magestade 
faça mercê ao dito Estevão Rodrigues, por ambos os 
respeitos que se referem, do habito de Christo com 
60$000 reis de tença effectivos, e a Joseph Ferreira, do 
mesmo habito de Christo com 30$000 reis de tença effe- 
ctivos; e se representa a Vossa Magestade que este des- 
pacho será o meio mais efficaz, para fmer conter aquel- 
les vassallos e os refrêe e intimide, para que não entrem 
em similhantes onzadias, e se administre justiça livre- 
mente n'aquellas terras, e seja respeitada vendo que 
hade haver quem procure prendel-os, para receberem 
o castigo segundo a qual'dade das suas culpas, e ani- 
mará a outros para que se empreguem em faserem si- 
milhante serviço, tendo por certo que a grandeza de 
Vossa Magestade hade attender ao seu merecimento 
para os honrar, sendo isto o instrumento mais seguro 
para que animosamente se empreguem nestas diligen- 
cias, vista a largueza daquelle paiz e poucos meios que 
ali tem as justiças, para prenderem os regulos e faci- 
norosos. 

Aos Conselheiros o Doutor Manoel ~e rnandes  Var- 
ges, e Joáo Telles da Silva lhes parece o mesmo, que aos 
Conselheiros João Pedro de 1-emoe, e Antonio Rodri- 



gues da Costa na primeira parte, e no que respeita As 
mercês que Vossa Magestade as faça, a Estevão Ro- 
drgueii do habito de Christo com 30$000 reis de tença 
effectivos, que 6 o mesmo que se deo a Mauoel Rodri- 
gues Soares pela prizão de Jozeph Gorgel do Amara]; 
e a Jozeph Ferreira do habito de Christo com 20$000 
reis de tença Oectivos, respeitando Vossa Magestade 
as razões nue ficam relatadas. nos dous votos autece- * 

dentes. 
Ao Desembargador Jozeph de Carvalho Abreu lhe 

parece, que Vossa Magestade faça mercê a Estevão Ro- 
drigues, do habito de Christo com 30$000 reis dé teuça 
effectivos, e a Jozeph Ferreira do habito de Christo 
com 12$000 reis de tença effectivos; e que sempre será 
mui conveniente, que Vossa Magestade Ihes mande 
agradecer pelo Governador das Minas, o serviço que 
fiseram na prizão deste homem, porque um e outro 
premio será o que disperte em outros vassallos, a am- 
bição de os imitarem, para terem valor e obrarem 
iguaes serviços, de que se pode seguir grandes util da- 
des para a boa administração da justiça, e serem temi- 
dos (punidos?) os reos de tão horriveis crimes. 

Lisboa Occidental10 de Novembro de 1719. - Telles 
- Costa - Abreu --- Silva - Souza - Varges 
- Lerpos." 

(Falta a rezolução rPgia). 
Em 28 de fevereiro de 1719 (veja-se o opusculo 

acima citado, do dr. Feu de Carvalho, pag. 27). escrevia 
o conde de Assumar ao ouvidor do Rio-das-Mortes: -- 
"Duas cartas recebi de v. m., hua de 22 de Agosto, das 
que levou o mulato, e outra de 24, com a noticia: que 
eu sabia, dos multiplicados parrecidios de Antonio de 
Oliveira Leitão. o que mo não espantou, porque quem 
começa por ladrão não é muito que acabe por saltea- 
dor; e o Padre Pedro de Moiira.mo tinha contado este 
caso, por encontrar hum fulano Roa ,  que tinha sido 
seu soc'o de casa e do crime, e com toda a pressa se ia 
retirando para os Curraes" (*). 

* a m o  se v2 da carta acima, o governador e capitáo- 
general da capitania de "Sáo-Paulo e Minas-do-Ouro" não era 
forte no conhecimento de certos vocabulos vcrnaculos; assim, 



O tal Rosa não teria sido Antonio Alves Rosa (falle- 
cido em lTB),  primeiro marido de Margarida de Oli- 
veira, filha de Antonio de Oliveira Leitão? E' prova- 
vel que se houvesse associado ao sogro, na exploração 
das terras das Minas e que, brigado com o mesmo, na 
occasião em que o famoso paulista se via em apuros que 
o teriam tornado ainda mais violento, augmentasse ten- 
denciosamente o numero dos execrandos crimes, que 
lhe eram attribuidos.' 

Com effeito, do libello formiilado contra Antonio 
de Oliveira Leitão deveriam ter constado os seguintes 
delictos : 

1) Roubo dos quintos cobrados no Caminho-No- 
vo, cujos moradores se queixaram das violencias con- 
tra os mesmos praticadas por Antonio de Oliveira Lei- 
tgo; 

2) Morte de um genro e da filha, que estava pre- 
nhe; 

3) Tentativa de morte contra oiitro filho; 
4) Tentativa de morte contra Valerio da Costa 

Gouvêia, ouvidor-geral da comarca do Rio-das-Morte?,; 
5) Responsabilidade pela morte de Francisco 

Gonçalves. 
Da farta documentação insertn no trabalho do dr. 

Feu de Carvalho infere-se que Antonio de Oliveira Lei- 

para elle, parricidio (ou parrecidio, como erradamente grapha- 
va) significava a morte do filho pelo pae, e não a deste pelo filho, 
como elle facilmente verificaria, si se désse ao pequeno esforço 
de manusear alguns dos bons lexicos latinos, )a então dados a 
luz publica. D. Pedro de Almeida Portugal, além de conde d r  
Assnmar, foi o marqiiez de Alorna. De seu filho d. João de 
Almeida Portugal (2." marquez de Alorna e 4." conde de Assu- 
mar) pioveiu d. Leonor de Almeida Portusal de Lorena e Len- 
castre (4.' marqiieza de Alorna e 7.' condessa de Oyenhausen. 
nascida ern 1750 e fallecida em 18391, mais conhecida pelo 
nome arcadico de "Alcippe", dam3 de formosa cultura litern- 
ria e scientifica' e cuja influ~niir .  se exerceu a10 em Alexandre 
Herculano, conforme expressa confissão deste. Do casamen- 
to della com o conde de Oyen,hauseu (chamado a Portugal, em 
cujo exercito passou a servir, por seu parente, o famoso conde 
<[c Schaumhurg-Lippo) nasceu João Carlos Augnsto de Oeyn- 
hausen (depois marquez de Aracaty, por graça de d. Pedro. 
I ) ,  que foi governador de Matto-Grosso, Ceará e São-Paulo, en- 
tre 1807 e 1821. 



tHo tinha outorga official competente, para realizar a 
cobrança dos quintos, parecendo que apenas exorbita- 
ra da mesma, extendendo-a á collecta dos impostos de 
1719, anno ainda então em começo. E' de crer que o 
seu temperamento bravio não lhe permittisse ter con- 
descendencias, nem branduras, para com os moradores 
do Caminho-Novo. Ultrapassou tambem as regras da 
cobrança, pois que recebeu ,pagamentos em créditos, 
que não em mo6da corrente, como exclusivamente lhe 
cumpria. 

E que o celebre paulista não visara a apoderar-se 
dos impostos collectados, - prova-o a carta que diri- 
giu ao conde de Assumar (monographia do dr. Feu de 
Carvalho, pag. 21) e na qual perguntava a este "a quem 
haveria de entregar o ouro dos quintos?'. 

Quanto aos outros delictos attribuidos a Antonio de 
Oliveira Leitão, jazem até agora na maior obscuridade. 

Conforme officio do conde de Assumar ao gover- 
nador do Rio-de-Janeiro, Ayres de Saldanha, em 29 de 
julho de 1719 (opusculo do dr. Feu de Carvalho, pag. 
31). a formação de culpa de Antonio de Oliveira Leitão 
foi feita pelo ouvidor da comarca do Rio-das-Mortes, 
auxiliado nisso, provavelmente, pelo proprio d. Pedro 
de Almeida, que estava então em São-João-del-Rey, 
tendo sido enviada a mesma ao ouvidor-geral da capital 
do sul do Brasil. 

Essa denuncia e a sentença proferida pela Relação 
da Bahia são documentos imprescindiveis a quem qui- 
zer ajuizar, com pleno conhecimento de causa do 
grande rol de crimes attribuidos a Antonio de Oliveira 
Leitão. 

Oxali venham algum dia a luz esses preciosos ele- 
mentos probantes, afim de que, ao menos em parte, 
se possa rehabilitar a memoria de um homem de tão 
grande actiiação no hinterland mineiro, quando este 
surgia para a mais intensa collaboraçáo no engrande- 
cimento do Brasil, aureolado não só pelo brilho do ful- 
vo metal, mas ainda pelo esplendor da opulencia dos 
diamantes I 

Rio, margo de 1937 





DOCUMENTOS SOBRE A 

ANSELMADA 

Plinio Ayrosa 

A proposito da famosa aventura de Anselmo Fer- 
rei, de Barcelos, iniciada ao alvorecer de 1838, 
pouco e vagamente se tem escrito. Com exceção 

de aigumas paginas de Estevam Leão Bourroul e de al- 
guns documentos dados á publicidade, quasi nada se 
fez ainda, visando esclarecer uma serie de questões que 
nos parecem de valor historico. 

De fato, não é possivel admitir que o fautor da An- 
selmada agisse, como agiu, sem ligações de ordens va- 
rias, pelo menos sociaes e politicas. Essas Ligações dei- 
xaram-se entrever nos relatorios oficiaes, nos processos 
de sedição e de crime e, sobretudo, no espalhafato= 
movimento policial e politico que sobreveio ao rnovi- 
mento. 

Não tivesse passado, a Anselmada, de um assalto de 
bandoleiros á Vila Franca do Imperador, e tudo se 
teria resolvido com o encarceramento de alguns, e com 
as vulgares medidas de policia, aplicaveis em casos 
identicos. 

O que se observou e o que os documentos permi- 
tem supor, é que a Anselmada teve grande repercusáo 
na vida do Estado e que surgiu wmo consequencia lo- 
gica de uma serie de fatores não bem conhecidos ainda. 



Com a aproximação do primeiro centenario desse 
acontecimento historico, julgamos oportuno dar a pu- 
blicidade tres interessantissimas peças documentais de 
origem oficial, que devemos bondade do senador Al- 
cantara Machado. 

Esse ilustre paulista, num gesto que não sabemos 
como agradecer, pondo á nossa disposição seu grande 
e valioso arquivo particular, ofereceu-nos generosamen- 
te os varios papeis a que nos referimos, autorisando a 
sua publicação nas paginas desta Revista. 

O documento que publicamos em seguida, é uma 
copia autentica do Processo de Sedição, em que compa- 
rece como reu Anselmo Ferreira de Barcelos, levado a 
efeito no Cartorio do Jnri de Franca, aos 25 de Março 
de 1838. 

Deste, e dos demais, extractou Estevam Leão Bour- 
roul grande parte dos informes constantes de seu tra- 
balho - Episodio da Anselmada - publicado por nos- 
sa Revista, as paginas 225 - 243 do volume XI, e dele 
jt5 se tem servido outros pesquisadores em breves notas, 
sem caracter puramente historico. 

Dando-o a publicidade, pòmos ao alcance dos estu- 
diosos de nossa Historia a fonte mesma de onde podem 
brotar sugestões e indicios capazes de os levar a novos 
rumos e a novas investigações. 

Em proximos numeros sairão os papeis que se refe- 
rem ao Processo Crime e 6 Denuncia e Inquirição de 
Testemunhas, peças sobremodo interessantes. 

A' copia do Processo estão anexas algumas notas 
explicativas, provavelmente de autoria de Estevam Leão 
Bourroul. 

Fizemo-las seguir tambem na publicação porque. 
em verdade, servem de subsidio aos que quuerem co- 
nhecer pormenores desse movimento que empolgou, ha 
cem anos quasi, a popiilação da pacata Vila Franca do 
Imperador. 



R.  ANSELMO FERREIRA DE BARCELLOS 
1838 

CARTORIO DO JLrRY DA FRANCA 

Juizo de Paz 

Anno do Nascimento.. . de mil oitocentos e trinta 
e oito aos vinte e cinco dias do mez de Março nesta 
Villa Franca do Imperador da terceira comarca da Pro- 
vincia de S. Paulo em o cartorio de mim Escrivão ao 
diante nomeado, e sendo ahi por bem do despacho pro- 

ferido pelo Juiz de Paz Supplente Manoel 
Rodrignes Pombo pfoferido no officio ao 

(ROTj 14) diante faço autuação deste e poríaria do 
Exmo. Sr. Ex. Presidente da Provincia 

Rernardo José Pinto Gavião Peixoto, em a qual man- 
da proceder nos termos do art. 134 e seguintes do 
Cod. Proc. Crirn. pelo procedimento sedicioso de An- 
seimo Ferreira de Barcellos e outros como incursos nas 
penas do art. 111 Cod. Crim. por se terem constituido 
cabeça de sediçao pela entrada do dito Anselmo nesta 
Villa no dia 1.- do proximo passado mez de Janeiro 
e anuo á face de todas as Authoridades Constituidas com 
o numero maior de 30 homens armados com o fim de 
encartarem a Jose Joaquim Carmo no emprego de Juiz 
de Paz, estando este processado, aquartellando-se o di- 
to Anselmo e seus satelites em caza de Luiz Jose Fradi- 
que, a face de toda a Autoridade, gritando ao mesmo 
tempo pelas ruas; que tudo aqui autiio por bem do mes- 
mo despacho e por obrigação do meu officio, quanto 
devo, posso e sou obrigado e é o que ao diante segue: 
E eu Marceliano Rodrigues Moreira, Escrivão de Paz 
interino o escrevi. 



Offo. do Juiz de Paz 

Havendo-me ordenado o Exmo. Sr. Residente da 
Provincia em Portaria de 27 do proximo passado mez 
de Janeiro que procedesse eu. quanto antes, ao processo 
crime, nos termos do art. 134 e segtes. do Cod. Proc. Crim. 
pelo procedimento sedicioso de Anselmo Ferreira de 
Barcellos e outros, que forem considerados como taes, e 
incurms nas penas do art. 111 Cod. Crim. por se terem 
constituido cabeça de sedição pelo facto da entrada 
d'aquelle Anselmo nesta Villa ás 11 horas do dia 1.' da- 
quelle mesmo mez de Janeiro e comente anno, $ face 
de todas as autoridades constituidas, com o numero 
maior de trinta homens armados, com o fim de tirarem 
a taboleta e faxa do Juiz de Paz actual e encartarem 
a J o d  Joaquim Carmo neste emprego, estando o mes- 
mo mettido em Processo Crime; e aquartellando-se o 
dito Anselmo e os seus satelites em casa de Luiz José 
Fradique, que os receptou Q face de toda a publicidade, 
gritando este Anselmo pelas ruas ao mesmo tempo, que 
tudo deveria morrer, cauzando por tanto, alteração na 
tranquillidade publica, não conseguin'do contudo le- 
var a effeito a desordem, que havia p.remeditado por 
lhe ser obstado pelo emprego de medidas adequadas e 
salutares da autoridade competente. 

E como officialmente ficasse eu privado de conti- 
nuar no desempenho das funções do meu emprego, c* 
mo 6 visto do officio da Camara, que tyansmitto i V. S., 
sobre o que participei ao Exmo. Sr. Presidente, e não 
tendo ainda decizão deste negocio; por isso que não pos- 
so proceder no processo de taes sediciosos, em cumpri- 
mento da mesma Portaria, que tudo transmitto a V. S., 
para a devida execução e dar andamento i este proces- 
so em desempenho de seu dever. 

Deus Guarde a V. S. - Villa Franca 25 de Março 
de 1838. - Illmo. Snr. Juiz de Paz Supplente, Manoel 
Rodrigues Pombo. - 
Antonio Barboza Sandoval, Juiz de Paz. 



Despo. 

O Escrivão autuando o prezente officio e a Porta- 
ria do Exmo. Sr. Preside. da Provincia, notifique duas 
testemunhas para o auto de corpo de delicto, que de- 
ponhão da existencia do facto, suas circunstancias, nos 
termos do art. 134 Cod. Proc. Crim 

Villa Franca 25 de Março de 1878. 
Manoel Rodrigues Pombo. - 

Portaria do Governo 

Ao Presidente da Provincia foi sobremaneira desa- 
gradavel a noticia, que lhe transinittio o Sr. Antonio 
Barboza Sandoval, Juiz de Paz da Villa Franca do Im- 
perador, em officio de 8 do corrente, wbre o procedi- 
mento sedicioso de Anselrno Ferreira de Barcellos, que 
certamente causaria alteracão na tranquillidade publi- 
ca, si o zelo e prudencia do mesmo Snr. Juiz de Paz não 
houvesse obstado, empregando medidas adequadas e 
salutares, para frustar os planos e tentativas d'aquelle 
individuo, que por isso não consegui0 levar A effeito a 
desordem, que havia premeditado: por tanto o Governo 
muito louva os sentimentos de amor á ordem publica, 
que manifesto11 em uma tão critica círcunstancia, pn 
qual não foi, como devia ser, coadjuvado pelo Com- 
mandante interino da Guarda Nacional, sobre o que o 
mesmo Governo providenciará convenientemente. 

E como por um tão criminoso procedimento o refe- 
rido Anselmo Ferreira de Barcellos se constitnio cabe- 
ça de sedição, ficando por isso inciirso nas penas do art. 
111 do Cod. Crim. cumpre, que contra elle e outros que 
forem considerados como taes, se proceda nos termos do 
art 134 e seguintes do Codigo do Processo, o que o mes- 
mo Snr. Juiz de Paz praticará quanto antes, afim de se- 
rem punidos, como convém, para exemplo doa mais, 
pois que vendo elles que as penas seguem de perto os 
delictos, não se atreverão a tentar actos semelhantes 
tão contrarios a ordem piiblica. E pois que o me?mo 
Snr. Juiz de Paz conservando-se einda no exercicio do 
referido cargo, declaro11 em tempo não querer mais uti- 



lisar-se da escusa que pedira por haver preferido en- 
tão servir somente o emprego de Vereador, o Governo 
faz constar nesta data á Camara respectiva, que fica 
de nenhum effeito aquella escgsa, e que por conseguin- 
te deve o referido Snr. Juiz de Paz continuar no desem- 
penho das funcções, que lhe são inherentes. 

Finalmente lhe recommenda que de accôrdo com o 
Prefeito do Municipio, empreguem todos os meios ao 
seu alcance, e dentro dos limites de suas attribuições, 
para manutenção da tranqnillidade publica, dando par- 
te ao Governo do que for occorrendo - Palacio do Go- 
verno, de S. Paulo, 27 de Janeiro de 1838. - 

Bernardo José Pinto Gavião Peixoto. 
I 

Offo. da Cam.a M.aI 

Na Sesião eatraordinaria de hoje se leu uma Porta- 
ria do Exmo. Snr. Presidente da Provincia em data de 
27 de Janeiro deste anno, em que faz constar á esta 
Camara que fica de nenhum effeito a escusa concedi- 
da á V S., visto que estando em exercicio do cargo de 
Juiz de Paz declarou em tempo não querer utilisar-se 
della posto que a pedisse por prestar-se então a 
servir somente o emprego de Vereador. A Camara 
unanemimente deliberou informar a S. Exc. sobre este 
negocio, pedindo-lhe esclarecimento á tal respeito. -- 
Deus Guarde a V. S. - Paço da Camara da Villa Fran- 
ca do Imperador 10 de Fevereiro de 1838 - Illmo. Snr. 
Vereador Alfs. Antonio Barboza SandovaI - João Luiz 
Affonso Salgueiro, Preside. - José Martins Rodrigues, 
Secretario. 

ASSENTADA. 

Aos 19 dias do mez de Abril de 1838 na Villa Franca 
do Imperador da terceira Camara da Provincia de S. 
Paulo em casa da residencia do Juiz de Paz supplente 
Manoel Rodrigues Pombo para o effeito de se inquirir 
testimunhas em um auto de corpo de delicto indirecto ... 
E eu Manoel de Meirelles Freire Escrivão actual do 
Juizo de Paz que o escrevi. 



, % ,- 
TEST.a 1 ." 

X2' e 
Agostinho Justiniauo de Freitas, testemunha jura: 

do, disse que sabe por ver que Anselmo Ferreira de Bar- 
cellos no dia 1." de Janeiro do corrente auno entrou 
nesta Villa com o numero de 35 pessoas armadas com 
espingardas, bacamartes, facas e facões e abarracaráo- 
se nesta mesma Villa em casas de morada de Luiz Jose 

Fradiqiie, tendo o dito Anselmo, antes de 
entrar com o tumulto de seus caboclos pas- (!fll 2s) seado por esta Vilia e dito que estava para 
arrazar tudo e que havia de haver muito 

sangue. Disse mais que sabe por ver Anselmo Fer- 
reira de Barcellos dizer que José Joaquim Carmo havia 
tomar conta do cargo de Juiz de Paz e se não a m a v a  
tudo e foi o dito Anselmo no mesmo acto com parte 
de seus sequazes armados i casa do dito Carmo e o 
tronxeráa para o abarracamento e ahi disse o mesmo 
Anselmo que hia com a sua gente á força de armas ti- 
rar a taboleta e faxa do Juiz de Paz actual, tudo isto 
unido com o dito Carmo afim d'este ficar feito Juiz 
de Paz. Disse mais que sabe que o dito Carmo uesbe 
tempo já estava criminoso e que assim mesmo elle que- 
ria exercer á força o Cargo de Juiz de Paz coloiado com 
o dito Anselmo. Disse mais que sabe por ser publico 
que este Carmo é quem aconselha a Anselmo para to- 
dos estes actos sediciosos e que em casa de Carmo he . que este Anselmo se aquartella nesta Villa. Disse mais 
que sabe por ouvir dizer que a mente de Anselmo e 
Carmo era assim tomar conta do emprego de Juiz de 
Paz hirem primeiramente á casa de Luiz Gonsalues de 
Lima enfial-o em uma corrente e arrastal-o pela rua 
até esbandalha-10, e si sahisse alguma autoridade, ou 
qualquer pessoa'em defesa, que havia lhe fazer o mes- 
mo e que havia esbandalhar a casa de Lima e salgar 
o lugar para ninguem ali mais morar. - Disse mais que 

sabe por ver que Anselmo entrou com a sua 
gente nesta Villa á dois-de-fundo no refe- (#TA &) rido dia ás 7 h ~ r a s  da manhã e sahirão 6s 
3 da tarde pela mma. maneira que entra- 

rão, e forão-se abarracar na chacara de Joaqicim Bo- 



drigues da Silua, aonde tinhão estado antes de entrar 
nesta Villa. 

Disse mais que sabe por ouvir e ser publico que 
estando esta gente abarrancada em dita chacara de Joa- 

quim Rodrigues, e chegando Joaquim Fer- 
reira Coelho, negociante e morador na Villa 

( 4 )  do AraxA, gritou o dito Anselmo pelos 
ditos caboclos, e mandou que matassem 

a Joaquim Ferreira, e elle Anselmo botou-se com a\ 
caboclos com as armas feitas para inatarem, e assim 
aconteceria si José Joaquim Oliveira e D. Maria dc 
Campos o não dissuadissem. Disse mais que sabe por 
ouvir dizer que Anselmo queria que Jose Joaquim Car- 
mo servis~e a autoridade de Paz nesta Villa e protes- 
tava que dez ou doze Autoridades havião ser expiiisos 
para fora desta Villa. - Disse mais que o dito Ansel- 
mo nunca csth sem sequazes em casa e que os tem de 
mão para quando caracer deUes, sendo o avizo para os 
mais virem um tiro de bacamarte, que se oave de tres 
Icgoas eni roda e que immediatamente chegão os cabo- 
clos todos aimados. - Disse mais que se não houve 
grande deiacato nesta Villa foi pela prudencia do Juiz 
de Paz, que, servia e mais não disse. E eu Manoel de 
Meirelles Freire, Escrivão actual do Juiz de Paz o es- 
crevi. 

Pombo-  
Agostinho Justiniano de Freitas. 

TESTO 2.' 

Antonio da Silva Roza, testimunha jurada, disse que 
sabe por ver e ouvir de Anselnio Ferreira de Barcellos, 
na salla do secretario da Camara desta Villa José Mar- 
tins Rodrigues em o dia trinta e um-de Dezembro do 
anno proximo passado de 1837 atacar com palavras in- 
juriosas ao Juiz de Paz e a Luiz Gonsalves Lima, e a 
todas as mais autoridades, dizendo mais que no outro 
dia - 1.0 de Janeiro - que vinha arrasar tudo com os 
seus sequazes caboclos e que havia haver mto. sangue. 
- Disse mais que sabe por ver no dia 1.0 de Janeiro do 
corrente anno As 7 para ás 8 horas da manhã entrar 



o numero de mais de 30 homens á 2 de fundo armados 
com espingardas, bacamartes, facas e facões, á vista 
e face do publico por esta Villa a dentro e aquartellar- 
se em caza de Luiz José Fradique - Disse mais que sa- 
be por ouvir dizer que o dito Anselmo depois de aquar- 
tellada a sua gente, foi com parte della a, caza de José - Joaquim Carmo, indo todos armados e o condusirão a 
caza do dito Fradique afim de A força de armas tira- 
rem a taholeta e faxa do Juiz de Paz aetual e empossa- 
rem o dito Carmo no emprego de Juiz de Paz, estando 
este Carmo criminoso nesta Villa - Disse mais que sa- 
be por ouvir dizer que o dito Anselmo disse que 6 força 
de armas havia por para fóra desta Villa huns poucos 
homens empregados em Authoridades e que os havia 
de costiar. - Disse mais que sabe por ouvir dizer e ser 
publico que o dito Anselmo não seguio o seu plano pela 
grande prudeneiá do Juiz de Pas actual Felisbino An- 
tonio de Lima, que officiou ao dito Carmo que no dia 
G de Janeiro lhe entregaria o juisado de pas e que por 
isso não houvesse tamanhas desordens e por este meio 
os despersuadio da intentada desordem - Disse mais 

que sabe que Jose Joaquim Carmo r Ra- 
~ i l i o  Magno Rodrigues Alues são os que (MA 58) aeonselhão ao dito Anselmo para pratirpr 
todos estes desacatos. - Disse mais que 

sabe por ouvir Joaquim Ferreira Negociante e morador 
&a Villa de Araxá queixar-se que na retirada do sequi- 
to em uma chacara de Joaquim Rodrigues da Silva, 
aonde se achava Anselmo, e seus sequazes, vindo elle 
ditto Ferreira para esta Villa, sahirão o dito Anselmo 
e seus sequazes para o matar por ser inimigo de Basilio 
e se náo fosse José Joaquim d'oliveira e D. Maria de 
Campos o acudirem, decerto o mataváo; e mais não dis- 
se. E eu Manoel de Meirelles Freire. Escrivão actual 
do Juiz de Paz o escrevi. 

Pombo-  
Antonio da Silva Roza. 



CONCLUSÁO AO Jú7Z DE PAZ POMBO 
A' 19 DE ABRIL DE 1838 

Julgo existente o delicto; proceda-se portanto na 
inquirição de testimunhas, sendo reperguntadas as me% 
mas deste Auto e as mais em numero de tres, que tive- 
rem noticia da existencia do mesmo delicto e dos seus 
autores nos termos do art. 140 do Cod. Proc. Crim. O 
Escrivão notifique as mesmas para comparecerem na 
casa de minha residencia i s  8 horas do dia 25 do cor- 
rente mez, pena da lei - Villa Franca 21 de Abril de 
18.38. 

Manoel Roiz. Pombo. 

Assentada de 25 de Abril de 1838. - Juiz de Paz 
Pomho - Casa de sua residencia 

Clementino Jose &Oliveira, testimunha jurada, dis- 
se que sabe por ver que no dia 1." de Janeiro do corren- 

te anno ein casa de Luiz José Fradique, 
Anselmo Ferreira de Barcellos com trinta e (NOTA 68) tantos sequazes de toda a qualidade de 
gente armados com espingardas, baca- 

martes, facas e facões; Disse mais que Anselmo nesse 
dia disse em casa de José Barcellos que havia matar 
todas as pessoas, que se oppozessem á entrega da juris- 
dição de paz a José Joaquim Carmo. Disse mais que 
sabe por ouvir que José Joaquim Carmo nessa occasião 
jti estava criminoso e que o dito Anselmo de mãos da- 
das com o dito Carmo, á instancias deste, que querião 
era que o mesmo Carmo ficasse e~npossado no juizado 
de paz para poderem exterminar a alguns cidadãos pro- 
prietarios para fora desta Villa. - Disse mais que sabe 
por ouvir dizer que o dito Anselmo logo que reunio a 
sua gente em casa de Fradique foi com parte desta gen- 
te á casa de Carmo e o conduzi0 para a casa de Fradi- 



que aonde estavão aquartellados! e que d'ahi veio um 
officio do dito Carmo ao Juiz de Paz Felisbino Antonio 
de Lima, pedindo-lhe para remetter a faxa e a taholleta 
e o dito Juiz lhe respondêo que n'aquelle dia não podia 
dar-lhe o que exigia, mas que passado o dia 6, lhe entre- 
garia e m.mo porque tinha n'aquelle dia a revisão dos 
jurados, que lhe competia e que por isso não precisava 
haver tamanhas desordens, pois que opposição nenhu- 
ma havia - Disse mais que sabe por ver que mtos. ci- 
dadãos desta Villa enterrarão os seus dinheiros e tras- 
tes preciosos que possuiáo, e que até elle depoente fez 
o mesmo, com medo, vista das circunstancias que oc- 
corriáo, que que houvesse algum saque; p. q. os ditos 
sequazes eráo gente de ruim conducta, e capazes de fa- 
zer mtos. desacatos - Disse mais que sabe-por ouvir 
que Jose Joaquim Carmo é quem aconselha a Anselmo 
para aquellas e outras desordens - Sabe mais p. o b i r  
dizer que AnseImo queria matar a Luiz Gonçalves Li- 
ma, e quando não o podesse fazer, queria esbandalhar 
a sua casa - Disse mais que sabe p. ouvir que Anselmo 
deve a Lima uma grande porção de dinheiro e que até 
o prezente ainda não lhe pagou. - Sabe por ver que 
Anselmo foi ao Quartel do Tte. Militar Antonio Joaquim 
de Macedo na noite do dia 31 de Dezembro do anno pro- 
ximo passado pedindo ao mmo. Tte para lhe prestar a 
sua guarda, de que precisava, e o dito Tte. lhe responde0 
que o não conhecia por Autoridade, e por isso não lha 
prestava. - Disse mais que o dito Tte. disse a elle de- 
poente que Andmo lhe tinha feito muitas offertas afim 
delle prestar-lhe a guarda e que elIe nada quiz e quei- 
xou-se mais o mmo. Tte. que Anselmo andava induzin- 
do os seus soldados. - Disse mais que sabe de scien- 
cia certa que se não Iioiive grandes desordens nesta 
Villa foi pela grande prudencia do Juiz de Paz. - Disse 
mais que sabe p. ouvir que na retirada de Anselmo e 
seus sequazes desta Vil!a que foi pelas 3 horas da tar- 
rle mais ou menos do referido dia, forão se abarracar 
na chacara de Joaquim Roiz da Silva e ahi chegando 
Joaquim Ferreira, Negociante e morador da l'illa de 
Araxa, Anselmo gritou á sua gente que matassem o di- 
to Ferreira, e ahi avançarão-se a dle com as armas que 
levavão e pedio o dito Ferreira que não o matassem, 



que não sabia porque morria; e responde0 Anselmo que 
morria por ser inimigo do seu amigo,Basilio e neste 
conf1icto.o accudirão e mais não disse. E eu Manoel 
hleirelles Freire, Escrivão. 

Pombo. - 
Clementino José de Oliveira - 

TEST. 2.' 

Agostinho Justiniano de Freitas, testemunho jurada 
disse que em tudo se conformava com o seu juramento 
prestado no auto de corpo de delicto retro - Disse que 
sabe mais por ouvir muitos cidadãos desta l'iiia enter- 
raráo seus dinheiro5 temendo-se que os sequazes de 
Anselmo saqueassem suas casas na occasião em que en- 
t r r á o  n'esta, que foi no 1." de Janeiro do corrente anno 
por serem pessoas de má eonducta e sabe mais por ou- 
vir que Anselmo é devedor á Lniz Gonçalves L i a  
grande porção de dinheiro de emprestimo e que at6 o 
prezente não lhe quer pagar e mais não disse. . . E eu 
Manoel de Meirelles Freire, escrivão etc. 
Pombo. 
Agostinho Justiniano de Freitas. 

Assentada de 6 de Abril de 1838, Juiz de Paz Pom- 
bo, casa de sua resiriencia, etc. 

O Cap. Manoel Antonio de Azevedo, empregado no 
*foro, testimunha jurada, disse que sabe p. ouvir a Anto- 
nio da Silva Roza morador desta Villa, estando o dito 
Rosa em casa do Secretario da Camara Municipal desta 
Villa José Martins Roiz., que chegara Anselmo e este 
dissera que mandou chegar os seus sequazes caboclos 
para matar e arrasar tudo, que havia de haver muito 
sangue. - Disse mais que no dia 1 . O  de Janeiro do cor- 
rente anuo entrou nesta Viiia as 7 para 8 horas da ma- 
nhã o dito Anselmo com 30 a 40 homens armados com 



espingardas, bacamartes, facões e facas, formados A 
dois de fundo: e farão-se aquartellar em caza de Luis 
José Fradique - Sabe por ouvir que Jozé Joaquim Car- 
mo 6 quem aconselha o dito Anselmo para fazer estes 
barulhos de mãos dadas com o dito Aneelmo. - Sabe 
por ouvir a Lucas Barboza Sandoval e a outros que An- 
selmo n'aquelle dia queria ti forças de armas encartar 
a Carmo no juizado de Paz desta Villa, estando este 
Carmo j& criminoso e que depois d'esta a siia mente era 
exterminar a alguns cidadãos proprietarios para fóra 
da Viila, tudo isto de nccorrlo coni o dito Carmo - Sa- 
be por ver os officios feitos e assignados pelo dito Car- 
mo ao Juiz de Paz actual Felisbioo Antonio de Lima, 
exigicdo se havia duvida em lhe entregar o juizado de 
paz, ao que responde0 o dito juis com muita prudencia 
afim de evitár as desordens, que se estavão sugerindo 
á ponto de haver muitas mortes por causa do dito Car- 
mo e Anselmo e pela prudencia do ditn Juiz Felisbino 
é que não proseguirão no attentado. - Sabe que Ansel- 
mo deve á Lima uma porção de dinheiro por ter visto 
o credito, e que entre elles ha inimizade. - Sabe por 
ouvir que algnns cidadãos desta TTilla havião enterrado 
seus dinheiros com medo de algum saque que podia 
haver dos sequazes do dito Anselmo por serem pessoas 
de poucos estimulos. Sabe mais por ouvir que no men- 
cionado dia primeiro de Janeiro pelas 4 horas da tarde 
mais ou menos se retirou esta gente-formados para foro 
da Viila e foráo-se abarracar na chacara de Joaquim 
Roia. da Silva - estrada que segue para a caza do dito 
Anselmo. - Sabe por ouvir que chegando Joaquim Fer- 
rWa, negociante da Villa do Araxá, os caboclos o cer- 
carão para o matar por ser inimigo do Rasilio e mais 
não disse.. . E eu Manoel de Meirelles Freire, Escri- 
vão o escrivi. 

Pombo. 
Manoel Antonio de Azevedo. 



Lucas Barboza Sandoval, testimunha jurada, disse 
que sabe por ouvir dizer que Anselmo Ferreira de Bar- 

cellos no dia 31 de Dezembro do anno pas- 
sado veio a esta I'illa e dis6e que mandava 14 chegar seus sequazes para amassar esta 
Villa e que havia de haver muito san- 

gue. - No dia 1 . O  de Janeiro do corrente anno estan- 
do na Loja de José Cursino dos Santos comprando umas 
fazendas secas vio entrar trinta e tantos homens a qua- 
renta, armados com espingardas, bacamartes, facões. 
facas e pistollas e se aquartellarão em caza de Luiz José 
Fradique e parte delles andavam circulando as mas, 
todos armados; e tambem soube mais que ainda havia 
parte desta gente aharracada em uma chacara para so- 
corro, caso fosse preciso - Sabe mais por ouvir que An- 
selmo foi com parte desta gente armada á casa de José 
Joaquim Carmo, que estava pronto á espera, e immedia- 
tamente o conduzirão á casa de Luiz José Fradique, 
aonde existião os mais sequazes abbarracados, tudo 
afim de á força de armas, tirar a taboleta e faxa do Juiz 
de Paz actual e empossar o dito Carmo no emprego do 
juizado de pas, estando este criminozo, para depois des- 
te empossado exterminarem desta Villa 10 ou 12 cida- 
dãos proprietarios, tudo isto aconselhado pelo dito Car- 
mo. - Sabe por ouvir que este Carmo da casa de Fra- 
dique officiou ao Ju iz  de Paz Felisbino Antonio de Li- 
ma, sabendo delle si oppunha a entregar o juizado de 
paz á elle e que o dito Juiz Ibe responde0 que, passado 
9 dia 6, entregava e que não carecia haver tamanhas 
desordens e se não proseguirão o que tinhão intentado 
foi pela prudencia do Juiz de Paz e muitos peditorios 
de .TOS& de Barcellos Ferreira. Sabe por ouvir que to- 
dos estes acontecimentos forão por conselho do dito 
Carmo - e que Anselmo protestou matar Lniz Gonçal- 
ves Lima publicamente. Sabe por ouvir que muitas 
pessoas fugiáo da Villa com medo da desordem que es- 
tava para acontecer e que s6 ficarão alguns proprieta- 
rios vigiando os seus bens e familias e que a dita escol- 
ta era composta de pessoas de poucos estimulas e capa- 
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zes de commeter muitos attentados - Sabe por ver que 
no mmo. dia pelas 4 horas da tarde pouco mais ou me- 
nos o dito Anselmo mandou retirar os seus sequazes, os 
quaes sairão formados e forão-se abarracar em a cha- 
cara de Joaquim Rodrigues da Silva. Sabe por ouvir 
que chegando para esta Villa Joaquim Ferreira, Nego- 
ciante da Villa de Araxk, o dito Anselmo com a sua 
escolta deo um cerco no dito Ferreira para o matar, e 
não o fizerâo pelos muitos peditorios que houve, e pelo 
mesmo se humilhar e mais não disse.. . . E eu Manoel 
de Meirelles Freire, Escrivão de Paz o escrevi. 

Pombo. 
Lucas Barboea Sandoval. 

TEST. r>.* 

Antonio da Silva Rosa, testimunha jurada, disse 
que em tudo se conformara com o seu juramento pres- 
tado no auto de corpo de delicto retro - Disse mais 
que sabe por ouvir que houve muito medo n'esta Villa 
que houvesse algum saque na occasião do barulho por 
aquella escolta por serem pessoas insignificantes, ca- 
pazes de commetter tal attentado e nada mais disse. 
E eu Manoel de Meirelles Freire, Escrivão .o escrevi. 

Pombo. 
Antonio da Silva Rosa. 

CONCLUSAO DO JUIZ DE PAZ - POMBO 
- A' 26 DE ABRIL DE 1838 - 

Conctos. 

Sendo expresso no art. 142 do Cod. do Proc. Crim. 
que quando na occasião da formação da culpa o delin- 
quente se acha no districto della, deve assistir a iuquiri- 

ção de testimunhas para poder contesta-las, 
e não constando d'este processo que se fizes- Oesp' sem as necessasas dellgencias para o indica- 
do wmo cabeça de sedição ser conduzido 

para assistir á mma. inquirição; sendo outrosim ex- 



presso no art. 155 do mmo. Cod. do Proc. que nos cri- 
mes, que não admittem fiança a prizão do indiciado 
delinquente deve fazer-se antes da culpa formada, 
o que combina co mo citado art. 142, que suppõe 
e m  alguns casos o delinquente já prezo; determina ao 
Escriváo que passe mandado de prizão sobre o Copm. 
Anselmo Ferreira de Barcellns, declarando no manda- 
do que 6 pelo mmo. se achar indiciado como cabeça de 
fediqão, crime que não admitte fiança, e no caso de 
verificzr-se immediatamente a prizão, o mmo. Escri- 
váo logo que disso for informado, notifique as testemii- 
ilhas, que jurarão no processo, para virem de novo pres- 
tar seus depoimentos, aos quaes nese  caso assistirá o 
indicado delinquente, sendo para isso conduzido da 
prizão; e caso se não verifique a prizão por não ser o 
o delinquente encontrado, ou por qualquer outro moti- 
vo, o Escrivão, ajunte aos autos o mandado com a cer- 
tidão de não se ter effectuado a deligencia, e faça-os 
de novamente conclusos. - 
S. Paulo para a Villa de Franca 7 de Maio de 1838. 

Manoel Roiz. Pombo. 
hss. 

Carvalho. 

TERMO DE DATA - 16 DE: MAIO DE 1838- 

O cidadão Manoel Rodrigues Pombo, Juiz de Paz 
supplente deste Primeiro Districto da Villa Franca do 
Imperador com alçada no Crime, Civel, Policia etc. 

Pelo presente meu Mandado de Captura, indo pri- 
meiramente por mim assignado e em seu cumprimento 
mando ao Escrivão do meu cargo e mais officiaes de 
Justiça prendão e recolhão á Cadea a Anselmo Ferreira 
de Barcellos, sendo encontrado dentro deste Districto, 
por se achar indiciado e wnstituido cabeça de sedição 
pelo criminoso procedimento de sua entrada nesta Vil- 
Ia no dia 1." do preterito mez de Janeiro e corrente an- 
no com o numero maior de trinta homens armados, cau- 



sando por isso alteração na tranquillidade publica, 
comprovado pelas testemunhas juradas no Piocesso por 
ser este crime que não admitte fiança. E para effec- 
filar-se a deligencia, será esta aiixiliada pelos Guardas 
da Linha destacadas nesta Villa e ainda os Guardas 
Nacionaes, para cujo fim seri este apresentados pelos 
Execiitores da delligencia aos, Senhores Commadantes 
respectivos, a quem requisito da parte da Justiça e do 
Serviço Publico para a prestação do mesmo auxilio, 
cada um na parte que lhe toca e no caso resistir o mes- 
mo indieiado reo com armas, ou ainda aquelles que co- 
mo considerados seus satellites oppondo á execução do 
presente Mandado, poderão em tal circunstancia os Exe- 
cutores da deligencia usar dos meios, que ihes authori- 
sa o art. 182 do Cod. Proc. Crim., observadas as for- 
malidades pre~r ip tas  nos arts. 185 e seguintes, sendo a 
deligencia feita perante duas testimunhas, que assi- 
gnam o acto, que d'ella será lavrado, o que assim cum- 
prão. ViIla Franca 16 de Maio de 1838. E eu Manoel 
de Meirelles Freire, Escrivão actiial do Juizo de Paz o 
escrevi. 

Pombo. - 

Certidão 

Manoel de Meirelles Freire etc. Certifico que não 
se poude verificar a deligencia constante do Mandado 
retro com a prizão do indiciado Reo por não ser este 
encontrado dentro deste Districto apezar das deligen- 
cias feitas por mim E~criváo. O referido passa na ver- 
ílade. Villa Franca, 21 de Maio de 1838. 

Manoel de Meirelles Freire. 

CONCLUSÃO A 21 DE MAIO DE 1838. 

Pronuncia 

Obrigáo ás testimunhas deste summario á prízáo 
e livramento aos reoa Anselmo Ferreira de Barcellos e 
Jnsh Joaquim Carmo, os quaes julgo incurso nas penas 



do art. 111 do Cod. Crim. como cabeças'de sedição. O 
Escrivão tome seus nomes no rol.dos culpados, e passe 
em segredo de Justiça as ordens necessarias para a pri- 
zão dos mesmos - Cidade de S. João d'El Rei para a 
Va. da Franca do Imperador 23 de Junho de 1838. 

Manoel Roiz. Pombo. 
Assod. 

NOTb !.a Domiciano Leite Ribeiro. 

TERMO DsE DATA - 17 DE JULHO DE 1838. 

Conta das custas - 
Jury de accusapío. Reo José Joaquim Carmo 

Aos 27 de Julho de 1838 no Consistorio da Igreja 
Matris que serve para a sessão do jnry, presente o Juiz 

de Direito intirino -José Corcino dos Santos 
e o Promotor Publico Alfes. Joaquim Pe- NOTA 9.a dro de Goveia comigo EscrivZo e os ju- 
rados convocados pela Camara Municipal 

na forma do art. 236 6s 10 horas da manhã marcada 
nos Editaes, principiou a sessão pelo toque de campai- 
nha. O Juiz de Direito intirino abrindo a urna das 60 
sedulas verificou publicamente acharem-se todas, e de- 
pois de as recolher outra vez, foi feita por mim Escri- 
vão a chamada dos jurados e acharam-se prezentes 45 
e com este numero o dito Juiz abrio a Sessão por não 
ser possivel preencher-se o numero de 48. Tendo-se 
-mardado o disposto no art. 315 Cod. Proc. Crim. pm- 
cedendo-se a formação do I.' conselho, sendo as sedu- 
Ias extraidas por um menino de menor idade, forão 
designados pela sorte os 23 Juizes de facto abaixo assi- 
gnado aos quaes o juiz de Direito intirino deferi0 o ju- 
ramento, cuja formula se acha transcripta no fim do 
Cap. 1." Tit. 4." Cod. Proc. Crim. e os derigio B salla da 
conferencia do primeiro conselho e fechadas as portash 
mandou postar nos mesmos dois officiaes de Justiça. E 
para constar.. . . . E eu Jos6 Ferreira Mendes, Escri- 
vão do Jury o escrevi. 

Santos 



Luiz Jose Fradique. - O Pe. Manoel Coelho Vital 
-- José Joaquim #Oliveira - João José de Souza - 
Gabriel Garcia de Figueredo - Manoel Ferreira dos 
Santos - Justino Barboza Sandoval - Antonio Rodri- 
gues de S i  - Josb Francisco Potenciano - Joaquim 
Ferreira de Menezes - Norberto de Mendonça Ribeiro 
- Clementino José de Oliveira - José Antonio Pereira 
- Agostinho de Freitas - Jozé Severino dYAlmeida - 
Bento José Gomes - Ignacio José d'Almeida - João 
Antonio de Macedo - Verissimo Placido de Arantes - 
- Jozé Justino da Motta - Vicente Ferreira de Padua 
Marques - Francisco Malhias da Silva - Marcelino 
Roiz. Moreira - Antonio Caetano Alves - Antonio Jozé 
Fernandes. 

Nota marginal 

N. B. A' margem das assignaturas ha esta nota: 
Dois Juizes de facto, que são Agostinho Jus- 
tiniano de Freitas e Clementino José de (NOTA 108) orii>eira derão-se de suspeitos depois de as- 
signarem o juramento, por isw se acháo 

vinte e cinco assignaturas - O Ehr.  Mendes 

Decisão do Jury 

O Jury de Accusaçáo não achou materia de accusa- 
cão contra o réo José Joaquim Carmo. Salla da sessão, 
24 de Julho de 1838. - O Pe. Manoel Coelho Vital etc. 
etc. Marcelino Roiz Moreira Secretario. 

N. B. O jurado Manoel Ferreira dos Santos assi- 
gnou-se - vencido - 

Sentença do Juiz de Direito 

A vista da decizão do Jury julgo improcedente a 
accusa~ão contra o réo preso José Joaquim Carmo pelo 
crime de que é accusado no presente processo. Dê-se- 
lhe baixa na culpa, e v& o mmo. em paz. Pague-se as 
custas pelos Cofres do Municipio. Salla das Sessões do 
Jury 24 de Julho de 1838. 

José Cursino dos Santos. 
(ROTB 111) ~ s s .  ~ o s é  znnocencio de Campos. 



TERMO DE REMESSA DO PROCESSO AQ JUIZ DE 
PAZ DA CABEÇA DO TERMO DA VILLA UE 

BATATAES 28 DE 8BRO. DE 1839 

Apresentação do processo a 6 de 9bro. de 
1839 no consistorio da Matriz de Butatues 

Jury d'acusação - Réo - Anselmo Ferreira de Barcellos 

Aos 9 dias do mez de Novembro do anuo 1839 nes- 
ta Villa de Batataes, no Consistorio da Igreja Matriz 
qiie fora destinada para a reunião do jury deste Termo. 
prezeiites o Dr. Joaquim Fermino Pereira Jorge Juiz 
de Direito desta Comarca, Presidente do Conselho de 

Jurados, comigo Escrivão ao diante nomea- 
do, e o Promotor Publico Manoel Adriano (NOTA 12.8) Pompêo, ahi sendo dada a hora designa- 
d a  e annunciado pelo Edita1 da Cama- 

ra Municipal, àberta a sessáo publica pelo toque dr 
campainha em prezença dos jurados e a portas abertas, 
c do. Dr. Juiz de Direito abrio a urna das 60 sedulas, 
que continhão os nomes dos jurados e verificado puhli- 
camente que estaváo todos, forão novamente recolhi- 
das a mesma urna, e feito então a chamada dos jnra- 
dos por mim Escrivão, acharão-se presentes 45, em 
consequencia do que passando-se a inteirar o numero 
de 48na forma do art. 315 Cod. Proc. Crim. e como afi- 
nal não foi possivel obter esse numero e sim unicamen- 
te 46, deu o Dr. Juiz de Direito andamento aos traba- 
Ihos na conformidade do art. 320 do dito Codigo, á vis- 
ta do que tendo sido despensado os que faltaram com 
causa e multados os que náo a deráo, do que lavrou-se 
termo no Livro competente, passou-se a pregoar o reo 
P testimunhas, e por quantu deixarão de comparecer o 
.mesmo reo e testimunhas, constando dos Autos qiie 
aquelle não fora captiirado, nem estas notificadas, man- 
dou elle Doutor Juiz de Direito que elles o fossem ca  
forma da Lei para virem a preeença do juiz. Em sc- 
griida mandou extrair da urna por nm menino 23 cedti- 
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las e sairão a sorte para compor o 1." Conselho do Ju- 
rado, os seguintes . . . . . . E eu José Ferreira Mendes 
Escrivão interino do jury o escrevi. 

Pereiea Jorge. 

Em seguida o termo de juramento assignado por 
23 jurados. 

Decizão do Jurg 

O jury de accusaçáo depois de nomear de entre oe 
seus membros por escrutinio secreto e por maioria abso- 
luta de votos o qeu presidente e secretario e depois da 
leitiira deste processa feita pelo dito Secretario, debates 
e conferencia decide que não achou materia para ac- 
ciisação contra Anselmo Ferreira de Barcellos. Salla 
Secreta do Jury de Accusação 9 de 9bm. de 1839. - 

I'jj] Vencido. Manoel Antonio Pereim 

Prezte. 
Antonio Garcia de Figueiredo. 

Secretario 
Francisco Antonio da Costa. 
Antonio Roiz. de SEI. 
Jos6 Antonio Diniz Junqueira 
Joaquim Frz. de Figdo.- 
João Glz. Heleno 
Silvestre de Magalhães Portilho 
Antonio Caetano Alves. 
Diogo Garcia 120pes. 
José Nunes da Silva 
José Severino d'Almeida. 
Antonio Gomes de Andrade. 
Manoel Francisco Borges. 
Leonardo .Tozé Arantes 
Verissimo Placido de Arantes 
Antonio Joaquim de Andrade 
Antonio Joaquim Pereira. 
Joaquim Alves Ferreira. 
Antonio Dias Campos. 



Francisco Miz. Coelho. 
Jozh Carlos da Silva 
Jozb Antonio Pereira. 

Sentenga do Dr. Juiz de  Dire8ito 

Não procede a accnsação contra Anselmo Ferrei- 
ra de Barcellos pronunciado a f. 123; absolvo-o por tan- 
to do crime constante deste autos dê-se-lhe baixa na 
culpa, lavre-se as coml~etentes clarezas no rol dos cul- 
pados, e onde mais convenha, e sejão as custas pagas 
pelo Cofre da Municipalidade. Salla Publica das Ses- 

sões do Juiz na Villa de Batataes aos 3 de 
Novembro de 1839. (NOTA 14.a) Joaquim Ferrnino Pereira Jorge. 

i 
5~ 

Segue-se o termo de publicação, certidão de incom- 
c :, municabilidade do jury, e conta das custas. 
:. 
t 

NOTAS EXPLICATIVAS 

Nota 1.' 

O patrimonio de Nossa Senhora da Conceição da 
Franca foi doado em 1802, levantadas as primeiras ca- 

C sas em 1804, freguezia em 1816, villa em 1824. 
L . .  

5 
Nota 2.' 

r José Joaquim Carmo, vulgo Gongra, - era rabula 
e musico. 

Nota 3: 

b Luiz Gonçalves Lima, rabula assessor dasi autorida- 
des de quem não gostava Anselmo. 

Nota 4." 
5 ' A chacara de Joaquim Rodrigues da Silva distava 
* da Villa um quarto de legua ao Norte. 

f Nota 5." 
Basilio Magno Rodrigues Alves de cor preta, rabula 

da Villa do Araxá. 



Nota 6.' 
A testimunha Clementino José de Oliveira foi ba- 

leado pela gente de Anselmo em 7bro. 1838. 

A testimunha Liicas Barboza Sandoval foi atirada 
pela gente de Anselmo em 1838-9bro. 

Nota 

O assessor Bomiciano Leite Ribeiro era inteligen- 
te negociante do Rio de Janeiro, compadre e amigo de 
Pombo e genro do Barão de Itambé. 

Nota 9: 

O Juiz de Direito interino Jozé Curcino dos Santos, 
era negociante da Franca, e juiz municipal. 

Nota 10: 

Os jurados Clementino Jozé de Oliveira e Agostinho 
Justiniano de Freitas - suspeitos, como testimunhas de 
processo - sendo que o 1." não era bem olhado pela 
gente de Anselmo, que o baleou depois em 'ibro. de 1838. 

Nota 11.' 

O assessor José Innocencio de Campos era o Dr. 
José Innocencio de Campos, depois Dezembargador na 
Relação da Côrte; achava-se na Franca como advogado 
e logo teve de retirar-se ameaçado por Anselmo. 

Nota 12: 

A Lei Provincial de 14 de Março de 1839 dispoz no 
seu art. '1.' - 

Haverá nesta Provincia mais uma Comarca com- 
posta de dous termos, o de Mogy-Merim e o da Irilla 
Franca do Imperador: a Freguezia dos Batataes perten- 
cente a este termo fica elevada á cattegoria de Villa, 
e sendo a cabeça do dito termo; a residencia, porem do 
Juiz de Direito será na Villa Franca do Imperador, com 
o vencimento de 1:400$000 de ordenado. 



Nota 13.' 

Manoel Antonio Pereira - unico jurado vencido, . depois Coronel Commandante Superior da Guarda Na- 
cional de Batataes e Franca, prototypo de homem hon- 
rado: conta a chronica que Anselmo deixara gente ar- 
mada fóra da Villa e recolhera-se á prizáo, e ao saber 
do voto de Pereira exclamira: 

H& homem de bem! 

Nota 14.' 

O Dr. Joaquim Fermino Pereira Jorge. depois De- 
zembargador da Relação da Grte .  



ABOLICIONISMO E OEMOCRACIA NAS ARCADAS 
Affonso de Carvalho 

A vida paulistana, ao aproximar-se o fim do Im- 
perio, respirava, como era natural, o movimento 
precursor dos dois maiores abalos politico-so- 

ciaes do paiz no ultimo quartel do passado seculo. 
Na imprensa e na tribuna, e, mais tarile, nos clubs 
e nos comicios, a palavra moça e atrevida de uns 
e a penna incisiva de outros espertavam para urna vida 
nova as f i r a s  da emoção popular. A idea marchava, 
confiante no triumpho. Já Q povo urbano da capital 
bandeirante acolhia ruidosamente a noticia de exitoa 
parcellados da demagogia combativa, e o nome de Pru- 
dente de Moraes surgia das urnas, com aureola presti- 
giosa, augurando futuras e melhores victorias. Reu- 
nia-se em 1887 um congresso republicano, e irrompia, 
á maneira de rajada, a epocha das grandes conferencias 
por todo o territorio da provincia. Era a de Silva Jar- 
dim em Campinas, a de Range1 Pestana em Guaratin- 
puetá, a de Bernardino de Campos em Casa Branca. 
a de Glycerio em São José do Rio Pardo, onde, como 
num ensaio de revolução, prendeu-se, com bravejante 
escandalo, o delegado de policia local. Era ainda o 
verbo candente de Campos Salles em Lorena, a palavra 
persuasiva de Miranda Azevedo nesta capital Era o 



arremesso, o impeto da propaganda, entre ovações, 
arrastando adhesóes sensacionaes. Em 1888, numa 
carta endereçada a doaqiiim Serra e publ'cada na im- 
perterrita "Gazeta do Povo", desatava o Dr. Couto de 
Magalhães os nervos de sua fidelidade desilludida, e, 
embora tivesse de prestar ainda serviços á d~naatia 
moribunda, asseverava animosamente que l'beraes e 
conservadores se viam cançados de um regimen que 
transformava O espoleta politico em homem apto para 
occupar funcçóes publicas, sem cogitar de sua capacida- 
de intellectual e moral. Por sua vez remetia Exequiel 
Freire uma saudacáo congratulatoria á Commissão per- 
manente do partido republicano, declarando-se feliz por 
ingressar numa aggremiação que "era um mundo moral 
inteiramente novo." Em Amparo o Barão de Soccor- 
ro, num gesto imprevisto, congregava para seu palacete 
o eleitorado conservador da localidade afim de annun- 
eiar-lhes a sua adhesão B idea democratica e pera conci- 
tal-o a votar em Campos Salles no proximo pleito. 
Objiirgatorias campanudas, cheias de audacia, resoa- 
vam na imprensa, de momento a momento, espantando 
o pacato b u r e e z  das tradições No "Diario Popular" 
de José Maria Lisboa a demagogia alacre de Aristides 
toho invectivava os homens do governo, "esses his- 
triões do imperialismo, que não valia~n os gladiadores 
rolados na arena dos circos romanos". E, ao passo que 
os periodicos iam surgindo, avolumando a onda civica 
dos descontentesi vigiava das columnas da "Provincia 
de São Paulo" o olhar perspicaz de Range1 Pestana os 
homens e factos do regimen para apontar, de quando 
em quanto, as falhas da governauça. Em breve a idéa 
acoroçoou-se, e a mocidade a trouxe para a rua, para 
09 meetings. desafiando o perigo, congregando o povo 
sempre curioso, logo dispersado com estrepitos de ca- 
vallaria. Os populares corriam e riam. agglomerando- 
se á porta do "Café de Java', donde assoviavam estri- 
dulamente a soldadesca irritada. Não podendo aeom- 
panhar a irriquieta actividade dos moços, o grosso piibli- 
co sympathico ás idéas novg  limitava-se a desinteres- 
$ar-se pelas coisas e personalidades da monarchia de- 
cadente. Despercebia-se qnasi das grandes datas feste- 



jadas pelos maiores. Assim o Sete de Setembro, assini 
o Sete de Abril. Provocavam chacota as velhas usan- 
ças, e pareciam desbotar-se mesmo as cores da bandeira 
nacional. Cobria-as de ridiculo a satyra mordaz de 
Julio Ribeiro "São cores de capim e milho", chasquea- 
va, no sebate" o valente polemista. E propunha se 
trocasse o velho pavilhão por outro em listas horizon- 
taes alternadamente hrancas e pretas, cantonadas de 
vermelho, tendo ao lado, sobre um globo de prata, o 
mappa do Brasil em azul, entre quatro estreilas de oiro. 
Mudavam assim os tempos. Visitas de alta represen- 
tação imperial vinham eqbarrar agora na hostilidade 
do silencio ou do desprezo. Em março de 1889 sua 
alteza o principe Luis Phillipe de Orleans, Conde d%u, 
figurante oiitrora da guerra com o Paraguay, veio a 
São Paulo. Na Estação do Norte, em ambiente frio de 
curiosos e de magnatas do mundo official, o Conselhei- 
ro Duarte de Azevedo ensaiou timidamente um viva a 
sua alteza. Corresponderam-lhe apenas quatro ou cin- 
co vozes titnbiantes, que se perderam no borborinho de 
commentarios e risos. E o heroe de Pirabebuhy veio 
para a cidade em carro de praça, escoltado é certo por 
um garboso piquete de eavallaria, mas ob~ervando no 
povo bandeiranle, por todo o trajecto, até o palacio 
presidencial do Pateo do Collegio, a irreverencia de at- 
titudes e signaes de <tesagado. Desapparecia a dedi- 
cação tradicional do velho paulistano e com ella a soli- 
dez das instituições dos av6~.  Iam longe os dias faus- 
tosos em que as frontes se descobriam, num respeito 
quasi supersticioso, ante os figurões agalonados e sym- 
bolicos da magestade imperial. JQ agora qualquer de- 
monstraçáo de fidelidade ao throno bragantino assu- 
mia feição anachronica e se prestava a caçoadas, como 
a taboleta alçada por um respeitavel portuguez no alto 
de sua loja de calçado, na rua da Imperatriz, a annun- 
ciar, entre emblemas dynasticos, uma "Sapataria da 
Casa Imperial". 

Não. menos agitado e ma3s vibratil por certo o am- 
biente da propaganda em prol da libertação dos escra- 
vos. Lento e cauteloso a principio, o movimento pro- 
viera dos tempos em que, conforme as reminiscencias 



publicadaa com devoção filial pelo antigo abolicionista 
Bueno de Andrade, a virtuosa senhora dona Bemvinda 
de Andrade presidia a associação prestante de senho- 
ras paulistas destinada a promover a alforria das escra- 
vas moças da urbs piraliningana. A idria redemptora 
cresceu, avolumou-se, intensificou-se nos dias de Luiz 
Gama e de seus proselitos até lograr as proporções can- 
dalosas de torrente incontivel. Já não era somente a 
leg'ão auxiliar do genial agitador bahiano colhida em 
todas as profissões capazes de um serviço a causa das 
captivos. Juntara-se-lhe, mais destemida, mais desa- 
buzada, a collaboração pratica de Antonio Bento e de 
seus infatigaveis caifazei. n'umx actividade pa. -mesa, 
que agitava e revolvia todo o nucleo da mllectivida<li 
paulistana. Então, espreitados e confundidos os capi- 
tães do matto, capturadores de escravos fugidos, orga- 
nizados os asylos pelas residencias particulares, pelas 
pharmacias, pelos arrabaldes, ate as furnas de Jabaqua- 
ra, o impiilso da liberdade invadiu as varias camadas 
sociaes, num arremesso de labareda alta, que largamente 
se distende e irresistivelmente se propaga. A acfão abo- 
licionista esvasiava as fazendas, desesperava os fazen- 
deiros, desnorteava os mantenedores da ordem e da 
propriedade escrava. A cidade de São Paulo se conver- 
tia, de dia a dia, em reducfo forte a que se acolhiam 
alvoroçadamente os foragidos das estancias longin- 
quas. E, primando entre os asylos acoitadores de ne- 
gros, a igreja secular de Nossa Senhora dos Remedios 
se convertera em quartel general do intrepido propa- 
gandista, a darordens e planos de campanha aos ir+ 
mãos e aggregados da Confraria valorosa. Alli se 
organizava, nas dependencias do velho templo, a con- 
venção dos caifazes. Alli se planejavam as investidas. 
Dalli sahia, pelos fundos, a estou>.ada Redempqio, pe- 
riodico das quintas e domhgos, onde a causticidade im- 
piedosa do propagandista insigne affligia sem treguas a 
lombada escravocrata. Alli funccionava a celebrada 
seccão especial, pelourinho famoso, onde, expostos á ri- 
zada, fazendeiros, feitores, capitáes do matto, escrava- 
gistas de todos os matizes "faziam annos" de cinco em 
cinco dias, de tres em tres, de hora em hora, de minuto 



em minuto, "com sol, com chuva, assentados e de pé, 
domindo e accordados," apontadas pelo bisemanario 
as causas do original castigo. Fazia annos o bode Fu- 
lano, e fazia-o igualmente o delegado Beltrano "com 
um rosario na mão c o bacalháo na outra". Fazia an- 
nos o capitão do matlo Cicrano por haver pegado a pre- 
ta Maria e @arcado com ella para este ou aquelle lu- 
gar. O esiylo das pilherias era máo, gros~eiro por ve- 
zes, mas sem duvida efficaz. Na "Redempção' não se 
dispensavam opportunidades, não se repelliam intri- 
&pinhas, não se de~prezavam. denuncias verosimeis ou 
não. Os fins justificavam os excessos. E, emquanto se 
estimulavam os bellos gestos philantropicos e se attra- 
liia a adhesão do proletariado, e se exaltava a abnega- 
ção dos.cocheiros de praça com .se esquivarem a trans- 
portar escravos recapturados pelos' que a folha chama- 
va "negociantes de carne huniana", em transito com 
sua mercadoria, despertava-se, no. mesmo passo, a pic- 
dade popular, expondo-se dia a dia os maleficios e hor- 
rores da escravidão. Fremiu certa noite a grey paulis- 
taua ante o espectaculo inedito de uma procissão nnica 
ideada pelo engenho fertil de Antonio Bento. Egresso 
da Igreja dos Remedios, o prestito exhibia entre os an- 
dores, aos p6s do Crucificado, um preto velho e alquc- 
brado, a caminhar de olhos haixos, o as'pcto soffredor 
tJe um ma*. E pendentes de longas hastes seguras 
pelos irmãos da opa amostravam-se sensacionalmente 
aos olhos da multidão murmurante os varios instrumen- 
tos de supplicio, grilhóes esrgolas, cangas e relhos, todo 
n arsenal engendrado pela crueldade de certos senho- 
res. E é fama que o escandaloso prestito constituiu, na 
noite' memoravel, um dos mais rudes golpes vhrados 
contra o escravagismo. Assim propagax7a Antonio Reli- 
to a idea libertadora. Ao mesmo tempo o seu bisem?- 
!iario irriquieto agitava o ambiente, entrava pelos Ca- 
fés, distribiiia-se pelas esquinas, espalhara-se por toda 
a urbs e seus arrabaldes. E o povo lia, e commentava 
com interesse novas noticias de represalias, aqui a da 
expulsão pela turba, em Tatuhy, de um italiano que se 
prestara ignominiosamente ao papel de carrasco, em 
cxecução de sentença de açoites contra iim escravo de- 



linquente, alem a da intervenção violenta de populares, 
em Piracicaba, para arrancar de uma escolta varios ne- 
gros fugidos que passavam aeorrentados para a fazenda 
de seu senhor. Recrudesceram as manumissóes, os ras- 
gos de liberalidade. Mas j& não bastavam. A "Redem- 
pção" combatia agora as meias medidas, e nem se en- 
thusiasmou quando, sua excellencia, o coneelheiro 
Leoncio de Carvalho congregou para sua residencin; 
varios fazendeiros e concertou com elles a fundação de 
iima sociedade emancipadora destinada a promover no 
mais breve praso possive1.a libertação dos escravos exis- 
tentes na provincia, sem desorganizaçáo do trabalho 
<rgricola. Esta restriçzío não satisfazia a alma abolicio- 
nista. Queria-se a extincção prompta, immediata do ele- 
mento servil, sem cogitar das consequencias. Anciava- 
se pela realização do sonho de José de Patmcinio, que 
viera a São Paulo em 1886 e ahi lançara, em retum- 
bante conferencia do theatro São José, aquellas gran- 
des phrases, muito audazes e muito fortes, que ficaram 
echoaiido na memoria da jiiventude academica. "Baixo 
é o povo, bradara elle, que compra a sua liberdade e 
conserva como escravos rima raça de infelizes". "A es- 
cravidão 6 iim roubo'. "Houve tempo em que a sombra 
do cafeeiro encobria a patria. Agora, para honra de 
São Paulo, aberto por Luiz Gama ahi esta o caminho 
a grande r e f o b a  e cavado o leito á corrente abolicio- 
nista que banha todos os espiritos". Estasi e outras pa- 
lavras do apostplo enthusiasmavam os moços da Facul- 
dade e iam reflectir em sua imprensa ardorosia e - 
vibratil. 

E era ella com effeito, a mocidade academica, den- 
tro e fora das arcadas, o factor preponderante da emo- 
c50 poprilar em torno da campanha redemptorl do ci- 
dadão e do escravo, na hora em que os propagandistas 
historicos abalavam a consciencia do paiz. Collabora- 
dora sempre das melhores in:ciatiras, qiiando não se 
conqtituia ella proprin a imprilsão original das ideas, 
a sensibilidade estiidantina echoava no jornalismo das 
arcadas e transbordava das columnas da imprensa para 
todas as opportunidades em que se pudesse ouvir uma 
palavra o11 um applaiiso em favor da raça negra ou da 
mudança do regimem. Vindas de muito longe as ideas 



de libertação politica e social avultaram na Academia, 
após 1880, com as scintillações de desabuzados rapazes, 
ao tempo de Raiil Pompeia, de Valentim Magalhães, de 
Murat, de Julio ãe Mesqiiita, Assis Brasil, de toda uma 
legião de estudantes afogueados pela perspectiva dc 
uma renovação no paiz. Já desde muito lançara Vi- 
ctorino Monteiro suas phrases desgrenhadas, de tragi- 
cos vaticinios.. "Pobre gente e desgraçado paiz!" brada- 
ra  elle pela "Republica', periodico academico de perse- 
verante acção renovadora. "A' vista do desmantela- 
mento e da indisciplina mental dos velhos partidos mo- 
narchiws, pode-se affirmar que este povo caminha a 
largos passos para o completo aniquilamento". Já des- 
de muito o estudante Dutra Nicac'b, que o destino re- 
servava a posições altas, havia sentenciado na "Revista 
Republicana" de João Ribeiro Junior que "repellida 
pela razão, condemnada pela Historih, a monarchia 
brasileira, que, conto outrora não pode invocar a Io- 
yica das hagonetas, tende inevitavelmente B riiina". E 
ainda desse muito recontara Assis Brasil, em verso, o 
duro pezadello de um rei, que percebera ao longe nm 
surdo rumor, 

"E do fundo da Historia ouviu que se arrojava 
Aquelle grito extranho: "A's armas cidadãos!" 

t 
No ultimo Iiistm anterior á queda do regimem a 

jdea resoava mais alto nas arcadas, num tom geral ag- 
gressivo, intercallado de entonaçóes romantkas ou sen- 
timentaes, a p ie  não escapava a propria imprensa con- 
servadora da Faculdade. Academicos monarchistas não 
consegqiam disfarçar o seu constrangimento. Era as- 
sim desde os dias do "Constitiicional" redigido por Tho- 
maz Cochrane, Pennaforte Mendes e Veiga Filho, quan- 
do o estudante J a g u a ~ b e  exclamava melancholicamen- 
re: "F tristissimo, para quem possue ainda patriotismo, 
lançar os olhos para os ultimas tempos e para o pre- 
sente, e ver o estado de decadencia politica a que che- 
gamos". Imperialista embora Veiga Filho reconhecia 
a necessidade de accudir á nação "profiindamente aba- 
tida e convulsionada". E Estevam de Almeida. com on- 



tros bravos rapazes, atirava-se cultura do sentimento 
religioso, formando o Circulo dos Estudantes Catholi- 
cos, fundando o seu orgam solido e duradouro "A 
Reacção", e erguendo o labaro da Fé como uma wn- 
fiança transeeudental nos destinos do paiz. Outros, os 
da "Onda", expoente jornalistiw do Centro Aboljcionis- 
ta Academico, desencadeavam artigos tempestuosos, 
despediam apostrophes relampejantes como as de Al- 
fredo Duarte, Arthur Itabirano, AEredo Pujol e outros 
contra personalidades e coieas da situação. Não esca- 
Dava da rajada atacante o proprio moiiarcha, do qual 
se punha em duvida o apregoado liberalismo. .Assim, 
commentando a phrase estimulante - "Prosigam, não 
esmoreçam" dirigida por Dom Pedro de Alcantara aos 
vereadores abolicionistas da Corte Imperial, perguntava 
corajosamente Pujol: "Como poderemos acreditar na 
sinceridade dessas palavras do soberano quando conhe- 
cemos toda a nojenta esterqiieira da polit'ca de nossos 
dias? De que modo confiar em uns bandidos que cyni- ., 

camente rompem as leis e elevam o chicote á altura de 
i!m principio?". Numa linguagem mais comedida, mas 
não menos incisiva, alludia Herculano de Freitas, ao 
commemorar-se a data do ventre livre, á necessidade 
de uma outra data luminosa "em meio dos escarvoa- 
mentos geraes dos governos brasileiros". Recrudescen- 
do no ultimo lustro @propaganda antimonarchica, dizia 
Veiga Filho não ser mais posoivel retardar a vertiginosa 
carreira das idem liberaes. E bem o dizia ante a feição 
mais irr:tadica de iins e zombeteira de outros, no jorna- 
lismo academico. Dando exemplo de seu bom'humor 
i-n~ politica, exp1ic:rvri Navarro de Andrade, em 1885, 
pela "Democracia", em critica aos falsos repubiicanos, 
a significação dessa mesma paiavra que encabeçava o 
jornal. O  ocabu bulo democracia náo passara, dizia, de 
iim rotulo de <-liamfiaqne. Adaptava-se este ao vinho 
fruncez conio a ilualqucr beberagem gazoza. Ambas as 
I~cbidas. a perfeita e a falsificada, eram r:ir;is e caras. 
"O champagne legitimo, como é raro, custa cam; 
a democracia, como custa caro, é rara. Isto parece tra- 
palhada, mas nUo é. Entre nBs nSo ha quem não se diga 
demociiita. assim como não lia .quem náo heha chnm- 



pagne. Liberaes e conservadores, opposicionistas e go- 
vernistas, todos si50 democratas. Até o senhor Pedro 2.' 
i. um imperador democrata, benza-o Deus". As~im pro- 
seguia contra a falsa demagogia. nlas o tom dos demais 
escriptos academicos exbibia em regra um timbre mal 
humorado, entre sonancias de exaltada rethorica algo 
antiquada. Em artigo de fundo bradava por exemplo 
um delles que "desde muito a liberdade, para não mor- 
rer conspurcada nos tripudios da anarchia, desampa- 
rou a patia". Accusando os partidos politicos m-litan- 
tes dizia não conhecer "monstruosidade que elles não . fossem capazes de praticar para a conquista do poder". 
Na "Republica' de 18% chefiada por Francisco de Cam- 
pos Junior, chamava Paulo Novaes a esses partidos de 
"opportunistas sem ideas, a não ser a de cevarem a sua 
insignificancia sombra dos poderes constituidoe". 
Ineptos eram, "incapazes de comprehender a missão de 
1iberaI:smo". E, occupando-se do maniferto academico 
dos estudantes do Recife contra o que chamava "o rou- 
bo do deputado Jose Mariano, e prégando a união dos 
moços em torno do ideal democratico, formava o mes- 
mo h'ovaes um trocadilho: "Tempo vira em que as vio- 
lencias serão tantas que os verdadeiros democratas sur- 
girão para lutarem, não pela bandeira da reforma, mas 
pela reforma da bandeira". Por fim, confundida na im- 
prensa academica a propaganda republicana w m  a da 
redempção dos escravos, a linguagem dos moços revi- 
gorou-se. O congrewo republicano de 1887, a que não 
faltaram elementos brilhantes emprestados da Faculda- 
d& de Diro'to e a reunião da Sociedade Emancipadora 
de São Paulo justificavam o pensar dos que não que- 
riam conceber a mudança do regimen politico sem a li- 
herdade geral bos filhos do paiz. Por isso mesmo zom- 
bava-se de republicanos alheios á idea abolicionista. 
Num de seus numeros o velho "Constitucional" aconse- 
ihava ironicamente aos redactores da "Democracia" 
"movessem guerra atroz aos republicanos que possuiani 
escravos". E ainda por isso mesmo proclamava o ma- 
voctico Julio R:beiro a inconveniencia das medidas pro- 
telatorias da manurnissão. Ou tudo ou nada. Queria 
como começo da reforma e saneamento do paiz, o apa- 



gamento immediato da nodoa escravagista que man- 
chava a face da nação. "Faça-se a abolição já e jk"., 
bramia pela "Procellaria". "Faça-se já, sem mais refle- 
ctir, violentamente, custe o que custar, seja como for". 
&a o avanço decisivo, o principio do fim, a voz da re- 
volução. "Cumpria substituir, dizia elle, o trabalho in- 
fecundo e prostituido do escravo pelo trabalho nobre e 
compensador do homem livre". E sob a vibratilidade 
revolta desses conceitos se arregimentavam os comba- 
tentes. Aos veteranos da "Onda", da "Republica', da 
"Democracia, da "Revista Republicana", dentro da Aca- 
demia, vieram juntar-se em breve a "Vida Semanaria" 
de Emiliano Pernctta e Castro Lima, e mais a "Sentinel- 
Ia" de Diana Terra e Arthur Itabirano. Surge ainda em 
maio de 1887 o "Evolucionista" de Pedro Affonso Ju- 
nior, Francisco Raphael e outros. Em 1888 apparecem 
a "Resistencla" de Affonso Celso Garcia, a "Revista De- 
mocratica" de Rodolpho Faria Pereira, a "Republica 
Mineira" de estudantes das Geraes, o "Escandalo", o 
"Oitenta e Nove". Desses periodicos academicos a "Vi- 
da Semanaria", transformada pouco depois em folha 
illustrada com desenhos de Bento Barbosa, apresen- 
tou-se de viseira erguida, declarando pugnar pela liber- 
dade e portanto, dizia, "fatalmente e logicamente abo- 
licionista". "Trará assim, professava, para advogar esta 
causa já tão bem advogada, sem ares declamatorios 
toda a sua indignação. toda a revolta de seu espirito 
deante desta iniseria tão suja". Mais desabrida ainda a 
linguagem da "Sentinella" contra a união da Igreja e do 
Estado, apontada por ella como um consorcio de ino- 
minavel immoralidade e attentatoria da collectividade 
brasileira", producto da dyiiastia bragantina, esse "sus- 
tentaculo da mandrice dos abbades e do ocio criminoso 
doa bispos e dos vigarios". Não menos fortes as arreme- 
tidas de Caslro Lima e as de Edmundo Lins, que respon- 
sabilisava Dom Pedro de Alcantara pelos desatinos de 
seus politicos. Todo o mal, dizia, residia nelle. "Qiierem 
que cesse o effeito, mas que continue a causa. Gritam 
contra o criterio que tem insensibilizado os membros de 
nosso corpo social e politico, mas não ousam denunciar 
ao povo o propinador do veneno". Então, desvairado, o 



jornalsinho "A Revolução", de vida ephemera, pediu 
em verso que se enforcasse o Imperador: 

"Eu sou desses fambem, ó testa coroada, . .. 
Que ás uezes te maldiz e chama-te bandido. 

. Meu unico desejo, a minha idéa amada 
E' uer-te numa pmca enz uma forca erguida". 

Havia assim uma parte da mocidade academica 
disposta aos excessos. Com o titulo revolucionario '(A's 
armas, cidadãos!" um dos redactores do "Combate" ex- 
clamava que si o Brasil inteiro não podia libertar-se, 
fosse ao menos a proviucia de São Paulo a primeira a 
quebrar os grilhões da monarchia. Era já LI prurido de 
ideas separatistas de que se fez campeão a "Vida Se- 
manaria" seduzida talvez pelos escriptos de Alberto 
Salles ou pelos artigos impetuosos de Julio Ribeiro Es- 
bravejadoramente protestava o redactor da "Procella- 
ria'' contra os descalabroâ da politica nacional, avisan- 
do-nos da parte que cabia a São Paulo na culpa dos go- 
vernantes. "N6s os paulisias, assim dizia, vamos carre- 
gando com a parte da responsabilidade que nos dão 
nesta comedia de ignominia, e vamos pagando aos se- 
nhores os tributos que Ihes apraz que paguemos". Nos 
ataques da "Vida Semanaria" ao ministerio trovejavam 
injurias" Ministerlo covarde!" vociferava um dos re- 
dactores, ao commentar o trancamento das notas na 
questão militar. Nada havia a recear, pois o ministerio 
"se curvara para salvar o throno e o subsidio". "Reina 
e reinará a paz em Varsovia, O Visconde de Pelotas exi- 
@r&, o Conde d'Eu concordará, e o thesouro pagará. A 
monarchia é sempre assim". A proposito da divida in- 
gleza e de um artigo do "Rio News" offensivo a São.  
Paulo, escrevia outro estudante: "Não s e  assuste o cre- 
dor inglez. Feita a separação e firmada a independencia 
de São Paulo, o brio do povo mais progressista da Ame- 
rica do Sul pagará ate o ultimo ceitil da parte que lhe 
couber na divisão da responsabilidade bragantina". E 
no numero de 17 de maio de 1887 estampava o deste- 
mido semanario uma charge valente contra as provin- 
cias do norte do Brasil, figurando um matuto a cavar 



no solo moedas de oiro, emquanto um indio (o Norte) 
ia, de olhos avidos, recoihendo as libras esterlinaa e uma 
preta (a Bahia) por detraz lhe wrripiava do bolso das 
calças uma nota do Banco Nacional. Como em todos 
os tempos a juventude academica não conhecia temo- 
res, expressava abertamente o que pensava, mais ou- 
sada que a propria"demagogia das conferencias, a quem 
accusava de falta de chefes. "O partido republicano, 
escrevia um estudante, é um exercito de leões comman- 
dado por gralhas". 

Mas o empenho maior, immediato da mocidade 
:icademica, em vesperas da reforma, viriava sem dnvida 
a extinção do elemento serv.1. Concitando os paulistas 
a essa realização premente, já desde muito escrevera o 
"Combate- que si a proviucia de São Paulo tomasse a 
iniciativa da abolicão" talvez que suas irmãs envergo- 
nhadas lhe seguissem o exemplo". Embora sem espres- 
sões rubras de rebelligo limitavam-se alguns estudantes 
democraticoa, a lançar phrases pomposas, de um ro- 
mantismo inocuo, á moda de 1830. "A escravidão está 
de pé gritava Plinio Casado. Mas não tarda o dia em 
que, assim como o sol se dirige para a constellação de 
Hercules, o sol da liberdade, radiante de luz, dirigir-se-a 
para a constellação do Cruzeiro!" Menos romantico e 
mais posi.tivo, Dutra Nicacio difinia as aspirações da 
Musa de Castro Alves. "Dois pontos luminosos, escrevia 
na "Onda", se destacam no firmamepto de seus ideaes: 
extinguir o manejo legal do chicote pela extinçáo do 
escravo, e libertar o cidadão do jugo pezado da monar- 
chia, que o exptorn". Outros descompunham. A propo- 
sito de uma representação campineira em que se pe- 
diam garantias contra a propaganda abolicionista, ati- 
rava o estudante Pitaguary objurgatorias estridentes. 
"Assignae vossas representações. democratas hypocri- 
tas. Mas ficae scientes de que ellas não poderão conter a 
propaganda abolicionista: de que a propriedade escra- 
va, por honra de nosso paiz, ja 6 desrespeitada com tole- 
rancia; de que a policia, salvo raras excepções, não se 
presta mais ao officio de capitão do matto, e, finalmen- 
te, de que da mesma maneira que os mercadores expul- 
scs do templo, vós que vos intitulaes deniocratas sois os 



renegados da democracia e m  cujo templo não podereis 
permanecer". Bem calmos, entretanto, sem improperios 
inuteis, os poetas da Academia punham a lyra ao servi- 
ço das ideas, exaltando os heroes do bom combate ou 
despertando a p:edade pelos captivos. Pedro Cardim 
chorava Luiz Gama : % . 
Geme na casuarina o vento solu~ante; 
Curva-se na floresta o secular gigante, 
No trepido estalar da selva qne se inflamn. 
De quando em quando se oitva em sua voz plangentr*, 
Qual mãe que o nome diz de um filho seri ausente, 
O pome que lhe é caro - o do inc1,fo Luiz Gama. 

Theaphilo Dias interpellava o coração humano: 

Tu que solugas opprimido, quando 
Vês soluçar, tu que opprimido tremas, 
Vendo soffrer, gemidos escutando, 

porque soffres tambem e tambem gemes, 
Si  a propria dor, ó coraçáo humano. 
Da alheia dor te ensina a ter piedade. 
Esta fambem te aponta o soberano 
E vasto seio arrcl da caridade. 

Contrastando, porem, com a doçura desse estro, a 
musa combativa de Hyppolito da Silva vergastava, por 
esse tempo, os senhores de escravos com os versos esfu- 

. siantes' dos Latifundios: 

Viver do suor atheio é u m  latrocinio, u m  vicio. 
Vossa eliminacão portanto é u m  beneficio, 
Pois cada lafifundio é uma arvore maldita, 
De que os negros são fronco. e o dono u m  parasitçr. 

Não soniente nas columiias da iinprensa academica 
ou nas paghas dos diarios, fora das arcadas, espoucava 
o civisnio dos estudantes, e m  vesperas da miidnnça do 



regimem. O enthusiasmo jiivenil sahia para a rua, a 
confraternizar com o dos populares, na hostilidade con- 
tra os capitães do matto ou nos applausosi aos propagan- 
distas. Discursos incendiarias, enl cima de caixões, con- 
gregavam curiosos e terminavam B pata de cavallo. 
Certo dia, chefiada por alguns exaltados, rumaram os 
rapazes para a ladeira João Alfredo, invadiram um so- 
brado existente ao lado do Mercado, e soltaram dalli al- 
guns pretos retidos por fazendeiros que os prete~idiam 
conduzir para as fazendas. Houve tumulto. Accudiram 
como sempre os cavallarianon. Deram-se atropelos, apii- 
pos e pranchadas. Mas os negros jB haviam escapado. 

Em meio das tropelias o bom coração dos moço3 
trazia ás vezes uma nota festiva de philantropia que bo- 
lia nas almas. Foi assim quando da alviqareira kermes- 
se promovida pela "Onda" de Victor Ayrosa em prol 
dos captivos. Ao Jardim engalanado acorreu solicita a 
gente paulistana, e grande exito coroou a idea dos mo- 
ços, entre saídos de fanfarras e baloiços de galhardefes. 
Mas Antonio Bento não gostou da ruidosa festa. Não 
passava, dizia, de um palliativo, que não curava a cha- 
ga. O tempo das flores, das musicas, das kermesses já 
passara, clamou pela "Redempção". Urgia agora pen- 
sar e realizar coisas positivas e immediatas. Nada de 
musica. E recontou o caso de um caipira amalucado 
que se puzera a assoviar B beira dagua, á espera de que 
os peixes viessem dançar á superfkie do liquido ele- 
mento. E como não viessem, jogoii a rede, pescou al- 
guns, atirou-os para a relva, e, vendo-os saltar, excla- 
mou: "-Agora dancem voces sem musica, porque já 
estou cançado de assovios". Certo é que a iniciativa es- 
tudantina caiu suavemente no sentimento publico e 
coincidiii com uma serie de numerosas manumissóes 
não interrompidas até o glorioso desenlace da valida 
campanha. Não mais surprehendiam taes liberalida- 
des. E engano grande havia nalma de um tragico ita- 
liano que por esse tempo representou no palco paulista- 
no e que em noite de beneficio entregou espectaculosa- 
mente a um preto dadivosa carta de alforria. Houve 
palmas singellas, mas sem ovação. E pareceu de certo 
ao famoso actor que estava a enfrentar heroicamente 
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uma sociedade visceralmente eseravocrata. Começou 
mesmo um discurso em que se confessava troppo com- 
mosso. Mas estudante houve que ciciou ao ouvido de 
outro: -"Lá está elle a pensar que fez uma grande coi- 
sa!''. E 18 não era effectivamente grande coisa. Para 
Antonio Bento, para os abolicionistas em geral uma, 
duas, dez manumissões afinal nada representavam. M- 
gia-se a libertação geral. Assim o pensava e o queria a 
juventude, essa juventude sempre identica de todos os 
tempos, nessa Academia valorosa, arsenal dasi @andes 
ideas beneficas ao paiz. E em verdade, quando por fim 
advieram as duas assignaladas conquistas do ultimo 
quartel do seculo, a Historia não deveria Ssquecer o con- 
curso dos alumnos da Faculdade para o exito da alen- 
tada propaganda. Na rumorosa orchestra, entre os ap- 
plausos que ovacionavam a eloquencia dos Gamas e dos 
Glycerios, não faltou a nota canglorosa, sem a qual não 
se comprehendeu jamais o avanço triumphal das gran- 
des causas: o'enthusiasmo dos academicos de São Paulo. 





O BARAO HOMEM DE MELLO (1, 

Anibal Mattos 

E XISTEM responsabilidades de tão alta magnitude, ' 
de tão grande elevação moral, que constituem 
deveres superiores &s forças apparentes de que 

somos dotados. Mas se nos intimida a grandeza da 
missão, de outro modo nos ennobrece e commove 
e sentimos que cumprir um dever é melhor do que exer- 
cer um direito. De todos os cultos consagrados á hu- 
manidade nenhum excede em belleza e em dignidade 
a esse que consagra os nomes dos mortos illustres pe- 
rante a Historia. 

A memoria dos grandes vultos da Patria deve ser 
perpetuada com amor e respeito, e é por um conjuncto 
nobre de sentimentos que podemos medir e auscultar as 
vibrações de alma e a força moral de um povo. 

Essas vidas são as paginas luminosas de um gran- 
de livro; esquecel-as 6 cerrar os olho& á luz que ellar 
encerram, fechando as folhas em que repousam epita- 
phios e vibram epopeias. 

No encadeamento dos limitados instantes da exis- 
tencia de cada ser humano, nós vemos e sentimos que 
está a vida collectiva dos povos. 

(1) Conferencia realizada na sede do Instituto Historico. 
na sessão eornmernoratiíra do centenario do nascimento do 
Barão Homem de Mello, a 5 de maio de 1937. 



Quanto mais nobres e mais bellas forem essas vi- 
das, tanto mais gloriosas serão as suas obras e mais 
destacados e immorredouros os fastos da histeria, no 
decorrer da marcha eterna dos seculos. 

A vida das individiialidades siiperiores é bem com- 
paravel 6s solidas construcçóes architectonicas que 
atravessam o tempo - o guia da posteridade - juiz infle- 
xivel que possue a força singular da verdade e da justi- 
ça, que conserva e destroe a materia. 

Mas as grandes idealidades humanas não soffrem a 
influencia destruidora dos phenomenos cosmicos e re- 
sistem aos rudes assomos dos phenomenos sociaes; não 
se erguem pelo trabalho ingente de um s8 homem, mas 
pela collaboração efficaz e constante de muitos e at& 
gerações. 

Da acçáo combinada dessas forças de eleição for- 
mou-se a individualidade poderosa do Barão Homem 
de Mello, cujo centenario de nascimento o Brasil com- 
memora em respeitosa attitude. 

Em geral os homens, por muito se elevarem da 
massa commum dos seres, descem á fraquezas condem- 
naveis, certos da benevolencia do julgamento contem- 
poraneo. E' a tentação fatal do erro que seduz o ho- 
mem, que não preservou o coração dos males, que não 
fortaleceu o seu espirito, que não formou, em s u m a .  
o seu caracter desde a infancia. Estes, mesmo nas que- 
das a qtie os arraste a fatalidade do destino, não ma- 
cularão as suas virtudes moraes, que estarão sempre 
acima do rastejar das paixões inferiores. 

Nesses caracteres essas paixões encontram repulsa 
immediata, e as perversões não terão abrigo para con- 
taminar a sociedade. 

Por isso mesmo não causam piedade os que, na 
marcha ascencional da vida, mais crescem em despotia- 
mo, insolencia e orgulho. 

Não foi por essa estrada plana, illuminada pdo  
fulgor das orgias do poder, que o mestre seguiu. 

Amando a verdade acima de tudo, como um gran- 
de bem da vida: olhando a virtude como a só ancora 



salvadora, elle preferiu a "vereda estreita e espinhosa 
que vae ter ao applauso da consciencia." 

Chaming, um philosopho e um philantropo, affir- 
mava 96 reconhecer no homem uma elevação verda- 
deira - a da alma. 

Victor Hugo comparou a alma a uma abeiha. Esta 
vae de flor em flor e aquella de estrella em estrella. 
Uma leva nas asas o pollen adocicado, a outra transpor- 
ta os suaves effluvios da luz creadora. Eis porque os 
pensamentos de tantos discipulos buscavam a alma do 

* mestre, o agasalho caricioso de sua bondade e a solar 
fulguração da sua sabedoria. 

Mas queremos agora dizer-vos, senhores membros 
do Instituto Historico de S. Paulo, antes de enaltecer a 
figura gloriosa desse varão inesquecivel, que considera- 
mos esta hora a mais alta, a culminante hora da nossa 
vida. 

Nenhuma honra consideramos maior que esta de 
fallar a este auditoria, na consagração do mestre, com 
quem durante annos seguidos convivemos na mais 
agradavel e feliz intimidade espiritual, recebendo os 
seus ensinamentos de todos os instantes. Agradece- 
mos a Deus o ter-nos concedido a ventura de uma tão 
sincera quão perfeita amizade, e deante de sua excel- 
sa bondade nos inclinamos ainda, com profundo res- 
peito e eterna gratidão, por vos ter inspirado a honra 
que nos concedeis, demasiada talvez para a nossa fra- 
queza, de dirigir-vos a,palavra nesta magda solemnida- 
de, em que evocamos uma figura de singular perfeição, 
o caracter sem jaça de um apostolo, que espalhava a 
mancheias bondade, justiça e sabedoria. 

Essa a figura de Homem de Mello. 
Jámais ouvimos de sua bocca uma palavra de des- 

peito ou de colera, como se todo elle fosse uma expres- 
são de indulgencia, ternura e ingenuidade. 

O seu pura idealismo christão abalou profunda- 
mente os scepticos e a muitos delles converteu ao credo 
aptimista constructor, de que nos dava exemplos em 
sua radiosa juventude ao exaltar, em estylo claro e so- 
lemne, os pioneiro8 da nacionalidade. E, desde essa 



+oca, elle confiava na "verdade sempre antiga e sem- 
pre nova, que resurge das ruinas, e, inviolavel, atraves- 
sa as edades, assistida da liiz immortal, que illumina 
os destinos da humanidade." 

No prefacio da modesta obra em que procuramos 
collocar o Barão Homem de Mello perante a historia, 
manifestamos o desejo de poder registrar todos os seus 
grandes pensamentos para definir, com exactidão, o 
formoso quilate de sua intelligencia, todo o mundo se- 
reno das suas ideas, que foram sempre lições profun- 
das de moral, de civismo e de boa politica. 

Desde a infancia ou pouco antes de atravessar a 
meta da juventude, elle já evidenciava qualidades exce- 
pcionnes, com dezesseis annos penvava maduramente. 

Muito moço experimentou as difficuldades da exis- 
tencia, galgando posições com eeforco e tenacidade. 

"Todo esse contingente de expeiiencia, atravbs dos 
phenomenos sociaes, chegava á sua repousada cousci- 
encia como as ondas das tempestades, que declinam a 
fiiria ao contacto profundo das areias. 

Dcsde logo o moço se apercebeu dos syinptomas 
deleterios da época, dos costumes da sociedade em ebo- 
lição, dos processos duvidosos do partidarismo, em 
siimma: do meio ambiente heterogeneo, em que se de- 
gladiavam forças diversas á mercê de impulsos diffe- 
rentes, bons e maus." 

Mas a sua perfeita formação moral isentou-o de 
perigos, e em todas as ordens de sua actividade se mos- 
trou sempre um homem desinteressado, leal e incorru- 
ptivel. 

No Seminario de Marianna, para onde entrou, em 
Fevereiro de 1847, com dez annos de idade, foi inicia- 
da a sua formação moral e espiritual. 

Elle levara para as altas e silenciosas montanhas 
de Minas uma delicada e triste alma de creança soffre- 
dora. Aos sete annos perdera os carinhos de mãe, 
sentindo, "Com os primeiros albores do raciocinio..com 
essa primeira e vaga impressão da vida, ainarg2 tortu- 
ra  da perda irreparavel." 

Com dezasseis annos apenas, ap6s um curso bri- 
lhante de humanidades, com um aspecto de menino, 



eil-o, perplexo e attonito, no periodo preparatorio da 
Academia de aireito de S. Paulo. 

Ahi se manifesta o seu pendor precoce para o exer- 
cicio das bellas-lettras, traçando as formosas linhas, do 
"Sonho em vigilia." 

Nessa composição da juventude elle parece ter tra- 
çado uma directriz para sua existencia, e ahi mostra a 
altura do seu claro raciocinio e o grau consciente de sua 
força de vontadg. 

E' um canto de amor ao viver placido e tranquillo, 
ao retiro do sabio que esquece o mundo, collocando o 
espirito acima das paixões, afim de repousar na paz 
inalteravel da consciericia. 

Já então pensava em dividir os seus dias entre a 
Patria e o coração, evocando a alma do passado no 
estudo dos grandes homens; desejava sentir as emoções 
do bello e cultivar a virtude e a bondade, "entregue a 
doce paz de cuidar, contente, da educação da innocen- 
cia, confiada á sublime missão de pae na terra!" A sua 
admiravel vocação de professor despontava com o en- 
thusiasmo do verdor dos annos. 

Pouco antes de terminar o curso de direito é acco- 
mettido de variola, soffrendo momentos de tortura, ve- 
lando as noites, devorado pela febre e allucinado pelo 
delirio. "Por mais de uma vez, dizia, senti em minha 
fronte o suor fr:o da morte e contemplei, face a face, 
a lousa sepulchral cobrindo o meu cadaver." 

Pouco antes elle vira desapparecer, em plena mo- 
cidade, o grande paulista Gabricl José Rodrigues dos 
Santos. 

Essa recordação funerea não o deixava um s6 mo- 
mgnto. 

"Mas o Deus dos Affiictos teve compaixão de mim 
e restituiu-me a vida", dizia o bacharelando, sentindo- 
se livre da "noite sem fim", que o atemorisava. 

O romantismo da epoca teria de exercer sua influ- 
encia no espirito do jovem estudante, e isso se traduzia 
nas passageiras visões de um pessimismo sem raizee 
profundas. 

Os bons sentimentos, que caracterizavam de for- 
ma muito particular a sua educação, não permittirani 



perdurar em seu espirito um demorado signal de deses- 
pero ou desanimo. 

Esse facto se veiu perpetuando em toda sua vida, 
de modo a dotal-o de uma profunda resignação e de 
uma capacidade de resistencia moral pouco communs. 

Atravbs dos golpes, que posteriormente soffreii, 
nós vamos verificar esse extranho poder de magnimi- 
dade, de cordura e de paciencia evangelica, que sempre 
alimentou a sua missão idealista. 

Porto Alegre, ao fallar do Visconde de S. Leopolòo, 
da tribuna do Instituto Historico, disse que a sua alma 
era como um espelho polido, onde todos os objectos se 
reflectiam com serenidade e doçura, assim era tambem 
a alma do Barão Homem de Mello - lago tranquillo 
acobertado pelo ceo risonho de seu ameno e inaltera- 
vel caracter. Desde a juventude elle procurava evitar 
a poliiica, mas, pouco depois de deixar a Academia, 
iniciando a vida pratica em sua terra, chega i presi- 
dencia da Camara de Pindamonhangaba. Mas nós o 
vemos resistir ao fazer o seu memoravel concurso de 
historia para o Collegio Pedro TI, em que obteve bri- 
lhante classificação, apezar do grande valor dos seua 
concorrentes. 

De menos de trez annos foi esse curto e inicial pe- 
riodo de magisterio. Nessa epoca a celebre questão in- 
gleza abala os sentimentos da nacionalidade. 

O jovem professor se insurge contra a violencia 
da Bretanha e publica varios artigos pela imprensa, em 
que se mostra conhecedor perfeito de direito interna- 
cional e, ao mesmo tempo, jornalista vigoroso e desas- 
sombrado. 

Dirige-se depois, com Theophilo Benedicto Ottoni, 
ao parlamentar Bramley Moore, que tão nobremente 
defendera a causa do Brasil da tribuna do Parlamento 
inglez, justificando a nação brasileira de infundadas 
accusações e calumniosas censuras. 

Mas a politica de novo vem tentar o moço profeq- 
sor, que acceita a presidencia de sua provincia natal, 
conforme a nameação de 13 de Fevereiro de 1864. 

Essa posição, sem duvida brilhante, elle a galgava 
nos 27 annos de edade. 4 



Emquanto isso dois concursos se verificavam para 
lhe dar substituto no Collegio Pedro Ii, sem que ne- 
nhum candidato fosse julgado competente. 

Na presidencia da Provincia de S. Paulo iniiava 
o moço paulista a sua carreira de administrador, e de 
tal modo se conduziu que revelou qualidades excepcio- 
naes no trato da cousa publica. 

Não se desdobrou apenas uma actividade dynamica 
mas demonstrou, principalmente, um senm apurado e 
excepcional na resgliiçáo de medidas administrativas, 
que demandavam de experiencia. 

Desenvolveu a introducçáo e regularizou os emba- 
raços da Fazenda provincial. 

Duplicoy a capacidade de agua potavel, insufficien- 
te para a população, e que era ainda a mesma do pe- 
riodo colonial. 

Não escapou sua visão percuciente de estadista 
a necessidade de um plano dos serviços de viação, e a 
27 de Junho, do mez proximo, poder-se-& commemorar 
ainda, em homenagem ao eminente brasileiro, o septua- 
gessimo terceiro auniversario do primeiro plano incli- 
nado da Sema, feito pelo sei! 7overno. 

Deixan'do a presidencia de S. Paulo, disse o Dr. 
Homem de Mello: "Retiro-me da minha provincía com 
a mesma serenidade com que nella entrei. Perpassan- 
do em minha consciencia os poucos mas agitados dias 
de minha administração, posso dizer tranquillamente: 
Cumpri o meu dever." 

Não teve o egregio paulista um demorado descan- 
so. O governo imperial chamava-o a outro posto de 
maior responsabilidade, a presidencia do Ceara. Na 
plena e rude provanqa de uma guerra sangrenta esta- 
va em prova a indole pacifica dos brasileiros. 

O Imperador apontava com o seu exemplo o cami- 
nho da Patria, seguindo em pessoa para o theatro da 
guerra. 

O Ceara pagava o seu tributo de sangue e o presi- 
dente, com o ardor de suas procIamações vibrantes 
augmentava os contingentes de patriotas. 

O brasileiro, L'acostumado &s lides da paz, repou- 
sando tranquillo 4 sombra de suas instituições", er- 



guia-se num repente, ao troar da metralha, para defen- 
der o solo da patria profanado pela invasão do inimigo. 

O homem do campo transformava-se no soldado 
~alorom, trocando os instrumentos da paz e da fartura 
pelo sabre da guerra. 

Mas em plena campanha, o presidente do Ceará 
realiza uma interessante obra administrativa. Inau- 
gura a Exposição Provincial e tem-se a impressão de 
que o homem, com a sua tenacidade assentava os fun- 
damcntos de um florescente emporio, rasgando e fe- 
cundando a terra arenosa, onde a natureza estampara o 
se110 da esterilidade. 

No momento em que se punha em oontribuiçZo to- 
da a energia do caracter nacional, para defender a cau- 
.a sagrada da nacionalidade, aquella demonstrayão do 
proveitoso trabalho do homem do norte tinha uma sin- 
gular expressão de progresso, principalmente porque 
este já se realizava em tuna amosphera de liberdade, 
recompensa justa, que estava na razão inversa do tra- 
balho escravo. 

No Ceara está realizado, dizia, Homem de Mello. 
cheio de alegria, está resolvido o problema do trabalho 
livre ! 

Nessa provincia do Norte começaram, no entanto, 
para o administrador as lutas da politica malsã. 

Os partidos estavam habituados a vida emanada 
do poder do governo, parasytando em torno dos presi- 
dentes, interferindo nos actos da administração. Con- 
tra essa anomalia se revoltou o eminente brasileiro com 
decidida energia. 

Repelliu a intriga partidaria, a calumnia soez com 
que procuraram diminuir-lhe a autoridade. 

Em suas mãos jamais ludibriado foi esse principio 
de governo. 

Pensava elle, com sabedoria, que em administra- 
cão não se obtem grandes resultados sem unidade e 
sem tradição. 

Cumpria que uma idea, reconhecida util fosse rea- 
lizada com cuidado e constancia. 

Elle lamentava ver nosi relatorios de seus anteces- 
sores tanta luz derramada, tanto esforço generoso in- 
teiramente perdidos. 



Como se vê, vem de longe o systema de abandonar ' 
os trabalhos por outrem iniciados, pela vaidade de só 
se querer realizar obra pessoal, mesmo de ephemera 
duração. 

Pensassem assim, os antigos e os grand~s monu- 
mentos das velhas civilizaçóesi seriam, quasi todos, ape- 
nas amontoados millenarios e inacabados.. . 

Inspirado na consciencia do dever, no eonhec'men- 
to das necessidades publicas, as forças do presidente do 
Ceari se derivavam do espirito de moralidade que re- 
pousa no fundo das sociedades. 

A politica já era um poder destruidor: em Iiigar 
de adversarios havia detractores. 

"A politica no Brasil, dizia então o presidente Ho- 
mem de Mello, é uma maldição. Para os homens de 
bem é um martyrio, para os homens sem honra é um 
trafico." 

A intelligencia e a energia ínquebrantaveis desse 
brasileiro estavam no dominio publico e não é para ad- 
mirar que o vejamos na presidencia do Rio Grande do 
Si11 para organizar o Terceiro Corpo do exercito bra-. 
s'leiro, destinado ao Paraguay. 

Parece-nos que essa foi a etapa culminante de sua 
vida publica. 

Do entendimento perfeito de Homem de Mello e 
do General Osorio resultou amplo beneficio para o Bra- 
sil, pois sabido era, que da organ:zação do novo corpo 
do exercito depenbia a marcha das operações de guerra. 

O presidente age com energia. Suspende o Mare- 
chal de Campo Luiz Manoel de Lima e Silva do coman- 
do superior da Guarda Nacional por ter deixado de 
cumprir a ordens expedidas pelo Governo. 

Enfrenta difficuldades serias. Uma epidemia de 
cholera morhus invade a pmvincia. 

Em frez mczes é o mal asiatico debelado. 
Os setis conterraneos elegem-no deputado por Tau- 

baté, séde do iiI Districto. 
O-Governo Imperial solicita licença A Camara para 

qiie o presidente continue no seu posto de honra, até o 
temo de sua missão. 



No Rio G~aude do Sul se amplia a sua acção de 
estadista e o seu nome fica para sempre ligado & histo- 
ria da guerra do Paraguay e abençoado na provincia, 
pelos serviços notaveis que a ella prestou. 

A 13 de Abril de 1868 passa a presidencia do Rio 
Crrande a6 seu substituto e assume o seu lugar no Parla- 
mento do Imperio. onde defendeu causas de vulto. 
Desempenha varias funcçóes até sua nomeação para 
Inspector Geral da Instrucção Publica, a 19 de Janeiro 
de 1873. 

Recebe o titulo de Conselheiro de &tado pelos seus 
serviços nesse posto. 

Por occasiáo de ser inaugurada a Estrada de Ferro 
de S. Paulo e Rio, o governo imperial offereceu-lhe o 
titulo de Barão, pelos seus extraordinarios serviços no 
exercicio da presidencia da Estrada. (Mezes antes. 
fora seu pae agraciado com o titulo de Visconde de 
Pindamonhangaba). 

O decreto de Fevereiro de 1878 o leva B direeçáo 
dos destinos da Bahia, num delicadissimo momepto da 
politica. 

A sua actiiaqão foi de tal modo iutelligente e bem 
conduzida, que todos os graves problemas tiveram sa- 
bia e efficaz resaluçáo. sobrando-lhe tempo para um 
governo notavel, abundante de servicos até hoje relem- 
brados, taes, como a construcçáo da Rua da Montanha, 
ligando as cidades baixa e alta; o inicio da navegação 
no alio S. Francisco, a Estrada de Ferro de Santo Ama- 
ro e a publicação de notaveis documentos da historia 
brasileira. 

Afastado de sua terra natal trava-se a lucta para a 
eleição senatorial, quando se verifica a baixeza dos 
processos politicos, postos em pratica em todos os tem- 
pos, em nosso paiz. 

Mas o seu nome ahi se eleva mais que nunca pelas 
provas de apreço que recebe de seus patricios. 

E como para premial-o o Governo Imperial o no- 
meia, aos 28 dias do mez de Fevereiro de 1880, Minie 
tro do Imperio, alto posto que honrou com devotamen- 
to e eloquencia, defendendo perante o Parlamento os 
actos do Governo e os proprios em discursos memora- 
veis. 



379 . O BARÃO HOMEM DE MELLO 

Em 1881 deixa o posto de Ministro. Em 1882 6 
convidado para Director da Bibliotheca Nacional, lugar - - 
que não a&eita. 

O cidadão parece que recupera toda a ampla visão 
das suas ideas; apoz um ditado esforço de permanente 
te dedicação ao serviço publico, com uma larga e pro- 
funda exveriencia dos homens e das instituicóes. elle 
sente a necessidade de agir limmente, de accórdo com 3 - 
a sua consciencia. 

O abolicionismo empolga-o. 
O Imperador, cheio de ambiçso, ostentava um po- 

der exagerado, isolando-se cada vez mais da nação, 
sacudida pela Campanha Abolicionista e pelo idealis- 
mo republicano. 

Os sentimentos politicos do Barão Homem de Mel- 
10 evoluiam naturalmente. Elle dizia ao Conselheiro 
Dantas: "A nação tactea, incerta, os azares do dia de 
amanhã. Ninguem se illude, porbm. Estes periodos 
de ene~amento  moral e abatimento são prenuncio de 
grandes cousas e terminarão por sacudimentos surpre- 
hendentes. 

Empuanto a monarchia organiza o escravimo, 
pondo o poder publico á sua disposição, insultando a 
força militar convertida em horda de capitães do mat- 
to, a consciencia publica se agita e, como aconteceu no 
Ceará, liberta provincias inteiras." 

Os erros da politica do Imperio haviam afastado 
muitoa dos seus estadistas. 

A outro amigo dizia Homem de Mello: "A monar- 
chia entrou em uma phase de desencantamento e des- 
pretigio, que acabari em pouco tempo por sua wm- 
pleta extincçáo." , 

Elle achara-se frente a frente com a autocracia 
imperial e della se iibertira como tantos outros que a 
repudiaram depois de trahidos. 

Em 1887, Saldanha Marinho dizia ao Barão Homem 
de Mello, de passagem por Pindamonhangaba: "Não 
precisamos de mais nada para instruir o povo sobre a 
verdadeira posição do paiz: a monarchia ahi está em 
espectaculo nesta provincia; a sua causa está ha muito 
julgada-' 



Na Republica, o Barão Homem de Mello occupa 
passageiramente um alto posto na Intendencia Mtpi- 
cipal e nos o vemos então integrado na sua grande e 
gloriosa missão de professor. 

No momento mais intenso de sua actividade no ma- 
gisterio, o illustre brasileiro é vict~rna de m e l  catara- 
cta. 

Esses momentos de cegueira nos dão a conhecer. 
em toda a sua ampUtude, a alma evangelica do Barão 
Homem de Mello. 

Nessa cruel espectação, qiiando aos poucos ia per- 
dendo a luz dos olhos, sentindo descer sob a sua fronte 
um denso veu, como Job, que todos os males recebia 
abençoando o Senhor, elle tambem, sem uma queixa, 
com um sorriso doce, murmurava que a natura queria 
tiral-o da terra para mostrar-lhe as cousas do ceu. 

Sentia a lei mysteriosa que rege os arcanos do mun- 
do e chamava a sua Nebulosa de santa revelação. 

1 

Suspende o teu caminhar, 
Para o passo, peregrino! 
Volve acima os olhos da alma 
Lê alPm o teu destino! + 

Nessa contemplação serena e interior, que lhe des- 
pretavam dentro da alma ineffaveis visões, elle sentia 
o coração'resguardado, porque a nevoa que cobria os 
flancos da montanha não chegava ao cimo alevantadd, 
que a luz do Sol dourava, luz íranqiiilla a guardar os 
mysterios da vida. 

Na treva elle experimentava' o quanto era a luz 
bella e gloriosa! 

Acompanhou-o durante sete aniios esse veu que (e  
atravessara entre elle e a natiireza. 

A principio foi como um crepiisculo morreute. De- 
pois a treva o separoii do mundo exterior, fechando-o 
dentro de si proprio. Vivia de recordações e descia a16 
a infancia, consultando o archivo do passado. 

Elle julgava viver mais, com maior .ntensidade e 
lemia voltar B fria realidade. 



Dizia o mestre: "A providencia fez commigo o 
contrario do que fez com Josiié: para mim mandou pa- 
rar a noite. A noite 6 a liora do sonho, e é de sonho 
que eu vivo." 

Mas, afinal, foram de tal ordem as insfancias dos 
amigos que resolveu sujeitar-se i operação qne o arran- 
caria da nevoa de sua phantasia. 

O despertar para a luz foi como iim espectaculo 
maravilhoso de aurora. 

Foi um renascimento. 
Escreve, então, essa pagina immortal - A sauda- 

@o dos livros seus, de novo illuminados pelo sol do seu 
olhar. Tambem elles ficaram na treva, mas não so- 
nharam. Os seus thesouros de novo se abriam. 

Outra pagina de ouro dessa epoca é a delicadissi- 
ma poesia - A minha nebiilosa, em que são jogadas 
as mesmas rimas de "Lux ultima" e "Prima Lux". 

Muitos se admiraram da rua resistencia. 
O segredo della estava na maravilhosa mocidade 

êspirinial do mestre. 
E foi com essa admiravel scentelha que elle reco- 

meçou o trabalho interrompido. 
As suas primeiras producções litterarias e histori- 

cas dathm de 1835. No quinto anno da Faculdade, pu- 
blicou um livro "Escriptos historicos brasileiros'' e lo- 
go depois "Esboços biographicosi'. 

A sua obra é vasta e multiforme, abrangendo prin- 
cipalmente a historia e a geographia, no que se notabi- 
lisou. 

O genero biographia tamhem o empolgou-pelo de- 
sejo de mostrar á Patria o exemplo dos seus grandes 
homens. 

Na Revista do Instituto Historico se encontra o ma- 
nancial de sua obra fecunda. 

Verdadeiro polygrapho de invulgar cultura a sua 
palavra tanto falada como escripta, foi %mpre acatada 
como a palavra dos sabios. 

Acompanhoii até o fim da vida a evolução natural 
dos conhecimentos humanos. 

Elle sempre procurou ser um professor moderno 
dentro da sua epoca e não se limitava a dar suas aulas 
com a unica preocc~~paçáo de difundir a materia; o 



que efle sempre procurou foram as melhores opportu- 
nidades para dar a essas prelecçrjes magnificas um vi- 
brante cunho de civismo e de brasilidade. 

Esse systema pedagogico mantinha em constante, 
enaItecimento a alma do estudante, que se confundia 
com a do mestre no commeutario vivo dos acouteci- 
mentos historicos. 

Uma de suas aulas memoraveis foi a de 25 de Agos- 
to de 1903, no Collegio Militar, versando sobre a figura 
de Leão XIII e sobre os factos mais importantes de seu 
pontificado, e as phases diversas porque tem passado 
a instituição do Papado. 

As suas liçõeq eram o manancial fertilisante que 
fortalecia os espiritos, banho lustra1 de verdade, de bel- 
leza e de idealismo. 

Um povo sem historia será um povo sem futuro, 
sem o estimulo da gloria dos seus heroes e dos seus 
sabios. 

A Homem de Mello devemos uma parte da restau- 
ração da nossa historia e ao seu puro enthusiasmo o 
amor com que muitos de seus discipulos passaram a . 
cultual-a. 

"Os idealistas, nos diz um historiador do passado, 
são os espadeims que forjam o gladio que aniquilla os 
impetos da anarchia, são os missionarios que conver- 
tem um povo criminoso em uma nação virtuosa; são 
elles os que esmagam a tibieza, quebram os ferros da 
escravidão, e abatem a tyrannia; s5o os chirnicos que 
lentamente decompoem uma nação e a refundem numa 
raça de heroes." 

Todos conhecemos o carinho com que o Barão Ho- 
mem de Mello se dedicava ao magi~terio e a sua effi- 
ciente actuação pratica na solução dos problemas pe- 
dagogicos, que teve em mãos nas varias phases de sua 
vida publica. O seu trato diuturno com as almas em 
formação da juventude habilitaram-no a vencer diffi- 
culdades seculares do nosso systema educacional. 

O maior mal da noma epoca é o abandono do de- 
ver, que muitos querem basear na ausencia de verda- 
des eternas. 

Ha mesmo muita gente que encara com scepticis- 
mo tudo o que concerne virtudes de Patria e de fami- 



lia e é corrente o principio de que possam ser conside- 
rados grandes homens, creaturas que "guardam a este 
respeito um desdenhoso silencio ou se limitam a d u -  
sóes ironicas ás incertesas das ideas moraea" 

"A idea de patria já se tornou para muitos uma 
velharia desprezivel." 

Todo esse esitado de cousas vem reflectir directa- 
mente na instrucção e ha professores que pregam aber- 
tamente aos &us discipulos ideas dissolventes. 

E dizer-se que a materia prima de formação das 
pairias é essa que passia pelas mãos dos professores 
que, tantas vezes, desprezam seus deveres para com 
Deus e a Patria, tornando-se inimigo do bom esforço, 
da ordem, da autoridade. 

Em nossos dias, infelizmente, surgem na cathedra 
verdadeiras abomiuaçóes e ha professores que são ope- 
rarios confessos do desmoronamento do edificio social. 

A educação que não conduz a infancia e a juventu- 
de para destinos sitperiores está cooperando para a dis- 
solução da sociedade. 

Não 8 de hoje que vozes se levantam mostrando o 
perigo terrivel e, se elle nos envolve nesta hora de in- 
certeza universal 6 porque essas vozes propheticas fo- 
ram abafadas, abafadas pela displicencia dos educa- 
dores, pela decadencia moral dos homens publicas, em 
summa, pela desorganização da cultura e pela inquie- 
tação dum regimen de ambições, de luctas desleaes e de 
desfibramento do caracter nacional. 

Por ahi se deprehende o valor da obra constructo- 
ra baseada na acção do verdadeiro mestre, desse que 
aleq de efficieucia intellectual e pedagogica possue a 
probidade, a idoneidade moral, sem as quaes não pode 
ou não deve o professor exercer prestigiosamente a sna 
actividade profissional. 

Na figura serena e commovente de Homem de Mel- 
10 educador estava o homem excepcional: o mestre, 
esse mestrè que iniciou a sua cultura no ambiente em 
que a adolescencií* se expandia em expontaneos e pu- 
ros sentimentos, sonhando os seus primeiros sonhos de 
claridade. 



Nesse ambiente de praticas disciplinares sem vio- 
lencias, nascidas mais da necessidade harmonica da 
ordem que do principio de autoridade, elle foi um pre- 
cursor de escola activa, disciplinando o seu espirito pe- 
la observação, pela cultura, realizando esse milagre de 
ser bom e justo, como norma fundamental de sua per- 
.onalidade. 

Muitas maneiras surgem aos homens para o desem- 
nenho de seus deveres sociaes. 

Mentalmente todos nos traçamos a melhor forma de 
exercer o dkeito de cidadão, cumprindo com esses de- 
veres, isto 6,  assumindo perante a Patria as responsabi- 
lidades que cada um deve assumir - essa responsabi- 
lidade individual que, multiplicada, forma essa grande 
força, segredo das formidaveis collectividades moder- 
nas. 

O venerando mestre levou ao mais alto grau esse 
sentimento, educando para o bem, e, reconhecendo o 
valor inegualavel da historia e de sua funcção educa- 
tiva e philosophica, bem como a necessidade de tradi- 
çáo, emfim - o respeito do passado formar um ambi- 
ente propicio para o estudo de tão elevado mer:to e de 
tão imperiosa necessidade. 

O passado evolue para o presente e aponta o ca- 
minho do futuro. Essa 6 a columna mestra do grande 
edificio da educação e da cultura. 

Dessa forma teremos que educar o povo brasileiro, 
dentro de normas severas de conducta e sem a relaxa- 
cão de principias que concorrem para a formação do 
raracter. 

O Barão Homem de Mello foi um constructor insi- 
gne de monumentos nioraes. em uma exisitencia aben- 
çoada de 30 annos de magisterio. 

Se a vida dos homens forma os instantes da gran- 
de vida das patrias, elle concorreu para ella com um 
contingente de momentos eternos. 

O historiador e o professor completaram-se. 
O administrador e o politico jamais sacrificaram 

o bem collectivo por interesses inferiores da politica. 
Em summa: em todos os ~ectores de sua activida- 

de a sua obra foi efficiente e honesta. Precursor da 
escola ' activa repetimos! Disciplinador do espirito, 



elle conseguiu a melhor forma de exercer o direito de 
cidadão, assumindo perante a Patria as responsabilida- 
des do educador, do homem publico e do intellectual. 
São essas forças organizadas, que influem nos rumos 
da humanidade. 

O Barão Homem de Mello foi na cathedra, na tri- 
buna, na imprensa e no livro o defensor da boa escola, 
dessa que s6 ensina formando o caracter. Assim foi 
formada, senhores, a individualidade que ahi está 
oerante a historia. como um verdadeiro exemplo para a Patria Brasileira. -1 





CHRONICA DO SEMESTRE 

PAULO SETUBAL F a 1 i e o e u ,  uoiea de seu com a desappareei- 
nesta Capl- rnento deste intellectual. 

tal no dia 23 de maio Paseado, o um D,uco ,,i= talvez o ~ n s t i -  
grande poeta e escriptor paulis- . t.t, =iatorico e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h i ~ ~  de 
t a  Paulo Setubal. 8 .  Paulo. do qual  Paulo Setuba1 

e r a  um doa antigos soeios. 

Sua grande aotividade como es- 
eriptor foi dedicada, a maior 
Parte. &B pesgu l~as  h i ~ t o r i ~ a s ,  
resultado d a s  quaes o melhor da  
sua  abra como escrilitor. 

Xinguem ignora o que para  S. 
E'aulo remesenta a morte do in- 
telleetual paulista, um dos mais 
lidos e m r i ~ t o r e s  do Emsil ,  que 
e r a  casado com d. ~ r a ; k l s c n  
Egydio Setirbal. deixando trea fl- 
lhos menores: Olavo, Thereza e 
Yicentina. 

Paulo Setubal nameu em Ta-  
tuhY, neste Estado. s l.. d e  
janeiro d e  1838. Ers filho do eel. 
Antonio de Oliveira Leite Setuba1 
e de B. &laria Thereza Noke Se- 
tubal. 

A soa estrea Hterarla se fez 
com "Alma Cabocla", Hvro  de 
Poesias. no anno de 1920. Escre- 
v e ~  em seguida: "A Marquesa de 
S a n t o  s ", romance historioo 
(1955) :  'Sara" no Paqo de SXo 
Chr i s t~vam" .  evacaczo hiatorica 

Todas a4 institiiiç6es intellec- em 3 actos (1926): "As mafuqui- 
tuaes do  pais perderam qualquer çes do Imperador- (1927); "Nos 



bastidores d a  hiatoris" (19ZR): 
"O principe de Nassau", Fomanee 
hiatorioo: 'A bandeira d e  Fernão 
Iiias", romance historioo (1988); 
'O ouro de CuuabB", (1933); *Os 
irmaos Leme" (1933); "E1 Dora- 
do", (1934): *O Romance d a  P8- 
tiia". (1935); "0 sonho das Es-  
meraldas", (1935) e 'Discurso de 
reeepgão", (1935). 

E S ~ U A O U  a s  primeiras letras no 
6iUDO escolar da sua cidade na.. 
tal. Em S. Paulo. matrieuloa-as 
tio Gymnasip do Carmo, doh a 
direcgao dos irmaos maristas. 
Ahi fez o curso de humanidades. 
nacharelou-se em sciencizs e le- 
t r a s  110 anno de 1810. matriculan- 
do-se na Fsculdide de Direito, 
onde se formou em 1914. 

Logo 8 ~ 6 8  a formatura exer- 
ceu, por algum tempo, funcFHo 
i10 rninisterio publico, como pro- 
motor da  Capital. Deixou a- pro- 
motoria C exerceu a profiss8o de 
advokado a te  1927, quando foi 
eleito deputado estadual. pela cl- 
nade de S. Paulo. Reeleito na 
legislatura seguinte, Dor sua  ci- 
dads natal, abandonou politiea e 
a d v o ~ h c i ~  para se dedicar exclu- 
sivamente á s  letras. 

Ja obtivera memoravel auooes-. 
so com o livro de estréa.  ~ e i x o u ,  
porem a poesia, para se dedi- 
car com enthusiaamo a estudos 
~el?it ivos á nossa Histeria, e. a 
partir  de 1925, oomepou a puhli- 
cai ,  sem interrupC&o, uma serie 
de romances e de ensaios histo- 
ricos. que obtiveram no pai. uma 
notavel popularidade. Basta re- 
ferir  o romance -A Marquesa de 
Sant08" que fixou 0 renome do  
autor.  Já alcançou, no Brasil, 
uma tiragem d e  60.000 erempla- 
res. 

Nas mesmas condig6es de er i to  
se encontra 'O principe de Nas- 

pau", 16 trnduíido para a iingua 
hollandeza. 

Avalia-aè & tiragem globsl dos 
seus romances em algumas cen- 
tenas de milhares de volumes, que 
representa um numera elel-ado 
para o nosso meio. Por inquerito 
~ r o m ~ v i d o .  entre essas editoras. 
ohegou-88 a conclusão de ~ u e  
Paulo Setubal era  o escriptor mais 
lido do paiz. 

Co l l ab~rou  desde os tempos de 
estudante, em jornaes e =iatas 
de São Paulo e Rio, notadamente 
em *A Cigarra". " O  Diario Po- 
Pular", 'O Estado de S. Paulo". 
-0 Jornal". "Jornal do Commer- 
ciom. e outros.  

E r a  membro d a  Aoademia  ao. 
lista de Letra*, e d a  Academia 
Brasileira. de Letras, Rara onde 
foi eleito, por grande maioria 
de vozos, para. substituir  Jogo 
Ribeiro, na  cadeira "Pedro Luia". 
Foi membro ainda do Instituto 
Historico e Geographico Brasi- 
leiro, do Instituto Historico e Ar- 
eheologico de Pernambueo, dos 
Institutos Historico de S. Paulo 
e do Ouro Preto .  

Em sua sessao ordinaria de 
16 de maio uitiino. o Instituto 
~ l s t o ~ i c o  e GeograDhico de São 
Pauio prestou commovida home- 
nagem ao seu iliustre membro. 

Falou o dr. Affonso de Carva- 
lho que  Proferiu as seguintes pa- 
vavraa: 

"Realizando_se hoje a primeira 
sessao ordinaria do Insti tuto a p 6 ~  
O fallecimento d e  Paulo Setubal, 
eu penso constituir dever impe- 
rioso deste sodalicio manifestar 
seu intenso pezar por tXo dolo- 
TOSO acontecimento, que enlutece 
as Letras de SHo Paulo e de todo 
o Brasil. Setubal, noseo eonso- 
rio, era, como sabeis, um nome 
nacional, querido e admirado d e  



norte a sul, por ter  vulgarizado 
intelligente e artisticamente a 

nossa histeria patria. com e r s l -  
t i t ~ á o  de nossos valores inconfun- 
diveis na. ordem material e mo- 
ral .  Em seu ponto de vista feliz, 
associando a Arte B documenta- 
<&o historiea. servindo a narra- 
~2.0 dos factos e a descr ip~ão dos 
temperamentos com criterio pes- 
r;Uiz~doi- infatigavel e com a su- 
perior intuição do poeta, que sem. 
pre residiu em sua alma enfei- 
tada de bons e lucidos sentimen- 
tos. Paulo Setubal tornou-se 
desde muito o magioo evooador 
das tradiçúes faustosas da ter ra  
brasileira. Graças a seu irissdo 
tslento, que aproveitava o eaber 
P advinhavz O que nZo constava 
608 velhos Srchivos e bibllothe- 
cas. consegiem os  seus patricios 
<om~iehe@er  agradavelmente o 

bei  da simples allus8o a noivado i' ..* 
com uma princesa albins de Di- 
namarca. N6s, os psulistas. es- 
pecialmente. Bomos gratos  a esse 
conterraneo bondoso e admiravel. 
q u e  prolectou na  teia os vultos 
epieos de bandeirantes e soube 
reconstruir o cnracter indomavel 
de FernBo Dias Paas Iame. o 
imponente heroe resoluto e ou- 
sado, .4 beira d a  lagoa fatidica, a 
tarrafear nas aguas  Pestilentas, 
de olhar esbraeeado pela racar- 
dapão das palavras erortantes da  
esposa ausente: "Na0 ~ o l t e i s  sem 
as esmeraldas!". Elle des,crevia 
oe eaetoa e pintava os homens com 
tal arte, que, si  alguma empreza 
r.Bcionsi OU estrangeira se resol. 
YCSSB um dia a transportar para  
O e i n e m a t o ~ a p h o  os nossos gran-  
des Personagens e seus grandes 
feitos. encontraria' em relaeáo a 

ambiente em que viveram os ho- muitos a sua tarefa simplificada 
do pnasado' na lenta Pelos rebuscadores trabalhos de 

maç?io de nossa estructura social 
e de nosso patrimonio moral. Setubal: bastar-lhe-ia adaptar á. 

Setubal numa rea. tela os ePisodioa que elle narrou 
1id*dr muito "iva personalidades Com tantb  sinceridade erpositivs 
r i j o  temperamento vasamente se e com tanto amor patriotico. Pro- 
poderia entrever no emaranhado sonho. D o r  isso mesmo. o"e se 
(0nfu80 dos informes desbotados 
~ i e l o  tempo. GraCas & sua  penna 
vibratil e fascinante, n6s vemos 
passarem n a  imaginaçzb, com um 
r e l e ~ o  novo. a s  figuras mais co- 
riheoidw do scenario brasilieo, 
pequenas e grandes, grotescas e 
seii8s. d e  baixa e a l t a  linhagem, 
desde o 'afortunado Chalaça a t e  
D imperial estroina, que eamurra- 
\a a mesa, furioso, oom Injurias 
i," marquez de Barbacena. so aa- 

. . . . 
consigne na  acta  de hoje o nosso 
voto de immenso pezar Pelo des- 
apparecimento desse intellectual 

vigoroso 4118 tanto podia ainda 
YETV~I. &a letras brasileiras e er- 
pecialmente a historia de SSo 
P ~ U I O ,  a que eile, paulista de nas- 
cimento, coneagravá, com carinho 
especial. toda a d o ~ u r a  de seu 
affecto e as prendas de seu es- 
piritò-. 



DOCUMENTOS coma s e  

INíERESSANTES ~ " , ~ ~ g ~  2 
I n s t i t u t o  

Historico e G e ~ g r a p h i ~ o  O en- 
cargo de prasegulr na  publica- 
ção dos "Documentos Interes- 
santes para a Historia e Cos- 
tumes d e  S. Paulo-, colieoçao ini- 
ciada em fins do seculo passado 
e. desde annos, paraluasda. Nao 
s6 essa publicagão foi conflada 
&o Instituto, como tambem a de 
"Inventarios e Testamentos' e a 
de toda a documeniaçáo do Arehi- 
vo do Estada. 

A iniciativa dessa realizscSo 
partiu do dr. Armando de Salles 
Oliveira, quando Governador d e  
S. Pau10 que, a respeito se enten- 
deu com o nosso oonsocio, dr. 
Paulo Duarte, ficando estabele- 
cido a apresentsçgo por este, A 
Camara doe Deputados, do res- 
pectivo projecto de lei. 

Assim, na sua  mensagem, apre- 
sentada B Assemblea Ugis l a t iva  
em julho de 1936. o então Gover- 
nador da a Pau l0 , l a  se reierlu 
ao assumpto, conforme se vB Bs 
Paginas 47-48 de referido do- 
cumento: 

'Outro problema 6 o da ins- 
tallacao e aproveitamento 
dos doeumentoa ooniiados ao 
Arohivo do Estado. Por tal- 
t a  de aopomodações e servi- 
908 adequados, nBo se paude 
organizar ate hoje um indl- 
ee systematiaado, referente a 
tlguras e factos da  chronica 
Paulista. A propria publi- 
c a s % ~  dos 'Uooumentwi in- 
teressantes". começada em 
1913. não chegou senão a 54 
volumes. o que e muita DOU- 

EO. dado o valor e abundan- 
cia da  doeumentapao eristen. 
te. 

Alem disso, os documentos, 
desprotegido6 de qualquer 

PmPhyIaxia especiallesã~, 
tã.0 ameaçados de destrulçaa. 
SI S. Paulo não cuidar do seu 
archivo historico, dentro d e  
POUCOS Bn80.9 etitara irreme- 
dtavelmente perdida a maior 
e mais preciosa parte de sua  
documentagao. 

A Prefeitura da  Capital re- 
BOIV~U. para defender o eeu 
UroPrio arehiva, roneial-o B 
seeçaa de Dooumentsaão ~ i s -  
torica e Soelal do D e ~ a r t a -  
mento d e  Cultura. na  qual 
um corpo especializado exer- 
ce a aecáo benefiea que to- 
doB OS estudiosos oonheeem. 

Esse trabalho, no  que 8.. 

refere a o  archivo do Estado, 
Poderia ser entregue so I ~ S -  

t l tu to  H i ~ t o r i c o  e Geagraphi- 
00 de SBo Paulo. inetituiglo 
tradicional, mereoedora do 
apoio de todos os peulistaa. 
Recebendo o acervo hiatorico 
do Estado, mediante uma sub. 
Ven~Ko, o Insti tuto teria o 
encargo de restaurar os do- 
cumentos. tradueil-os, enea- 
dernai-os em volume e pu. 
blieal-08. devolvendo os orl. 
s inaes  a o  Estado. 

Com essa missão iniciari% 
O Insti tuto Histarico uma no. 
Y a  Dha88 de Intensa actiri-  
dade, encontrando nos pro- 
Prios servlços preatadoa a 
SSo Paulo os meios de remo- 
çar  e produzir. 

O8 documentos, & medida 
que fossem restituidos a o  Es- 
tado, deveriam figurar nxo 
em um museu de archlvo 
ma8 no Proprio museu hlsto- 
rico do Ypiranffd." 

UEI n. 2800 

Icsa aP68, o deputado Paulo 
Duai te  apresentava i *saem- 
blea Lesislativa o projecto que 



P~ilI.0 SETUR.U. 

ge oonoerterla na lel 2800, de 28 ta  nSo sb a dlstr%EuiçKo de ele=- 
de desembro de 1986. cnlo t a t o  l a r e s  da primeira edliEo. aos 
6 o seguinte: institutos offlofaes de cultura. 

como a de cincoents eremplares 
.Artigo 1.. - Fica a Poder ao Museu Paulista. 

Executivo autortsado a confiar s 
entidade espeoialinaaa, idonea, as Art*o 6.. - Feitas a s  Dubli- 

serviços de restauragao, tradue- caçóes. reatauragões, catalogados 
$&O, cstalogação, enadernaçao e e encadernados os doeumentoa. 
p u h l i c a ~ a  dos documentos his- serão devolvidas os originaea. De- 

toricos e antigos, na  f6-a es. la entidade oontrsctante, ao Qo- 
tabeleeida por esta lel. verno da Estada, que os sneami- 

Artlgo 2.' - Para eaeouç~o do 
s h a r a  ao Museu Paulieta. soh 

d~eposto no artigo anterior, o guarda vermaneuerão. ' 

Governo entregar& B entfdP.de Artigo 6.' - Para oa fina Pre- 
eontraetante, parcellsdamente ou vistos nesta lei, a s  munieipallda- 
de orna s6 vez, toda i dveumen- des que n8o tenham. organlrador. 
tação histartca ou antlga, exis- oa servicos citados no artigo I.*, 
tente na  RepsrtlçBo de Estatls- e que possuam dooumentos de in- 
tica e Archlvo do Estado e nas teresse Para a blstoria de S I 0  
demais re~w?ti~óes publleas. Paulo e do Pais, ficam obrigadar 

parsgiapho uni00 - D ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  a remetel-os entldads contrae- 
to h i ~ t o n c o  OU antigo, Para tante. quando sollcftados por es- 
erreitos desta lal, e todo aquelle t a  ou Pelo aoverno do Estado. 

enlstente nas referidas reparti- paragrspho uiiloo - Taes do- 
góes he mal8 de 30 annos. cumentas sel&o, na  fbrma do a r -  

nrtigo 3.. - NO de sercm tlgo 5.0, devolvidos &s munlclva- 

os documentos confiados, por iidades, s i  estas nZo ~relerlrem 
partes, & entidade ~ontractante ,  doal-os ao &useu Paulista. 
P entrega se dar*, mediante car- 7,' - os tabelliaes, en- 
Ka. no .Drinoipio de cada anno e e serventuartob de justi- 
em quantidade oorrm~ondente %a, quaesquer que sejam ellel. 
aaa serviços que devam ser exe- que possuam, nos seus archlvm, 
eutados nestle periodo. documentos hietorioos ou antigos, 

Artfgo 4.' - Recebidos oa do- quer sob a forma de notas e re- 

eumentoe, a entidade eontraetan- gistros. quer sob a de autos ou 
t e  Iniclama immcdlatamente os chirographos, ficam obrigados e 
servi008 que se refere o artigo sttender As requi8igões que. Irara 
I.., devendo ser publicados, an. affeito de publicaçB0. ihes façam 
nualmente, pelo menos doze vo- a entidade eontractante ou o Go- 
lumes de documentos. contando verno do Estado, não Ihea caben- 
cada um. e m  média, 360 mginas. do por isso custas on emolumen- 

paraaaptao 1.0 - o e  volumes 
publicados terao, sempre que DOS- Paragrapho 1.. - Aa requiai- 
sivel, a s  mesmas dlmensóes da sões serao feltas e atiendidaa de 
'PublleaçEa Offidal de Dooumen- maneira a n5.o prejudicar o rar- 
to8 Intere-antes para a Risto- viço normal dos cartorios e aer- 
ris e Cpstumes de S. PeuIo.' ventias, dando-se carga aoa lo- 

Parograpbo 2.. - AS edicóas teress-dos. 
pertencerao s entidade que a s  pu- Paragrapho 2.. - O materl*l 
bllcar, aendo, entretanto, a ~ t u i -  requisitado ser2 devoivldo dentro 



do %Iras? maximo d e  e e s s e n b  dias, 
Podendo, s i  necessado. fazer-se 
nova reauisição. 

Parasrapho 3.0 - Quando for 
0 caso, os doeumentoa d e  que tra. 
ta este artigo serão, antes de de- 
rolvidos, objecto de restauracao. 
~Rtalogaçáo e encadernação, sem 
iienhum onus para  oa interessa; 
dos. 

Paragr~ .pho  4.0 - Esses ~ O C U -  

inentoa. com annuencia dos aer. 
ventuarios, poderão tambem ser 
entregues a o  Museu Paulista. 

Paragrapho 5.0 - A infracçao 
do disposto neste artigo sujeite 
D responssvel a pena de multa de 
500$oao. a do dobro na  reincide,,. 
via, e a de suspenszo a t e  noven- 
ta dias, nos casos d e  infraccno 
reiterada. 

-4rtigo 8 . O  - Fica autortasda a 
contrsctante não s6 a solicitar 
~m nome do Estado. a quaesquer 
outras entidades oirieiaes ou não. 
do ~ a i z  ou do extrangeiro. licen- 
ca Para copiar e publicar quaes- 
(1uer documentos de'iuteresse pa- 
ra a hiatoria de SHo Paulo, como 
a requisitar. da  Reparticão de 
Estatistica e Archivo do Estado, 
riiiaesquer elementos d e  sua  bi- 
bliotheea, de que Precise para 
P X B C U Ç ~ O  do8 trabalhos contra- 
<-tados. 

Artigo 9.' - Os ~ e d t d o s  de cer-  
tid8es referente a documentos 
<Irte se encontrem em poder a s  
entidade eontractante, ser80 en- 
caminhaaos a es ta  pelo eerven- 
tuario OU repartigso competente 
Para dal-as, os quaes a expedir90 
reportando-se a ooPia authentira 
fornecida. com a necessaria ur- 
gencia. pela primeira. 

.*tigo 10 - Para  execuc&o dos 
s e r v i ~ o s  a s u e  se rerare o arti-  
BO li0. O Estado aubvenoianarg 
.Q entidade contrattante com a 
iinportanciit d e  250:000$000 ao-  
nuaes. 

Paragrapho unico - Na oasn 
d e  o50 da r  a entidade contractan- 
t e  execução 80 serviço discrimi- 
nado Por esta lei, ficará obriga- 
d a  a desincumbir-se do trabalho 
nos t res  primeiros meres do elrer- 
cicio seguinte, sob pena de de- 
voluç80, ao Estado. da  ultimn 
bubven~áo  recebida. 

A F t i ~ o  11 - OS acruaes filnc- 
cio" iou da  P.eliartiçbo de ~ s t a -  
i i s t g  e Arehivo do Estado, que, 
em virtude d e  tiansfereneia de 
serviços entidade eontractante, 
se tornarem desneeessarios 8. re. 
Dartisão, serão, respeitando-se- 
Ihea os direitos adquiridos, apro- 
reitados, com vencimentos ae- 
tuass, em outros cargos compl- 
tiveis com as suas aptidões. 

Paragraliho unico ,- PoderRo 
ser commissionados junto á en- 
tidade contractsnte, com os ven- 
cimentos e regalias de seus car- 
609. fUnceionaii08 daouelia re- 
partição. ea~o?ia l is idns  nos ser- 
v i ~ " ~  de P~sfauraCão e paleogra- 
phia. 

A r t i ~ o  12 - Fira  o Poder E r e -  
CUtlVo autorizado a abrir  o cre- 
dito nocessario a execução desta 
lei. dentro d a  dotação prevista 
Pelos artigos 156 da  Constituiqâo 
Federal e 82 d s  Consl l tu i~ao E.- 
tadoal. 

Artigo 13 - Eat& lei entrar& 
em vigor na data  de sua publioa- 
çSO, revogadas as dlsuosições em 
cOntlZ3Pio:' 

De accardo com essa lei, em 
19 de Fevereiro do corrente a n -  
no. o Insti tuto assignava, na  se- 
cretaria da  Educasão o termo 
Pelo qual lhe era entregue a ere- 
cução da lei 2.800, dando Inicio 
imrnediatamente aos trabalhos. 
Assim, ate este momento já %o- 
ram publicados @ volumek. sen- 
do cinco dos "Documentos Inte- 
ressantes? constando de toda x 
correapondencia do  capltáo geri+ 
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ral *"tonio Jose da Franca e ria1 do archiva da  Prefeitura e, 
.xorta 1802-1804 e um de 0rden9 assim, teve a nossa pequeia bi- 

e ,avisos ,, conseiho b l i o s r a ~ h i s  historiea um sensi- 

xiiitar. Este  d o e u m e ~ t o  i ~ ~ o s t r a -  enriqueeimentó. 

<tc de uma litographia. reprodn- Taes  ediGões, assim regulares. 

,.%O de uma panns dentre as en. nH.O tiveram, infeiiEmtnte, a Per- 

contradas no mago de do"-yuen- manencia que era de 

toa, preciosos exempl&rer. de ico- e soffreram um novo eoliapsn 
iiographia Paulista que veiu a té  cerca de dois nnnos 

Pa88adOS. 
como era de esperar, o traba- 

lho do Instituto foi recebido d a  Por essa tomando 'Os- 

maneira possivel, tsndr. Se do governo da o 

toda a imprensa paulista se mn- 
feito Fabio h a d o  e criado o De- 
partamento Municipsi de Cultu- 

nifestado sobre eile. Abaixo trann- ~ s ,  foram reiniciadas as puhlica- 
crevemos a natioia Publioada no Eões offieiaes do municipio, 
importante 0w.m que 6 " O  Ea- tando.se, perfeita regulari. 
tado de S. Paulo", em sua edi- dade, . offieiaes das 
CRO de 24 de Abril do corrente: "~, t , ,  da  camara", do 'Regis- 

t ro  Geral" e "Datsr de Terras" r 
DOCUMENTOS HISTORICOS outras  publiea~úes. alem d e  viso- 

- Reiniciada a pitli<:nçáo dos' roso impulso quo se dcu á "Re- 
-Dncumentos ~nteresnantes" e dos r i s t a  do Archivo", o mais nutavel 
"Inventarios e Test.imr$ntos" - rnensario de historia e pesqui.-as 
C e r a  de 200.000 doci,mentos pau- soeiaes q u e  s e  edita no paiz. 
l istas encontrados em Portugal.  E, fins do armo parsano, o go- 

- Iniainda. em 1891, i>-lu governo verno do Estado, conforme se v@ 
60 Estado. a ~ubl icas t io  ãõ copio- da mensagem enviada pelo e n t i o  
80 material historico existente ~ 8 %  goYernador Armdndo de Salles 
R e ~ a r t i ç ã o  de Estatietiea e Ar- Oliveira a AsBemhlea Legiaiati- 
~ h i v o ,  então sob a d i r e c ~ s o  do un, em 1936. comprehendeu o 
dr. ~ n t o n i o  de ~ o l e a o  ~ i a a ,  um g n n d e  aleanoe d e  recomeiar as 
dos soeios f"uaadores do ~ n s t i t u -  publicações do material d a  Re- 
to Hjstarieo e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h i ~ ~  d e  partipzo de Esta t is t i ia  e Archivo. 
Szo pa,,i,,, teve a magnificU sargindo então, por iniciatira d o  

de YDoeumentas deputado Paulo Duarte. n prujec- 

t a n ,  primeiro e depoin a dos "In- t o  conl-eitido nu lei n.0 2.800 ,  q u e  

ventarios e Testamentos-, edieko 
autorizava o eantracto das edi- 
çúes coni uma entidade cultural 

regular, pois que eahiu logo em de idoneidaae, 
paralysaç3es intermittentes. 

Contratou-se com o Instituto 
prefeitura da Historico e Geographieo n penoso 

Pita1 O dr. Washington Luis, em e ,, pa:riatiio ser. 
entendimento que teve com a pre- "ico de pesquiza e ra ta~osai~o.  
s i d e n ~ i a  do Estado, conseguiu ver isso em mar00 uitirrii> c os seus 
restebs1eeida.s t so  otois publica- í,,io, rieram cedo 
CGBS e, assim, d e  novo diffundi- do que .. esperava, pois pa i sa io  
do todo um preeloso acervo bis- pooco mais de um mez, seaham 
torieo s u e  aili jaaia. ReeomeCa- de ser ~ub l i cados  dois vnlumos 
d a  a publica@o. foi elia anompa- da  serie "Documentos lnteressan- 
nhada da  edi@io de copiosa mate- tes", um de 1802 a 1804 e outro 
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de 1 8 0 6  a 1808. Dentro de pou- catalogar oopioea dooumentsçR0 
tos dias o 1nstitut0 Historico existente na  Raar t içHo de Esta-. 
editara dois outros volumes. ec- tistioa e Arehivo, deu 9. guhliri- 
te8 da serie 'Inventarios e Tem- dade mais t res  volumes. da  ma- 
tamentos", promettendo aquella gnitics collecção dos "Documeg- 
~ O d ~ l i ~ i o .  para  logo depois. um tos Interessantes". 
outro dos "Dmumentos Diversos' com a publica~Ho desses trea 
i a  no prelo. tomos fiiidou-se a numerosa cor- 

AO noticiar t8o 8ua~ioioso ia-  respbndeneia do celebrado gover- 
cto, queremos da r  80s amante. nador Franca e Horta, um dos 
das ~ q i s a s  do psssado uma ul t imos 0apitaes:generaes de Sgo 
alviçareira noticia: regressando Paulo ao tempo da Colonia. Ne!- 
lia POUCO, do Velho Mundo o pro- les os amantes das  coisas do nos- 
feasor ~ f r a n i o  peixoto, trouxe a so  Pasaado encontrarão fa r t a  do- 
preciosa informação de haver o cumentação historica sobre a vi- 
governo de Portugal catalogado d a  e os homens de Piratininga 
e archivado, no Palacio d a  Jun- no Prineiplo do seculo passado. 
queira. copioso e valiosisslmo O arduo trabalho do Instituto 
material historião. referente 6s Historico prosegue 
suas antigas colonias. a Partir da intensidade, tanto que ja annuo- 
era quinhentista. havendo entre  para breve a publioasão de 
ciles, absolutamente inirlitos. Para  mais um volume da 
mais de 600.000 ,  doeuinentos re- tarios e Testamentos" e outro <la 
ferentea ao Brasil e, destes, cer- collecpno "Sesmarias", ambos ns 
c a  de ZOO.OOO relativos a 8x0 prelo. 
Paulo. Tomando conhecimento 
do auspi~ioao facto, eomrnunicou. * de Que, 
se immediatamente, o Instituto Insti tuto Historico, de acctirdo 

com o contracto firmado com o. 
Historico de S. Paulo por inter- gov$rno, a obrigação de publlear 
medio do aeademico Afrsnio Pei- um minimo de doze volumes p;r 
hoto, com autorizado historio- armo, jB em menos de trcs 
arapho lusitano. entrando com me.es, editou dos 
eile em entendimento Para a co- cumentos Interessantes" e tem 
nia e re~rodueçao  fiel  de tW.0 promntoa os outroa dois que mezi. 
quanto respeite a o  nosao Estado. cionamos: 
Esse precioso documentario, ines- 
timavel rlsuesa historioa. ser&. - 
depois de ouvido o governo, to- 
talmente publicado pelo w s a o  
acatado I n s t i t ~ t o : ~  C O N S  E L H O Foi promui- 

Eada reaen- 
'Em 16 d e  maio passado, o me%- 6I6LIOTf8EcARIO temente 

mo jornal, sobre a publicas60 3e lei 11.0 2821 
"Iais trss se ma- de 5 de Janeiro do corrente anno. 
nifestava: craando c regulamentando o Coo- 

selho Bibliothecarlo de S. Paulo. 
"DOCUMENTOS IXTBRESSAN- O representa para a CUlt,,- 

TES" - "Dando cumprimonto a o  r a  Paulista referida lei n&o 4 
encargo assumido coiii o governo PFeciBo salientar. Basta d i i t r  
do Estado, em virtuùe da  lei n.O que, dentro de poiico tempo, S. 
2.800 ,  o Instituto Hiistorlco e Geo- Paulo tera  completamente tomhs- 
giiphico de sao  Paulo. depois de do todo o seu acervo hibliothe- 
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I 
~ a r i o .  p089Uindo aeaim uma re- "Artigo 1.0 - Os s s r v l ~ o s  d e  
1açS0 completa de todos os l l v r s  organizagS0, manutençS.0 e ad- 
existentes na8 bibliothecas ~ a u -  miniatragão e desenvolrlmento de 
listas. 1 a primeira Vez, 80 que blbliothecas no Estado de S. Pau- 
nos oonsta, que tal reali!acão se lo passam a ser executados n a  
fas  na Amerios do Sut. fõrma do disposto nesta lei. 

A Prursla lnleiori h a  &uns 
annos esse servipo e taes forsin 
os seus resultados q u e  s ella 
adherirnm nHo sb os outros 
Estados da Allemanha, como a 
Austria tendo o Retch votado 
uma verba de um milhão de  mar- 
008 para que se fizesse o catalo- 
go das  bibliothecas alloin&s. 

O mesmo tem feitq todos os 
paizes civilisaáos. cabendo a S. 
Paulo. no Brasil, a irsiciativa des- 
se trabalho que representa. uma 
notavel r e a l l e s i h  eullul'al. 

O Conselho Bibliothaoario Pau- 
lista J& foi installado e inielon 
OS seus trabalhos. Funcei.,na 
elle sob a presidenola do sr. Rd- 
bens Borba de Moraes, directcr 
de  bibliotbeoap do Departamento 
de Cultura, compondo-se ainda de 
mais os seguintes membras: dr. 
Jorge Maia  bihliotheeario da Ra- 
euldade de Mediolna, Dela Cni- 
versidsde de S. Paulo; Sergio 
Milliet. direetor d a  Divisão a$ 

direcloria de 1nstrucCã.o Publira, 
representando a dita Direotorip 
e ........................ bibllo- 
thwario  do Museu Paillish, re- 
presentando os institutos espe- 
cl&lieado8. 

O Instituto Historioo e Geo- 
SraPhiCO de S. Paulo. de  aocor30 
com o P unieo do ar t igo 10 da 
lei 2839, adherru ao Conselho Bi- 
bllothsoario de  S. Paulo. 

Paragrapho 1.' - Competem 
aos Estados os referidos servi- 
ÇDB quanto &* bibltotheeas uni- 
versitarias. BS do8 instituto8 ea. 
pedalinadoa e &s ame- a re- 
partiç6es e escolas publicas es- 
taduaes. 

Paragrapho 2.0 - Competem 
a o  Municipio os mesmos servl- 
SOB em relaçfio 6,s bibliathecas 
nzo es~ecialieadas, Bs das repar- 
tig6es munloipses e Bs populares 
e iníantis. quando não forem an- 
nexm a estabelecimentos esta- 
duaee de ensino. 

CAPITULO I 

Artigo 2.0 - Rica. ereado o 
Conselho Bibliotbecario do Esta- 
do, orgam ooordena<?or de todas 
0s trabalhos relativos a bihlio- 
thecas no Estado de S. Paulo 
mantidas pelo Estado ou pelos 
Municipios. 

Artigo 3 . O  - O Conselho. que 
88 com,Porá. de cinco membros, 
ser8  assim oonstituido: 

a )  - de um chefe de servico 
ãe qualqrier das  bibliu- 
thecas universitarias; 

b) - de um representante Ba 
Directoria do Ensino: 

c) - de  um blbliothecario d-e 
cwalquer dos institutrs 
èBDe~laliZ&doB; 

d) - do eheie da Divisão de 
Bibllotbeoas do MunieiDio 
d a  C a ~ i t a l ;  

A 'OBRE BIBIJOTHECAs e> - ae um representante do 

Publi0~m08, a seguir o texto Departamento de Cultu- 
d a  excellente lei: ra do mesmo Munictplo. 



Pamgrapho i.' - Os memhros 
de que t ra tam as letras 'a", "h" 
e #c" serao nomeadas pelo seere- 
tario da Edueaqão e Ssude Pu- 
blica sendo o primeiro por pro- 
Posta do Conselho Univereitario: 
O de que t r a t a  a letra "d" aer& 
membro nato do Conselho. e o na 
letra "e" ser& tambem nomeado 
Pelo mesmo secretario, preeeden- 
do IndieaçHo do Prefeito d a  Cn- 
pital. 

Paragrapho 2.- - O presidente 
do Conselho ser& escolhido pelo 
Secretario da  Edueagão e Saude 
Publica, dentre os respectiuca 
membros ou dentre as  que eona- 
tituirso, uma vez organizado, o 
Conselho de Orientac%o Cultural. 
creado pela lei n.* 2.524. de 
7-12-36. 

Artigo 4.0 - Os trabslhos d o  
Conselho serao secretariados por 
funccianerio contractado, demis- 
sivel "ad nutum" e de livre eseo- 
lha  do Presidente, percebendo 
vencimentos mensaas de 8001000. 

Artigo 5.e - O Con~ellio reu- 
nir-se-& no minimo duas vezes 
por mez. 

Artigo 6.' - Alem dos venci- 
mentos de seus Proprios eargns, 
PerceberBo os membros do Consr- 
lho uma gratifiewão de 100$000 
por 8essZo a que comparecer, 
quando em serviio de inspeeç9o 
f6ra da  Capital, uma diaria, que 
ser8 fixada pelo Proprio Conse- 
lho e Que ser& tambem attribu!. 
d a  a Qualauer pessoa designsda 
Para tal  serviço. 

Artigo 7.' - Campete.ao Con- 
selho: 

a )  - coordenar trabalhos ei- 
t r e  as bibliothecas esta- 
duaes e rnunicl~aes;  

b> - tomar e fazer executar 
medidas necsssarias g 

CooPeraCão entre as bi- 
bliotheeas; 

e )  - resolver, conforme os ea- 
aos. com o Conselho Oni- 
versitario, Directoria do 
Ensino ou as Prefeitu- 
r a ~  Munieipaes, sobre a 
redistribliiCão dos scer- 
VOS das difrerriitas bi.. 
bliotheoas, tendente a 
melhor aproveitamento 
daa coileeiEes. 

d )  - superintender o servico 
do catalogo geral das bi- 
bliothecas paulistas e to- 
mar  RS medidas necessa- 
ria8 Paia a sua boa ere- 
FUPãO; 

d 

e )  - solicitar das autortdaass 
competentes as medidas 
neee8saria.s. em guaIquer 
das  bibliothecas, para  re- 
gularizar a sua vida iii- 
terna ou trabaihos tech- 
nicoa, quando em desa- 
cordo com o plano gerni 
estabelecido; 

i) - estabelecer as baaes nara 
a unificação e padroni- 
ZaCZo doa trabalho. taeh 
niam nas bibliothecas do 
Estado: 

9 )  - promover a vulgarizacai> 
do8 trabalhos relativos g 
bibliotheconomia; 

h )  - Prestar auxilio techniro, 
DentTalizar aa estatiati- 
tieas, promover intercam- 
bio com as bibliothecas 
naeionaes e er t rsnsoi-  
i88: 

i )  - Promover os concursos 
de entrada na  carreira de 
hibliotheeario. remetten- 
do  a lista dos approva- 
dos ao Governo para a 
nomeapão; 

j) - organizar o cadastro das  
bibliothecas paulistas. 



Artigo 8.0 - Fica rreadu o ser- 
v i s ~  de Catalogo Geral das  Bi- 
biiathecas Paulistas, subordina- 
do a o  Conselho Bibliotheeario, de 
aecardo com o artigo 7.' le t ra  
.d'. 

Artigo 9." - O catalogo geral 
ter8 por Yim estabelecer a een- 
traliaasão dos repertorios de to- 
das as bibliothecas pauHstas num 
catatogo unico, technicamente or- 
sanisado. 

Artigo 10.' - Todas as Biblia-. 
thecas do Estado - municipaes 
OU estaduaes - s8o obrigadas a 
attender 68 requisi$ões e inatruc- 
~ 8 e s  do servipo de cataloga geral. 

ParsgraDho unieo - Poderão 
fazer parte do satslogo geral 
quaesguer bibliothecas não offi- 
ciaes que o desejem. desde que se 
submetiam ao Regulamento rlc 
Serviso e no Conselho Bibiiotbe- 
eario. 

Artigo 11.0 - O Conselho pro- 
por&, annurlmente, as verbas de 
s u e  precise para o bom andamen- 
t o  dos seus serviços, inclusive n o  
que se refere a o  pessoal neeessa- 
rio, euioa vcnoimentea arbitrar*. 

~ a r a g r a p h o  1.0 - ~ o d o  o pes- 
soal a serviço do Conselho aerk 
~ o n t i a c t a a o  por este, a titulr. 
precario e por tempo indeter- 
minado. 

parasrapho 2.. - O chefe dos 
s e r v i ~ o s  do Catalogo Geral ser% 
pessoa de reconhecida oapacida. 
de teohnica, a juizo do Conselho 

thecario ser80 preenchidos Par 
N > D C U ~ ~ O  de provas, passado pt-  
rante  o Conselho Bibii,otheeari.>, 
d e  aceordo com o artigo 7.. letia 
"i" e mais exigencias legaes ein 
vigor. 

A r t i ~ o  13.' - 66 ~ e r 8 o  admit- 
tidoa a concurso os eandldatoa 
que apresentarem diploma de 
curso superior e de bibliothec2- 
nomia. 

Paragiapho 1.' - Em se t ra-  
tando de  vaga d e  bibiiotbeeario 
em initi tuta esrieeializado. 6 ean- 
didato ao concurso devera possuir 
diDloma da materia especiali- 
zada; 

P a r a g n p h o  2.- - O Conselho 
poderã, em se tratando de cargo 
de bibliotheeario em pequena bi- 
bllntheca, dispensar, para a inr- 
cripgáo. D dililoina de curso supe- 
rior, exigindo em substituii%o o 
d e  curso secundario. 

Artigo l 4 . O  - Em igualdade ile 
condis8ea, terão prefsrencia para  
a nonieaçSo os diplomados por 
iristitutos da Universidade de S. 
Paulo. 

Artigo 15.0 - Picam reconhe- 
cidas, para effeitos de Inscripc20 
em concurso, os diplomas conte- 
ridos pela Escola de Bibliotheco- 
nomia da  Divisão de Bibliatberas 
do ~ e p a r t a m e n t o  do Cultura do 
Munieipio de Sáo Paolo e por ou. 
i r a s  crea<las OU officializadas De- 
10 Estado. 

Artigo 1C.- - Os bibliotheca- 
0 de bibliothecas estadoaes 
poderão .ser oommisaionadoa en: 
bibliothecas munldpaes e viee- 
Yer8a. 

Paragraipho uiiioo - Quando o 
cornrnissionamsnto se der em ear- 

CAPIT~ILO 111 go  de vencimentos superiores. aos  
que pereese o bunecionario. pas- 

Dos blbllethaeirlor s a r a  este a servir  em commias83, 
correndo a differensa de ven-i- 

Art iso  ia.* - Os osrgos esta- mentos por oonta d a  repSrt1Cão 
doaea ou rnunicfpaes de biblio- para que f6r designado. - 
26 



Artlgo I?.. - As commlssaes 
d e  que t r a t a  O artigo anterior 
poderão Ller propostas pelo Con- 
melho Bibliothecario. 

Artlgo 18.- - Nas cidades onde 
nSo houver blbliothacas Iiublicas. 
o Estado. livremente ou por sue-  
gestão do Conselho, fundar8 Pe- 
qoenas bibliotheear junto cos 
gymnssios e grupos escolares. 

Paragrapbo unico - Nsate ra- 
so, O Muilioipio sur i l iar& com 
uma gratificasao a Pessoa com. 
Patente, designada para exercer 
k8 ~ U D C C Õ C S  de blbliothecario. 

Artigo 19.0 - ~ e d i a n t e  prapos- 
ta do Conselho Bihl1otheoar:o. 
Dodera. o Estado subvencionar ou 
fornecer Livros e materfal &a bi- 
bliothecas munieipaes ou de ins- 
tituições particularee, uma vez 
que se auomettam A fiaca1in;a~ko 
do referido Conselho. 

na  iórma determinada pelo  Con- 
selho Blblilthecarlo. 

Artigo 23." - O Poder Executl- 
VO, sob prouosta do Conselho B1- 
tliothecario, baixarii. dentro em 
4 meíes. o regulamec1o as dispo- 
alções d a  presente lei. 

Artipo 2.1.O - Fica autorizs<lo 
o Poder Executivo s abr i r  o crr- 
dito neceasrrrio para  s exeeugáo 
dests  lei, dentro da  rlotaCHo pre- 
vista Peios'artigoa 156 dr Com- 
t i tu i~Ho Federal e 82 da  Consti- 
t u i @ ~  Est-iloal. 

Artigo IG . '  - Semo remeita- 
dos os direitos de todos os fu,ic. 
cionarios que exercem actuaj- 
mente os oargos de bibliotheea- 
rlo em fnsiitutos oificiaes. 

Artigo 2G." - Esta  lei entrar& 
em vigor nn data  da  sua  publl- 
ração. revogadas ns dispoeicõea 
em contrario. " 

- 
ci CAPITULO IV 

Artigo 20.. - Fica transferida 
Para o Muniaipio da  Capital r 
actual Bibliotheca Publica do 
Estado. 

Artigo 21." - Os fiincoionarion 
d a  Bibliotheca Publloa do Estsdo 
tioarao addidos a Secretaria d a  
Educasão e Saude Publira. ein- 
quanto nP.0 forem aproveitadoa 
e m  cargos equivalentes. resalva- 
dos todoa cs BBUS direitos. 

Artigo 22.' - A dispoal~So do 
artigo 72 do Decreto 8.169-A, de 
10 de janelro d e  1912, passa a ser 
obrigatoria em relação B nivinão 
de Blbiiothacas do Departamento 
de Cultura do ldunleipio d a  C.- 
pltal. 

P a r a ~ r a p h o  unleo - As obras 
receblde.~ em virtude daquelia 
disposição. sei80 rediat~ibuldsn 
1is bibliothecas de todo o Eatado. 

INSTITUTO HISTO- O Ins t i t i t o  
RICO E GEOGRA- H i ~ t o y i ~ ~  e 

PWCO DE S. PAULO ~ ~ ~ h ~ ,  

Paulo tein 
merecido. ultimamente. dos po- 
deres PUbIico~ a attenção a que 
fazem jda a s  verdszeirau insti- 
tuições oulturseu. 

O Bstado. como se sabe. entre- 
gou a essp. tradicional associaçáo 
Pauliata o encargo de piblicar to- 
da  a sua duoumentacao exlstent. 
n o  Arohivo Estadoal. Por seu la- 
do. s Prefei tura  tudo tem fei to  
no sentido de amparar o Insti- 
tuto, como se ve da collaboragão 
que dei, aos servigos de reorga- 
nizapão de sua  sede. onde algub. 
O D B ~ S ~ ~ O S  munioipses foram pos- 
tos s. dispoeicao para a ereouGo 
desea eeriiço. De outro lado, o 
si. Fabio Prado. pela accduisição 
de uma Parte do terreno onde se 
acha a sede do Insti tuto Ristorl-  

i i"' 
5. 
E: ~: 
f ?  
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oo e . necessario ao alargamento 
4a  rua  Eenjamln Constant, n6u 
POZ a menor duvlda em pagar 
preço melhor do que o far ia  81 o 
negoelo se tivesse effectusdo 
F O ~  qualquer partl\:uiar. oonee- 
dendo ainda o =raso longo na- 
eessarlo Para a mudanpa d a  seda 
60 11ntituto. Assim, de  acorda 
com pareeer do Conaelho Consul- 
tivo que funelonou antes  d a  ina- 
t&lla@o da Camara Munlclpal. 
quando o negocio se eteltuou, la- 
vrou-se a escriptura respectiva, 
dando-se uma prova Concreta do 
interesse que esta InStitulC~o 
cultural vem merecendo da ad- 
mlnis t rago publloa. 

P~OYOE&<IO mesmo Par um pe- 
dido, do Instituto Ristorleo, de 
isençáo d l  Impostoa munlclpaea, 
E que foi elaborado e nssignado 
o aeto da Preteltur* de n. 1.010, 
que Isenta de qualquer trlbutr- 
080 as entldndes da aultura a ~ l i1 -  
1antropia. 

Ali&, em entrevista concedidr 
ao jornal 'O Estado de S3Paiilo'. 
jn O sr. ~ a b i o  ~ r s d e  se hsvla 
referido carlnh-mente ao Ins- 
t i tuto Historico e Geographieo 
de S. Paulo. como se vê do a*- 
guinte trecho: 

"A terra  ~>aul ls ta  poasue uma 
~natltuigao cultural com perto de 
cincoenta annos: O Instituto Ris- 
torico e Geographico d e  S. Paulo. 

ja .  publicou t r inta  volumes de 
uma revista excellente. enjoa nu- 
meroa esgotados =%o avidamente 
adquiridos por aquelles que 3e 

interessam por essar coisas. Pais 
bem, o 1nst:tuto Hietorlco a Gea- 
g r a p h i ~ o  PP8S8, 88 VPZBS. %~nO8. 
nem poder publicar um s 6  vo!u- 
me de  sua revbhr Dorque lhe fal- 
t am recursos para ias~. Em sua 
blbliotheea, cerca de deíeseis mll 
?olumes precfosiastmos. dentre 
0s quses figuram azemPlares r*- 

r1a~irnos i18 Btasilianz.. e .eu, 
manuscriptos em cujo meio r. 
contam ra.+idades sem preco. j i -  
=em olvidados, eaqueçldoa de tm- 
do e de todos. com ereeE8o do" 
biebos e das trapaa, que. estes sim. 
com uma PerUnacis, Uma persia- 
tencia dignas de 8ahio allem8o. 
váo roendo aauelle thesouro in- 
aetivo e anieagada de ru ina  Veja 
o auxilio cfficiol dado a o  Instl- 
tuto Historieo de Sáo Psulo. no. 
uliimos a n o s ,  *ara nllo i r  alem. 
Uma irris8o. ou mals preclma- 
mente. uma vergonha para qual- 
Quer pale 6 e  medioere e iv l l l~s -  
CHO. E m  1929, com uma enorme 
difficuldade. a o  lado de sur i l io i  
de dezenas de eontos a hoapltasa, 
aey10~, - t ~ . ,  foi ~qmoiado  ao 
Instituto flistorieo uma nubven- 
i&o de ... oito contos de reta! 
Talvez náo desse sequer para  
uma limpczi rapida dos s e u s  II-  
mos earunehados ou para a ree- 
d l ~ a o  de uin doe exemplares rn- 
ros de sua revista. Pols aslha 
4Ue nem essa verba tal paga .por 
motivos de tieonomla. Pomos 
exhumar o proceeeo agora. a pa- 
dido dasuella Institui@o. o qual 
se achava com o "pague-ia' do 
prefeito, mas na0 pudera a Irrl- 
s0ria quantia sei receblda pelo 
Instituto. Náo C preciso outro 
exemplo. Essa, a oriehtagllo qu. 
temos coml>atido e oontinuare- 
mos a crinibater. * 

NHo paiou ahi a aO~áo d a  Pre-  
fe i turaem favor do Instituto. Uma 
ves eomblnada a aoquis i~ão do 
predio e da faixa de tei1.en0 ne- 
cessaria a o  alarsamento da rra 
Benjamin Constant, o Sr .  Fablo 
Prado B S L L L ~ O U  0% meio8 de se7 
dado ao 1n%tiiut0 O neC8888rIe 
auxllio I>ard a eon í t ruc~8o  d a  
SUL nova sede. Assim, rol em- 
viada. recantemente. B CamarP 
Xunicfpal. a seguinte menaasen 
que se refere ao aBsUmPte: 





. 
CONSELHO BIELIOTHECARIO 

o terrena l á  a*l~uirl .ro para x Commiseues de Just iw.  Cultura, 
Bibliothr<:a Munlcipsl $ rur da Obras e Finanças, deram estas 
Con.~laqa.> e r.wn neemo eoo- o aesuinte parecer: 
junoto a r  .hltectciico. embora se- S T ~ , , ~ , ,  em o officio do 
parados, consiruir 09  2ois edi11- sr. prefeito datado de hontem e 
cios: O da  Bibli?rnecx e'o 40 Fa- ora  dado por meio de leitura a o  
1ão de C.i.i<ortor. Arnaemia Pa.1- conhecimento da  camara ,  resaal- 
lista, Iaxlltuto Histo*'ro e Geo- ta a necessidade de provldenciss 
graphio., .t Pinbc#'!hera. immediatas. para  que seja exe- 

Para  o bnrove>tnineoto .te t?- cutado o plano de um 86 coniun- 
da a frcnL, da  r u a  Pa Consolasko e to  arquiteetonico, se oonetrui- 
que vae -Ia esrloinn o?. SBo Luis rem, no terreno j$ adquirldo pa- 
ate Braulio Gomes, far-se-la r a  a Bfbliotheca Munioipal, que 
mister apenas desapiopriar a!- para  aqueiie fim ser$ ampliado, 
guns  terr.?rioa sei?; conatrucçKo ~u o edifieio da  mesma blbliotheoa 
de aonstruce80 baratr. e velha o . o do sa l sa  d e  Concertos, Aea- 
Que, na nrsticc. ae-i2 dar a 6x0 demia Paulista de Letras, Insti- 
Paulo um melhoramento magn!- tu to  Historico e Geographico e 
rico POI. pie40 rt1Jt:vamente P*- pinacoteca. 
queno. A a m p l i a ~ ã o  se  f a r6  oam o 

De facto. alem do riic acima :e aproveitamento d a  frente da  r u a  
expos. aeontech ainda aue os ter- da  Conmla~ão,  que vae d a  es- 
renoa daqunlle q m r  eiiiío I.4 t E 5  quina da  r u a  São Luiz a t e  a rua  
0. 88118 preços legalmente deter- ~ r a u l i o  Gomes, desapropriando- 
minados de f6-a vantajosa Pa- se  apenas alguns terrenos sem 
ra a Prefeitura com as acquisi- ~ons t rucção  ou com construcções 
~ 6 e s  já reslisadas, não s6 ami- baratas e reihas, o que na  pratl- 
gavel como judMaimeote. ea. ser is  da r  a São Paulo um me- 

Poderia assim a Prefeitura. lhoramento Importante com des- 
dentro de um parque mil~nifico. pesa relativamente Pequena. Es- 
organizar um quarteirso verda- ses terrenos. diz o Sr. Prefeito. 
deiramente cultural. ahi erigindo teem os preços legalmente deter- 
ae sedes d a  aua $8 notsvel bi- minados de forms vantajosa com 
bliotheea e daquelias instituieõees. ss acquisiçIes que já realisou, 

Para a .realiísgão dessa obra não sú amigavelmente como judi- 
d igna dos paulistas e que venho cialmente. 
agora  aollcitar a essa illustre poderi ,  assim a prefeitura or- 
Camara a neceasaria lei decla- um quarteirxo com um 
rnndo d e  utilidade publica 0 s   entro verdadeirsmente cultural 
torreno. e predios indicados na da ,.idade ,,um dos lugares mais 
Planta junta, afim de s u e  e s t a  accessiveis ao 
Prefeitura possa Providenciar a uma digna doa Fu- 
sua  immediata desapropriaç8o. listas, acre~eenta ,  por fim a Sr. 

~ ~ r o v e i t o  a opportunldade D a -  prefeito. E. para  que ella se 

ra reiterar a Vv Exciaa. 0s Pro- reallae dentr? em breve, dao-lhes 
testo. da  minha mais a l t a  esti- desde aa commiss~es  de jus -  
ins  e consideragão. -- ia) FABIO tiFs, cul tura ,  Obra e Finanias,  
FR~SO, Prefeito". devido apoio. esperando que ou- 

t ro tsnto  faça  a Camara. aPProa- 
PARECER DAS COMMIsSOES  ando o seguinte projects de lai: 
~ ~ ~ i ~ d ~  6 cama- Art. 1.. - Ficam consideradoa 

re Munloipal e encamlnhads 6s de utilidade publica. Para o fim 



de serem desaproprfrdw ou nd- 
~ u i r i d a a  pelo Prefeito em aoeor- 
da  com os respectivos PToprieta- 
rios, *ad referendum" da Cama- 
rn, oa terrenos fisurados em 
Dlanta rubricada pela Mesa, com 
is benfeitoriss existentes. si tua- 
dos & rua  da ConsoiaçXo, nume- 
roe 2, 4, 6, 8 e 10. desde o novo 
alinhamento, e & r u a  Braullo Go- 
mes numeros 1x0, 13% 140, 142. 
148, 168, 164 e 168, destinados 6 
oonstrueç8o dos ediffcios d a  Bi- 
bllothecs. Munfcipai s do Salao 
de Concertos. Acaaemia Peu l i s t i  
de Letraa. Instituto Hlstorico 
Geosraphieo, e Pinacoteca. 

Art. 2.. - AS deepWai com a 
exeeuçao da presente lei, que an- 
trarg em vigor n a  data  da s u e  
p u b l i ~ a ~ 8 0 ,  revogada8 aa dlsyio- 
liEÕe8 em contrario, correrao pe- 
ia verba proprla do orgamento 
OU Deias necesssriari opera~õea 
de oredlto que forem effeetuadas 
Pelo Prefeito. 

Sala dsa Commiasões, 24 de 
sbr i l  de 1917. - (a%) M. Nacle- 
rlo Homem. L. A. Pereira d e  
Queiraz, Antonio Jose de Freltas, 
SYneaio Racha, Abrah2.o Ribeiro. 
Alexandre dlbuquerque s Anto- 
nio Vieente de Azevedo". 

' ( a )  Marrey Junior. com voto 
em separado, em trem folhas de 
papel. dactyiographadas e rubrl-  
cada*. 

De accordo com o voto em ss- 
parado do Sr. Marrey Nor. - (a) 
S y l ~ i o  Marg&rido.' 

VOTO EM SEPARADO DOS VE- 
READORES JbARREY JVNIOR 

E SYLVIO MARGARIDO 

fi O seguinte o voto em aspa- 
iado do 81.. Marrey Junior. subs- 
orlpto tambem ~ e i o  vereador 
8yiv10 Margarido: 

"Vcrlflea-se. do officio. pua 
serve de base a o  profeoto, que o 
.r. Prefeito Municipal teve, no 
decorrer do anno passado, o in- 

tuito de oonstruir uma sala. p a r a  
conferencfaa e concertos, che- 
gando k abrir ,  Para esse fim. 
pelo Acto o. 1.148 de 6 de julho, 
O oradito de dois mil contos d. 
reis. NBb obstants, a ideia n8o sr 
concretisou: andava em estudos 
quando "o prohiema surgiu com 
novoa aspecton". Esses novos as- 
pectos coiisistem na  imaginadr 
construcgno de um amplo predio 
que sirva para  oonierenoiaa e 
concertos e abrigue a Academt~  
Pauiiata de Letras. o Insti tuto 
Historlco e Qaaprnphlco de SHO 
Paulo a a Pinacoteca do Estado. 
na grande área  das ruas Conso- 
laOSo e Braulio Gomes, disoriml- 
nada n a  planta constante do oro- 
CP8S0 e sue  S.  'E=. deseja dea- 
aproDriar. Pensa o ar .  Prefeito 
que. unidas a a  duas &ress. essr 
e a que j& pertence & Prefeitura 
eita s niesrna r u a  d a  Consolaçiio. 
esquina da  m a  S%o Luin. ali se 
erguerao, 8 al tura  do progresso 
de S .  Paulo, num mesmo conjun- 
=to lv~u i t ec ton i io .  mas separa- 
dos, dola magestosoa edificios, o 
da  Bibllotheca Publica Munici- 
pal e aqueiie acima referido. Pa-  
ra reaiisaçao de ta l  empreendi- 
mento, conta O ar; Prefeito com 
O auxilio do Goverho d o  Estado, 
consistente em eontribuiç8o em 
dinheiro. no mobiliario e nas de- 
ma18 installações, enquanto que 
a Munleipalidade concorrer& com 
O terreno a ser desapropriado. 
cuja a rea  e preço o officio n8o 
indica. e com o alutiido credito 
de dois m i l  contos de reis. Bem 
ponderado o assumpto e embora 
sb apíilaiisos me meregam aa ini- 
ciativas uteis. tendentes B elevk- 
çSo do nivel cultural de S. Pau- 
lo. nSo concordo com a ideia d e  
construcçzo de sai80 para  con- 
ferencias e concertos. porque 
reputo essa obra superflua, por- 
tsnto. adiauel. Neste sentido jb 
me manifestei em plenario. Nem 





Cirurgia, APsociagBa Pauliata da 
Medicina. Instituto de Eepenha- 
ria e Instituto dos Advogados. 
julgar-ae-ão com o mesmo direito 
$ sede propria construida pela 
Municipalidade. 

Ainda nZo veio a debate. en-. 
tretanto, o projecto que autorisa 

a ooncassrio de um terreno p r r ~  
a construcg3.o da Csss do Jor- 
"dis ta .  

Quanto B ~inaeot6ea. o Ooverno 
.?o Estado que lhe de destino 
condigno, corno de seu dever. ta l  
saia o Museu do IPiranga, onde 
ja existem e se apreciam os me- 
lhores trabalhos doa mais aia- 
madoa pintores patrlcios. 

As conferencias poderáo eonti- 
nuai a ser feitas no Theatro Mo- 
nicipal e nos salõas aDroPriados 
dos estabelecimentos de ensino 
8uperioi. Com menor dispendio. 
no proerlo ediflcio d a  Blbliothe- 
C&, o ai. Prefeito poder& destinar 
aeomodagnes suffieient$s. e ti- 
tulo precarlo. & Acsdemis Pau- 
Ilsta de Letras e so Instituto 
Historico. Nada impediria que 
a11 tambem S.  Exa. reservasse 
uma sal? para oonferenolas. 

NHo explico uma obra de tanto 
vulto, auperfiua, em epooa de 
difficuldades geraes Para todos 
08 que trabalham e, do ProPrlo 
esforgo. colhem o neeessario pa- 
ra cumprimento do? deveres que 
a familia e a sociedade imp6em: 
quando o Fisco é berdadeiramen- 
te imDiedoe.0; a Prefeitura. ao 
envez de prohfbir as habitagnes 
eollsctivas. denominadas cortiwa. 
ee contenta em cobrar dos pro- 
prietarlo~. no imposto predial, o 
adicionei de 10-I- que os pro- 
prietarios retiram dos pobres fn- 
quilino~: existem, no Munhipio. 
cerca de quarenta mil c r e a n w .  
em edade escolar, sem escolae; 

nHo se conhece uma s6 medida 
tendente ao barateamento do 
PreGO doa generos aiimenticios; 
B O que toda a gente v@ e de- 
plora o servico de transportes 
coilectivoa. 

Estão entregues ao r61 das 
cousss Inateis, os projeetoa so- 
bre iastrucgão publica, serviços 
de Drompto socorro, caass hara- 
tas, apoio aos cluboa ae esportes. 
Jaz esquecida (Pois vem sendo 
Positivamente desvirtuada) a 
pbr1gapP.o eonatitueionei, a que o 
a r t .  59 da Lei Organica dg. maior 
realce, pondo-a diariamente sos 
nossos olhos, de contribuir o Mu- 
nieipio para o desenvolvimento 
do ensino priinario integral e 
profissional. 

A allegagHo de que o preio do 
terreno a expropriar-ae ja esth 
legrlneote determinado, de for- 
ma vantajosa para a Prefeitura. 
em virtude da aquisiç5ea ante- 
riores, tem apenas força de ex- 
Pressão. Porque não ha lei algu- 
ma fixando o valor da proprie- 
dade. O que tem havido e a eoni- 
Pia Dor prego que varia. eonfor- 
me se faca por aecordo ou me- 
diante desapropriagEo judicial. 
em quslsuer das brpatheses sem 
ebediencia ao eriterio estabele- 
cido pela lei federal com base 
no valor locativo. Nem se diga 
tambem que o Sr. Prefeito j& 
tem parte do dinheiro. o credito 
dos do18 mil contos de reis, por- 
que, a meu ver, S. Exa. niio po- 
der& mais uear desse credito s se 
O fixe? praticar8 uma aritrarle- 
dade. 

O acto n .  1148 foi expedido no 
regime diseriolonario. Hoje. nos 
termos do art. 62 d s  Lei 0rge.- 
nlert, as autorisaçüea para des-. 
pesas, aonstantes da lei orçarnen- 
taria, n3.o uti l lsada~ no  exerclclo. 
caducarao com a erpirac3.o deste. 
Ora. se assim ~conteoe, Com as 
autoris~06es legaes, n%o se po- 



de= d s r  O inver80 em se t ra tan-  
Bo de deliberaçito arbitraria. As 
despesas. DO regima ~Onstituclo- 
nal, tem por base o orçamento. 
que não 6 illlmitavel. Cansequen- 
temente. nHo p6de haver  trsns- 
ferencia de credlto de um para  
outro  exercicio. A Camara com- 
petiria manifestar-se prevlameli- 
t e  sobre os rseutsos de que se 
diz dispor o ar. Prefeito. antes 
d e  antorisar a desaliropriasão. 
M. J.. 

08 DEPATES NA CAMARA 
MUNICIPAL 

O pro)ecto foi discutido l a  ses- 
são ordinaria da Camara Xuniei- 
Pal, realleada em 31 de maio ul- 
timo. Damos na integra os de- 
bates, conforme publieaç%o do 
Diaria Official de 6 de junho 
Paesado. 

'Entra em 1.. di80~8sH0 O pa- 
recer n.. 40, deste anno, d a s  
Commissóes Reunidas de J u a t i ~ 8  
Cultura. Obras B Rinsnçaa, con- 
Fluindo pelo projeoto n.- 55, sue  
declara de utilidsde publica os 
immoveis sltusdos g r u a  Conao- 
Iacão ns. 2, 4, 6, 8 e 10. desde o 
novo alinhamento, e 4 r u a  Brau- 
li0 Gomes ns. 130, 132, 140. 148. 
148, 158, 164 e 168. destinados 4 
construcçHo dos edifieioe d a  Bi- 
hliotheca BIuniclpal e do SalHo d e  
Concertos, Acadsmla Paulista de 
IRtras, Insti tuto Hlstorlco e Geo- 
gr%phieo e Pinaeotheoa. 

O SR. ANTONIO JOS% DE FREI- 
TAS - Sr. presldante, a proieoto 
de lei n.o 65, que hoje discutiinos, 
e pelo qual pretendemos sejam 
declarados de utilidade publica, 
para  O fim de serem adquiridos. 
OU desapropriados pelo ar. Pre- 
feito, diversos terrenos. com ou 
sem sdrfIeagBes. nas ruas  d a  Con- 
aMagH.3 s Breullo Gomes, *do 
o Plm para  qoe se daatinam cons- 

t i tue uma justa e opportuna mie- 
dida. 

Com effeito, ar. presidente. nes- 
888 terrenos a serem dasapropria- 
doe, oogtta o sr. Prefeito de man- 
dar construir om edifieio onde 
possam ser convenientemente ins- 
tallados um ssl%o de concertos e 
conferenoias. assim como a s  t res  
instituicnes - o Instituto Rleto- 
rico e Geographico, a Acsdemla 
Paulista de Letras e a Pinaco- 

theea. 

A medida e lusta,  sr. preslden- 
te, porque vem coneretlzar a coo- 
p e r a ~ ã n  do Munioipio a o  desen- 
v ~ l v i m ~ n t o  cultural da  nossa Po- 
pulação. 

N ~ O  bssta apenas contarmos 
com a existencia d e  instltuiFóe8 
de cultura: necessario se torna 
estimular as m a s  activldades e, 
por imo, para  que as mesmas se 
desenvolvam. sejam frequenta- 
das e possam apresentar os h u -  
r t o s  de sua  extstencia. € que  O 

Poder publico agora  vem ampa- 
ra-as, fornecendo-lhes um am- 
biente favorave1 para  o acolhi- 
mento da  popu laç~o  e installa- 
snes as mais perfeitas e neeessa- 
rias &e suas  finalidades. 

A medida B opportuna. sr. P ~ B -  
ridente. por motlvos varlos e pon- 
deraveis. 

primeiro, porque o Iooal eseo- 
Ihido e o melhor Pmsivel e não 
devemoa perdel-o: segundo, Dor- 
que a iniplentasEo de mala um 
malas- eCiflcio ao lado d a  fu -  
tu ra  Bibliotheca MuniciDat, em 
um mesmo confuncto p1mhiteCt0- 
nico, ser& uma previdencia de 
grande alcance pa ra  a urbanize- 
a o  d a  nossa eidaüe. coordenan- 
do tEo utels finalidades em um 
prandioao e artiatico coniuncto 
de arehitectura: teroelro, porque 
cuida a Prefeitura. no presente. 
dar exeouçzo As obnrs deflnltl- 
vas de alargamento da i u r  Con- 



aalaiHo, d a  praga na  esquina da 
rua S. Luiz e da  PavimentagZo 
de=.&= ruas e DraCa. 

Finalmente, sr. presidente, a 
medida tambem 6 opportuna pelo 
lado finaneelro. Perdida esta oi>- 
nortunidade, muito mais caro 
custará a realizagão de txo util  
e Datriotio0 emprehendimento. 
Uma cumparagão entre  o custo 
Provavel de hoje e o futuro, ap6s 
a conclusHo das obras j& mencio- 
nadas, apos novae e grandes 
construoiões que, eventualmen- 
te, pela iniciativa Particular, se- 
jam levantadas nos terrenos ho- 
je desoccupados ou em substitui- 
ÇEo ás casas velhas ahi exlaten- 
te*, nos leva á cQnvIcião plena 
do acerto da  medida e d a  sua 
absoluta opportunidade. 

Constando do processo um vo- 
to  em separado dos nobres ve- 
readores. sre. Narrey Junior e 
SYlvio Margarido, pelo primeiro 
redigido, contrario 6 medida plei- 
teada, seja-me licito dizer algu- 
mae Palavras aobre o mesmo. 

Não vgem ss. exes., sr. preai- 
dente, inconveniente em que  esses 
eOnCertos e essas Conferenciaa 8e 
reaiisem no Theatro Municipal. 
e pedem que a medida seja adia- 
da, uma vez que eeae Theatro DO- 
de, no  momento, preheneher ea- 
sas funcções. Quero orer. ar. 
mesidente, que a =aí80 oSo e s t l  
com 8s. exrs.. pois acho que, ta- 
do grande centro de cultura co- 
mo S. Paulo, que se preza de o 
Ser, requer uma accomodaç8o 
mais especializada para esse fim. 
ISSO se 66 nos paizes estrsngei- 
roa, onde a civilizapão já attin- 
si" um grau de Progresso a que 
S. Paulo aspira cheglr.  Em No- 
va York, Paris e h u d r a s ,  os 
theatraa não  se prestam para ea- 
sc fiin. pois all i  existem~installa- 
cOe8 especializadas para confe- 
rencias e conceitos. 

O sr. Marrey Junior - Perfei- 
tamente: sHo cidades cujos thea- 
t ros  não 8e p r e s t m  para  esee 
fim. 

O ~ i .  I n t o n i o  Jose de Frei tas  
-- Explico-me melhor: essas ci- 
dades reconhecem que os thea- 
t ros  projectados e construidos 
para fins especializados nn&o de- 
vem ser utilizados para essa fim, 
C, por isso. mandam construir es- 
tabelecimentos tsmbem especiali- 
zado~ para  concertos e conferen- 
rias. 

O sr. Pereira de Queiros - O 
nweo theatro nzo se presta para  
arise fim. 

O si. Antonio .Tos@ de Frei tas  - O i:aaro theatro foi construi- 
do para  representaiões theatraes, 
não para concertos e eonferon- 
tias. 

O sr. Narrey Junior - SI se 
realizam ate espeotaeulos lyrlcoa. 
porque nào pederzo reaiizar oon- 
certoo* 

O Sr. Pereira de Queiroz - O 
facto de t e r  o Theatro Municipal 
80 prestado a conferencias, tem 
mostrado a difficuldade dessas 
audicões, norque o custeio de to- 
do O necessarie e muito elevado 
mra certa natureza de conferen- 
cias . . 

O sr. Briguei Capalbo - Prohi- 
hitivo, mesmo. 

O ar. Pereira de Queiroz - . . . e  
6 por iS80 que em toda a parte 
d o  mundo temos salnes espeoiaes 
 ara conferencias, d i s t inc to~  dos 
theatroo aiunioipaei. 

O sr. Marrey Juniar  - O apar- 
t e  revela apenas que v. exeia. nao  
eomprehendeu o meu argumento 
e que eoosta do voto em separa- 
do. O Theatro Municinal dá  luoro 
e, portanto, não P necessario cus- 
teio a l m m .  

O ar. Pereira de Queiroz - 
Ma8 O conf6iencirita vae ter um 
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onus enorme para  proferir uma O sr. Marrey Junior - Iiogo 
conferencia quis d e  oaraeter n8o &o deearrazoadas minhss  
philanthropico. objecç6es. 

O si. Marrey Junior - E raro O sr. ~ n t o n l o  Jose d e  Freitaa 
o conlereneista qoe paga para ia- - A. objeogãee d e  v. excia. aão 
se? conferencia. ~rocedentes.  

O 5. h€aaasão Filho - ao riredio do Instituto, 
uma rara0 para  Provar que o a r -  este a o  seu patrirnonio 
sumento de v. exoia. não procede inaliensvel. Por isso, foi desapro- 
e que haver& uma desPe=a maior ~ ~ i ~ d o  Prefeitura somente a 
para  a municipalidade. faixa neeeesaria a o  alargarnen- 

O sr. Msrrey Junlor - A Pra- to d a  TU. Benjarnln Constant, 
va de que V.V. eircias. estão sem desapropriaç80 es ta  realizada com 
i raso C que estão doia empe- audieneia do Conselho Consultivo. 
nhados, ao mesmo tempo, em de- O facto de restar-lhe ainda uma 
fender a questão. par te  do terreno não modifica a 
0 ar. NWlerlo Homem - Pro- porque o Insti tuto nao 

va de que 6 muito defenshel. p089Ue para a eonstruoiáo 
O sr Antonio Jose de Freitas a, sua sede. ~ l e m  do mais, o i  - Nao B verdade, sr. Presidente. ti,, no ~ ~ a t i t u t o  nao se  limitam - 

que nem a Academia Paulista, a uma sede. As activida- 
nem o Insti tuto nSo tenha sali- des, ali& j& iniciadas, demandam 
citado aos  poderes Publico* o seu ~ r a n d e s  recursos. Se a conserva- 
aWio Para suas  installaç3es. $&o de sua bibliotheea, do seu 
Uma commlssao dessas institui- ,,seu, aotualmente reorganiea- 
çdes esteve com o Governador e do pelo professor Levy Strauss, 
com o Prefeito e ate com innu- put,iicsçãu d e  documentos que 
meros membros da  Camars Mu- possue, cti., consomem somma 
nieipal, adim de expor-lhes 0 que apreeiavel, que reverte para  a 
desejavam. ~ u l t u r a  geral. Alias, S. excia. o 

O rr. Marrey Juninr - 15- "50 .r. x a r r e y  ~ u n i o r ,  socio que foi 
esteve na  Camsrs  Municipal e do insti tuto. .  . 
liem a elln se dirigiu. O si. x a r r e y  Juniar  - Sou 

O Sr. Antonio Jose  de Freitas ainda sacio, - Exactamente por isso e que o 
Prefeito se dirige a n68. O SI. Naclerio Homem - E bri- 

O sr. Marrey Junior - Mas lhante' 
tnmbem não se t inha dirigido sa O Sr. Chagas da Costa - Um 
sr. Prefeito, pois que náo se faz dos mais distinctos. 

referenoia a nenhum pedido. O sr. Antonio Jose d e  Frei tas  
O ar. Antonio Jose da  Frei tas  - . . . não ignora a lucta e a pre- 

- Devo dizer g. Camsra que o caria vida financeira deste. que 
si. Prefeito fol procurado. ate ttgora não p M e  nem refor- 

O sr. Marrey Junior - V. exeia  mar  e concertsr uma vez slquer 
poder& diíel-o agora, mas em- o seu  velho predio. O Prefeito em 
quanto eu estava com oa ~iape i s  s u a m e n s w e m ,  nada tinha a dl- 
em m%os tenho certeza de que  eer sobre o negocio do Predio d a  
nSo foi solicitado nada. Portan- rua  Benjamin Constant, porque E 
to sempre h a  a lguma  eousa a es- caso liquidado ainda antes d a  vi- 
olarecer. genoia d a  Camara. Caso publico, 

O sr. Pereira d e  Queiroe - Es- realizado dentro das norma. le- 
a6 6 ouse0 intuito. gaes, com estudo do Conselho 
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con~ul t ivn ,  e. alem do riais, a c i ~ a l .  Nao parece aproveitavel 
favor de uma sooiedade de cul- tal idPa. A meu ver 880 incom- 
tura. Quanto á referenela a o  aoto pativeis, quanto ao funociona- 
1010 feita Pelo nobre vereador ar. mento eni um mesmo predio. a 
hrarrey Junior, s o m e  a fiscaliza- ~ i b l i o t h e c a  e o Insti tuto Hieto- 
çâo a s u e  ficam sujeitas as en. .i,, e a academia de ~ ~ t ~ ~ ~ .  
tidades eulturaes que gozarem de que do mundo funeoionaráo 
isenção de impostos, bas ta  uma 

em um mesmo predio taes insti- leitura a t tenta  da ar t .  4.. desse 
ar,,,.  tuiqões? 

"Artigo 4 .O - AS instituições 
de assistencia ou culturaes que 
tenham obtido os favores deste 
acto, ficam sujeitas á fiscalização 
da Prefeitura, no que diz respei- 
to  8 aDplieaçao de suas rendas 
e implernento de seus fins". 
Ora. referidas instituiçaes i i -  

cam sujeitas á fiseaiiaação. Is to  
quer dizer que a Prefeitura exer- 
cera essa fiscaliea@.o quando 
hem entender. E não entendeu 
ainda porque o implemento dos  
f ins  do Institqto Historico e da  
Academia Paulista ah i  es t8  noto- 
rio a todoa os paulistas. Sobre n 
aaplicação de suits rendas, a s  
suas directorias, e as siss vida., 
POP s i  86, mostram 8 Munieipall- 
aade a inutllldada desse traba- 
lho. tratando-se de instituiçaes 
idoneas, dlrigidas por gente per- 
feitamente digna. 

"Quanto a Pinacotheca. o Go- 
Verno do Estado que ihe de des- 
tino condigno, como d e  seu de- 
ver. tal  seja o Museu do Ypirsn- 
8a.. . "  dia o presado eollaga ar .  
Marrey Junior. Justamente 
destino condigno. de que nenhum 
governo se lembrou, que o Gover- 
no do Estado est8 falendo com o 
auxllio que dar& á eonstrueç8o 
do predio. O Museu do Ypiranga. 
e um museu bistorico e nada tem 
5 ver com museu de pintura. 

Acha ainda o nobre vereador 
que. com menor diapendi*, a s  
conferencias poderiam ser reaii- 
zsdas e o Insti tuto e a Acadamia 
Podariam tambam Puneoionar em 
installaçaes da  Ribliotheoa;  uni- 

A sobretaxa sobre cortiços, re- 
ferida pelo nobre vereador 
Marrey Junior é justamente para 
combater os existentes, pois o 
Codigo de Obras ja prohibe a 
sonstrucc%o de novos. Quanto aos 
ellstentea, não tem a Prefeitura 
meios de destruil-os, a nao ser 
desa~ropriando-os.  o que far& de 
bom grado si  o nobre vereador 
Sr. NIRlreY Junior apresentar um 
nrojecro nesse sentido. 

Quanto As escolas a que se re. 
fere o nobre vereador s r .  3-m-y 
Juolor, a idea. de S. exoia. 18 foi 
aproveltada oomo bOa, tanto  aa- 
sim que o orçamento previu err- 
dito Para a constrlicção. pela Pre- 
feitura, dessas escolati, que serão 
providas uelo Estado e isto por 
um motivo 86: o melhor aprovei- 
tamento do credito. Si fosse x 
Prefeitura inatsllar toda a buro- 
cracia para o meu funcclonamen- 
to, grande par te  do crqdito se es- 
coaria. Inutilmente, quando o Es- 
tado tem apparelhamento e6 pa-  
PB isso. I$ preferivel. pois, Pre- 
feitura, construir as escolas e o 
Estado inantel-as, como vae fa -  
zer. de aecordo oom entendlmen- 
to  <iue o Prefeito $6 teve com o 
$r. S~ore ta r io  d a  Eduoa~Ho. 

O transporte colleotivo tem si-  
do e est8 sendo estudado. Trata- 
se d e  meaida complexa e difffoul- 
tada pela a c g o  d a  Light segura 
pelos eontractos celebradas com 
o Governo. que 86 henefieieni a 
evricsssionaria, em detrimento aos 



interesses publieos, para  os quaes 

no8 Incnmbe ponderado exame. 

Os mesmos estudos aeurados 
e s a o  sendo feitos relativamente 
S casa  barata. 

O8 presos dos terrenos no 10- 
cal. isto e principio da  r u a  da  
Coneolacao, j& estão iesnimai tc  
detemhtmdc.~, oamo se affirmo?., 
n o  officio, porque. pelas acquisi- 
rãas amigaveis umas, luridicas 
outras, o Tribunal j& firrnoo IP- 
r I s ~ ~ d e n 0 1 .  sobre OS PreCos n r -  
quelle local. Estão portanto, I c  
~ a l m e n t e  determinados. 

Finalmente. acha o nobre vr- 
reador  sr. Marrey Junior que a 
a r t o  n. 1.148, de julho d e  193C, 
esta caduco porque 'hoje, nos 
termos do art. 62 d a  Lei Organi- 
ca, as autorizac8ee para  despesas. 
constantes da  lei orsamentaris, 
na0 utilizadas no exercielo, cadu. 
cargo com a expbspãa deste". 

O art .  62 da Lei Organiea fala 
em oaduoidade de uutorimcão pa- 
ra despesas eanstnntes d a  l e ~  *r- 
Fnmeatnria. O neto n. 1 .148 não 
e lei orcamentaria e sim acto es- 
pecial de aber tura  de credito es- 
pecial. Quanto ao facto da ter  
sido baixado no periado diserieio- 
nario. nao tem importanoia ~ o r -  

O sr. Antonio de Frei tas  - Mas 
t ra ta-se  de um eredito especial e 
nEo d e  um credito aber to  em lei 
orgamentarla. 

O Si .  SYIVIO Margarido - Mas 
si  nao npPllcado no exercicio. ca-  
ducou. 

O ~ r .  Marrey Junior - Esse 
credito especial a Prefeitura po- 
deria applical-o no tempo que tl-  
nha ~Oderes  diecricionarios. 

O sr. Antonio de Frei tas  - E m  
oompleto desaccardo com S. exr. 
Uma lei do periodo diocrioionarlo 
vale tanto como ~ u a l q u e r  outra .  
O credito especial, aber to  Para 
fim especial, tem sempre' o mes- 
mo valor e nao caduca empuauto 
n8o for applicado para  o fim a 
que rol destinado. 

Ma8 eoncluo, sr. presidente. 
Quero deixar, maia uma vez con- 
signada a nossa opinião referen- 
t e  ao acerto da  medlda pleiteada. 
Ella e justa, B oppartuna e so- 
mente louvores merece. 

Sâo Paulo, como muito b;em 
disee O sr. prefeito. na  sua  expo- 
sis80 Inicial. oom o seu desenvol- 
vimento e com a sua  cultura. 

podia prescindir de um loca1 
apropriado a realiragzo d e  con- 
certos e conferenoias. Cabe so 

que uma lei daquells periodo vala Munidpio fazer obra digna doa 
tanto  corno qualquer outra. paulietas e, para tanto, ba r t s  se- 

O ar. Wlvio Marsarido - En-  
tao para que o projeoto. e i  ]A ts- 
mo8 Uma lei em r igor?  

O er. Antonio de Freitaa - A 
lei em vigor nos assegura um ora- 
dito para a construeslo do edifi- 
cio. O prajecto e para a deaa- 
PmDriaçao de terrenos necessa- 
rios á 1 ~ l a i i ~ ç A o  desse edifieio. 

O sr. 8ylvio Margarido - O 
credito oadueoo. Todo o credito 6 
para eer applieado no exeroiclo 
iinanceiro em que elle e aberto. 

js approvado o projecto de lei n. 
55. Asatm teremos assegurado a 
e r e c u ~ á o  do complemento mate. 
rlal  neeessarlo a o  prosrsinms 
oultural iniciado pela Prefeitura 
bem como teremos concretizado o 
indispensavel e merecido amPara 
do  poder ~ u b t i e o  municipal as be- 
nsmerita. instituipões que são o 
~ n s t i t u t o  Historieo e GeograPtTi- 

e a ~ e a d e m l a  Paulista de h- 
tras. bem como a outro elemento 
de cultura - a Pinacotheea Pau- 
l ista.  



Era o que tinha a dizer. 

Vozes - Muito bem! Muito bem! 

O SP. Synesio Rocha - Sr .  
presidente, desejo manifestar-ma 
sobre o parecer que está em dia- 
eussao, por isso que eu o assignei 
como membro que sou d a  Com- 
mias80 de Obras. Fil-o, entretan- 
to, sem um maior exame. ReeeBi. 
si me nSo engano, os papeis para 
nelles app6r a minha assignstu- 
ra numa quinta-feira, quando e 
sessâ.o deveria ser no sabbado. 

Embora l á  tivesse solicitado d r  
9eoretaria da Cssa a gentileza d e  
me enviar os papeis sobre  os 
quaea haja de me manifestar. com 
a antecedencia necessaria para 
s u e  devidamente os estude, ainds 
de889 feita, recebi os papeis com 
um atrazo lamentavel. 

Posteriormente, l i  um voto em 
s e p a r ~ d o  do meu eminente oolie- 
Ea sr. Marrey Junior, n a  qualids- 
de de membro da Commissao de 
FinanCas, e agora. pela disoussao 
sue  se esta  verifioando em torno 
do prolecto e attentando melhor 
Para os termos do parecer, quero 
deolarar que O meu voto ser. 
contrario á approvaç&o do prole- 
cto pelo seguinte: - o poder pu- 
blico tem o direito de  desapro- 
priar Qualquer immovel. desde  
Que o sela por utilidade publica 
ou neoessidade tambem publica 

M&B. si. presidente, o que se ve- 
rifio8 e um caao inteiramente ori- 
siiial. O poder publico, isto 6, a 
Prefeitura quer desapropriar im- 
moveis por utilidade publicr. 
wando.  na  realidade, n8o o-8x0, 
Porque os immoveis desaproprla- 
dos &o destinados á construcçBo 
dos edifieior d a  Bibllotheea Mu- 
nicipal e Salao de Concertos. que 
sao inõtituiçúes publicas. sim. 
mas, ao lado destes. h a  tambem a 
construcCao da Academia Paulii-  

ta de M t r a s  e Insti tuto Historlco 
e Geographico de Sáo Paulo, que 
são duas pess6as juridicas de di- 
reito privado, duas instituiç6ei 
na0 publicas, particulares trio eo- 
mente. 

O ar. Antonio de Frei tas  -Mas 
que merecem o amparo do poder 
publico. 

O BC. Synesio Rooha - NKo die- 
euto a materia por e988 lado; o 
que, n8o 0 possivel. Sr. Iiresiden- 
te. 6 que s e  desapropriem piedio. 
Para favorecer associaç6es de ca- 
raoter privado. porque viria isso 
constituir precedente lamentabi- 
11ssLmo. B contrario a disposigães 
imperativas de lei. Amanha, sr. 
preaidiiite, o sr. prefeito munici- 
pal Pelas mesmas r-óes poderia 
desapropriar predios de uma so- 
ciedade recreativa qualquer em 
b e n e z i o  dessas meamas socieda- 
888. 

O si. Cbagaa da Costa - S 6  em 
Pttenção a pedido de v. erc ia . .  . 

O sr. S~neSio  Rocha - Não ia- 
CO Parte de sociedades recreati- 
vas, portanto não poderia fazer 
Pedidos desse jaez, muito embora 
tenha v. ercia. me convidado para 
fazer parte de uma daquellaa so- 
ciedades. o que recusei. 

O sr. Antonio de Freitne - A 
desapropriaçao se faz para o sa- 
lão de Conoertos e Conferencia: 
que e um estsbeiecimento de ca- 
raeter publico. 

O Sr. Syneeio Rocha - NBo e 
isso que est& no Parecer. Verifi- 
que v. excis.: (Le) - '. . .con- 
cluindo pelo projeoto n. 56, que 
declara de utilidade publica si-  
tuados a r u a  Consolaoão ns. 2, 4, 
6, 8, 10. desde o novo ailnhamsn- 
to. e & r u a  Braulio Gomes, ns. 
13.0. 132. 140. 142. 148; 158; 164 a 
168, destinados B construoçh dos 
edificios d a  Bibiiatheca Munici- 



pal e do Salão de Concertos. Aca- 
demia Paulista de Letras, Instltu- 
to Historieo e Geographico e Pi- 
nacotheca." 

Quer dizer, sr. presidente: - o 
, .podei publico vae desspromiar 

immoveis para nelles oonstruif 
edificios destinados a instituipões 
particulase8. 

O er. Mime1 Capalbo - r4 ma 
reaacção do Projecto. 

O sr. Synealo Racha - Si 6 má 
redaoção, não tenho eulPs. Por 
ISSO, si.. preeidente. voto contra 
o mesmo. 

O ar.  MaragBo Filho - 
Sr. presidente, o assnmpto refe- 
rente &e desapropriações nas ruas 
ConsolaçãO e Braulio Oomes foi 
amplamente esclarecido nesta. ea- 
sa pelo illustre oompanheiro dc 
hancads, o sr. Antonio de Frel- 
tas, e, depois dessa longa explica- 
cão. ainda mhou o nobre verea- 
dor sr. Syneaio Rocha que a Pro- 
posta da Prefeitura niio deve ser 
approwda por esta casa, Pois S. 

eac. pretendia aesspror>riaFÜFI~ 
em beneficio publico, mas em be- 
nefioio de assooiaçiies partioula- 
rrs. O que. entretanto, se deduz 
do que est4 esoipto e que o Sr. 
prefeito pretendia uma autoriza- 
çao da Carnars Municipai. isto e, 
uma lei com que pudesse desapro- 
priar terrenos onde se levantará0 
predioa & altura do progresso de 
S. Paulo, e destinados 8. Acade- 
mia Paulista de Letras. B Fina- 
oatheea. do Estado e 8. Bibliothe- 
e a  Publica Municipal. 

O facto d e  haver S. exc. deola- 
rado que nesse mesmo prsdia. 
com o qual a Prebeitnra iria pro- 
porcionar B S. Paulo acoommo- 
dsçhes para o Instituto Hlstorico 
O Qeograp41eo de S. Paulo s Para 
a Academia Pualista de Letras, 
nao pode, sr. presidente. de for- 

ma alguma. ser motlvo para que 
se negue essa au<orlzaiáo. 

O ai. Synesio Rocha - Parece 
que não ser& ne8se mesmo predio. 
No avulfio ~ U B  tenho em m8o se 
16: *de4tinados & co?stiucção dos 
edifioios da Blbliotheca Xunici- 
Pal e do Ssl8o de  Concertos. Aea- 
demia Paullata de Letras. Institu- 
to HisIorioo e Gengraphico e Pi-  
nacotheca. 

O ar. Mazagáo Pilho - V. exc. . 
ssbe que o que se pretende fazer 
em S. Paulo e um oonjuncto de 
oonstrucçoes. arehiteotonioas e 
harmonicas. capazes de prowr-  
clonar a S. Paulo um bello Predio. 

O sr. Syneslo Rocha - N8o du- 
vtdo: acho, porem. que não estA 
certa a desapropriaoBo. 

O sr. MazagBo Fllho - Sendo 
assim, acho que v. exc. não tem 
raeão quando pede que neguemos 
aUtoii8ação ao S r .  Prefeito para 
desapropriar. por utilidade publi- 
ca. esse terreno, e. mais ainda. 
que se difficultem os meios para 
pioporcion&im08 8 duas organi- 
zaçhes paulistas installaçõeg con- 
dignas. 

O .r. Synesio Roohs - O que 
acho 6 que a desapropriaaBo 6 in- 
constitucional. 

- O si. Mazagão Filho - Assim 
sendo. sr. presidente, para enca- 
minhar a votação. declaro a v. 
BLC. que somos pela ap~ravagão  
ao projeoto. (Multo bem! Muito 
bem!). 

O *r. Marrey Sunior - Sr. 
presidente, o discurso que vou 
proferir repetir4 o voto em sepa- 
rado que esorevl em seguida ao 
parecer da maioria d a  Commissão 
de que faço parte. Anteoipada- 
mente, direi, porém, que o nobre 
oollega ar. Syneslo Rocha est8 
cheio de razão, quanto 4 redaCOHo 
do artigo primeiro do Projeeto. 
rsdacçao que leva & . a f f i r m a ~ á o  



de que diversos serão os edificios 
a serem construidos e dentre elles 
OS destinados a duas assoeiaç6es 
privadas. 

O sr. Maiagao Filho - Num se 
eonjuncto architeotonico. 

O ar. Synesio Racha - NSo h a  
aqui conjuncto architectonieo ne- 
nhum- 

O ar. Masagão Filho - N%o 
apoiado. O que ee pretende e re- 
servar installayões para as duas 
instituiçGee. 

O 81. Synesio Rocha - Mas não 
eata escripto. 

O ar. Tenorio de Brito - 0s- 
crever uma cousa. e querer fazer 
oiitra. 

O ar. Maaagão Filho - Vv. 
R H ~ S .  o que não querem 6 ler, si-  
nxa não fariam essas observa- 
cóee. 

O sr. Presidente - EsiB 
com a palavra o nobre veresdor 
sr. .varrey Junior! 

O ai .  Marrey Junior - Pareee- 
sr. presidente, que o nobre 

vereador #r. MaiagHo Filho nSo 
esta cornprehendendo o Intuito 
que anima a discussao. Doutro 

aliás de ordinario, calmo 
iiâo se explicaria a exalteção de 
que se acha posauido! 

O Sr. iwanagão Pilho - Enga- 
na-se i.. exa. Nao estou exaltado, 
Defendo o meu ponto de vista. 
<-orno estão vv. exae. fazendo. 

O si. Jlarrey Junior - Sr. pre- 
sidente, ha  ainda a observar-se 
que o artigo primeiro faz refe- 
r e m i a  & Rihliotheca. corno deven- 
do ser construida no terreno n 
expropri&r-se, o que não sorti 
real. porque $ Bibliotheca ja s e  
destinou a grande Brea ao Isdo, 
anteriormente adquirida. 

O sr. SYnesio Racha - Quer is- 
so dizer que a redaeção do artigo 
não é correcta nem clara, nstu-  

ralmente devido a Presss pa ra  
amrovaçao da materia.  

O sr. Antonio JosB de Prei tas  
O terreno a ser desapropriado vae 
integrar uma i r e a  que fbrma a 
quadra neeessaria s um conlun- 
cto architectonieo para eoorde- 
nBr dois edificios, um destinado 
IL Bibliotheca. e outro ao salão d e  
concertos e installsç6es do Ins- 
t i tuto Historico e d a  Academia de 
Letras  e d a  Pinaeotheea. 

O SI. Mairey Junior - O offi- 
cio do er. Prefeito deti entrada nu  
Camars no dia 23 de abril ;  logo 
no dia seguinte, as Commisaõe~ 
deram Darecer favoravel ... Houve. 
Doi& realmente um pouco de pres- 
sa e. cansequentemente, oa erros 
apontados. 

O 81'. 5Cazagão Filho - Porque 
v. exa. "80 agresenta a necesss- 
ria emenda? 

O sr. Marrey Junior - Porque 
voto oontra o projecto, que repu- 
to, quanto ao salao de conoertos e 
de  confereneiaa. perfeitamente 
adievel e que impoita em exhihi- 
cão de luxo B face de neoessida- 
des mais prementes. 

O sr. Masagão Fillto -- 
Admitta-se como certo o rao!o- 
cinio de v. eic., mas sabem& que 
governar e tamhem prever! 

O sr iwarrey Junior - Dis- 
~ e - n o s  O si. Prefeito, na sua  men- 
888em de setembro de 1936. que 
n a  Preíeitura era habito, tão an -  
tigo quanto ella, em se tratando 
de compra de immoveis. para  me- 
lhoramentos publicas. fazer-se 
inicialmente a avaliacão das areas 
necessarias pela r e ~ a r t i ç a o  oom- 
petente, hoje Divisão de Taxa d e  
Melhoria e Aval ia~ões .  

O Sr. Antonio Jose de Freitas 
- A compra ficará "ad referem 
dum" da Cnmara. 

O si. Marrey Junior - A von- 
tade de correr d& legar  i res- 



posta como a que acabamos de 
O U Y ~ F .  

O sr. Pereira ae Qooiroe - -E 
a vontnde de realizar. 

o ar. Marrey Junlor - Entre- 
tanto. n8o consta do offlolo do ar. 
Prefeito nem do "croquis" que o 
acompanha a extens8o da Ares a 
ser desapropriada nem a sua  ava- 
liaoao! 

Sr. presidente. na su~poslçHo de 
que ainda possa Isngar m8o do 
dlnheiro a que se refere o Aoto 
n. 1148 de 1936, abrlndo no The- 
SOUIO Munieiyial um credito es- 
pecial de dois mil contos de reis, 
o sr. prefei to  julga de menos 
"nus a iniciativa para  o fim de 
brindar s. duas assoeiaçhes parti- 
oulares. ainda que dignas de todo 
O apreço. Mai  o argamento mu- 
nicipal n8o e illlmitavel. O art .  
62 d a  Lei Organiea P roh lbs  a 
t ransferenda de ereditoa d e  an -  
no pa r s  anno ou d e  exercicio a 
<.utrc.. .4s autorira@cs orçaiiiett. 
tar las  para despesas n8o utiliza- 
das  no exerdcio caduearEo com a 
expiraç8o deste. Se assim B ago- 
P D ~  em regime constitucional, qual 
o argumento de valor juridico 
ou contnbil com que se possa pre- 
tender que o sr. Prefelto use em 
1937, existindo a Camara, de um 
eredito aberto em 1936, em pleno 
resirne d i s ~ r i ~ i o n a r i o ,  oredito nHn 
utilizado'? 

Oceorre mals o seguinte: a nos- 
83 lei OfCamentaria em vigor ve- 
d i  i iualmente a realizsq&, d a  
~ roPos i to  em que se acha o sr. 
Prefelto. 

Diz o art. 7.- que o Prefeito s6 
poder& abrir  ereditos supplemen- 
tares. que sejam por conta dos 
saldos a verificar no exercicio e 
especialmente psra  pagamento a o  
péssoal, para  cventuaes e para  o 
8ePViç0 da divida. O srt. 8.0 e ter- 
minante: 

"As despesas legalmente 
empenhadas n s s  verbas wo- 
pr1.s do exercicio de 1936 e 
no8 A C ~ O S  relativos a credi- 
to* eapeciaes em vigor em 
1936, PROVENIENTES D E  

COMPRAS E DE OBRAS INI-  
CIAhAS E CONTRACTA- 
DAS OU AUTORIZADAS. fi-  
guraráo no batanço sob o t i -  
tulo de 'Residuos Passlsoa 
de 1936" e serao Pagos em 
1937 com os reournos normses 
independente das verbas oon- 
signadas psra  o exerciria de 
de 1937". 

Tndo mais que se fizer em sen- 
tido contrario ser& illudir-se o 
0rçamento. ser8 o pagamento oom 
r e c u i s o ~  da thesouraria, ser& n 
arranjo fisticio %e saldos. ser8 
PemDre uma infracçSo 8s boas 
normas financeiras, a dup l l ca~ãa  
do Orçamento. 

Manda o projecto porisso mes- 
mo que o Prefeito faça as aespe- 
ans por operaeões de credito. des- 
de que - embora vagamer te falo 
em "verba propria' - não ha  no 
oriamento verba para  desapro- 
Drinçhes. 

N ã o  e procedente o argurneiito 
aa imprestabl1ide.de do Theatro 
Munl~ipai  para  oonferenoias e 
concertoe, que ha longo tempo, 
t ~ d a ~ i ~  alli se v@m realizando a 
contento zeral. Mas a s  eonferen- - 

pias tambem sF.0 feitas em outros 
sal6es sobretudo nos de que j6 
dispoem os novos edlficlos dos 
astabeleoimentos de ensino supe- 
rior. noando-se  que de ordinario 
nBo f a l t a  logar p a r s  os conferen- 
cista& que a fa l ta  e de ouvintes .. 

Os Concertos tem sido exe- 
outadoe no Theatro Nuniri- 
~ a l .  Allega-se que 4 amplc 
demais o salHo para a muaics de 
"amara. NBo quero crer, porem, 
que apenas vara audiçBo d a  mu- 
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sicn d e  caniara v& o ar. Prefeito om que  condig6es. Por out ro  lado 
despender grande  quant ia  para  surgem aos nossos olhos os ver- 
cu jo  melhor destino estão a g r i -  dadeiros problemas municipaes 
t a r  as mais urpentes realizações q u e  não trin merecido a attençzq 
em ~ r 6 1  da  instrueção e da  hy- d a  Prefeitura.  A disposição cons- 
giene. Não e exaeto que a cons- litilcional referente ao ensino 
t r u c g o  do  ~ & l a o  se torne neoes- primxrio integral  e ao profissio- 
sar ia  em virtude das despesas ex- nal  nes te  municipio e le t ra  mor- 
i e s s i v a ~  que  o Theat ro  obrigue.  ta. AS quarenta  mil crianças que 
Examinei com attenyão o relato. todos os annos  ficam sem escolas 
r io  do Departamento de cu l t u r a  que continuem a n a l ~ h a b e t a s .  Pou. 
enviado com o ~ f f i ~ i ~  do pre. co importa, desde que  o sr. pre- 
feito sobre as contas de 1 9 3 6  e fei to ache recursos pa ra  os em. 
verifiquei, por e s t a r  al l i  a f f i rma-  bollezarnentos e obras de puro 
do, que o Theat ro  ao contrario,  s6 luxo. Não tenho interesse nem 
tem dado lucro. O Director do  intuito d e  en t r ava r  n rnpidissima 
Departamento não gastou.  eci marcha  do pr-ojecto. Dentro daa 
1336, a verba de 40:OOO$OOD cons- Posajhilidades o r ~ a i u e n t a r i a ~  
t an t e  do orçamento e destinada tr ibuirei  semiire com o nieu ~ . o t o  
ao custeio do Theatro. NZo gas tou  pa ra  tudo que diga respeito 
e a dispensou para  o oorrente desenvolvimento cul tura l  aa ei. 
exercicio, Porque, não obstante o dade. Neste momento. porem. nao 
pagamento d o  pessoal, impressão estou convencido nem d a  justiça 
de programman, compra de direi- nem d a  ODDortunidade da  propos. 
toa autoraee,  melhoramentos, liin- ta em discussão. R por isso reaf.  
riez.7. etc., "ue tudo correu Par firmo o meu voto contrario.  
conta d a  Caixa, es ta  encerrou-se oze:, do p, R. p, - M,ito 
com o sal40 superior a I8 contos bem! Muito bem! 
dd reis! Caino dizer-se, pois, em 
justificativa d e  uma despesa su- O Presidente - Cunti- 
perflua, que o Theat ro  e assaz em discupão o 
caro aos  cofres munieipaesl O sr. Synesio Rocha - sr 

Já me manifestei desta tribunn presidente, não me anima o pro- 

a projeetada ,,hra de Dosito da mera  opposiçxo, ao dia- 

xo. parecia que o prefeito se Cutir o projerto de lei n. 44, ora 

eonvencgra de que seria perfei. Submettido á. r o n s i d e r a ~ ã o  d a  Cu- 
tamente adiavel .  E ~ S  que. porem, Sa. A Camara já ouviii o que 
3UPgir&m aSPeCtoS-.,. e" disse. com rcferencia ao pare- 
Quaes foram NOTOS aspeotos s%~, cer do nobre vereador. xr. Mar- 
sem mais n e m  menos, * generosa Ter Junior. O proje i to  tem g r a v e  

dadiva d e  que o projecto, defeito de redacião. 
sem siquer a solicitaçSo d a s  en- Nestas condipúes, sr. presi-  
t idades a serem henefidadas! dente, seria preferirei que os no-  
Garante-se ago ra  que as benefi- bres  collegas d a  bancada da mair>- 
oiadas se dirigiram ao sr. Re- r i a  concordassem comnooro em 
feito, mas  aqui- a n6s nBo ché=oii beneficio d o  interesse publico, e 
qualquer pedido, nem o sr. Pre- requeressem c m  adiamento, ini- 
fei to melhores ex~llc'&góes nos en- ciativa cue nZo quero que parta 
viou, tendentes  a nos convencer d a  bancada d a  minaria,  pa r a  qur 
que  smbas  a. InstituicBes part i ,  nZo pareça opposicão, no seniido 
CUlale8 devam se r  a t tendidas  e de ssr modificado esse projecto, 
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a qual vamos desapropriar Quanto ao facto de se desapro- 
um terreno por utilidade publlca priar sem se conhecer metra- 
psra part~cu~area. gem exacta nem a avaliaçáo feita 

O M-gHo Filho - pela Prefeitura. temos a conside- 
rar que esta deaapropriaçao será 

presidente. uma das muitas ra- feita rclcrrndlim da. camarp 
saes que nos issistem Para de- 

O sr. Marrey Junior - Uma 
a V' e a Casa desapropriaçHo judlclai na0 p6de tamoa a favor do prO'ecto 6ra ser feita "essas condições. 

apresentado 6 a seguinte: n6s O MsrngBo Filho - Desde 
"Os acoatumamosr desde muito que se trate de uma dessproprla. 
cedo, a ouvir que a Prefeitura são judicial, nada mais poderá a 
H u n i d ~ s l  de S. Paulo e a sua  Ca- camara fase=, noia que a unica 
mara teem perdido uma infioida- .,,toriasde que poderá. decidir a 
de de opportunidades Para Pro- respeito e o juiz. 
pomianar a S. Wuio avenida* O Junior - mve- 
largas, parques e jardins. E riamos saber qual a ares a ser 
porsue sempre tem aliparecido os desapropriada e o respectivo va- 
que  contrariam essas iniciativ.-, lor, sempre tem 
e por isso, se  tem adiado éeses procedido, 
inelhoramentos absolutamente ne- 
cessarios P S. Paulo. 

O sr. Maz.8gãO Pilho - A Ca- 
mara Municipal quando faz um 

E, pelo simples facto de haver de desapropria@,o. natu.. 
o sr. Prefeito eommunieado B C*- Talmente ,,ao o faz sem ter um 
mars  Municipal une agaua inteq- conhecimento da ares a 
@o era a de,num mesmo conjun- ser desapropriada. 
cto archiIeCtolliC0, ~roporoionsr a O 8i, Marrey Jn,nior - E por- 
duas entidades particulares iria- que não temos esse 
ta l l~ções condignas, nHo pede. ar. exacto, desta 
presidente, esse projeoto ser adia- 
do. ou deixado de parte. Pelo eon- O s'. MazagBo - *Orque 

trario sr. presidente, isto nos Da-  não 

rece que seria motivo para que O sr. Tenorio de Bdto - EntBo 
aDprovaseemos com maior rapi- 6 melhor fechar-se a Camara. 
d& projeeto, porbuanto visa 
elle, coin a de~iapropriaç90 piei- 
teada, proporcionar iüstallnç6es 
condigaas a duas entidades qur 
merecem toda a eonsidersçSo e 
todo o respeito de nos- Parte, 
entidades utilissimas a S. Paulo, 
e que bem ae merecem pelos ser- 
visoa prestadodos a S. Paulo. 

Não 6 .possiveI. ar. présidenie. 
que se adie de semsna para se- 
mana. = diseussb  de um Prole- 
cto, m i a  que nesse andar iria- 
mos, talver, daqui ha vario8 an- 
nos, desapropriar, por um preio 
dez vezes maior, o que se pode- 
r i s  desapropriar agora. 

O sr. MaesgBo Fllho - V. 
BXCLB. e um tanto impetuoso r 
quer ir logo aos extremos. AliAs, 
tive epportunidade de apreciar 
essa attitude de v.  exoia. em 
1932. 

MaS. 831. presidente, a Prefei- 
tura  tem necessidade da desapro- 
priaçgo deaaas Breas. para nella 
serem construidos predlos desti- 
nados a aeeommodar, alem da bi- 
bliotheoq mais a pinacotheoa, e 
~ e a d e m i a  Paulista de Letras e o 
Instituto Historico e Oeographi- 
LO do Estado. 

Assim sendo. sr. presidente. eo- 
mo este 6 um Projeeto de summa 



utilidade. espero que mereça, a 
aPprovaçZo de meus nobres col- 
legas.  

E r a  O que tinha a dizer. 
V O Z %  - Muito bem! Muito 

bem! 

O sr. Sylvio Margarido - 
Sr. presidente, em principia não 
seria ooiltrario so proíecto, des- 
d e  que elle estivesee. redigido de 
fdrma iuddiea  e conforme a Lei 
Organiea, que r e m i a  a dbrma de 
legialagão munioipai. 

Parece-me que S. Paulo, effeeti; 
.iamente, /;I comportaria um edi- 
ficio proprio, com um sal80 para 
eonoertos e Para emferenoias.  

(Muito bem). 
Porem, redigido como est0 o 

Projecto, sem determinar nem ao 
menos a verba pela qual vao oor- 
ler as despesas de desapropria- 
São e da ~o l l s t iu~qBO a se frner, 
contraria o dispoeitivo expresso 
da  lel organioa. 

Portanto. tal  como es ta  redigi- 
do. não podemos approvar tB1 
Projeeto. 

OU &diamo0 a d i ~ c u ~ e 9 0 ,  afim 
de que o Projeoto seja redigido de 
modo a ficar de aceokdo com os 
d i ~ ~ o s i t i í o ~  legaes, OU então se- 
rem08 forgados a votar contra tal  
~ro!ecto. 

O sr. Synesio Rochs - Mesmo 
Porque oada um de a b s  tem res- 
Ponsubilidade civil a este respeito. 

O #r. Orlando Prado - B uma 
queritão de teehnica legielativa. 

O sr. Sylvio Marearido - Era, o 
que t inha a dizer. 

vozes do P R. P.: - ~ u i t o  
bem! Moito bem! 

O Sr. Aenorio de Brlto - 
Sr. presidente, o Illustre vereador 
Sr. Masagao Filho, de ordinario 
tHo calmo quando discute, hoje 
aPPareceu neste recinto um tan- 
to  nervoso e &os argumentos que 

aPresent8mos contra o profeeta 
em diecussao a. exeia. declara 
simPle$mente que se t r a t a  de op- 
posipSo. Entretanto, não 6 ~ s s a  .a 
verdade porque a le t ra  do proje- 
c to  dia uma causa. e são comple- 
tamente outras zs eons ide ra i~es  
feitas pelos seus defensores, que 
aifirmam eousa differente. 

O Sr. NamgSo Filho - 5i  v .  
excia. pudesse esclarecer a di- 
vergencia havida entre  o que diz 
o ProJeeto e a arsumentaiáo aqui 
deaenvolvida, fiearia g ra to  a v.  
excia. 

O Sr. Tanorio de Brlto - 
isno jB foi amplamente esclareei- 
do. O terreno que se pretende des- 
apropriar n8o se lhe conhece a 
ares,  nem a Camara e nem o Sr. 
Prefeito. 

O sr. MazesHo Bilho - J& ti-  
ve O C O B S ~ ~ O  de declarar a v. excia. 
e a Camara @e a área a desapro- 
priar seria determinada no mo- 
mento da  deaapropriagão, pois 
que ella 86 se faria *ad referen- 
dum" d a  Camara. 

O ar. Sy1,vio Margarido - Si a 
desapropria@.o for judicial. a 
queetSo não voltar& a. Camára 
Para approvagHo: si  €ar feita por 
aeoardo, e n a o  sim, poderá aer 
'ad referendum* d a  Camara. 

O er. Marrey Junior - Náo po; 
demos autorizar uma desapropris- 
OS0 a esmo. E preciso saber o que 
vamos mandar desapropriar. 

O 8r. SyIvio Margarldo - E a 
verba qual 6. 

O si. T e n ~ r l O  de Brito - A  ver- 
ba, ar. presidente, tambem não 
consta do projeeto e na0 sabemos 
assim por qual verba ser& des- 
apropriado esse terreno. Lembro- 
me muito bem, ar. presidente, que 
na  Ultima sessão realizada no mea 
de sbril. O ar. Prefeito mandou 
uma mensagem que foi lida aquL 

P- a-, 
'S. . 



já sem o tempo. siquer. para  a u s  
melhor eonbecessemoa o seu eon- 
teddo. Nessa mensagem se Pedia. 
exigia e ate mesmo ae censurava 
os ara. vereadores por apresenta- 
rem suggestóes ou Indieagóes sem 
s indieaçHo da verba pelas quaea 
deveriam correr as despesas. Os 
yereadore8 receberam essa oensu- 
r a  e, no entanto, e o proprio sr. 
Prefeito quem mands vara c4 um 
pedido de desapriropriap8o de Cer- 
ta ~ r e a  de terreno. por preço que 
m v e  ser elevado. sem indicar a 
verba pela qual correrão essas 
despesas. Ora, isto 6 querer o sr: 
Prefeito uma situação ma s i  e 
pa ra  os outros sItuaç8o muito 
aifierente. S. exda. arroga-se o 
privilegio d e  deterrnlnar sobre a3 
EOURDS d e  interesses rnunicipaes 
e, relativamente aos  srs. verea, 
dores, nega qualquer interferen- 
~ i a  nesses assUmptos em que el- 
les teem necessidade de intervir 
para o desempenho &suas  fune- 
rües .  

E r a  por estas oansidera~õw,  Sr. 
presidente, que julgava que a 
maioria, ein vez d e  procurar ver 
na atti tuae da  minoria simples- 
mente um motivo para  fazer op- 
posiiãe. a c a b a ~ s e  por concoi-dan 
com a suggestdo da nobre verea- 
dor sr. Synesio Rocha no sentido 
de se f i z e r  voltar o projecto &r 
Coqmissfies afim de que aeja pas- 
to dentro da  ordem juridioa e 
mesmo dentro d a  ordem techniea. 

Era  o que tinha a dizer. 
(Muito bem: muito bem). 

Ninguem mais pedindo a pala- 
rra, é o projeoto posto a votos e 
a ~ p r a n a d o ,  artigo por artigo." 

A bancado do Partido Republi- 
cano Paulista votam contra o pro- 
jecto. 

APPROVAÇXO E M  2.' 
DISCCSSXO 

Em sess?io no mesmo dia r=- 
liaada. entrou o prolecto em ,2.- 
diSCUSSá.3. 

DBmr>s 9, seguir o resumo doa 
trabalho8 publicados pelo 'Diario 
Offieial" em sua ediçxo do mes- 
mo dia 6 de junho passado: 

"Entra  em 2.. discussão o pare- 
cer n. 40, deste anno, das Com- 
mi886w Reunidas de Justiça. Cul- 
tura, Obra8 e Finanças, eoncluin- 
do pelo projecto n. 65, que declara 
de utilidade publica os immoveis 
nituados & r u a  Consolação ns. 2, 
4, 6, 8 e I*, desde o no70 alinha- 
mento, e d m* Braulio Gomes 
ns. 130, 1a2, 140, 142, 158, 164 e 
168, destinados A oonstruoção dos 
sdiíicios d a  Bibliotheca Municipal 
o do SalHo de Concertos, Acade- 
mia Paulista de Letras. Insti tuto 
Historico e Gsographigo e Plna- 
catheea. 

Vão i Mesa e sao Ildas as se- 
guintea 

Emenda ao projecto pelo qual 
conclue o parecer n. 40. das Com- 
missões reunidas de Jostiga, Cul- 
tura,  Obras e Finanças. 

Redija-se o artigo I."= seguin- 
t e  fdrma: 

Ait.  1.- - Picam declarados de 
utilidade publica. para  o fim de 
eerem desapropriados ou adqufri-  
dos pelo Prefeito em accordo oom 
oa respectivos proprietarios, o<l 
x-aferendnm d a  Camara. os terre- 
DOB figurados em planta rubrica- 
da  pela Mesa, com as bemfeita- 
ria. existentes, situados & r u a  da 
C o n ~ ~ l a c ã o .  2, 1. 6 e 8.  desde o no. 
vo slinhamento. e & r u a  Braulio 
Gomes na. 130. 182, 110, 148. 158: 
164 e 168, para serem incorpora- 
dos a o  jPi adquirfdo pela Munici- 
palidade para  a eonstruoçáo do 
edificio da  Bibliotheca Municipal, 
afim de se construirem. no con- 
junoto. dois edificios: um. destl- 
nado á mesma Bibliothecs e outro 
a rea l i eaeo  de concertos e con- 
ferencias publicas. 

g unieo - Fica autoriaado o 
Prefeito a permittir a instaliasão 



no segundo dos referidos edifi- 
cios, da  Academia Paulista de Le- 
tras, do Instituto Historieo e Geo- 
g l a p h l ~ o  e da  Pinaeotheoa do Es- 
tado, entrando, psra  isso. em en- 
tendimento com as referidas ins- 
tituições e com o Governo do Es- 
tado. 

Emenda: 

Redija-se assim o artigo 2.': 

Art. 2.. - AS despez&s neeessa- 
ria8 & exeeuçíio d a  presente lel. 
que entrar8  em vigor n s  da ta  da 
FUS Publiea~áo, revogadas as dis- 
p a ~ i ~ õ e s  em contrario, correra0 
pela verba propria do orçamento 
e, n a  fa l ta  desta, pelas neeassa- 
r ias  oper*çaes de credito. a se- 
rem effectuadas pelo P rde i to ,  que 
ficam. por e s t a  lei, autoriaadss. 

Sala das Sessões, 31 de mal0 de 
1937. - M. Naclerio Homem - 
Antonio Jose de Fraitas. 

Ninguem pedindo ii paiavia, 6 
encerrada a discussão. - 

O SI'. Presfdente - Est& 
em votaiáo o projeoto. salvo as 
emendas aoresentadas nesta  dis- 
C U S S ~ O  

O ai. S ~ l v i o  M I ~ g a r i d o  - 
Sr. Presidente, peco prefsrencis 
par* a votação do substitutivo 
apresentado. 

O sr. Orlando prado - 
Si. Presidente, voto  ela approva- 
~ ã o  do ~ ~ b s t i t u t i v o  ora apresen- 
tado. 

O sr. Mazagão Pilho (Pe- 
Ia ordem) - Sr. Presidente, o ob- 
Jeotiva do projecto de lei ta l  como 
foi apresentado em primeira dis. 
~ u a s ã o ,  e autorizar o sr. refeito 
a fazer uma serie de desapropris- 
ções. O qoe, porem. acaba de seE 
Spresentado & Casa &ao ~ i m p l e s -  
~li*nte e m e n d a  de redacgZ.3, <on- 
tinuando portanto, de pe toao o 
objeotivo da  lei s u e  pretendemos 
LPProvâr. Sendo assim, pedia a 

V. eleia. que puzesre em VotaçKo 
o ~ r o j e c t o  t a l  como este  e, a ae- 
gulr. BS emendas que são de sim- 
01es redacg&o. 

O 81'. Presidente - Foi 
eraotsmente o que pua em vota- 
$ao: - o projeoto, salvo as emen- 
das apreseiitadae em segunda dis- 
cussáo. 

O sr. Mazaga0 Pilho - Perfei- 
tamente. E r a  o que desejava di- 
ter. (Muito bem.) 

O sr. Orlando Prado (Peln 
oraem) - Sr. Presidente. Pnre- 
ce-me este prolecto não Do- 
deria ser posto em votação lun- 
tamente com a s  emendas aem que 
sobre es ta s  fosse dado parecer 
primeiramente. . 

O sr. Presidente - O pra- 
iecto esta em segunda discussão e 
portanto, pode receber emendas, 
pois o i r t .  90 do nosso Regimen- 
to  ais: - ,."Na segunda diseussSo. 
debater-se-á o projecto em globo, 
sendo permit t ido offereeer emen- 
das". 

O si. Sylvio Margarido - Mas 
exc111e O parecer d a  Commissão 
sobre a emenda? 

O Sr. Presidente - E m  re- 
l ~ ç " o  6 szgunda disoussão. o regi- 
mento nao cuida da  volta das  
emendas &s Cornmissões. S6men- 
t e  se d& esse oaao, com refere". 
eia 6. prinieira discussão, oonfor. 
me estatue o art. 89 do nosso te- 
simento. 

A Beguir, e o projeoto salvo as 
emendas, posto a votos e appro- 
Vado. 

E m  seguida, sBo as emenda.. 
successivamente postas a votos , 
a p p r o v a d a ~ .  

Prolecto e emendas foram ap- 
Wro~ados com o voto oontrarin 
de quasi toda a Caaa da  do Par- 
tido Republicano. 

Enviado o projeoto a o  sr. Pre-  
feito Municipal este. em data. de 
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3-6, o ppromulpeu, fioando assim Art. 2.0 - As despesas neces- 
gublieada a lei n. 3609 de 3 d e  parias á execuwo da presente lei, 
Junho de 1937, cujo texto inte- que entrar6  em vigor na  data  da  
g ra l  6 o seguinte: eua publioapSo, revogadas ss dis- 

posisães em oontrario. correrão 
LEI  N.0 3 . 6 0 9  DE 3 DE JUNHO pela verba propria do  orsamento 

DE 1 9 3 7  e, n a  fa l ta  desta, pelas neoesss- 

Deolara d e  utilidade publi- 
oa  OS terrenos necessarios 
~ona t rucs&o do edifido d a  
Blbliotheca Munioipal e dá. 
outras providenciss. 

Fabio d s  Silva Prado. Prefeito 
do Munieiliio de 850 Paulo: 

r%co saber Que a Camara, eni 
sess8o de 3 1  de maio do corrente 
anno, decretou e eu promulgo a 
soguinte lei: 

A r t  1.. - Ficam declarados de 
utilidade publica, para o fim de 
serem desapropriados ou adqui- 
ridos pelo prefeito em accardo 
com os respectivos proprietarios, 
ad  referendum da Camara, os 
terrenos figurados em planta ru- 
brieadn pela Mesa. com as bem- 
feitorias existentes, situadoa a r u a  
da. Consolasao 2, 4, 6 e 8, desde 
O "OVO alinhamento. e 6 rua 
Braulio Gomes nr. 130, 132, 140, 
143, 148,  158,  164 e 168. para se- 
rem inoorporados a o  i& adquiri- 
do pela Munioipalidade para a 
construeg80 do edifieio da  Biblio- 
theca Municipal. afim de se eons- 
truirern. no  eoniunoto, dois edi- 
fie$os: um, destinado 6 mesma 
Bibliotheca e outro 6 real i~aç&o 
de concertos e conferencia8 Pu- 
blicas. 

g unico - Fica autoriasdo o 
PrèfBito B permittir a initallaçZo 
no segunao dor referidos edifi- 
cios, da  Academia Paulista d e  
Letras, do Insti tuto Historico e 
Geographleo e da Pinacotheca do 
Eatado, entrando para Isso, em 
entendimento com as referidas 
instl tuiiaes e com o Governo do 
Estado. 

I.I+S operaiões de credito, a se- 
rem effeotuadas pelo Prefeito, 
que ficam por  es ta  lei, autorisa- 
das. 

O Director do Departamento do 
Expediente e do Pessoal. a faca 
publicar. 

Prefeitura do Munioipio d e  SHo 
Paulo. 3 de junho d e  1931,"384°  
da fundaçáo de 980 Paulo. 

O Prefeito, (a) PABIO DA S. 
P-o. 

O Direetor, int,$o Departa- 
mentQ do Emedienta  e do Pessoal, 
(a) TRISTXO PEREIRA DA FON- 
SECA. 

o Director do Departamento d e  
Obras Publioas, ( a )  BENJAMIN 
BOTELHO EGAS. 

O Direetor do Departamento da 
Paeenda, ia) PREDERICO HER- 
U N N  JUNIOR. 

Como vem o& leitores eat(l0 da- 
dos OS passos mals diffleeia para  
que o Insti tuto Historico e Geo- 
Sraphico de S. Paulo tenha uma 
sede digna de sua importaneia c 
de suas tradisãas. 

Seria motivo de grande alegria 
para  esta. instituis80 verificar. 
@elos debates travadoe na  Cama- 
i a  MunfelPRl, que. quando se t r a -  
tasse de assiimpto cultural, S. 
Paulo. em suas manifeatsQaes, a i  
apresentava perfeitamente unido. 
ealientando-se. nesse aasumpto n 
unanimidade que e r a  de Wperrrr 
sempre do mais culto Eatado do 
Brasil. 

a i  assim não fora, tratando-se 
entretanto de sociedades alheias 



inteiramente & politios, como B 
Academia Paulista de Letras e o 
Instituto Hietorico, natural ali-  
mentasaemos a certeza. v% d s  
que, Deste instante. por estas co- 
lurniies não tivessemos de sgra-  
decel a assisteneia dada a este 
OU aqueile graoo, mas B cslutal 
paulista que, pelo seu eorDo 18- 
gielativo, se msnifeatasse unani- 
memente no auxilio que iria psr- 
mittir &s duas entidades enclusi- 
lamente  oulturaa alheias a parti- 
dos, proseguiese na ialna. - meta 
unics de sua vida, e que 6, na  sua 
actividade mental, contribuir oa- 
d a  vez msle para o engrandeci- 
mento de  S. Paulo 

Infelizmente este sonho bom se 
desvaneceu comoctantos outros ... 

R e ~ t a - n o s  a certeza de que na- 
da. absolutamente nada nos des- 
viar& da rõta traçada. Conti- 
nuaremos na exeeuçã.~ do nosso 
Programrna. sem resentirnentos, 
a o  contrario. mais aotivos do  qup 
nunca. neste instante, em ~ U B  o 
legislativo muntolyal. pela sua 
maioria, permittiu pudesse o Ins- 
t i tuto Historico contar çom o 

aDoln d a  adminis t ra~ao yubilea 
para O seu melhor desenvolvi- 

mento. 
A Camars Hunicipal pois s a o  

Prefeito Fabio Prado os nossos 
melhores agradeetrneutos. 
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RELATORIO DE 1935 

Snrs. Consocios - De accôrdo com o paragrapho 5." do 
artigo 21 de nossos Estatutos, apresentamos hoje o Relatorio dos 
trabalhos deste Instituto durante o aiino proximo findo dc 1935. 
Antes de dar os esclarecimentos detalhados, fornecidos pe- 

los directorcs dos diversos departamentos, cumprimos com o 
grato dever de consignar a regularidade com que se desenvol- 
veu a nossa vida social e administrativa. 

SECRETARIA: - A Secretaria, como nos annos anterio- 
ies. manteve rigorosan~ente em dia todos os serviços que lhe 
estão affectos, não existindo nesta data papel algum dependente 
de despacho ou encaminhamento. Foi regular a corres~onden- 
cia mantida com varias institui@es congeneres do Paiz e do 
Extrangeiro. e regular tambern o numero de papeis que a Se- 
cretaria encaminhou ás  Coqmissóes do Instituto, ao Snr.  Se- 
gundo Secretario, encarregado do Archivo e ao Snr. Thesou- 
feiro. Dentro de suas attribuiçócs, a Secretaria organisou, com 
todo o cuidado, a lista nominal dos Snrs. Consocios, que vae 
tima em annexo. Essa relação demonstra que o Instituto, em 
31 de dezembro do anno findo de 1935, contava em seu Qua- 
dro Socid com 222 socios, as8im descriminados: Benemeri- 
tos 6; Honorarios 46; Effectivos 97; Assistentes 36 e Corres- 
pondentes 37. Total 222. 

O Sur. Thesoureiro junta ao presente Relatorio a relação 
exncta dos socios que contribuem para os cofres sociaes em 
face das disposiçiies de nossos novos Estatutos Os volumes 
de correbpondencia fecehida.e expedida, bem como o ficha- 
rio do Snrs. Socios, ficam i disposiçáo de todos os interessados 
nara consulta. 



BIBLIOTHECA e MAPPOTHECA: - Durante o anno findo 
recebeu a nossa Bibliotheca valiosas doações de livros e map- 
pas, não s6 de consocios e de Institutos Historicos, como de 
departamentos officiaes dos Estados do Brasil. Deve tambem 
o 1." Secretario, encarregado dos serviços da Bibliotheca c 
Mappotheca, salientar a regularidade com que tem recebido ori 
volumes publicados pelo Instituto Historico da Bahia e do Rio 
Grande do Sul. O movimento de consultas i Bibliotheca e Map- 
poheca foi regtilar, quer por parte dos Snrs. Socios quer por 
pessoas extranhas i nossa associação. O fichario-catalogo esta 
rigorosamente em dia, como podem facilmente verificar os 
Snrs. Socios. 

ARCHNO E MUSEU: - A secção de Archivo e Museu do 
Instituto, criada pelos "Novos Estatutos" approvados na sessão 
de 20 de maio de 1932, vem apresentando, desde aquella data 
até hoje, um desenvolvimento digno de nota. Muitas e muitas 
foram as peças, constantes de documentos impressos e manus- 
criptos, moedas e medalhas, etc., recolhidas a esse departa- 
mento durante o anno social de 1935. De tudo teve a sua direc- 
ção opportunidade de dar contas aos distinctos consocios, ja 
nas proprias actas das sessões do Instituto, já noticias divul- 
gadas pela imprensa da capital. Portanto, desnecessario se tor- 
na voltar a especificar taes doações, que foram recebidas com 
especial agrado. Mas, infelizmente, os parcos recursos finan- 
ceiros do Instituto tem prejudicado grandemente o programma 
que a direcção do Archivo e Museu se ha traçado. E, infeliz- 
mente, ,sem esses tão necessarios recursos, muito pouco se po- 
dera fazer, apezar da melhor boa vontade. Confiante no fn- 
turo do Instituto Historico e Geographico de São Paulo. j i  pela 
sagrada causa que defende, pela figura das pessoas qne o 
compõe. a direcçáo do Archivo e Museu espera ter, DENTRO 
DE MUITO POUCO TEMPO, elementos para brevemente fazer 
com que esse departamento preste aos dignos consocios e de- 
mais interessados os serviços que delle se devem esperar. Es- 
tas palavras conutantes do Relatorio de 1934 tem ainda plena 
applicaçáo no momento, 

THESOURARIA: - A Thesouraria continuou a cargo do 
Snr. Dacio Pires Correia. O movimento qiie foi normal no 
presente exercicio, accnsa um saldo em caixa de Rs. 4:373$800 
conforme relação annexa. 

QUADRO SQCIAL: - Em annexo a este Relatorio junta 
o Snr. 1." Secretario uma relação completa dos socios do Ius- 
tituto em 31 de dezembro proximo passado. Essa relação foi 
organisada de accôrdo com documentos existentes no nosso 
Archivo e pode, ser considerada como definitiva. 

REVISTA: - Da Revista põde apenas ser publicado o TO- 
lume 30, j i  distribnido entre os Snrs. Socios. Espera a Di- 
rectoria que com o pequeno saldo existente e com a importan- 
cia que devera receber durante o primeiro semestre de 1930 
ser i  possivel a publicação do vol. 31.", emb6ra bastante re- 



duzido em numero de paginas. Os originaes que deverão com- 
p8r esse volume estão sendo reunidos para qoe possam ser pu- 
blicados nas poucas paginas que os recursos do momento 
permitem. 

Soeios em 31 de dezembro de 1935. - BENEMERITOS: 
Jose Carlos de Macedo Soares, Jose de Paula Leite de Barros, 
Julio Conceiçáo, Luiz Carneiro, Manoel Pereira Guimarães e 
Samuel Ribeiro. ( 6 ) .  

HONORARIOS: - Affonso CeGo de Assis Figueiredo. Af- 
fouso d'E. Taunay, Affonso Jos6 de Carvalho, Altino Marques 
Arantes, Anna de Queiroz Telles TihiriçB, Benjamin Franklin 
Ramir Gdvão, Candido Nanziazeno Nogueira da Motta, Carlos 
de Souza Nazareth, Carlota Pereira de Queiroz, Deusdedit de 
Araujo, Duarte Leopoldo e Silva, Edmundo Krug, Eduardo Los- 
chi, Eugenio de Andrada Egas, Francisco Ferreira Ramos, Gui- 
lherme Studart, Gastáo Liberal Pinto, Joáo Baptista de Carva- 
lho, Joáo Lourenço Rodrigues, José Aiiçusto de Magalhães, Jos6 
de Castro Neiy, José Danti, Yosé Maria Lisboa Junior, José Ma- 
ria Moreira Guimarães, José Pereira de Queiróz, José Pires do 
Rio, $os6 Torres de Oliveira, José Vicente de Azevedo, Julio 
de Mesquita Filho, Laudo Ferreira de Camargo, Leopoldo Ay- 
res, Leopoldo de Freitas, Manoel da Costa Manso, Maria Paes 
de Barros, Maria Rennotte, Maria Xavier da Silqeira, Noemia 
do Nascimento Gama, Paulo Prado, Pedro Dias de ICampos. 
Pedro de Toledo, Ramon Rocca Dordal, Ricardo Severo, Se- 
raphim Leite, Synesio Rocha, Theodoro Sampaio e Washington 
1,niz Pereira de Souza (46) .  

EFFECTIVOS: - Affonso Antonio de Freitas Junior, Al- 
fredo Ellis Junior, Alypio Leme de Oliveira, Alvaro de Salles 
Oliveira, Amadeu de Queiroz, Americo Brasiliense de Almeida 
&Iello, Amerieo Brasiliense Antunes de ?doura, Amilcar Salgado 
dos Santos, Antonio de Barros Ramalho Orti$ão, Antonio Car- 
10s da Fonseca, Antonio Constautino, Antonio Felix de Araujo 
Cintra, Antonio Ferreira Cesarino Junior, Antonio Lacerdn 
Franco, Antonio Mercado, Antonio de Novaes Mouráo, Antonio 
Paulino de Almeida, Antonio Pompeo de Camargo, Armando 
de Arruda Pereira, Aureliano Leite, Bento de Abreu Sampaio 
Vidal, Bento Bueno, Candido de Souza Campos, Cados da Sil- 
veira, Cincinato Braga, Dacio Pires Correia, Demerio Justo 
Seabra, Jljalma Forjaz, Domingos Laurito, Dorival Edmundo 
de Aforaes, Edmundo de Carvalho, Edmundo Navarro de An- 
drade, Enzo Silveira, Eugenio Monteiro, Fausto de Almeida 
Prado Penteado, Felix Soares de MeIlo, Firmino Augusto de 
Godoy, Francisco Antonio de Almeida Morato, Francisco de 
-4ssis Carvalho Franco> Francisco Isoldi, Francisco Nardy Fi- 
lho, Frederico de Barros Brotero, Gabriel de Rezende Filho, 
Galeuo Martins de Almeida, Gaspar Ricardo Junior. Geraldo 
Ruffolo, Guilherme de Almeida, Guilherme Wendel, Herbert 
Baldus, Herculano Chrispim de ICarvalho, Honorio de Syllos, 
Joáo Baptista de Campos Aguirra, João Baptista de Souza Fi- 
lho, Joáo Fernadio de Almeida Prado, João Gomes d'oliveira 



Mendonça Cortez, João Octaviano de Lima Pereira, João Pe- 
dro Cardoso, João Penteado Erskine Stevenson, Jos6 Carlos d e  
Ataliba Nogueira, Jorge Bertolaso Steiia, Jorge Dumont Villa- 
res, José Eugenio de Paula Assis, JosB Henrique de Sampaio, 
Jos6 Manoel de Barros Fonseca, Jose Maria Marques da Cruz, 
Jos6 Maria Whitacker, JosB da Matta Cardim, José Soares de  
Xello, Julio Cezar de  Faria, Laerte de Assumpção, Laurindo 
Dias Minhoto, Leoncio do Amara1 Gurgel, 1.ourenço Granato, 
Luiz Sergio Thomaz, Manoel Carlos de  Figueiredo Ferraz, 

Marcello de Toledo Piza e Aimeida, Mario de Sanctis, Nicol&o 
Diiarte Silva, Paulo de Lima Correa, Paulo Setuhal, Plinio 
Marques Silva Ayrosa, Primitivo de Castro Rodrigues Sette, 
Raphael Correa de Sampaio, Raul de Frias SB Pinto, Renato 
Alves Guimarães, RenB de Castro Thiollier, Ricardo Gumble- 
ton Daunt, Rivadavia Dias de  Barros, Roberto de Mesquita 
Sampaio, Rodolpho von Ihering, Spencer Vampré, Theodomi- 
ro Dias, Theodoro Braga, Vicente Mellilo, Vicente de  Paula 
Vicente de  Azevedo, Vicente do.Rego Themudo Lessa e Vi- 
ctor da Silva Freire Junior (97). 

ASSISTENTES: - Abrahão Ribeiro, Alcebiades de Toledo 
Piza, Augusto Goneaga, Carlos de Morais Andrade, Cassio Egy- 
dio de  Queiroz Aranha, Christiano Carneiro da 1.112 Junior, 
Dagoberto Salles, Edvard Carmilo, Gastão da Costa Vidigal, 
Goffredo da Silva Telles, Henrique Jorge Guedes, Ignacio da 
Costa Ferreira, Jayme Adour da Camara, Joaquim Canuto 
Xendes de Almeida, Joaquim Sampaio Vidal, João Augusio 
de  Toledo, JosB Aiarcón Fernandez, José Francisco de Quei- 
roz Telles, Jos6 Paolone, José Pinto e Silva, JosC, de Toledo, 
José Vicente Alvares Rubião, Lelio Piza, Luiz Ribeiro do Val- 
le, Leonardo Pinto, Manoel Hmpolito do Rego, Mario Rollim 
Telles, Murillo Moutinho, Pedro Vicente de  Azevedo Junior, 
Plinio de Barros Monteiro, Renato Paes de Barros. Ricardo 
Lion, Ruy Calasanas de Araujo, SynesibRangel Pestana, Ta- 
cito de Almeida e Ulysses Coutinho (36). 

CORRESPONDENTES: - Augustin Venturino, Alberto 
Frederico de Moraes Lamego, Alberto Rangel, Archimedes Pe- 
reira Guimarães, Basilio de  Magalhães, Bernardino de Souza, 
Christovam de Camargo, Dulcidio do Espiritu Santo Cardoso, 
Emilio Fernandes de Souza Docca, Eugenio de Castro, Felix de 
Carli, Felix Giiisard Filho, Henrique Roiteux, ffenrique Jorge 
IIurley, IIildebrando Siqueira, Hygino de Campos, João Alci- 
des Bezerra Cavalcante, Jose Eduardo de Macedo Soares, Jos6 
Feliciano de Oliveira, José Roberto de M a e ~ d o  Soares, Luiz 
Felippe Vieira Souto, Luiz Gastão d'E. Doria, Manoel Braga 'Ri- 
beiro, Manoel Cicero Peregrino da Silva, Mario Mello, Max 
Fleuss, Paiilo Eleuterio Alvares da Silva, Paulo Rivet, Plinio 
Gomes Barbosa, Raphael Duarie, Roberto Lchmann Nitsche, 
Rodolpho Garcia, Rodrigo Octevio Langard de Menezes, Se- 
bastião Aimeida Oliveira, Theophilo Feu de  Carvalho, Virgilio 
Correa Filho e Vivaldo Coaracy (37). e 



INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO . DE SAO PAULO 
DEMONSTRAçL40 DA RECEITA E DA DESPESA DO ANNO D E  1935 

RECEITA* DESPESA 
L"' 

. . . .  Saldo de 31 de Dezembro de 1935 . . 2:615$500 Ordenados e gratificaçóes 2:520F000 

. . . .  Joias, Annuidades e Mensalidades . . 6:260$000 Commissóes a cobradores 640$000 . . . .  Doa~6es . . .  1 :144$000 Impressão do volume XXX 1:260$000 
. . . . . . . . .  Diplomas. . . . .  40$000 Secretaria 3918000 

Venda da Revista . . .  611$900 Thesouraria . . . . . . . . .  ' Archivo e Museu . . . . . . .  
Conservação . . . 561$800 
Adiantamento ao zelador sr. Francisco 

. . . . . . . . .  P. Jesus 400$000 
. . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  
Luz 2236100 
Despesas Gernes 229.8700 

. . . . . . .  Saldo para 1936 4:3738800 

10:671$400 10:671$400 

São Paulo, 31 de Dezembro de 1935 nacio Pires Correia 
1." Thesoureiro 





ESTATUTO E REGIMENTO INTERNO 
DO 

INSTITUTO HISTORICO E 
GEO~RAPHJCO DE S. PAULO 

Approvado nas sessóes de 20 dg 
outubro de 1936 e 10 de janeiro 
de 1937, respectivamente 

E S T A T U T O S  

Art .  1.' - O Instituto Hlstorleo e Geographico de São Paulo, 
com *@de na C;~pi ta l  do Estada e nesta fundado em 1.' de novembro 
de 1894, tem por fim promover estudos e investigagões e diffundir 
cultura de Historia. Geosrnphia e scieneias correlatas, especialmentc 
de são Paulo, e funccionará de arcbrdo com as nornias estabelecidas 
por estas estatutos e por s e u  r e ~ i m e n t o  interno. 

a r t .  3.. - sem prejuizo de outros meios para a eonseouçã.o de 
?PUS fins, o Instituto: 

a )  - manter8 e desenvolvera biblfotheca, ãrehivo historico e 
museu: 

b) - patrocinar8 ou subsidiará. invesugagóes cujas finalidndes 
coincidam com as soas: 

C) - conferira, quando julgar opporiuno. aremios a trabalhos 
es~ecialisados de reconhecido valor: 

a) - editara, periodicamente, a sua  revista e outras publica- 
Cóes espeeialisadss: 

e) - manterá correspondeneia com entidades scientirieas e ar .  
tisticas, empresas editoras, assim nacionaos coma estran- 
geiras, com ellaa permutando publicagues e duplicatas. 





ESTATUTO E REGIXENTO J ~ T E R S O  -fZI 

I 2.. -- A s  eleiçües ser80 realisadas n s  ultima sessao ordinaria 
do anno em que terminar o mandato d a  directoria em exercicio, a 
Processadas por escrutinio seoreto e simples maioria de votos doe 
S O C ~ O S  dellbwantes presentes. 

Art. 12 - A direetmia conrpete cumprir e fazer cumprir as de- 
liberagúes aociaes; admittir, suspender e dispensar empregados, mar- 
eando-lhes 'vencimentos, attribuigões e deveres; autorisar despesas 
e aPI'esent&r. annualmente, na  sessSo de  abertura dos trabalhos. re- 
Iatorlo cireumetanciado das  aotividadea do Instituto e do aeu ma- 
vimento eqonomlco e finanoelro do sano  anterior. suggerindo medida8 
que julgar a c e i i a d ~ ~  para o seu desenvolvimento e prosperidade. 

Art. 1 3  - Compete a o  presidente dirigir os trabsihos do Inn- 
tituto, representai-o em juizo e nas suas relações com terceiros. 

Art. 1 4  - O vice-presidente substitue o presidente em suas 
faltas e impedimentos. 

Art.  15 - Ao secretario geral compete superintender a todos os 
servicom administrativos e aos de  expediente e earres~andencia.  

Ai t .  1 6  - AO 1P secretario comDete encaminhar ao secretario 
garal, depois de devidamente despachado, todo o expediente: policiar 
as sessües e ter  sob sua guarda e responsabilidade os arohivos ad- 
mlnfstrativos do Instituto. 

Art.  17 - A8 funcg8es do 2.O secretario. ser& discriminadas 
no regimento interno. 

Art. 18 - Incumbe a o  thesoureiro a guarda e admlnistraçãa de 
bens e fundos sociaes, de wc5rdo com os outras membros d a  directoria. 

Art. 19 - As sessões do Instituto serao ordinsrias, ertraordina- 
rias e solemnes. 

f 1.0 - As 5esaües ordinarias realisar-se-5.0 Pelo menos uma 
vez m ' m e r .  mediante convacagao do presidente e oom a presenca 
minlma de einco membros deliberantes, quites, alem dos eompo- 
nentea da mesa. 

5 a,. - AS sees6es extraordinnria. serao realisadse sempre que 
its C O ~ Y O C B ~  O presidente. ex-oifloio, ou mediante pedido de  dneo 
membros delfberantes, gultes. 

8.0 - As sesniões solennes obedecerao ao que for  disposto no 
regimento. 

Art .  20 - Aa deilberaçües do Inetituto oo de  sua direotoria 
890 tomadas por maiorla de voton dos membros deliberantes ou di- 
reetores presentes. 

Art. 21 - 05 fundo8 sociaes ser80 provenientes de joias, men- 
salidades, annuidades, donativos, acquisiçües, producto d a  venda d a  
*ReViBta", publlcapõee e edições. e de subvenpües e aurillos. podendo 
O Instttuto sooeitar legados ou doações, mesmo por dis~aslçSo tes- 
tamentaria, cumprindo 8 direetorla promover os meios pare  entrar  
na posse dos mesmos. 

Art. 22 - Os fundos do Instituto serto appllcados exclusiva- 
mente em operaSües necessarian ou convenientes aos f ins  sodaes, 
rievendo os respeettvos saldos ser recolhidos em estabelecimentos de 
m e d l t ~ ,  sempre que excedam de qn inhen to~  mil rels em dinheiro, 
Isiendo-se qualquer retirada. mediante cheque sssignado pelo thesou- 
miro B pelo secretario geral e visado pelo presidente. 

Art. Za - O Inatituto te r8  um conselho teehniea eleito junta- 
mente com a directoria, e constituida de einco membros deliberan- 
teu, na poaò d$ geus direttos sotiaes, tanto quanto possivel especial- 



lisados em hlstoria. geogrsphia ou ~ciencias  correlatas e contabili- 
dade. competindo-lhe emittlr parecer fundamentado eobre os traha- 
lhos a que se referem o artigo 8.O. paragrapho 2.O. o artigo 4.*. para- 
pho unico, e aohre o relatorio annual d a  directoria (art. 12.9. 

Art. 2 4  - No caso de extincsão do Instituto, liquidado o psssivo, 
reverter8 o seu patrimonio liquida em beneficio do Museu Psullsta. 

Art. 25 - A reforma dos presentes estatutos a6 poder8 ser feita 
por propost& a ~ s i g ~ a d a  por t r inta  membros deliberantes, quttes, e 
kpprovads Por dois tergos, no minimo, dos membros dessa. categoria. 
presentes Bs sessóes extraordinariae em que fr3r discutida. 

Ait. L6 - As presentes disposiçõas se eomgletsr8o palas do regi- 
mento interno a os casos omlssos serao resolvidos pela assembiea. 

Art. 27 - O Regimento interno ser8 elaborado. dentro de  t r ln t s  
dias, por uma commissáo escolhida na aessao em que forem approva- 
dos 0s piesentes e~ltatutos. devendo ser  discutido e approvado pela 
a~semblea.  

Art. 28 - 0s actuaes saoios effectivos passam a denomlnsr-se 
membros deliberantes. 

Art. 89 - Picam msntldos os direitos s t €  hoje outorgados aos 
dlvemos membros do Instituto. inclusive assistentes, oujas classe 
6ra se extingue. . 

Art. 30 - Fica mantido o titulo de presidente perpetuo ao %2tukl 
presidente do Instituto. 

Art. 31 - Fica prorogado o mandato da aotusl direetoria s t €  
a primeira assemhi€a, que dever& realizar-se dentro de quinze dias  
depois de spprovado o regimento intefno. Nessa assemhléa, eme- 
cialmente convocada, ser& eleita a nova direotorla. 

Alt. 3 2  - Estes estatutos entrar% em vigor na data  da sua 
approva~ão.  revogadae as diaposi0óes em contrario. 

Art. 1.' - A admlnlstrssão do Instituto Hlstorieo e Geographico 
de 850 Paulo sara exerelds por uma directoria composta de. presi- 
dente, vlee-presidente, secretsrio geral, 1 . O  secretario. 2.' secretario 
e thesoureiro. eleita bienalmente e auxlllada por funccionarioa no- 
meados nos termos do disposto no art .  10.0. 

D 1.O - Alem de outias attribulg0es. compete B direetoria: 
a> - nomear. advertir. repreender. suspender e demittir oli 

funcoionarioa, sem prejuiea dos poderes concedidos indivi- 
dualmente a direetorea e eapressos neste regimento; 

b i  - propar, quando julgue conveniente. a reforma deste regi- 
mento, crlaç8o e suppressao de cargos. diminuig8o ou au-  
gmento de vencimentos dos funocionarios. compressão de  
despesas, eoncesr&o de Premios, auxilios ou subvençóes, 6. 
finalmente, o que oonsiderar utll 8 s  finalidades do Instl- 
tuto, B s u a  vida Interna e não estlvsr prevl$io. 



I 2.. - Todas an deliberacões da directoda serão tomadas por 
maioria de votos, vigorando, no csso d e  empate, o do presidenta 

O 3.. - A directoria s6 poder& deliberar com a presensa de, paio 
menos, quatro direotoree, ercepção feita de aa$nm.ptos de ordem 
OU mero expediente, para o que bastará a presença de tres de seu. 
membros. 

D 4.' - Verificando-se fal ts  ou impedimento temporsrio de qual- 
quer membro da directoria. o presidente em exercicio poder6 prover 
á sua  substituipão interina ou "ad-hoc*, oabendo, porem. m t s  attri- 
buição 6 assembiea se a taita ou impedimento se prolongar alem da 
sessenta dias. 

5 5.' - NO caso de vaga definitiva. proeeder-se-á á e le lçb  do 
substituto na sessão ordinaria seguinte. aalvo se ae verificar B mes- 
ma vaga dentro de 60 dias anteriores á terminaçáo do mandato da 
directaria. caso em que prevalecera a substituição a que se refere 
O paragiapho anterior. 

5 6.0 - Occorrendo a renuncia oolleciiva dos direotores. ssaumi- 
r4 immedistaments s presidenòia o mais anttgomembro do Instituto 
que estiver presente, o qual comporá a mesa. afim de que, na ses5Ko 
ardinaria seguinte. o mediante convocasão de todos os membros de- 
Ilberantek, se proceda á eleiaão da nova direetoria: no caso da re- 
nuncia verificar-se dentro dos 60 dias anteriores B conclus&o do 
mandato, a mesa provissria concluirá o da renunciante. 

Art. 2.- - A8 reuni6es da dlreetoria. dae quaes se lavrar8 scta  
em livro proprio, serão efeeetuadae sob convoca@o do.Presidente. 
OU a pedido de, no minimo, trea direotores. 

Ait. 3.- - Alem de- aotras sttribuiç6es e deveres constantes dos 
estatutos e deste regimento. s ã o  da oompeteneia do presidente: 

a) - convoear e preaidir a s  sessóes. dirigindo os trabalho?, C=- 
zendo cumprir as determinações estatutsrlas e regimen- 
t a &  e mantendo a ordem, para o que lhe e facultado cha- 
mar a attençgo dos collegas, suspender e a te  encerrar a 
B ~ S S % O ;  

b) - rubricar todos os livros do Instituto, assignar as actss, 
despachar o expediente e eorrespondeneia e designar. ou- 
vido o secretario geral, os aasumptos da ordem do dia; 

c) - advertir, reprehender e suspender at6 o prazo marimo da 
16 dias, qnslquer funocionsrio; 

a )  - nomear, por deiiberagão sua ou do Instituto. eommiss6ea 
espeoiaea para fins determinados; 

e) - designar quem deva representar a sociedade nos actos e 
solennidades Para que tenha sido convidada; 

i) - autorisar despesas extraofiinarias ate  o maximo de . ..' 
5oo$oOü, submettendo-ae previamente, se possivel, ou "a 
poatariori". á appravaC*o da direotoria; 

s )  L ordenar a s  de8Dese.s e requieições votadas. e assignar, com 
O secretario geral, as respectivas ordene de Pagamento; 

h) - designar, com antecipay80, o membro que deva eaudar os 
reeipiendarios ou falar em nome do Instituto. em qual- 
quer occasl8o, quando nao prefira fasei-o; 

1) - providenciar sobri  qusesquer negocios do instituto. dentro 
dos poderes estatutarios. inclusive oonstltuir mandatarios 
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Para alienaçao. permuta. empenho ou subrogapZo d e  bens 
patrimoniaes, com autorisa@o expressa da  assembl6a; 

.i> - convorsr a assemblea sempre que considerar conveniente, 
ou a requerimento. pof eseripto, dos membros deliberantes, 
nos termos do art .  20 do Estatutos,  bem como ss sessões 
ordinariss, mensaes, e as extraardinarias. quando necessa- 
rias; 

k) - alterar. em virtude d e  representação do secretario geral. 
s distribuicão dos trabalhos administrativos internos,.sub- 
mettendo tal  resolugllo S. directoria ou á assemblea. se f6r 
O C&80.  

P unico - O presidente, alem do seu voto de qualidade, nos oa- 
sos de empate, tem o direito de  votar nos escrutinios secretos oir 
dalihera~ões. 

Art. 4.- - Em suas fa l tas  e impedlmentoa o presidente será. suba- 
tituido pelo vice-presidente. 

Art. 5.- - O eeeretario geral substitue o vice-presidente nss  suas  
faltas e impedimen;os. 

D 1.O - Alfm das  obrigapGea e attribuições outras que lhe são 
deteiminads8. comoete-lhe ainds: 

a) - comparecer, com frequencia, S. sede do Instituto, tomar 
Çonhecimento do expediente e oorrespondeneia e superln- 
tender oa serviçoti geraes; 

b) - informar ao presidente sobre o andamento e regularidade 
dos servisos e delle requisitar todas as medidas que ju1- 

. ' m e  neeessaiia-s: 
C )  - facilftar ao Conselho Technloo. a outras eommlss8ea e aos  

relatares os meios indispensaveis ao bom desempenho d e  
euas tarefas: 

d l  - receber os relstorios e pareceres. fazel-os imprimir ou mi- 
meographar, quando assim delibere o Institiito: 

e) - advertir e suspender ate o prazo maaimo de oito dias. qual- 
quer funcdanario administrativo ou subalterno. dando 
seieneia BO presidente; 

f )  - autorisar os pedidos de compra de material para expedien- 
t e  ou qualquer outro fim; 

g )  - apresentar, na ultima seisão ordinaria annual do Iusti tu- 
to, um retrospecto que ser8 o transumpto das aotividades 
soeiaes durante o anno administrativo; 

h) - superintender os serviços do Instituto, tendo. por iss9,% 
direoizo geral das  suas secçoes adminietrstivas, para tan-  
to  observando e ia íendo observar o Regimento e ae  dster- 
minagões da  directoria ou de qualquer d e  seus membros: 

i )  - responder pela boa exeeução dos servipos, pela ordem. dis- 
oiplina e mutuo respeito entre  os funceionarios. represen- 
tando á direetoria contra qualquer falta. omissão, uegli- 
genoia ou indisciplina, dos mesmos: 

i) - ter sob sua responsabilidade directa archivos, moveis, uten- 
silios e objectos do Instituto, tudo devidamente inventsria- E!: : do; . - *- k) - propõr S. direetoria a nomeapão ou exoneragão dos funccio- 

$ narios e do dlrector da  'Revista"; 
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I) - ~ r o v i d e n e i a r  sobre todos as negoelos & e n t e s  do Institu- 
to, partloipando ao presidente as medidas tomadas; 

pi> - determinar a dlstribuigão d a  'Revlsta" aos membros. nos 
termos deste Regimento, e a outras pessoas e entidade8 do 
p a l ~  op do extrangeiro; - 

n)  - representar ao presidente sobre o n8o pmvimento de qual- 
quer dos eargos, eqnforme aproveita? aos  interesses do 
Instituto. 

1 2.' - A medida das necessidades, poder&. ainds, prop8r A dire- 
ctarip a nomeasao de outros funeeionarios, fundamentando. porem, 
estas indicaçóes. 

Art. 6.0 - Ao 1.0 secretario compete, alem do que lhe e s u  deter- 
q$npao em outros dlspositiuoe: 

a)  - substituir O secretario geral em suas faltas e impedimen- 
t08; 

b> - depois & lida em sessão e de  convenientemente despacha- 
da, encaminhar a o  seeretario geral toda a materla do er- 
pediente: 

o) - d a r  parecer, quando Ibe f8r solicitado Pelo preeidente, 
acerca de pio posta^. requerimentos e indicações: 

a )  - dirigir e ilscallsar o servigo dos iunccionarios admlnls- 
trativos nas sessões. notadamente nas de raceP~S0, so- 
lennas ou publicas. determinando-lhes a s  respectivas in- 
oumbencias; 

e) - rmresentar  A dlreetoria contya qualquer funoeionario fal- 
tosa, negligente ou desoortea no oumprimento dos seus 
deseres: 

i )  - orpanisar os trabalhos e auxiliar a apuração das  eleicões 
juntamente com o 2.. secretario; 

p )  - dirigir o serviio de  protooalio das sess6es de reoepi%o, . 
solennea ou publ l~as .  de seeordo com este Regimento, to- 
mando em tempo as provldenclas necsasarlas: 

h) - requiaitar do secretario gera1 os artigos para  o expedien- 
te, sob sua guarda, e o que julgar neeessario para o bom 
desempenho dos seus devereu. 

Art. 7.- - Ao 2.- secretario. alem das obrigações constantes d e  
outros di9Do~itivOs. cumpre: 

a) - substituir o 1.0 secretario em suas fa l tas  e impedimentos; 
b) - a redacç8o ou lavratura das setas  dae reuni8es da dlre- 

otoria, daa sessões e assemble&s. bem como os necessarios 
avisos de convoeaallo; 

c) - redigir e visar as noticias destinadas B Imprenea: 
d>  - relatar os pareceres e quaesquer trabalhos que tenham de 

88r feitos peia direetorta. ou de que ella seja Incumbida; 
e) - mandar organisar, periodicamente, em livro proprio e sob 

ama immediata flsoalisag8o e responsabllidads, o cadastra 
de todo8 08 membros do Instituto. com es~ecificaçSo da 
data da eleigao. posse. tranrferencia de  classe, residencia 
e tudo O mais que com os mesmas se relacione; 

i> - reunir, ol-iiicar e conservar autographos, correapondwi- 
eia. refrato* e tudo o que interesse a biographia dos mem- 
bros do  Instituto; 



g) -.auxillsr os trabalhos de apurações eleitoraes tuntamente 
qom o 1.' secretario; 

h)  - oolleceionsr em livros especiaes ou fichar os reoortes e o 
que na imprensa, nadonal  ou extrangeira, diga respeito 
ao Instituto e aos seus membros; 

i )  - aurlliar os serviços do Conselho Teehnieo ou de eomrnle- 
sõe8 que recebsm qualquer Incumbencia da directoria; 

j) - representar 9. direetorla contra qualquer tunecianario, Por 
falta, indisciplina ou negligencia no cumprimento de sua. 
obrigações; 

k )  - fazer a erpediçáo de convites wara as sessoes e outra% 
solennidades. 

Art. 8.- - AO thesoureiro incumbe: 
a )  - a guarda e sdministraçáo de  todos os bene e fundos sociaes. 

de accordo com os demaln membros d a  Directoria e nos  
termos expressos das disposições estatutarias; 

b) - arrecadar a receita e deposital-a em bancos. conservando, 
entretanto, em caixa, o saldo neeesaario Para attender 88 
despe88S de expediente e de prompto Pagamento; 

e) - attender, depois de visadas as notas pelo Presidente, aa 
despesas autorisadas; 

a )  - propor a reducção de despesas de qualquer espeoie ou s 
amplia*~áo de verbas; 

e) - r e ~ u i s i t a r  do presidente O que f a r  necessario para o bom 
desempenho de suas funeiões; 

i) - escolher, sob sua e x c l u s i ~ a  responsabilidade. um cobrador, 
que poder4 ser estranho a o  pessoal ordinario do Instituto: 

9)  - assignar, juntamente com o presidente e o secretario geral, 
ehecjues ou saques para retirada de depositos; 

h )  - hssignar, com o presidente e secretario geral, os diplo- 
mas dos socios. bem como aasignar, dlreota ou indirecta- 
mente, os reeibps de joia. mensalidade ou annuidade: 

i) - apresentar & directoria, apenas encerrado o exercicio, o 
balanço geral d a  receita e da deswsa  do anno finda, acom- 
panhado do quadro demonstrativo dos valores e dos bens 
que constituem o patrimonio do Instituto; 

j) - manter em ordem a esoripturacão commercial do Institu- 
to, bem como o controle das publicaç6es e do almorarifado; 

k )  - advertir e suspender a te  oito dias, no maximo, qualquer 
funocionario d a  Thesouraria. 

Ai+ 9.O - Incumbe a todoa os membro. da Directoria, em epocs 
determinada Pelo presidente, a aPresentag%o da dados referentes aos  
serviços da sua competenda. para a eonfeeçao do relatorio gergl. 

Ar+ 10 - Para as serviços de administrwáo haverá. o seguinte 
quadro de funceionarios, nomeados pela directoria: um bibliotheeario, 
um esori~turario-daety10graph0, um eseripturario-contabilista. um 
Porteiro e um servente. 

5 unieo - De aecordo com este Regimento, a directoria expedir&, 
em tempo oPportuno. os neces=arios regulamentos dos serviços geraes 
e das secções do Instituto. 

Art. 11 - Alem de outro. que lhe forem determinados, sáo deve- 
res do bibliotheeario: 





Alt. 1 6  - O tempo destinado &s ssas8as ardinariss ou extrsordi- 
narias dividir-se-& em duas pattes. a primeira destinada aos traba- 
lhos referidos no art .  17, paragrapho 2.0. e s segunda aos referidoa 
no meamo artigo, psragrapho 3.0. 

Ait. 17 - O Instituto funcciona com oineo membros daliberantes. 
t lem d a  mesa; delibera nas mesmas eondioaes. 

B 1." - Compor-se-& a eessiio ordinaria de  expediente e ordem 
do dia. 

O 2.- - Constar& o expediente do seguinte: 
i) - Leitura da 8cta anterior, pelo 1.. secretario, a qual sub- 

metttda immediatamente $ disoussao e approvspiio, aerb 
assignada pelo presidente e mais directorea: 

2) - ieitura pelo 1 . O  aeeretsrio, intepraiments ou em reaumo. 
de toda s oorrespondeneia. demais papeis e documentos 
airigldos a o  ~ns t i tu to :  

8 )  - oommunieaçZo resumida. ainda Pelo mesmo seeretario, doa 
HY~OII, OPUBCU~OS, folhetos e quaeaquer trabalhw ou obje- 
ctos offerecidos ao Instituto; 

4) - apresentação. Por sscripto. de  Propostas, requerimentos s 
indics~ões. 

i S.' - Constara a ordem do dia: 
11 - Do assumpto eapecialmante designado Para a sess8o; 
8) - aa d1aeuasã.o de qualquer pmposta. requerimanto ou indi- 

~ a ç a o :  
3 )  - de assumpto sobre histeria. g e o g r a ~ h i a  ou sciencias eor- 

relatas: 
4 )  - do encerramento d a  sess%o, com deelaraSo d a  ordem de 

dia para a sessiio seguinte. 
II 4.* - S licito ao membro deliberante. em qualquer das partes 

da sessão, ~ e d i r  a palavra pela orde,m, para  elucldaçáo ou encami- 
nhamento de questues e pedidos de Preferencia, encerramento de  
discuss%o. encaminhamento e justifica~Ro de voto. 

1 6.0 - Poder& ser determinada a inveraão dos trabalhos. desde 
que requerida e justificada verbalmente por um dos membros deli- 
berantes presentes e approvada Pela assembles. 

D 6.O - As votações serão symbolieas. salvo <luando  houve^ pedi- 
ao de  votapão nominal. approvado pela maioria dos membros pre- 
*entes. 

5 7.e - Em caso de empate, a votasão ser8 adiada para a sessão 
seguinte, oabendo sempre ao presidente usar  do seu voto de qua- 
lidade. 

D 8.O - Em nenhum caso poder& ser reaberta diseuss8o em torno 
de materia ooneiderada vencida por votaggo d a  assemblea 

Art. 1 8  - Quando compsrmer o chefe d o  Estado, autoridade 
eminente ou pessoa illustre digna da distinc@o. poder& ser-lhe offe- 
tecido lugar na mesa. a criterio do  presidente. 

.4rt. 19 - Reunir-*e-& o Instituto em sessgo solenne para  a r-- 
Dção de membra. eleitos. celebraeao de  sigam feito notavel on em 
memorla de pessoa illustre. 

5 1.- - A sessao solenne ou de rmepEgo ter& inicio sempre &a 
8 1  horas a ser& reservada aos convidados do Instituto. 
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$ 2.. - Para essas sessões, quando assim o tenha resolvido a 
directoria, ser%o convidadas as altas autoridade.. 

S 3.. - Na sess%o de reoepçao, o novo membro ser$ conduzido 
ao recinto Por uma commiss8o eepeeialrneete designada e, prestado 
e oompromiaso, recebera das m8os do presidente O distlnctivo do 
Instituto. 

Ar+ 20 - A requerimento de cinco men~bros dellberantas. pelo 
menoa, OU Por couvocaç8o do prerridente, ax-offieia, poder$ o Institu- 
to  ~ s u n i r - s e  extraordinariamente para tratar de assumptos de cara- 
cter urgente eu  relevante. 

I unico - A sessgo extraordinaria, no que Ibe for applieavsl, 
reger-se-$ pelos dispositivos .referentes 8 seis80 ordinaria. 

Art. 21 - As se8sões ordinariss e extraardinarias poder80 ser 
~ecletas. destinando-se, nesse caso, ao eonbecimente. estudo, din- 
CuSsHO e VotaçSo de assumptoe intimos ou de caraeter privaüo, e do 
que ooeorrer nüo se faz8 acto. 

P i." - $ iacultodo a qualquer membro deliberanta requerer que 
PaSBe a ser secreta a sessão, ou que extraordinariamente as reuna. 
O Instituto em e a r a t a r  secreto. desde que fundamente o pedido. 

D 2.' - A reuniüo seoreta e reservada aos membros delibsrantes 
B realisar-8e-8 de lmrtas fechadas, n%o podendo a e l l a  aseistir nem 
meamo os iunceionarl?~ administrativos do Instituto. 

Art. 22 - Em qualquer sesaao. Para a leitura de tr%balhos. o 
membro inscraver-se-8 no inicio da mesma ou na  anterior, dando-lhe 
O presidente a p d a m a  em ocoasião opportuna. 

P untco - d leitura de qualquer trabalho n8o exceder8 O prazo 
maxime de orna hora, salvo prorogasgo oonoedida pela casa. 

Azt. 23 - Na sessáo seguinte ao fallecimenta de qualcluer mem- 
bro ou de pessoa notavel. Iangsr-se-8 em acta um voto de pesar. 
podendo qualquer membro falar sobre a personalidade do homena- 
geado. 

Art. 24 - As sess6es do Instituto poderao ser parcialmente ae- 
eretas, devendo, nesse oaso, o 1.0 secreterio providenciar a retirada 
do recinlo das pessoas estranhas ou impedidas. 

Art. 25 - B peimittido aos membros. mediante requerimento 
verbal, ia lar  sentados ou de seus lugares nas sessões ordinarias. ex- 
traordinarias oo secretas; nas sessões solennes, de recep~ão  e pobli- 
cis, fkisrzo ds tribuna, m m  excep0go do presidente e demais dlre- 
tores. que falara6 de sew lugares. 

Art. 26 - No dia 25 de janeiro realizar-se-& uma sessãa aolen- 
na destrnada $ testa offic!al do Instituto e a celebrar o annlversario 
da fundas80 de 690 Paulo. 

CAPITULO I11 

Ar+ 27 - Na ultima sess8o ordinaria do anno em Que terminar 
o mandato da üirectbrla, eleger-se-8 a nova, sendo a chapa votada 
em escrutinio secreto. v e. 
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s u e  tenha ooeorrido, sendo a mesma assignada pelos componentes da 
mesa e pelo8 candidatos e flscaes que tenham acompanhado os traba- 
l h o ~ ,  SB estas o quimerem. 

Ari. 34 - Nos casos 'omissos a mesa reger-se-8 pelas delibera- 
çaas qoedejam, no momento, tomadas pela sua maloria. 

CAPITULO IV 

Dos ~ e m b -  do Insiltota e soa rdmisi(Lo 

Ait. 35 - Toda proposta para membro delibersnte da Instituto, 
alem das exigencias estabeleeidas nos Estatutos, dever& vir.assi- 
gnada pelo candidato. 

Art. 36 - O membro, qualquer que seja a sua cstegoria. ser8 
recebido solennsmenta 

O 1.0 - Por solicitação do novo membro, poder& ser elle recebido. 
som soiennidade, em sess%o ordinaria. 

S 2.6 - No caso de ser solennb a reoepg%o, o presidente nomeará, 
com a necessaria anteeedencia, o orador que dever& saudal-o. e, apõs 
a oracão official, ser& dada a palavra ao recipiendo. 

5 3 . O  - Nas reeepçães sem solennldade serao facultados a sau- 
daçzo do novo mercbro por qualquer dos presentes & sessSo e o 
agradecimento deste. 

Art. 37 - A loia de adrniss&o ser8 de SOO$OOO. a mensalidade d e  
101000, podendo esta aer satisfeita tambem por anteoipaCáo annuai. 
mediante o pagamento de 100$000. 

P unioo - Nenhum membro deliberante poder& tomar posse sem 
haver satlefelto o pagamento da jols e, pelo manos, uma mensalidade 
adiantada. 

Ar+ 38 - Todo membm ter& direito a um oartiro de identidade. 
fornecidn gratuitamente pelo Instituto, e ao diploma e insignia oorz 
respondentes a respeçtiva categoria, mediante o pagamento de 501000, 
cada um. 

$ unico - O eertao de identidade s 6  ser& valldo para o anno 
em que far emittido. 

~ r t .  39 - As mensalidades comecsr8o a correr da data em que 
for expedido o otiieio oommunioando a eleic8o. 

~ r t .  40  - T O ~ O B  os membros podem assimar'o iivro de presen- 
$a e assistir as sess6es. mas o direito de voto e deferido exclusiva- 
mente aos deliberantee. 

Ari. 11 - 08 membros que tenham satisfeito as eantribuições 
determinadas I M ~  este Regimento. terao direito ao reeeblmento de 
um exemplar da " ~ e v l s t a " ,  a partir da epoea da sua admiss80, 
perdendo-o quando estiverem em debito de mais de tres mensalidades 

Art. 42 - Nenhum membro poder& negar-se, sem motivo lustlfi- 
~ltds. ao desempenho dos Caig08 e ~ommissõea de que o Instituto o 
Incombir. 

43 - O ã i ~ l o m a  de que t rata  o art. 38 dever& ser assignado 
pelo pre?idents. secretario geral, thesourelro e .wlo diplomado. 



Ait. 44 - Na occaeiao da posse. solenne ou "80, o novo membro 
prestar&, em máos do Presidente, o seguinte compromisso: - u m -  
metto promover. com acdieaflo. o ensrsadedmento do lostihite Ela- 
terice e GeomnDhico de Bl le  Pmalo, eii.ndo do seu b t a  msnl e 
~ b i c r v i n d o  i le lmri te  es sena Eatirmtai c Regtreitaa9r. - 

Art  45 - O membro que tiver deixado de pertencer a o  quadro, 
hu tiver sido eliminado por fa l ta  de pasamento, s6 Poderá ser read- 
rnittido. a juizo d s  direeloria. 

Ai t  46 - A pena de eaelus80, nos ossos que não os prev1stc.s 
n o s  Estatutos. s6 se applicsr%5 ap6s resolugao d a  assemblea especial- 
mente convocada para esse fim, tomada por aeerutinio secreto e por 
maioria de, no minimo. dois terços dos membros presentes 

CAPITULO V 

Do Doaselho Teehmleo 

Art. 41 - Alem das  determins$6es eststutarias,  das deste Regi- 
niento e das  missões de que sola \noarregado pela direotoria, cum- 
pre a o  Conselho Technioo, especialmente: 

a )  - emittir parecer, minuciosamente fundamentsdo. sobre: 
1) - o trabalho que servir de base & ProDosta para mem- 

bro honorario: 
2) - o trabalho que servir de base & Proposta Para mem- 

bro deliberante; 
3) - o reiatorio annual da Direetorla; 

b) - emittir  parecer, minuciosamente fundamentado, sobre 
quaesquer trabalhos, estudos ou aaaumptos inberentes k 
historia, geographia e seienoias correlatas, quando soliei- 
tado pela Directoria. 

Art. 48 - .A pmposta para membro do Inetituto, qualquer que  
seja a sua categoria. será inicialmente encaminhada ao Conselho 
?.echnioo. para o respectivo parecer. que versar& sobre: 

a )  - idoneidade da candidato; 
b) - critica do trabalho apresentado: 
C)  - C O ~ C ~ U ~ H O  clara. positiva e fundamentada, pr6 ou contra 

a adrnisaao. 
Art. 49 - O *moer do Cpnselho dever& ser dado na Prazo de 

trinta dias, prorogsvel mediante reguerlmento fundamentado e defe- 
rido pela direetoria. 

I 1.- - O parecer do Conaelho ser& discutido e votado em aseem- 
bléa ordinaria, considerando-se sooeito o candidato que obtiver 
maioria de  espheras brancae, uma vez que seja o parecer favorave1 
á idmissaa. 

O 2.' - No caso de arr desfavoravel o psrecer do Conselho a. 
ndmissao sõ poder& dar-se quando esse mesmo Parecer venha a ser 
rejeitado por quatro quintos dos membros deliberantes presentes, 
Y O ~ B E H O  l>roce88ad& pelo mesmo systema de espheraa. 

Art. 50 - No parecer referente ás ~ r o ~ o s t a s ,  para membros deli- 
beran te~ ,  dever& oonstar, tambem, o resultado de srndioanoia enids- 





5 )  - fornecer relicoes bibliographicas solicitadas por eseripto 
pelos membros do Instituto: 

6 )  - apresentar. mensalmente, ao aeoretario geral. a relaçRo 
das peças Que, dentro da verba propria, possam ser aàqoi- 
riaas; 

7) - Informar ao secretario geral aa condições que julgue con- 
venientes para novas acquisighee ou permuta e venda de 
peças duplicatas; 

8 )  - requisitar, oom anteoedeneia. os fundos neoessarios para 
pagamentos autorinados; 

9) - communicar ao seoretario geral qualquer anormaiidade 
verifioada: 

10h- manter, por intermedio da aecretarle. relap6ea permsnen- 
tes com a s  bibliothecas de instituicões congeneres, nacio- 
naes ou extrangeiras, e acompanhar o desenvolvimento 
das bibliothecas offieiaes do pai=; 

11) - entrar em entendimento com as dheetores das bibliothe- 
C&S publicas d w  Estados para a permuta de fichhs biblio- 
grsphicas; 

12) - apresentar, annualmente, para o relatorio, elementos cir- 
cunstanoiados das actividadas do departamento. acompa- 
nhados de uma demonstraç8o documentmda de receita e 
despesa, propondo medidas que permittam o maior desen- 
volvimento e efficlenoia da bibliotbeoa e archivo: 

Ia)  - recolher B Thesouraris, mediante recibo, %.e im~ortanelaa 
provenientes da venda autorlsada de ~ublicações. dupli- 
catas e certidões. 

p unico - ~m caso de necessidade, poderãc os diversos serviços 
da bibliotheea e arobivo ser subdivididos e s direocã.0 de cada depen- 
dencia confiada a um membro deliberante. directamente subordinado 
A secretaria geral do Instituto. 

A T ~  58 - O ~ u s e u ,  mantido nos termos do art. 2.0, letra "a". dos 
~ s t s t u t o s ,  sei8 dirigido e orientado por um membro dellberante, es- 
colhido pela direotoria na primeira reunfáo que realizar apas a sua 
P088e. 

( unlco - O oargo ser& de coniiania da directoria e directameu- 
te subordinado ao secretario geral. 

Art. 59 - Cumpre ao encarregado do Mu8eu: 
i) - organizar. desenvolver e manter em ordem todos os ser- 

viços i-elati~os a o  seu departamento, 
8 )  - arrolsr. catalogar s oonservar todas as pecas existentes 

e destinadas a estudos; 
3) - manter em dia um fichario, organizado pelos methodos 

modernos, de todas a s  peças existentes; 



4 )  - Procurar augrnentar o acervo do Museu, por meio de per- 
mutas, compras ou requisi0ões: 

6 )  - manter em dia um livro de registo em que ae descrimi- 
nem o nome do visitante. profiss5o e residencia. earacte- 
riatieos e numero da peçs. examinada; 

6) - fornecer, suando solicitados pelos membros do Instituto. 
croquis, photographias e descripgões das pe-s existentes: 

7) - apresentar, mensaimente. ao secretario geral, a reIax5o 
das pegas que. dentro da verba, possam ser adquiridas; 

8 )  - sDresentaz a o  secretario geral. sempre sue conveniente, 
a s  conaicóes para permuta, venda ou compra de pepss; 

9) - requieiter, com sntscedencia, os fundos neoessarios para 
pagamentos autorisadoa; 

10) - oommunicar ao eecretario geral suaiquer anormalidade 
verificada:' 

11) - entrar em entendimento com 08 directores de museus of- 
fieiaes ou particulares para a permuta de pegas; 

12) - apresentar so seoretario kerai. annuslmente, elementos 
circunstanciados das aotividades do Museu, para o relato- 
rio, bem como uma demonstragáo documentada de receita 
e aeeptsa e prop8r medidas que permittam o maior desen- 
volvimento e efficieneia do departamento a seu cargo; 

13) - recolher & Theeouraria, medlante recibo, a s  importanciaa 
provenientes da venda a u t o r i ~ s d a  de pesas ou duplicatas. 

$ unico - Applioam-se a este artigo os diapositivos do Daragra- 
pho Unioo do artlgo 67. , 

CAPITULO V111 

DI Revhta 

Art. 60 - d mantida a publieapllo da "Revista do Inetituto H i n -  
torico e Geographieo de S5o Paulo". orgam offiolai, que aeareceri,  
no minimo, duas vezes por snno. 

ArL 61 - Com amplos poderes redactoriaes e administratlvoa, 
caber$ a direcpllo da 'Revista", a um membro do Instituto ou a Pes- 
soa estranha, remunerada ou nllo, escolhido peia Directoria. 

Art  68 - A "Revista' pubiIcar$ os trabalhos e documentos s u e  
forem apresentados pelos socios. a criterio do respectivo director. 

g unioo - Poder& s 'Revista' srcolher, ainda, trabalhos de pes- 
w â s  estranhas, uma vez que representem coliaboraç5o de real valor. 

AI-L 83 - A 'Revista", alem da sumula daa actas das sessoes, 
publicar& em seu ultimo numero annual, o Relatorio da Direetoria, 
a relaçáo nominal dos soeios, suas categorias e epocas de admirs60, 
O oatalogoou relapáo das offertaa, doas80 ou legados recebidos duran- 
t e  o erereioio, com IndioapHo dos nomes dos doadores ou oflertantes. 

Art. 64 - Ser& a 'Reviste.' distribuida aos soeios quites. e a 
juizo da Directoria, a autoridades, jornaea. bibiiothecas, sociedades 
conseneres, empresas editoras. institutos soientificos, e vendida ao 
publico em geral pelo prego determinado peia redoapSio. 



Art. 65 - Havendo exoesso de trabalhos, ter.70 precedeneia para. 
PublicaçXo, a juizo do director, os que mais interessem as finalidades 
do Instituto, 8eguindo-8e 08 o u t ~ o s  em ordem chronologiea. 

Art. 66 - Os trabalhos lidas em sesstio tornam-se propriedade 
do Instituto. para o fim de serem publicados pela "Revista" ou des- 
tinadoa a outro qoalquer meio de divulgag%o. 

O unico - N%o se dando publicação no praao de um anno a con- 
t a r  d a  data d a  leitura, perderá o Inatitiito qualquer direito aos  t ra-  
balhos acima citados. 

Art. 61 - A "Revista" pUblirar&, sempre que passivel, os discur- 
sos de recepção. 

Xrt. 68 - Aa condições de publiesçãa, relativas a maior ou menor 
exPana8o da "Revista", serão estabefeddas em orçamento apresen- 
lado Pelo respectivo direetor. 

Art. 69 - A eollahoração original poderá ser paga. quando as 
oondlç6es du "Revi~ta.' O permittifem, sempre a juizo d a  redacyão 

Art. 70 - terminantemente ~ e d a d a  a sahida de livros, manus- 
criptos, mapPas e obfectos do'Instituto, mas ser& permittido, exelu- 
sivamente ao direotor da  LReri4ta', para  effeito de publicação, reti- 
rar temporsriamente, quaesquer pecas neoessarias. 

CAPITULO I X  

Disposl~õem sernci 

Xrt. 71  - 1 reforma deste Regimento ou alteraç%o da qualquer de 
seus artigos s6 poder& s e r  feita mediante proposta fundamentada, 
aasignaaa no mlnimo por vinte membros dellherantes. 

Art. 7 2  - licito & Direetori&, sob Pagamento ou gratuitamente, 
ceder seus sal6es a entidades ou personalidades illustres. brasileiras 
OU e s t r a n ~ e h a a ,  para nelle ae realizarem comferenaias ou cursos, 
com aeeesso pava o publico, ficando o eessionario r e s~onssve l  por 
quaesquer despesas ou damnos. 

Art. 73 - O Instituto Historico e Geographieo de S. Paudo ter6 
bandeira, estandarte. "ex-libris", sello, carimbo. ainete e inalgnia ou 
divisa. 

.Pa.i&grapho unico - A bandeira constar& de um parallelok-rammo 
de goles, com um campo branco no centro oarrspado do ".Teragu&" 
de ssble, regendo-se o escudo, "ex-libris", carlmbo e insignia pelos 
mesmos dispositivos ber&ldieos, sendo que o sello. em relevo, ser6  
gmvado nos diplomas e wpe i s  officiaes. para authenticidade. 

Art. 74 - OS caso8 (>mis90s ser%o resolvidoa pela 'msemhlea 
Ait. 16 - Salvo caso especial, os mernbros do Insti tuto t e r se  

livre =cesso em seus departamentos. podendo tambern a Direetoria 
tactrltar qualquer consulta as pessoas qu* julgar conveniente, embora 
nZo , pirtenç8m ao gu&dro social. 

S unico - Aos membros do Instituto ser& faoultado tirarem co. 
pias e reproduopões de documentos. 

Alt. 76 - OS membros 8x0 sempre responsaveie pelos damnor 
OU e x t r a ~ i o s  da6 Pecas sue lhe forem confiadas, cumprindo ao Con- 
selho Technico fixar o valor d a  indemniza~so. 



Art. 71 - Fica O presidente do Instituto autoriaado a fixar. an- 
nualmsnte, ouvido o parecer do Theaoureiro, uma verba Wpacinl 
deatlnada a iepresentagao ou aluda de custo dos membros da Diree- 
<orla Que, affeotlvamente, estiverem em exerclolo dos naus cargos. 

i unlco - Poder& s Dlreetoria fixar verba de ajuda de cuato r 
membros encarregodoa de trabalhos de espeelsl Interessa Para o Ini-  
tttnto. 

CAPITUW X 

Art. 78 - Na primeira s e s d o  ordlnaria, que davsrk realizar-se 
dentro de 15 dlas depois de posto em vigor este Regimento. proees- 
iar-se-& a elelcHo coniuncta. da Direetoria s do Conselho Technleo, 
nos termos do disposto no art. 31 dos Estatutos. os quaes tomirSo 
Dosse immediatamente ou no dia que fbr  deslgnsdo. 

Art. 79 - Picam eaoeellados os debltoa pravenlentes de oontri- 
buii8es atrszadas a te  31 de dezembro de 1936. 

i unleo - Os dispositivos deste artigo nHa,se appllcarn 6a con- 
tribulg8es relativas A jola de ingresso, ao tempo da admissSo. 

Ait  $0 - Este Regimento entrara em vigor na data de sua 
LD~TOV.O%O, em i e m i d a  publicado n o  .Dfsrio Oiflelal. a, juntamente 
com os Estatutos, registrado no livro de "Pessoas Juridioas' do 
Registo Pubiico e republleado em folhefos. 

Il l t  81 - Plcam revogadas todas a s  dispaal~ãsa em contrai'lo. 





A C T A S  

Janeiro de 1919 - Maio 1920 

1." SESSAO REGIMENTAL E11 25 DE JANEIRO DE 1919 - 
Presidencia de D. Duarte Leopoldo - Aos 25 dias do mez de 
Janeiro de 1919, no salio nobre do edificio social á rua Ben- 
jamin Constant n." 40, ás 20 horas, realisa o Instituto Historico 
e Geograpbico de S. Paulo, a sess50 de posse da Direcloriii que 
deverá gerir os destinos sociaes no tsiennio de 1919 a 1921 e 
de inicio dos trabalhos do corrente anno. Presidiu os traba- 
lhos o S. D. Duarte Leopoldo que teve por seeretarios os srs. 
Affonso A. de Freitas e tenente coronel Pcdro Dias de Cam- 
pos com a presença dos societarios srs. drs. senador Luiz Piza, 
Antonio Mweira da .  Silva, Francisco da Cunha Horta Junior, 
João Baptista Reimão, Eurico de Góes e Lellis Vieira. Depois 
de lida e approvada a acta da sessão de 25 de Outubro. ultimo, 
e não havendo expediente passa-se á primeira parte da ordem 
do dia. Pede a palavra o sr .  Lellis Vieira e pronuncia um dis- 
curso justificando um voto de pesar pelo fallecimento do gran- 
de brasileiro, Conselheiro Rodrigues Alves. O sr.  Presidente 
dizendo julgar bem interpretar os sentimentos da casa, determi- 
nou que na acta dos trabalhos seja consignado o voto de pesar 
proposto. 

Ao encerrar a sessão o Sr. D. Duarte Leopoldo proferiu um 
discurso de agradecimento aos srs. ednsocios que o elegeram 
para o cargo de vice-presidente. S .  Exa. accrescenta que, 
desviado dos assiimptos historicos, aliás de sua inteira prrdi- 
lecção, pelos multiplos affazeres do seu ministerio, pouco tem 
feito no terreno da perscrutação historica; entretanto, prometie 
cooperar com os seus nobres confrades para que a vida do Ins- 



tituto continur brilhante como tem sido atC? aqui atraves doa 
seus trabalbos de cinco lustros. Ninguem mais pedindo a pa- 
lavra, é levantada a sessão. + Duarte, Arceb. Xetrop. Vice-pres. 
Affonso A. de Freitas, Pedrn Dias de  Campos. 

a: s~ssno REGIMENTAL EM . 5  DE FEVEREIRO DE 
1919 - Presidencia do Sr. D. Duarte Leopoldo - Aos cinco 
dias do mez de Fevereiro de 1919 na séde social i rua Ben. 
jamin Constant n." 40, realisa o Instituto Historico e Geogra- 
phico de S. Paulo, 6s 20 horas, a segunda7 sessão regimental 
do seu 2 4 . O  anno de existencia. Os trabalbos foram dirigidos 
pelo Sr. D. Duarte Leopoldo e secretariados pelos srs Affonso 
A. de Freitas e tenente coronel Pedro Dias de Campos com a 
presença dos srs. societarios Mons. Ezechias Galvão da Fon- 
toura, Senâdor Dr. Luiz Piza, João Lellis Vieira, professor 
Ramon Roca Dordal, drs. Francisco Alves da Cunha Horta Jn- 
nior e Vicente de Paulo Vicente de Azevedo. Lida e posta em 
discussão 6, sem debate, approvada a acta da sessão anterior. 
No expediente a casa tomou conhecimento do "Voto de A p  
plauso" enviado pelo Instituto Historico e Geographico de 
Sergipe ao nosso Sodalicio pela maneira "altamente civica e 
patriotica com que este se bouve na ardua tarefa a que se 
impoz de pesquisnr e descobrir os despojos preciosos do Pzdre 
Diogo Antonio Feijo" e da valiosa offerta que lhe fez o Sr. Dr. 
Aristides Pompeu do Amara1 de um retrato a oleo, em busto 
de tamanho natural do bril'bante escriptor patricio e mallo- 
grado sacio honorario do Instituto Dr.  Eduardo Prado. Ainda 
no expediente o Sr .  1." Secretario leva ao conhecimento d a  
casa ter representado o Instituto em todas as cerimonias rea- 
lisadas a 30 de Dezembro, ultimo, da trasladaeão dos restos 
mortaes dos Bispos diocesanos de S.  Paulo, do jazigo provi- 
sorio no Recolhimento de Santa Thereza, para a crypta da 
Eathedra Paulopolitana, onde deverão repousar definitivamen- 
te. IContinuando com a palavra o sr.  Affonso A. de Freitas 
entrega ao Instituto o original da acta da trasladação, lavrado 
em duas vias, das quaes uma foi gentilmente offertada pelo 
Exmo. Sr. Arcebispo Metropolitano ao arcbivo do Sodalicio. 
Passando-se B primeira parte da ordem dos trabalbos o Sr .  
P,residente designa, de aecordo com as prescripçóes estatuta- 
rias, as commissões que devem funccionar no presente triennio 
de administração, as quaes ficaram assim constituidas: Regu- 
lamenfo e Estatutos: Senador d r .  Luiz Piza, d r .  Francisco Mo- 
rato e Ernesto G. Penteado: Syndicancia e Admissáo de Socios: 
Dr. João de Cerqueira Mendes, d r .  Eduardo Loschi e João 
Lellis Vieira; Redacç50. dn Reu;stn Affonso A. de Freitas, 
Dyonisio Caio da Fonseca e Horacio de Carvalho; Historia de 
S.  paul^: Antonio Egydio Martins, dr. João LIaptista Reimão e 
ten. coronel Pedro Dias de Campos; Historia Geral do Brasil: 
Dr. Affonso d'E. Taunay, Monsenbor Ezechias Galvão da Fon- 
toura e dr. Washington Luis; Geogmphia de S. Paulo: Dr. 



Gentil de Assis Moura, dr.  Adolpho Botelho de Ahreu Sampaio 
e conego d r .  Hygino de Campos. Geographia Geral do BroJil: 
Dr. Americo Brasiliense, prol. Ramon Roca Dordal e dr. Deo- 
cleciano Seixas; Elhnographia: Affouso A. de Freitas, dr. Do- 
mingos Jaguaribe e dr.  Francisco da Cunha Horta Jr.; Lite- 
ratura e Maunscriptos: Dr. Eugenio Egas, dr.  Mario Barroso 
Henriqnes e dr. Pedro Rodrigues de Almeida; Sciencias: Nu- 
rnismatica e ArcheoIogia: Commendador J. C. Ramalho Orti- 
gão, dr.  Ricardo Severo e dr.  Jos6 Torres d'oliveira; Artes e 
Indiwtrias: Renrdicto Calixto, Oscar Pereira da Silva e Hum- 
berto de Queiroe; Contas: Coronel João Lellis Vieira, Içoronel 
Ludgero de Castro e João Wetter. Não havendo socio iuscripto 
para occupar a segunda parte da ordem dos trabalhos o sr. 
Presidente levantou a sessão, designando o dia 20 do corrente 
para a realisação da terceira sessão regimental em que o sr .  
Affonso de A. Freitas deverá discorrer sobre o thema: "A 
Filiação, Puericia e Adolescencia do Padre Diogo Antonio Fei- 
ib". (a) + Duarte, Arceb. Metrop., Affonso A. de Freitas, Pedro 
Dias de Campos. 

3.' SESSAO REGIMENTAL EM 20 DE FEVEREIRO DE 
1919 - Presidencia do Sr. B. Duarte Leopoldo - Aos vinte 
dias do mez de Fevereiro de 1919, no salão nobre do edificio 
social, á rua Benjamin Constant u." 40, reaiisa o Instituto His- 
toriro c Geographico de S. Paulo a sua terceira sessão regi- 
mental do referido anno. Os trabalhos foram presididos por 
sua excia. o sr .  D. Duarte Leopoldo e secretariados pelos Sra. 
Affonso A. de Freitas e tenente coronel Pedro Dias de Campos 
com a presença dos srs societarios senador dr.  Luie Piea, 
coronel Ludgero de Castro, Mons Ezecbias Galvão, dr.  Fran- 
cisco da Cunha Horta Juuior, Benedicto Calixto, drs. Mario 
Henriqne, Deocleciano Seixas e José Torres de Olveira. coronel 
Lellis Vieira, drs .  Viceute de Paulo Azevedo e João Baptista 
Reimão, Couego Hygino de Campos, drs .  Antonio Moreira da 
Silva, Alherto Penteado e Luiz Sergio, numerosos convidados e 
varias familias. Lida a acta da sessão anterior B posta em dis- 
cussão e approvada sem debates. Passando-se á primeira parte 
da ordem do dia, foram accusados com satisfação, diversos of- 
ferecimentos de obras de valor e de photogravuras, em grande 
tamanho. do zeneral Foch. de Clemenceau. Llovd Georse e 
Wilson éstas kfertadas peío digno consocio sr. '  d r .  ~ l b e r t o  
Penteado. Passando-se segunda parte da ordem do dia, por 
não haver materia para preencher a primeira, o Sr. presidente 
concede a palavra ao sr .  primeiro secretario Affouso A. de 
Freitas, orador inscripto para ler o seu trabalho sobre a "Fi- 
liaçáo. Puericia e Adolescencia de Diogo Antonio Feij6". O 
sr. Affonso de Freitas tomando a palavra, discorreu longameute 
sobre a vida do padre Feijh na cidade de S. Paulo até aos 20 
annos de idade, e dos 20 aos 26 auuos na cidade de Campinas, 
destruindo pela logica da argumentação desenvolvida e pela 
isreduptihilidade da documentação reunida, a crença de que 



o grande regente teria sido filho de Fernando Lopes ou de 
Ignacio Feij6 e ter-se feito o illustre sacerdote exclusivamente 
por si e pelos esforços ingentes de sua mãe Maria Joaquina 
Soares de Eamargo. O sr .  Affonso A. de Freitas falou duranta 
cerca de uma hora: ao terminar o seu bellissimo e erudito es- 
tudo foi o operoso historiographo calorosamente applaudido. 
O s r .  presidente agradeceu o precioso contingente do magni- 
fico trabalho do orador que vem elucidar diversos episodios 
da vida do grande regente e concita os consocios a se aprovei- 
tarem das proximidades do Centenario da Independencia para. 
com seiis estudos. elevarem ainda mais os grandes nomes q i i c  
fulguram nos fastos da Historia do Brasil. Sua Ena. agradeic 
tamhcm a presença do srs. convidados e encerra a sesii:o 
marcando o dia 5 de Março, vindouro, para a seguinte reunião 
regimental. Ficou inscripto para dissertar sobre os "Padres do 
Patrocin'o", o consocio sr. Arcedingo Elechias Galvão da Fon- 
toura. (a) + Duarte, Arceb. Metrop. Vice-presidente. Affonso 
A. de Freitas, Pedro Dias de Campos. 

4.4 S E S S O  REGIMENTAL EM 5 DE MARCO DF: 1919 - 
Presidenria do Sr. D. Duafle Leopoldo - Sob a presidencia do 
sr .  D. Duarte Leopoldo e secretariada pelos srs. Affonso A .  
de Freitas e tt'nente-coronel Pedro Dias de Campos, realisoii 
o Instituto Historico e Geographico de S. Paulo a 5 de Março 
a sua 4.' sessão regimental do anno de 1919. Aberta a sessão 
ás 20 horas e depois dr lida e approvada a actn da sessão an- 
terior, tomou-se conhecimento do expediente que constou da 
offerta de diversos opusculos e livros, entre os quaes são dignos 
de menpão a "These" apresentada i Congregasão da Faculdade 
d r  Direito de Sáo Paulo pdo  distincto consocio sr.  d r .  Mario 
Henriqiies: "L'art theatral", com autographo de Castro Alves, 
e "Cartas" de Jose Agostinho de Macedo, offerecidas pelo co- 
ronel Francisco Gaspar da Silveira Martins, e "Annaes da Es- 
cola de Minas de Ouro Preto". Na primeira parte da ordem 
do dia, mons Ezechias Galvão da Fontoura pediu a palavra 
para communicar á casa o fallecimeiito do preclaro e illustre 
cidadão dr.  Brasilio >%achado de Oliveira. Mons. Ezechias, 
depois de traçar rapidamente a biographia do eminente juris- 
consulto paulista, assignalando as etapas de sua vida intel- 
lectual desde os bancos do Seminario. onde fez os seus pri- 
meiros estudos de humanidades, terminou pedindo a consigna- 
ção de um voto de profundo pesar pelo traspasse do no t a~e i  
scientista e egregio socio honorario do Instituto. A proposta 
do sr.  arcediago GaIvão da Fontoura foi approvada por una- 
nimidade de votos. Passando-se á segunda parte da ordem dos 
trabalhos foi dada a palavra ao sr. cooego Ezeehias Galvão que 
se achava inscripto para falar sobre "Os padres do Patrocinio". 
Subindo 5 tribuna S .  S.  occupou a attenção do auditorio du- 
rante cerca de quarenta minutos, descrevendo com muita prr- 
cisão e brilho a vida do padre Jesuino do Monte-Carmelo e a 
sua obra immorredoura concretisada no hello templo da "Se- 
nhora do Patrocinio", e nas pieciosas pinturas sacras esparsas 



por  diversas egrejas de S. Paulo. O orador foi muito cumpri- 
mentado e applaudido ao terminar a leitura do seu excellente 
e emdito trabalho. Nada mais havendo a tratar o sr.  presi- 
dente encerra a sessão. (a) + Duarte, Arceb. Metrop., Affonso 
A. de Freitas, Pedro Dias de Campos. 

5.' SESshO REGIMENTAL EM 20 DE MARÇO DE 1919 - 
Presidencia de D. Duarle Leopoldo - Aos vinte dias do mez 
de  Março de mil novecentos e dezenove em sua shde social á 
rua BenjanÍin Constant n." 40, reaiisa o Instituto Historico e 
Geographico de S. Paulo a segunda sessão regimental do citado 
mez e 5." do  referido anno. Os trabalhos foram presididos pelo 
snr. d. Duarte Leopoldo e secretariado pelos srs. Affonso A. 
de Freitas e tenentecoronel Pedro Dias de Campos. Lida e 
posta em discussão 6 finalmente approvada a acta da sessão 
anterior, passando-se depois ao expediente, que constou da 
apresentação de diversas offertas, entre as quaes nma collecção 
de mil e duzentos exemplares diversos de joroaes de varias 
localidades do Estado de S.  Paulo e papeis antigos com assig- 
natura autographa dos presidentes da Provincia de S.  Paulo 
cons. João Alfredo, dr. João Baptista Pereira, Laurindo Abe- 
lardo de Brito, dr. Pedro Vicente de Azevedo e de outros, of- 
ferecidos pelo dr Frederico Herculano Gonçalves; dois nu- 
meros da "Tribuna", de Santos, com apreciação da "Capitania 
de Itanhaen" pelo consocio dr.  Edmundo Krug; uma photo- 
graphia do Padre Ildefonso Xavicr Ferreira, pelo dr Eugeuio 

. Egas e um exemplar da "Organisação Judiciaria do Estado de 
S. Paulo" pelo dr Deocleciano Seixas. Pelo coesocio beue- 
merito sr .  Julio Conceição foram tambem offertados ao Ins- 
tituto 12 exemplares da "Necrologia" de Alberto Lofgren de 
sua lavra. As offertas são recebidas com especial agrado. Na 
primeira parte da ordem do dia pede a palavra o consocio sr.  
d r .  Deocleciano Seixas c fundamenta um voto de pesar pelo 
fdllecimento do illustre consocio s r .  d r .  Meira de Vascoucellos, 
fazendo o elogio do saudoso extincto. O sr .  presidente submet- 
teu a votos a proposta daquelle consocio a qual foi approvada 
por unanimidade de votos. O consocio Mons. Ezechias Galvão 
da Fontorira inscreveu-se para, na proxima sessão, continuar a 
leitura do seu trabapho sobre os "Padres do Patrocinio". Em 
seguida pede a palavra o sr .  Affonso A .  de Freitas e apresenta 
a seguinte proposta: "Sr. Presidente. - Em Setembro de 1917, 
desta mesma cadeira que ainda occupo, tive a honra de soli- 
citar do nosso egregio Sodalicio suas cogitaçóes para a proxima 
passagem do Centenario da Independeucia do Brasil. e em 
Outubro do mesmo anno, propuz tambem que o Instituto to- 
masse a iniciativa de descobrir o paradeiro dos restos mortaes 
do padre Diogo Feijb, para que em 1922 os forasteiros que aqui 
apartarem em visita ao local da Indepeudencia não nos acoi- 
massem de ingratos á memoria do5 nosso pró-homens. Como 
o Instituto agiu na missão-Feijó ainda esti  na memoria de todos; 
quanto & primeira propoga, por circnmstaucisa varias, deixou 
de ter execuçáo e neste momento venho renoval-a, pois a glo- 
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riosa data centenaria bate,nos i porta e a verdade B que o 
Sodaiicio não pode nem deve assistir indifferente i sua pas- 
sagem. Em commemoração ao extraordinario acont~cimento 
nacional o colendo Instituto Historico e Geographico Brasileiro 
mantem em franca orçanisação o "Grande Diccionario Historico 
Geographico e Ethnographico do Brasil", cujo apparecimento 
assignalari, por certo, Bpoca luminosa na vida dos letras pa- 
trias, emprehendimento esse a que o nosso Sodalicio vem prer- 
tando seu incondicional apoio e coadjuvação no gráu solicitado 
pelo brilhante e esforçado congenere da Capital do Paiz". Mas 
essa intervenção minima do nosso Instituto na grandiosa com- 
memoração promovida pelo Instituto Brasileiro, não nos pode 
satisfazer inteiramente. Foi em S. Paulo que se fez a indepen- 
deucia do Brasil mercê do proverbial espirito de liberdade e 
da poderosa intervenção dos seus filhos na politica de 1822, 
e ao Instituto de S. Paulo, legitimo depositario das tradições 
paulistas, cabe a ardua mas patriotica missão de recolher os 
fastos da sua historia, estudando-os, commentando-os e escla- 
recendo-os para depois patenteal-os aos contemporaneos e aos 
vindouros na refnlgencia limpida da verdade meticulosamente 
perscrutada. Com a retirada de d .  João VI para a Europa, o 
principe regente e os politicos mais chegados ao poder, mos- 
trando-se incapazes de orientar o Brasil na directriz de uma 
reforma liberal estavel. quedavam-se Brresofutamente, vacil- 
lantes, perplexos ante os partidos antagonicos mergulliados no 
chhos das opiniões que se chocavam pregando desde a mais 
ferrenha re-colonisação até ao mais avançado systema federa- 
tiva republicano. E' nesse momento que intervem S. Paulo, 
dominando a situação e mudando por completo a politica na- 
cional, que se encaminha desde então, com segurança, para o 
elevado ideal da libertacão patria. José Bonifacio, vicezpresi- 
dente da jnnta governativa de S. Paulo, vao ao Rio de Janeiro, 
troca ideas com o principe regente, B chamado á mais alta 
cnlminancia do poder e os negocios publicos mudam iuteira- 
mente de rumo, percebendo-se para logo a firíneza com que se 
desenvolvia no sentido da realisação dos desejos do povo, que 
era q independencia do paiz. Após o mallogro, pela hostilidade 
de Pinto Peixoto, da tentativa de d.  Pedro e do seu ministro 
itinerante Resende, de fazerem a independencia nacional nas 
alterosas serranias mineiras, volta o principe regente para S. 
Paulo e o estndado - Independencia ou Morte - repercutiu 
victorioso das collinas do Ypiranga por todo o vasto dominio 
brasileiro, que se transformava naquelle momento em nação 
autonoma. A tarefa do Instituto Historico de S. Paulo parece- 
nos, deve ser a de patentear a acção do nosso torrão natal nesse 
periodo brilhante de nossa historia, atravez da biographia dos 
vultos extraordinarios que foram os seus factores, e do estudo 
conscienciosamente meticuloso do meio intellectual, moral e 
material paulistano que permittiu o desdobramento desses ho- 
mericos acontecimentos. Assim, pois, Sr. Presidente, tenho a 
honra de propor a V. Exa. e B casa: 1.' - A creacão de u m a  



Commissão que se encarregue - a) - de estudar, com o maior 
escrupulo, o meio paulista em confronto com o meio brasileiro 
no momento da Independencia; b) - de estudar a personalidade 
politica de cada um dos paulistas que desempenharam papel 
saliente na realisação do grande acontecimento; c) - de enfeixar 
esses estudos em trabalho homogeneo, que deverá ser editado 
pelo Instituto e distribuido por occasião do centenario. 2.' - A 
creação de uma Commissão que se encarregue de, obtido o iu- 
dispensavel apoio do governo do Estado e da in~inicipalidade 
da Capital, promover: a )  - a organisaçáo de um museu archeo- 
Iogico pela reunião de objectos que hajam pertencido aos vultos 
paulistas de 1822 e que, alem desse interesse patriotico, offereça 
o de desdobrar ante a visão dos vindouros curiosos, a vida 
material de São Paulo ao alvorecer do seculo XIX; b) - a 
construcção de um edificio de estylo barôco colonial, rigorosa- 
mente reproduzido de qualquer dos predios de architecturn 
iypica da cidade de S. Paulo de IR22, para nelle ser  installado 
o alludido musêu archeologico, e que ao mesmo tempo incuta 
ao forasteiro a ideia do que foi a pequenina Paulicéa colonial, 
cuja tradição deve ser religiosamente guardada". Posta em 
discussão e a volos é a proposta do Sr. Affonso A. de Freitas 
iinanimemente approvada, declarando então o Sr. presidente 
ficar aberta a inscripção, por espaço de um mez, para os srs. 
membros do Instituto que desejarem fazer parte das Commis- 
Ges a que se refere o projecto approvado. Os societarios pre- 
sentes srs. arcediago Ezrchias Galvão, Affonso A. de Freitas 
coronel Pedro Dias de Campos, Lellis Vieira e dr.  Baptista 
Reimáo pediram para serem considerados iuscriptos nas allu- 
*lidas Commissões. Nada ruais havendo a tratar, o sr. presidente 
dá por encerrados os trabalhos, marcando a proxima sessão 
para o dia 5 de Abril vindouro. Approvada em 5 de Abril dc 
1919. + Duarte, Arc. Metrop., Affonso A. de Freitas, Pedro 
Dias de Campos. - 

6.' SESSÁO REGIMENTAL EM 5 DE ABRIL DE 1919 - 
Presidencia do Sr. Affonso A. de Freitos - Aos cinco dias do 
mez de Abril de 1919 em sua Séde Social á rua Benjamin Cons- 
tant n.' 40. realisa ãs 20 horas e com a presença dos societarios 
srs. Arcediago Ezechias Galvão da Fontoura, dr. Domingos 
Jaguaribe, Afionso A. de Freitas, coroneis Pedro Dias de Cam- 
pos e João Leiiis yieira, drs. Vicente de Azevedo e Eugenio 
Egas, o Instituto Historico e Geographico de. S. Paulo a 6.8 sessão 
regimental do corrente anno. Presidiu os trabalhos o Sr. Af- 
foiso A. de Freitas que teve por secretãrios os srs. coronel 
Pedro Dias de Campos e João Lellis Vieira. Lida e posta ,em 
discussão, foi $em debate approvada a acta da sessão anterior. 
S o  expediente foram entregues ao conhecimento da casa di- 
versas offertas de livros, folhetos e joroaes, avultando de valor 
o que fez o digno consocio s r .  dr.  José Carlos de Macedo Soa- 
res, por intermedio do sr. d r .  Eugenio Egas, da "Voyage du 
Bresil", por J. B. Debret, obra hoje rarissima e valiosa. O Sr. 
Dacio Pires Corrêa offereceu um mauuscripto que pertenceu i 



Bibliotheca do saudoso arcediago dr. Francisco de Paula Ro- 
drigues contendo diversas peças oratorias de 1807 e 1811 e o 
discurso pronunciado na Sé de S.  Paulo, por orcasião da pos5e 
do capitão general Antonio JosC da Franca e Horta. Na pri- 
meira parte da ordem do dia pedz a palavra o s r .  d r .  Doming? 
Jaguaribe e diz quc, tendo occorrido ha dias o anniversario 
natalicio do illustre e virtuoso viee-prcsidcnte do  Instituto, sr. 
D. Duarte Leopoldo e Silua, propõe a consignação de um voto 
de homrnagcm de siia preciosa saude. Fala em seguida o sr .  
ar .  Eugenio Egas e diz ter sido, ha  ternuos, proccrado pelo sr. 
dr. Relfort de Mattos, presidente da "Sociedade Scientifica", 
que lhe propoz o fusionamcnto dessa associação com o Instituto 
mediante a crdencis dg bihliotbeca da "Scientifica" ao Sodali- 
cio e a acceita~ão, por parte deste, em seu quadro social, de 
todos os sorios daqiiella. A proposta de que é portador o sr. 
d r .  Eugenio Egas fica sobre a mesa declarando o s r .  presidenic 
que ella será cuidadosamente estndada pela Directoria depois 
do que será entregue A deliberação da casa devidamente ins- 
tiuida. Monsehor Esechias Galvão da Fontoura, que se achava 
inscripto para realisar a sna segunda conferencia sobre os 
"Padres do Patrocinio", depois, de fazer a summula do seti 
trabalho, pediu a transferrncia da leitura do mesmo para a 
sessão vindoura. Nada mais havendo a tratar o sr .  presidente 
encerra os trabalhos designando o rlia 22 do corrente, vara a 
effcctuação de 7.' sessão regimental do presente anno. + Duar:e, 
.4rceb. Metrop., Affonso A. de Freitas. 

7 "  SESSAO REGIMENTAI, EM 22 DE ABRIL DE 1919 -- 
Prrsidencin do Snr. D. Duarte 1,ropoldo - Aos 22 dias do mcz 
de Abiil de 1919, na séde social á rua Benjamin Constant n." 
40, rcalisa o Instituto Histo~ico e Geographico de S. Paulo a 
sua setima sessão regimental do referido anno. Os trabalhos 
tiveram inicio á s  20 horas tendo sido presididos pelo sr. d .  
Diiarte e secretariados pelos Srs. AfZonso A. de Freitas e te- 
nente coronel Pedro Dias de Campos. Lida e posta em discussZo 
foi approvada a acta da sess$o anterior. No expediente foram 
aprescntados dois exemplares da "Mensagem" ao Congresso 
Legislativo em 14 de Julho de 1918, pelo Sr.  Dr .  Altino Araii- 
tes, Presidente do Estado; um numero da "Verdade", edição 
especial, commemorativa da fiindacão da cidade mineira dc 
ItaiuM; diversos jornaes, folhetos e opusculos. O i!liistre in- 
ternacionalista, dr. Manoel Alvaro de Sb Vianna, socio bonorario 
e grande amigo do Instituto, ofirrtou k bibliotbeca do Sodalicio 
os "Annales Diplomaticos y IConsnlores" de Colombia, tomo 
3."; um volume da setima publicação da "Cornegie Endowment 
for International Peace"; "Collection de Tratados Publicos de 
10s Estados Cnidos de Colombia"; "O Brasil na frente Belga"; 
"O Centenario Nata!icio do S ~ n a d o r  Candido lfendes de AI- 
meida", pelo dr. Sá Vianna; "Pareceres", tomo 5.", pelo mes- 
mo; "Alagoas agradecida" e ainda outros trabalhos de não 
menor importaucia. Do mesmo ronsoçio, s r .  d r .  S i  Vianna, 
recebeu o Instituto diversas cedulas de pape! moeda do 1n1- 
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perio do Brasil, de Portugal e das republicas do Paraguay e 
Argentina; uma apolice do Estado de Alagoas do valor de 200 
reis e outra de igual valor, do Estado de Peruambuco. O sr .  
primeiro tenente Ary Gomes, do 2.' Batalhão da Força Publica, 
offertou tambem ao Instituto uma moeda de prata de cunho de 
1801. Não havendo assumpto para a primeira parte da ordem 
do dia, passa-se á segunda, sendo dada a palavra ao consocio 
sr .  conego Ezechias Galvão, que se achava iuscripto para pro- 
seguir na leitura do seu estudo sobre os "Padres do Patroci- 
uion. O orador subindo i tribuna, leu um bem elaborado es- 
tudo sobre o thema escolhido, pondo em f0cu a individualidade 
do Padre Diogo Feijó, exalçando-Pbe a figura de sacerdote vir- 
tuosw, politico de alta envergadura e patriota dos mais puros 
sentimentos. O trabalho do sr. arcediago Ezechias Galvão agra- 
dou francamente o auditoria, que o ~pplaudiu com calor ao 
terminar a sua crudita conferencia. Pediu em seguida a pala- 
vra o sr .  senador Luiz Piza e, abundando nas referencias feitas 
pelo orador precedente a proposito de Feijb diz prevalecer-se 
da opportunidade para declarar que o seu melhor empenho. 
como presidente da Commissão que descobriu os de~poios do 
grande paulista está sendo posto em acção para que o monu- 
mento em que deve repousar o Regente na cathedral, seja uma 
expressão concretizada dos sentimentos do espirito e do ca- 
rinho do paulista. .4 Clommissão receherá com agrado o auxilio 
que o Governo lhe prestar nesse sentido, e acceitará tamhem 
contribuições das municipalidades. Regeital-os seria desfeita 
mas recorrerA ao mealbeiro popular para que ao povo seja of- 
ferecida opportunidade de cumprir o seu dever de patriotismo. 
S. S. diz ainda esperar que até o fim do anno esteja concluido 
o sarcophsgo. o qual deve ser feito em S. Paulo com material 
paulista, obedecendo ao estylo da cathedral e, recebendo ua 
sua confecção toda a influencia da alma paulistana que assim 
gravará condignamente o seu respeito, admiração e culto a um . 
dos maiores brasileiros que brilham na bistoria nacional. Foi 
muito applaudido o discurso do sr .  Senador Luiz Piza. Eni 
seguida o sr.  Presidente dirige amistosas palavras de boas vin- 
das ao snr .  Francisco Barrios, presente á sessão como repre- 
sentante do Paraguay intellectual. O illustre visitante profere 
conciso e eloqueute discurso, agradecendo as palavras do  sr .  
Presidente e hypothecando o seu melhor entbusiasmo pela 
constante approximação mental das duas nações amigas. En- 
cerrada a sessão, foi pelo sr.  Presidente designa.do o dia 15 
de Maio para a realisaçáo da proxima reuniáo regimental. + 
Duarte, Arceb. Metrop., Affonso A. de Freitas, Lellis Vieira. 

8.' SESSAO REGIMENTAL EM 20 DE MAIO DE 1919 - 
Presidencia do Sr. ii. Duorle Leopoldo - Aos 20 dias do mez 
de Maio de 1919, na sbde social á rua Benjamin Constant u." 
40, realisa o Instituto Historico e Geosapbico de S. Paulo a 
sua 8.1 sessão regimental sob a prrsidencia do s r .  D .  Dtiarie 
Lt.opoldo, secretariada pelos srs. Affonso A. de Fraitas e Lellis 
Vieira. Estiveram pwsentes nos trabalhos os srs. drs. I.uiz de 



'Coledo Piza, João de Cerqueira Mendes, Dionysio (:aio da Fon- 
Feca, Moreira da Silva, Francisco Morato, Alberto Penteado, 
Mario Henriques, Vicente de Azevedo, Horta Junior e professor 
Ramon Roca Dordal. J.ida e posta em disciissão 6 approvada 
sem debates a acta da sessão anterior. No expediente o Sr. 1.' 
Secretario accusou a recepção de dois volumes encadernados 
de "La Biblia" de Mons. Antonio Martin; um mappa da "Fron- 
teira entre o Brasil e a Bolivia organisado segundo os traba- 
lhos das Commissões de 1871 e 1875, dirigidas esta, pelo coro- 
nel de Engenheiros Barão de Maracajú, e aquella pelo Capitão 
de Mar e Guerra Antonio Claudio Saido, offertados pelo dis- 
tincto consocio sr .  d r .  Alberto Penteado; 16 voliimeq da "Re- 
vista Historica" offerecidos pelo illustre consocio sr .  d r .  
Eugeuio Egas; 1 volume "O Problema Monetario no Brasil", 
da lavra do illustrado consocio sr .  dr.  Adolpho Aiigusto Pinto. 
Pede a palavra o sr.  Affonso A. de Freitas e apresentou as se- 
guintes proposições organisadas de accordo com o sr.  presi- 
dente para serem desenvolvidas nas sessões regimentaes do 
corrente anno em conferencias de divulgação de assumpto: 
1." - Quem era o sorocabano Beato Manoel Ribeiro?; 2." - Bar- 
tholomeu Lourenço, o padre voador, era Gusmão?; 3." - Bar- 
tholomeu Bueno da Silva, o Anhauguera, e sn3s entradas nos 
sertões dos Guayás; 4." - Os prodromos da Lei do Ventre Livre 
em S. Paulo; 5." - Qual o grán da intervenção do Padre Diogo 
Antonio Feijó na revoluç2o paulista de 18427; 6." - Abreu Me- 
deiros prosador e dramaturgo sorocabauo; 7." - Houve mais 
de um paulista bandeirante de nome Domingos Jorge Velho?; 
8." - A acclamação de Amador Biieno e a politica paidista da 
epoca. O sr.  dr.  Luiz Piza declarou inscrever-se para àesen- 
volver a these 5.' na segunda sessão de Agosto; os srs. Affonso 
A. de Freitas, Lellis Vieira e Moreira da Silva declaram-se 
inscriptos para falarem opportunamente sobre as theses 4.', 2' 
e 6.'. Passando-se á primeira parte da ordem do dia o s r .  d r .  
Dionysio Caio da Fonseca pediu a palavra e agradeceu a sua 
designação para membro da Commissão da Revista e fundameu- 
tou um voto de pesar pelo fallecimento do almirante Alves da 
Camara traçando com grande brilho a figura do uotavel 
marinheiro brasileiro, autor de diversos trabalhos scentificos 
e technicos que muito honram a cultura e o patriotismo do emi- 
nente bahiano. A proposta foi acceita por unanimidade de 
votos determinando o sr. presidente a inserçáo, nas actas dos 
trabalhos, do voto requerido. Passando-se h segunda parte da 
ordem dos trabalhos, subiu A tribuna o orador inscripto, sr. 
Vicente de Paulo Azevedo para fallar sobre "Alvares de Azeve- 
do e o autor da Espuma Fluctuante". O orador prendeu a 
attenção do auditorio por cerca de 40 minutos, discorrendo s?- 
bre a personalidade literaria dos dois grandes poetas romanti- 
cos: frisou a 'disparidade de genio e de estro entre os dois e 
estuda a escola de  ambos, um hugoano e outro Byroniano, a 
infelicidade de um e de outro desapparecidos em plena flores- 
ceucia da vida. O orador foi muito applaudido e cumprimeu- 
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tado ao descer da tribuna. Nada mais havendo a tratar o sr. 
presidente encerra a sessão, designando o dia 5 de Junho para 
a reunião seguinte. (a.a.) + Duarte, Arceb. Metmp. Pedro 
Dias de Campos. 

9.' SESSAO REGIMENTAL EM 5 DE JUNHO DE 1919 - 
Presideneia do Sr. D. Duarte Leopoldo e Silua - Sob a presi- 
dencia do Sr. D. Duarte Leopoldo, secretariado pelos Srs. Ai- 
fonso A. de Freitas e tenente-coronel Pedro Dias de Campos 
realisa o Instituto Historico e Geographico de S. Paulo, aos 5 
dias do mee de Junho de 1919, a sua 9.' sessão regimental. To- 
maram parte nos trabalhos, alem dos membros componentes da 
mesa, os wnsocios sn .  drs. Ernesto Goulart Penteado, Vicente 
Melillo, João Baptista Reimão, Antonio Moreira da Silva e Justo 
Seabra. Lida e posta em discussão é approvada sem debates, 
a acta da sessão anterior. No expediente o sr. primeiro Secre- 
tario accnsa a recepção de um exemplar "Collecção das ires 
memorias principaes sobre a cultura do a'' escriptas pelo 
Marechal Aronche em 1833, offerecida pelo sr. Affonso A. de 
Freitas: "Diccionario Tbeologico" e "Esboços Juridicos" por 
José de Alencar, ambos os trabalhos offertados pelo consocio 
dr. Goulart Penteado: 'Xonsiderações geraes sobre a Biblia",. 
pelo dr. Carlos Rodngues: "Boletim Mensal de1 Museo Argen- 
tino": "Hepresentação ao Congresso Nacional", pelo Marechal 
Tbamnaturgo de Azevedo: "Memoria de1 Ministerio de Instru- 
cion Publica de Montevid&09': "Homens e cousas espirito-san- 
tenses", por Amancio Pereira e Iolhetos, revistas, etc. Ainda no 
expediente o sr. Affonso A. de Freitas refere que, procedendo 
j cla~if icação do arcbivo de estampas do Sodalicio teve a agra- 
davel surpresa de encontrar uma reproducção do monumento 
erigido em mèmoria do Visconde de Porto Segum, em Ipanema, 
por occasião da visita dos Condes d'En em 1884, e uma aqua- 
rella, reproducção de um "croqui$' traçado pelo sabio enge- 
nheiro e naturalista Dr. Carlos Rath, da velha e tradicional 
"Chacara da Gloria", ambas offertadas 0 a  jA algnns annos ao 
Instituto por disiinctos consocios. A gravura do monumento 
6 hoje rarissima e de poucos conhecida: quanto á aquarella 
não foi ainda imprensa e o communicante acredita ser a nnica 
reprodncção existente da Chacara, visto como o ,croquis pri- 
mitivo parece ter-se extraviado, o que a torna preciosa. Entre- 
tanto em considerações sobre o lendario solar da, Gloria diz 
o Sr. Affonso de Freitas que as   rime iras referencias por elle 
encontradas nos arcbivos datam de 1737 e constam de uma es- 
criptura de venda que em 1771 fez Manoel Pinto Gnedes, se- 
nhor e possuidor da "Chacara da Gloria" ao capitão-mór da 
cidade de S. Paulo, Manoel de Oliveira Cardoso. Por esta es- 
criptura sabe-se que o latifnndio adquirido pelo padrinho e 
protector do grande geographo paulista Francisco de Lacerda 
e Almeida. constituia-se de um "sitio cercado de vauos com 
todas as terras e pertences a elle pertencentes (sic) que cons- 
tam da carta de aforamento da Camara com seu cercado de 
pastos de cavallos e suas casas de vivenda de taipa de piláo 
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cobertas de telhas com 5 aposentos com 4 catres da terra, e 
assim mais com dois lanços de casas com taipas de pilão co- 
bertas de palha dentro dos vallos de traz das casas de vivenda, 
as quaes terras pertencentes ao dito sitio partem de uma banda 
com as terras de Gertrudes Maria de Siqneira, e de outra banda 
até intestar com o ribeiro que fica da banda da cidade ao p& 
do cercado e de outra banda com o ribeiráo de Tamanduatehy 
c da outra parte com a estrada e o que mais constar da carta 
de aforamento da Camara, o qual sitio e terras hoiiveráo elles 
vendedores por titulo de compra que dellas fiecrão s Antonio 
d% Silva Brito, e sua moher  Maria da Costa Lima com todas as 
confrontações que declaram na escriptura de compra .que del- 
le fizeram, feita pelo tabailiam Ignacio de Barros que escreveu 
neste mesmo cartorio em 1737 aos 12 do mez de Dezembro cuja 
escriptura entregarão elles vendedores ao dito comprador. para 
seu titulo e que assim e da mesma maneira que possuian~ o dito 
sitio e terras com cincoenta cabeças de gado vaccum entre 
grandes e pequerios e quatro catres como acima se declara e dois 
bancos grandes com todas as plantas que nelle se achar assim 
do mandioca como dos mais qiie no dito siliv se acham e uma 
canm e uma imilgem de San Vicente Ferreira com resplendor 
e cruz de prata, tudo vendiam, cediam e transpassaváo na pes- 
soa do dito comprador o sargento-m0r Manoel de Oliveira Car- 
doso por preço ir quantia de setecentos e ciucoenta mil reis em 
dinheiro de contado, moeda corrente, deste reino que confes- 
são elles, vendedores, marido e mulher, terem recebido." Do 
poder de Olivrira Cardoso passou a Chacara da Gloria a D. Ma- 
theus de Abrcu Pereira sendo, por morte do quarto bispo de 
S. Paulo, em 1824, incorporada ao patrimonio nacional.. Em 

' 1825 o 1." presidente de S. Paulo Lucas Antonio-Monteiro de 
Barros, avroveita a Chacara para abrigo de um seminario de 
meninas desvalidas, que se ficou chamando "Seminario da Glo- 
ria" e ainda existe na rua da Consolação onde se estabcleceu 
depois de ter funccionado por muitos aunos no edificio do an- 
tigo hospita! militar a rua do Aci~, hoje do Seminario e por 
algum tempo na casa que foi do Brigadeiro Tobias na rua hoje 
desse nome, antiga rua Alegre. Depois da mudança do Semi- . 
nario, a Chacara, accrescida com a Capella e torre que se vêm 
no desenho, jazem em abandono tendo inspirado, nesse estado, 
a Fagiindes lTarella, em 1861, o poema em prosa, "Ruinas da 
íiloria" reclieado de phantasias que mais se aproximam aos my- 
thos escandinavos que á theogonia indigena. Mais tarde ser- 
viram as desmanteladas edificaçíies e pastarias de abrigo á "Ca- 
sa da Polvora" transferida da rua da Liberdade e de iuvernada 
i tropa de primeira linha do exercito. Depois tudo foi arrasa- 
do e o latifundio, retalhado em lotes B transformado cm 1877 
em nucleo colonial, origem do hello e populoso bairro da Glo- 
ria no triangulo irregular formado pelos antigos leitos dos rios 
Cambncy. Ypiranga e Tamanduatehy. Na primeira parte da 
ordem do dia o sr. tenente-coronel Pedro Dias de Campos pedi11 
sua escripção para, em tempo opportuno, desenvolver a these 

- Quem era o sorocabano Bento Manoel Ribeiro - o dr. Vicen- 



te Melillo, inscreve"-se para failar sobre Bartholomen Bneno da 
Silva. o "Anhanguera" e suas entradas nos sertões dos Guayás 
e o dr. Justo Seabra declarou encarregar-se da these - A accla- 
mação de Amador Bneno e a politica paulista da 6poca. Não 
havendo materia para a segunda parte da ordem do dia o Sr. 
presidente declarou encerrados os trabalhos, convocando nova 
reunião para 20 do corrente. - (a.a.) + Duarte, Arceb. Metrop. 
Affonso A. de Freitas Pedro Dias de Campos. 

10.' SESSAO REGIMENTAL EM 20 DE JUNHO DE 1919 - 
Presidencia do  Sr. D. Duarte Leopoldo - Sob a presidencia 
do Sr. D. Dnarte Leopoldo e secretariada pelos srs. Affonso A. 
de Freitas e coronel Pedro Dias de Campos, presentes os srs. 
drs. José Carlos de Macedo Soares, Vicente Melillo, Jo io  Ba- 
ptista Reimão, Justo Senbra, A~tonio  Morcira da Silva e Bene- 
dlçto Calixto realisa, a 20 de Junho de 1919, o Instituto Histo- 
rico e Geographico de S. Paulo a sua decima sessão regimental. 
No expediente o Sr. primeiro secretario accuson a offerta á bi- 
bliotheca do Instituto, de diversos livros e opusculos. entre os 
quaes "As datas Matto-Grossenses de Estevão de Mendonça, em 
dois volumes; o Boletim de1 Servicio Geografico Militar da Re- 
publica de1 Urugnay; Boletim de1 Cnerpo de Ingenieros de  Mi- 
nas de1 Peru; Annnarios de Minas Geraes; Revista do Instituto 
Archeologico de Pernambuco; The Nationai Geographic Maga- 
zine; Boletim de Agricultura do Estado de S. Paulo; Annnario 
Estatistico do Estado do Ceará; Alguns Trabajos de 10s Misio- 
neiros Jesuitas en Ia Cartografia Colonial Espanola; La Nueva 
Epoca y 10s Destinos Historicos de 10s Estados Unidos, etc. Pelo 
consocio sr. dr. Vicente Melillo offertou ao Instituto um cader- 
no de, apontamentos da "Botica" Langard, de Campinas, em 
1824, onde, alem de um interessante receituario, apparecem no- 
mes de campineiros proeminentes naquella epoca, e uma recei- 
ta aviada para o "Padre Diogo" que parece referir-se a Diogo 
Antonio Feiió. Pelo distincto consocio honorario Sr. Dr. Dio- 
nysio Caio da Fonseca tambem foi offerecido ao Archivo do 
Instituto um exemplar do "O Paulista Official" n." 90, de 3 de 
Outubro de 1832. Na primeira parte da ordem dos trabalhos 
o Sr. Affouso A. de Freitas, referindo-se á data de 20 do Junho, 
primeiro anniversario da abertura do caixão que encerrava os 
restos moptaes do padre Feiió, fez diversas considerações so- 
bre a transladação dos referidos despojos, em tempo opportu- 
no, para o seu definitivo jazigo. Sobre o mesmo assumpto fal- 
lou o Sr. Benedicto Calixto pedindo ex~licacões. O Sr. Presl- 
derite, iisuiido da palavra, rcspondcu ao'sr. ~ a l i x l o  lornecendo- 
lhe as cxplicaq<irs pcdidas. O sr. dr. João Bnptista Rriniio pr- 
din ao sr. nrvsidrnlr da Vesn na r a  o considerar insrrinto afini ~~. - 

de, em rimá das proximas scssõ~s, ler o seu estudo sobre um dos 
factos mais notaveis da vida do Padre Domingos deAlbernaz, 
vulto proeminente na vida coloniai de S. Paulo e, por muito tem- 
po, vigario da parochia paulistana. Encerrando a sessão, o sr. 
presidente agradeceu o comparecimento dos srs. associados e 
designou o dia.5 do proximo mez para a nova reunião. - (a.a.) 
Affonso k de Freitas, Pedro Dias de Campos Lellis Vieira. 



11.' SESSAO REGIMENTAL EM 5 DE JULHO DE 1919 - 
Presidencia de Alfonso A. de Freitas - Sob a presidencia do  
Sr. Affonso A. de Freitas, que teve por secretarios os srs. tenen- 
te-coronel Pedro Diss de Campos e João Lellis Vieira, realisa, 
a 5 de Julho de 1919, o Instituto Historico e Geographico de S. 
Paulo a sua decima primeira sessão regimental daquelle anno. , 
Compartiram dos trabalhos os societarios srs. Senador dr. Luiz 
Piza, drs. José Torres de Oliveira, Moieira da Silya, J o d  Getu- 
lio Monteiro, Vicente de Paulo Vicente de Azevedo, Demetrio 
Jiisto Seabra, Vicente MeliUo e coronel Lndgero de Castro. Lida' 
a acta da sessão anterior 6 posta em discussão e approvada sem 
debates. Passando-se ao expediente, são accusadas as seguintes 
offertas: differentes numeros das.revistas do Institnto Histori- 
co d a  Babia, do Instituto Arbheologieo de Pernambuco e da 
Sociedade de Geograpbia do Rio de Janeiro; "Diccionario d8s 
Diccionarios" da Lingua Portuguesa de Jemnymo de Azevedo, 
1.' volume offertado por Affonso A. de Freitas; Bolletim de 
1'Amerique Latiue; Boletim da Secretaria da Agricultura; Li- 
mites de Matto-Grosso com Goyaz, pelo professor Philogonio 
Çorrêa; Relatorio da Camara Municipal de Campinas; La Nueva 
Epoca y los Destinos Historicos de 10s Estados Unidos, por 
Javier Prado. Ainds no expediente o sr. Affonso A. de Freitas 
apresenta d mesa um mappa inedito - "A Terra no Systema 
Planetario" -, trabalho de sua autoria, pedindo que, numa das 
sessões seguintes, visto a presente estar sendo presidida por sua 
senhoria, seja designada uma commissão para emittir parecer 
sobre o referido trabalho. O sr. dr. Torres de Oliveira. thesou- 
reiro do Instituto, apresenta o movimento financeiro da aggre- 
miação que fica sobre a mesa para receber o parecer da Com- 
missão de Contas. Passando-se i primeira parte da ordem do  
dia pede a palavra o sr. tenente-coronel Pedro Dias de Campos 
e diz ter lido num dos ultimos numeros da "Gazeta" desta Ca- 
pital, um excerpto bistorico sobre o Padre Jesuino do Monte 
Carmelo, firmado pelo consocio sr. Benedicto Calixto em que 
se procura fazer acreditar que tanto o Instituto Historico de S. 
Paulo como a sua "Revista" ignoram o lugar do nascimento do  
virtnoso padre do Patrocinio. Xas estantes do archivo da casa 
existem varias publicações e documentos qne esclarecem esse 
ponto biograpbico e em coníideração ao bom nome do Institu- 
to insolitamente ferido naquetla publicação, o orador pede ao 
sr. presidente que interpelle directamente a redacção da "Re- 
vista" afim de saber si realmente desconhece ella a naturalida- 
de do Padre Jesuino. O sr. presidente, que tambem 6 membro 
da commissáo de redacção da "Revista" respondendo ao illuí- 
trado con rade sr. coronel Pedre Dias de Campos disse que a 
redaccâo "Revista" e o Instituto não ignoram, não podiam 
ignorar a naturalidade de Moqte (Carmelo; de momento não lhe 
occorre A memoria todos os chronistas que trataram do assnm- 
pto, mas pode affirmar que as estantes da bibliobheca social es- 
tão cheias de referencias ao caso, citando os "Apontamentos 
Historicos" do erudito Azevedo Marques os quaes determinam 
até o dia, mez e anno em que veio ao mundo o virtuoso santis- 



. ta. Os srs. mmbros  do Instituto têm plena liberdade de ideias 
nos trabalhos destinados á "Revista" mas nem a redacçso nem 
o Sodalicio se obrigam a encampal-as: o proprio Sr. Callxto 
já tem formulado opiniões taes como a fundação da Capital 
Paulista por Martim Affonso que a maioria da Commissão de 
Redacção não acceita e nem por isso o facto deixou de ser con- 
signado nos annaes do Instituto. A referencia incriminada 6 
provavelmente a que appareee no volume l.*, de 1894, em arti- 
go intitulado-"Typos Ituanos" trabalho original e de profunda 
erudição, fonte em que têm anrido informções a maioria dos 
que, posteriormente, escreveram sobre a sgmpatbica e veneran- 
da figura do  padre Jesnino de Monte C h e l o :  mas essa refe- , 
renciã mio discute, e nem mesmo affirma que Jesiiino náo fosse 
natural de$antos. . O sr. coronel Pedro Dias declara-se satis- 
feito com as explicaçóes dadas pelo sr. presidente. Em obe- 
diencia As disposições estatuarias vae á commissáo de Syndi- 
cancia. a admissão de socios, afim de ser interposto parecer, a 
proposta referente ao sr.-dr. Djalma Forjas, assignada pelos srs. 
dr. JOSB Carloa de Macedo Soares. Affonso A. de Freitas e coro- 
rtel Pedro Dias de Campos. Prlo distincto consocio sr. dr. J o d  
Getulio Monteiro foi offertado ao archivo do Instituto um do- 
cumento manuscripto muito in3eressante para a historia da 
independencia do  Brasil assignada pelo ministro do imperio de 
1823, João Severiano Maciel da Costa. Em referencia a esse 
nome o sr. presidente trata ligeiramente do desterro de Feijó 
para o Rio de Janeiro em 1824, facto esse geralmente ignorado 
e que representa. um dos muitos ados  arbitrarios de Maciel. Em 
seguida pede a palavra o Sr. Lellis Vieira e falla longamente so- 
bre a viagem que fez a Conceicão de Itanhaen o Sr. Antonio 
Fons~ca,  redactor do "Correio Paulistano" e eriidito pesquisa- 
dor da Historia e Arcbeologin patria. Depois de se referir aos 
diversos factos observados pclo sr. Fonseca e de proceder á lei- 
tura de um curioso documento sobre a fundacão do Convento 
de Itanhaen. conclue o seu brilhante discurso com os seguintes 
periodos. Mas o sr. Fonseca não se satisfez com a visita ao 
velho convento de 1553, com as gentileza3 do digno sacerdote 
Padre Rippa, mostrando-!he varios obiectos de alto valor histo- 
rico, guardados aliis com grande carinho nelo dedicado paro- 
cho. Foi ainda ao digno delegado de policia que imalmente 
lhe fez  ver a eonheeida corda de Nossa Senhora da Conceicão 
de Itanhaen. toda de ouro lavrado e craveiada de pedras pre- 
ciosas e os brincos pingentes, grandes, com que se orna a ima- 
gem nos dias d e  festividades. E de 18, segundo as suas impres-- 
sões escriplas, volton o Sr. Fonseca maravilhado e satisfeito por 
ter visio todos esses objectd que lhe provocaram enthusiasmo 
no espirito de brasileiro e de paulista. Dias &pois um orgam 
vespertino noticiou que havia comdo o boato de que taes obje- 
etos tinham sido negociados com uma commissão estrangeira 
que andava por Itanhaen. Tal noticia não deixou de contristar 
aqoelles que conhecem os bistoricos obiectos e que os amam 
corno feliquias da n e a  terra. O proprio sr. Fonseca declara 
ao orador, a o  ler tal noticia, que era impossivel que houvessem 
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sido vendidos tae sobjectos e que lhe repugnava crer na veraci- 
dade do facto. Felizmente dias depois, o Sr. Antonio Mendes 
da Silva, d$no Presidente da Camara Municipal de Itanhaen, 
vinha pela mesma folha desmentindo semelhante boato ficando, 
pois, trapuillos os que se interessam pela conservação entre nós, 
das preciosas joias historicas. Agora, sr. presidente, diante das 
inverdades futuras que possam apparecer, imaginando os illus- 
tres filhos de Itanhaeu capazes de se despojarem daquelles obje- 
ctos, o que pelo seu e hombriedade repellem com 
energia, eu venho lembrar a conveniencia do Instituto suggerir 
ao patriotico governo do Estado, a acquisição daquelles objec- 
tos para o Museu do Estado ou, o que seria melhor, destinal-os 
ao archivo da Enria Metropolita~a. O sr. Presidente diz que a 
proposta do Sr. Lellis Vieira B digna de estudo e ficará sobre a 
mesa para ulterior deliberação. Pede a palavra o sr.  senador 
Luiz Piza e, faiiando sobre a eonclusáo da paz entre a% poten- 
cias que se degladiaram durante quatro longos annos, diz que 
o Instituto Historico de S. Paulo, corporaç50 eminentemente 
seientifiea congratula-se tambem com a paz firmada que viili 
trazer os melhores bcneficios para a humanidade. S. exa. se 
estende em brilhantes considerações sobre a acção do Direito 
nos povos moderrios e anlevê com a nova ordem social os me- 
lhores triumphos e as mais bellas conquistas de civilisação e . 
concordia. Falla sobre os prdfiindos ensiuamento.: do christia- 
nismo cujas palavras de suprema bondade hão de conduzir o 
homem para as sublimes aspiraçies do aperfeiçoamento e da 
virtude. Tratando ilmn bella demonstrxção das reformas so- 
ciaes que se hão de precipitar para o hem commuin, em expreo 
sões de grande alcance sociologico, estudando com profundeza 
o problema operario que hoje, mais que nunca, se impõe á solu- 
cão dos dirigentes dos povos. Nem se comprehende, continua 
S.Exa. a desigualdade irrelativa da vida como se observa no 
momento em que a pompa das grandes fortunas se contrasta 
violentamente com uma pohreza que não encontra justificativa 
na Bpoca moderna. O discurso do sr. dr. Liiiz Piza foi inter- 
rompido  ari ias vezes por applansos prolongados e as suas ulti- 
mas palavras foram pronunciadas sob vibrantesa!va de palmas. 
Nada mais havendo a tratar o sr. presidente encerrou a sessão, 
designando o dia 21 para a realisação da 12.' ren ião do eorren- 
te auno. - App. em 21-7-919 - (a.a.) Affonso A. d l  Freitas Lellis 

12.' SESShO REGIh6ENTAL EM 21 DE JU1.HO DE 1919 - 
Presidencin do Si.. Affonso 8. de Freitns - Aos 21 dias do mez 
de Julho de 1919, realisa, sob a presidencia do Sr. Affonso A. 
de Freitas quk teve por secretarios os srs. tenente-coronel Pe- 
dro Dias de Campos e João Lellis Vieira, o Instituto Historico 
e Geographico de S. Paulo a 112.' sessão regimental daauelle 
anno. Tomaram parte nos trnhalhos os consocios srs. drs. Af- 
fonso d'E. Taunay, Antonio Moreira da Silva. Jiisto Seabra, 
Beuedicto Calixto, dra. Maria Renotte, dr. Viceute de Paulo Vi- 
cente de Azekedo e Cnmmendador Leoneio do Amara1 Gargel. 



Lida e approvada a acta da sessão anterior pede a palavra o 
sr. Benedicto Calixto e diz sentir-se na necessidade de vir es- 
clarecer o topim da acta que acaba de ser lida em allusão a um 
trabalho seu publicado na "Gazeta" de 28 de Junho proximo 
passado. Escripto ha 20 anuos, quando o orador ainda não 
fazia parte do Instituto e que, portanto, ignorava terem os so- 
cios que escreviam para a "Revista" ampla liberdade de opi- 
nião sem que, entretanto, o Sodalicio assumisse inteira solida- 
riedade nos conceitos emittidos, reproduziu um dialogo que 
então maniivera com frei Joaquim, em que este dizia estar o 
Instituto e a respectiva "Revista" muito enganados quando affir- 
mava no  escripto assignado pelo dr. Antonio Auqusto da Fonse- 
ca, de ItÚ, ter o padre Jesuino do Monte Carmelo nascido nessa 
cidade e não na de Santos. Continuando com a palavra diz 
S. S. que esse trecho do seu trabalho veiu a lume, pres~ntemen- 
te, por iuadvertencia, visto ter sciencia da liberdade que a 
redacpéo da "Revista" concede aos seus societarios, que uella 
colalboram, na euunciaç8o dos assumptos tratados. Nestes ter- 
mos oede o orador aue. tomada em consideracão esta sua ex- 
plicação, seja a acta Lodificada nesse sentido. 'Pede em segui- 
da a palavra o sr. tenente-coronel Pedro Dias de Campos e diz 
considerar amplas e satisfactorias as explicações do nobre con- 
socio sr. Benedicto Calixto, concluindo por propor a retirada 
da acta de qualquer expressão que pudesse justificar a magua 
manifestada pelo Sr. Calixto. Passando-se ao expediente. foram 
aceusadas varias offertas de livros, folhetos e jornaes, destacan- 
do-se um volume do Archivo Nobiliarchico Brasileiro. orgaui- 
sado pelos Barões de i'asconcellos e offerecido ao Instituto por 
intermedio do cousocio sr. dr. Affonso Taunay; Annaes da Bi- 
bliotheca Nacional pelo dr. Basilio Magalhães; Inventario de 
Documentos relativos ao Brasil por Eduardo de Castro e Almei- 
da; Os Nossos Almirantes, pelo almirante Henrique Boiteux; 
Bolletin de1 Cuerpo de Ingenieros de Minas de1 Peni; A Villa de 
Conceição de Itanhaen, folheto impresso em 1871, sem nome do 
autor e que o offertante Sr. Benedicto Calixto affirma ter sido 
escripto por Antonio M. Fernandes. Não havendo materia pa- 
ra a primeira parte da ordem do dia, passa-se 6 segunda, sendo 
concedida a palavra ao consocio sr. dr. Vicente de Paulo Aze- 
vedo que se havia iuscripto para tratar. do "Roubo da CTUZ 
Preta". Subindo á tribuna S.S. prendeu a atteução do audito- 
rio por espaço de 40 minutos com a leitura do substancioso e 
interessante trabalho de reminiscencias academicas, rememo- 
rando o facto da remoção da Cruz Preta então plantada, segun- 
do a tradição, numa das esquinas da actual rua Quintino Bo-- 
caiuva para o valle do Anhangabahu. O orador foi muito ap- 
plaudido e cumprimentado ao descer da tribuna. Nada mais 
havendo a tratar o Sr. presidente encerrou asessão depois de 
declarar inscripto o sr. Lellis Vieira.para, na proxima sessão, 
desenvolver o thema proposto pela Mesa do Instituto: - Bartho- 
lomen Lourenço, o padre voador, era Gusmão? App. em 5-8-919. 
(a.a.) Affonso A. de Freitas, LeUis Vieira, Pedro Dias de 
Campos. 
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13.' SESSÃO REGIMENTAL EM 5 DE AGOSTO DE 1916 - 
Bresidencia do Sr. Affonso A. de Freitns - Aos cinco dias do 
mez de agosto de mil novecentos e dezenove, na sede social i 
rua Benjamin Constant n." 40, realisa o Instituto Historico e 
Geographico de S. Pua10 a 13:~scs~áo regimental do corrente 
anno. Estiveram presentes, alem de numerosos convidados os 
societarios srs. Affonso A. de Freitas, coronel Pedro Dias de 
Campos, drs. Ernesto Goulart Penteado, Antonio Moreira da 
Silva, Francisco Alves da Cunha Horta Junior, prof. Ramon 
Roca Dordal, Lellis Vieira, dra. Maria Renotte, drs. João Ba- 
ptista Reimão e Justo Seabra. Os trabalhos foram presididos 
pelo sr. Affonso A. de Freitas que teve por se-etarios os srs. 
tenente-coronel Pedro Dias de Campos e João Lellis Vieira. Li- 
da e approvada a acta, da sessão anterior, passa-se ao expedi- 
ente que constou da offerta á hihliotlreca do Instituto de diver- 
sos trabalhos impressos entre os quaes a "Historia de S. Pari- 
lo", resumo didactico de Rocha Pombo; "Annuario do d o ~ ~ e g i o  
Pedro II", annos 1, 2 e 3; '?Crise de Civilisação" conferencia 
pelo dr. Cassiano Accioly Monteiro; "Revista do Instituto His- 
torico de Matto-Grosso", anno 1.' tomo l.*; "Fibras Textis e 
Cellulose", por M. Pio Correia; ''Liga Maritima Brasileira", 
fasciculo n.' 144; "Educação e Ensino" e outros. Ainda no ex- 
pediente 6 lido o parecer da commissão de admissão de socios, 
opinando pela accejtação do dr. Djalma Foriaz na categoria cYe 
membro effectivo, ficando o referido parecer sobre a mesa 
aguardando o intertiseio regimewtal. Não havendo materia 
para a primeira parte da ordem do dia, o sr. presidente decla- 
rou iniciados os trabalhos da segunda parte, concedendo a pala- 
vra ao sr. Lellis Vieira,. que se achava inscripto para desenvol- 
ver a these "Bartholomeu Lourenço, o padre voador, era Gns- 
mão?" -. O distincto e operoso societario do Instituto subindo 
á tribuna absorveu a attenção do numeroso auditorio por espa- 
ço de quarenta minutos, desenvolvendo a these com abundan- 
cia de argumentação e provas, chegando á conclusão de que o 
grande santista Bartholomeu Lourenço jamais usou o appelli- ' 

do ,  Gusmáo. Na desenvolu~ão do seu minucioso e hrilhahte 
trabalho o sr. Lellis Vieira contestou com muita proccdencia a 
opinião dos historadores que affirmam ter sido a inquisição uni 
tribunal condemnatorio, não sendo tamhem verdade que Bartho- 
lomeu Lourenço houvesse sido perseguido do Santo Officio. Ao 
terminar a leitura do seu substancioso e ponderado trabalho, 
foi o orador calorosamente cumprimentado sendo suas ultimas 
palavras cobertas por uma prolongada salva de palmas. O sr. 
presidente declara o sr. dr. Justo Seahra inscripto para, na ses- 
são de 21 do corrente, desenvoluer a these proposta: - "A Ac- 
clama~ão de Amador ~ u è n o  e a politica paulista da época." - 
'iada mais havendo a tratar levanta-se a sessão. App. em 21) 
de Agosto de 1919 - (a.a.! - Affonso A. de Freitas, Ramon Roc:~ 
Dordal, Lellis Vieira. 



ACTAS 

14.' SESSAO REGIMENTAL EM 20 DE AGOSTO DE 1919 -- 
Presidencia do Sr. Affonso A. de Freilar - Aos vinte dias do 
mez de Agosto de mil novecentos e dezenove realisa o Instituto 
Historico e Geographico de São Paulo, na sede social a rua 
Benjamin Constant n.' 40, a nua decima quarta sessão regimen- 
tal do citado anno. Estiveram presentes, alem de elevado nu- 
mero de convidados, os eonsocios srs. senador Luiz Piza, .4ffou- 
so A. de Freitas, Ramon Roca Dordal, Lellis Vieira, Yons. Eze- 
chias Galvão da Fontoura; drs. Antonio Moreira da Silva, Dio- 
ngsio Caio da Fonseca, Mario Henriques da Silva, Maria Henot- 
te. Justo Seahra e João Baptista Reimão. A sessão foi presidi- 
da pelo sr. Affonso A. de Frcitas, que teve por secretarios os srs. 
LelIis Vieira e Ramon Hora Dordal. Xo expediente foi lida e 
approvada a acta da sessão anterior e accusadas as seguintes 
offertas ao Instituto: - "Ssnopse dos trahalhos da Csmara dos 
Deputados de S. Paulo"; - "Revista do Institiito Aistorieo e 
Feographico de Sergipe"; - "Legenda Uniforme para hlappas 
Arc~iicoiogicos da Republica Argentina" - e "Alhiim Illustrado 
da ICoppanhia Panlista de Estradas de Ferro". O sr. p r~s idrn-  
te poz em discussio a proposta que estava sobre a mesa, refe- 
rente á admissão .do dr. Djaima Forjaz na categoria de socio 
effectivo do Instituto, acompanhada do parecer favoravel da 
commissão de admissão dc soeios. Não havendo quem sc ma- 
nifestasse sobre a proposta e parecer, foram os mesmos siibmçt- 
tidos á approvação da casa, proclamando em seguida o sr. pre- 

- . sidente o dr. Djalma Forjaz socio effectivo, a vista da approva- 
ção unanime. O sr. Lellis Vieira leu uma carta em qiie o con- 
socio sr. dr. Domingos Jaguaribe o felicita pela sua conferencia 
da sessão de 5 de Agosto - "Bartholomeu Lourenço era Gus- 

mão?" e lembra a conveniencia do Instituto Historico promo- 
ver a mudanfs dos nomes das diversas vias publicas que tra- 
zem o nome de Bartholomeu Gusmão para Bartholomeu Lou- 
rcnso. Na primeira parte da ordem do dia, moos. Ezeehias 
Calvão leu um trabalho intitulado - "A Provincia Ecclesiastica 
de São Paulo", destinado pelo autor ao 7." Congresso de Geo- 
graphia a realisar-se em Rello Horizonte, no proximo mez de 
Setembro. Na segunda parte da ordem dos trabalhos foi dada 
a palavra ao sr. dr. Justo Seabra, que sc achava inscripto para 
desenvolver a these - "A Acclamaçáo de Amador Bueno e a Po- 
Sitica Paulista": O orador começou agradecendo ao Instituto 
a sua eleição de socio effectivo, passando em seguida a tratar 
de Anchieta, o penetrador dos mysterios das selvas, o doce ca- 
techisador do gentio; lemhrou a destruição do imperio do Guag- 
rá por Antonio Raposo, estudando as  origens e as eonsequen- 
cias desse acontecimento, passando finalmente a analysar os 
factos que levaram os paulistas a pretenderem a criação de um 
reino, separando-se da velha metropole. Ao terminar o seu 
interessante estudo, o orador foi muito felicitado e applaudido 
pelo auditorio. Nada mais havendo a tratar o sr. presidente 
encerra os trabalhos, declarando ficar o sr. Coronel Fedro Dias 
de Campos para na sessão de 5 de Setembro. desenvolver a the- 
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se proposta - "Quem era o somcabano Bento Manoel Ribeiro?".. 
Approvada em 5 de Setembro de 1919. - a .  Affonso A. de 

15.' SESSKO REGIMENTAL EM 5 DE SETEMBRO DE 
1919 - Presidencia do Sr. Affonsü A. de Freitas - Aos cinco 
dias do mez de Setembro de 1919 em sna séde social i rua Ren- 
jamin Constant n." 40, reune-se ás 20 horas, o Instituto Histori- 
c0 e Geographico de S. Paulo em sessão regimental. Estive- 
ram presentes os societarios srs. senador Luiz Piza, Affonso A. 
de Freitas, Ramon Roca Dordal, Coronel Pedro Dias de Cam- 
pos, drs. Antonio Moreira da Silva, Francisco Horta Jnnior, Vi- 
cente de Azevedo, Lellis Vieira, Dionysio Caio da Fonseca, 
Commendador Leoncio do Amaral Gurgel, Lucio Moreira de 
Dlello, dr. Justo Seabra, alem de elevado numero de convidados 
entre os quaes os srs. dr. Pinto Nasario, representando o sr. dr.  
Presidente do Estado, general Luiz Barbedo, tenente-coronel 
Paula Ferreira, majores Coriolano de Almeida, Siqueira Cam- 
pos. capitães Genesio de Castro e familia, Baptista Cepellos, Jo- 
sé Maria dos Santos, coronel Graça Mhrtins, Dacio Pires Gorrêa, 
senhoritas Odette e Maria de Freitas, Albertina Alfieri, America 
Lemos e senhora Dias de Campos. Os trabalhos foram presidi- 
dos pelo Sr. Affonso A. de Freitas, que teve por secretarios os 
srs. tenente-coronel Pedro Dias de Campos e professor Ramon 
Roca Dordal. A convite do sr. presidente tomaram assento & 
mesa os srs. general Luiz Barbedo e dr. Pinto Nasario, represen- 
tante do sr. presidente do Estado. Aberta a sessão 6 no expe- 
diente lida e approvada a acta da sessão anterior e accusada a 
offerta de diversos livros e opusculos que B recebida com es- 
pecial agrado. E' lido tambem um officio da directoria do 
Club dos Funccionarios Pnblicos convidando o Instituto a fazer 
se representar na sessão civica que aquella sociedade realisarb 
a 7 de Setembro em commemoração i data anniversaria da In- 
dependeucia do Brasil. Na primeira parte da ordem do dia 
o sr. presidente refere-se passagem do 97." anniversario d a  
proclamação da Iudependencia politica do Brasil e concede a 
palavra ao sr. commendador Leoncio do Amaral Gurgel que, 
subindo á trihuna, produz uma interessante palestra sobre o 
mesmo assumpto, sendo as suas ultimas palavras cobertas por  
calorosa salva de palmas. Na segunda parte da ordem dos tra- 
balhos o Sr. tenente-coronel Pedro Dias de Campos occupa a 
attenção do numeroso auditorio por espaço de cerca de uma 
hora com a leitura do  seu trabalho sobre a personalidade d o  
heroe das campanhas do sul, Bento Manoel Ribeiro, sendo ella 
recebida com demonstração do melhor agrado e o orador ap- 
conferencista exgottou o assumpto tomado por thema, apresen- 
plaudido com enthusiasmo ao descer .da tribuna. O illustre 
tando magoifico trabalho que é uma resenha brilhante e com- 
pleta da vida militar do valente sorocabano Bento Manoel. O 
sr. presidente declara o sr. Senador Lniz Piza inscripto para, 
na sessão de 20 do corrente, discorrer sobre o thema - "O gr iu  
da interferencia do Padre Feijó na revolução de 42" e, ao en- 
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cerrar os trabalhos agradece o comparecimento do sr. repre- 
sentante do chefe do Estado, do sr. general I.uiz Barbedo e a 
presença dos demais convidados. Approvada a 20 de Setembro 
de 1919. - fa.a.) - Affonso A. de Freitas, Pedro Dias de Campos. 

16: SESSAO REGIMENTAL EM 20 DE SETEDIRRO DE 
1919 - Presidencia do Sr. Affonso A. de Freitar - Aos 20 
dias do mez de Setembro de 1919 realisa o Instituto Historico 
e Geographico de S. Paulo a sua 16.' sessão regimental do mes- 
mo anno. Os trabalhos foram presididos pelo sr. Affonso A. 
de Freitas e secretariados pelos srs. coronel Pedro Dias de 
Campos e Lellis Vieira com a presença dos srs. consocios se- 
nador dr. Luiz Piza, dr. Antonio Moreira da Silva, mons. Eze- 
chias Galvão da Fontoura, drs Francisco Alves da Cunha Horta 
Junior e Demetrio Justo Seabra e de elevado numero de couvi- 
dados entre os quaes os srs. general Luiz Barbedo, tenente JosB 
Theopbilo Ramos, pelo commandante do 2." Batalhão, drs. José 
Henrique de Sampaio, Jos& de Paula Leite de Barros, Salvador. 
Piza Filho, Paulo de Toledo Piza e Artigas, Genesio de Castro 
Lima, Ignacio Bueno Penteado, Mario Salles Penteado, Dacio 
Pires Comêa, Domingos Pires Corrêa, Angelina Salles Pentea- 
do, Helena SallesPenteado e Octavio Rodrigues dos Santos. Li- 
da e posta em discussão &, sem debates, approvada a acta d a  
sessão anterior. No expediente o sr. 1." secretario accusa o re- 
cebimento de diversos livros e opusculos, destinados B Biblio- 
thera do sodalicio, distinguindo-se dentre elles o - Boletim Meu- 
ia1 do Museu Social Argentino, anno 7.", tomo 7." -; Revista do  
Instituto Archeologico de Pernambuco, vol. correspondente a 

e 1919 -; Revista do Centro de Cultura Seieutifica e um exemplar 
do n." 145 da Liga hlaritima Brasileira. O sr. dr. Paula Leite 
de Barros offereceu ao Instituto um exemplar do seu paciente 
e precioso trabalho mural - "Notas Extrahidas da Genealogia 
Paulistana de Silva Leme". Ainda no expediente o sr. presi- 
dente entrega á..apreciação da casa um fragmento de tubo de 
papelão betumado, encontrado junto e a cavalleiro da pyramide 
do Piques, nas obras de embellezamento que, sob a direcção do 
architecto dr. Viclor Dubugras ali se estão procedendo. Diz o 
Sr. presidente que, tendo visitado aquellas obras ali encontrou 
o referido cano que acabava de ser desenterrado: pediu-o ao . 
empreiteiro dr. Dubugras que lhe cedeu da melhor vontade e 
agora o apresenta ao Instituto como documentaçãc interessan- 
te e valiosa para a historia do progresso da Cidade. Continu- 
ando com a palavra, diz o sr. presidente ter-se referido, numa 
das suas palestras realisadas no anno passado, sob o thema - 
"Remiuicencias da Velha Paullcba" - a esse encanamento de 
papelão, sendo pois, com intima satisfação que hoje exhihe 
prova palpavel e convicente da acertada orientação de suas 
perquiriçóes nos dominios mal sondados do nosso passado. O 
fragmento do tubo pertencia ao encanamento de 8" inaugurado 
a 2 de Dezembro de 1868 e destinado a adduzir as amas do. 
tanque do Bexiga, tambem conhecido por tanque Reuuo, para 
o chafariz do  Campo da Luz e tambem para alimentar o lago 
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central do Jardim Publico; passava junto e a cavalleiro da py- 
ramide, lançando um ramal para abastecer á meia bacia de 
onde emergia a coliinina memorativa e alimentar o chafariz do 
Piques, substituindo a nascente captada em 1814 pelo marechal 
Midler e que em data muito anterior a 1868 já havia inteiramen- 
te desapparecido. O encanamento de papelão era muito rudi- 
mentar e nunca chegou a funccionar com regularidade. Entre- 
tanto' náo era elle a primeira tentativa que se fazia no sentida 
de se dotar S. Paulo com o serviço de aguas: desde os tempos 
coloniaes vinha o governo da cidade preoccupan30-se com o 
abastecimento á popdação, chegando mesmo nos primeiros pro- 
jectos a cogitar da captação dos rios Ypiranga, Cambucy e La- 
vapés, mas as obras mais notavcis e uteis que se reaiisaram 
antes de recorrermos aos mananciaes da serra da Cantareira, 
foram os marcos fontenarios construidos pelo presidente Ho- 
mem de Mello, em 1864, e, principalmente, a addueqão para o 
chafariz da Misericordia, levada a effeito em 1792 pelo lenda- 
rio Thebas, que era, na epoca o grande architecto da cidade 
Não havendo materia para a primeira parte da ordem dos tra- 
balhos, passa-se á segunda, sendo dada a palavra ao sr. senador 
1,uiz Piza, que se achava inscripto para falar sohre o "Grán da 
interferencia do padre Diogo Antonio Feij6 na revolução de  
1842". S. Exa. subindo á tribnna discorreu brilhantemente so- 
bre a figura excelsa do grande paulista e patriota que foi o pa- 
dre Feijó. Relativamente á origem do eugeitado da rua d a  
Freira, diz o orador que todas as presumpções levam a affirmar 
pertencer elle á illustre familia dos Camargos. Até a propria 
acçiio do padre Diogo, a sua visão, a inflexibilidade de caracter, 'b 
a decisão prompta, fazem lembrar o genio voluntarioso e rispi- 
do de Fernão de Camargo, o Tigre, e do juiz ordinario-Pedro 
de Camargo. Refere-se, em seguida, longamente, h vida publica 
de Feijó, descrevendo-a desde a partida para a metropole; do 
deputado paulista ás Cortes de Lisboa até i memoravel sessão 
do Senado em que o velho senador e ex-regente do Imperio, 
acabrunhado de corpo pelos males physicos, mas em plena in-' 
teireza do seu espirito vigoroso e clarividente, assume todas as 
responsabilidades decorrentes da revolta de 42, si bem que não 
fosse elle o seu promotor. Em vibrante peroração .o illustre 
trihuno exhorta a geração moderna a seguir os exemplos do 
grande paulista no seu espirito de eqnidade e respeito pela 
igualdade humana. O orador, ao descer da tribnna, é calorosa- 
mente applaudido pelo auditorio. O sr. presidente, ao encer- 
rar a sessão, declara inscripto o consocio sr. dr. Baptista Rei- 
mão para na reunião de 5 de Outubro proximo, fallar sobre a 
individualidade, do padre Domingos de Albernaz. - (a.a.) - + Buarte, Arceb. Metrop., Affonso A. de Freitas, Pedro Dias 
dc Campos. 

PRIMEIRA SESSXO REGIMEXTAL EXI 5 DE FEVEREIRO 
DE 1920 - Aos cinco dias do  mez de Fevereiro de mil nove- 
ccn'os e vinte em sua séde ~ o c i a l  a rua Benjamin Constant n." 
40. realisou o Instituto Historico e Geographico de S. Paulo 



a sua primeira sessáo regimental daquelle anno. Presidiu os 
trabalhos o sr. Affonso A. de Freitas que teve por secretarios os 
srs. coronel Pedro Dias de Campos e dr. Vicente Melillo. No 
expediente são feitas diversas commuuicações e accusada a 
offerta 6 bibliotheca do Instituto, pelo consocio sr. dr. Enge- 
nio Egas, dos seguintes trabalhos: - "Manual do viajante em 
Portugal" por L. de Mendonça e Costa; "Plano de Granada Ara- 
be", por Luiz de Lweua; "Espagna-Portugal"; "MusCs des Ar- 
chives Naeiouales"; Mappa breve da Luzitania antiga e Galliza 
Bracareuse"; "Memorias para as cortes luzitanas em 1821": 
"Collecção de 23 retratos de brasileiros iiiustres"; "Paris et 
son environs"; "Catechese leiga e catechese catholica"; "Co- 
pia de um projecto de constituição encontrada oo bolw de um 
soldado rebelde da Bahia"; "Diversos documéntos relativos á 
proclamação da Republica no Brasil"; Documentos relativos A 
estatua do padre Feij6. A valiosa dadiva do prestante consocio 
é recebida com especial agrado. Ainda no wrpediente o sr. 
presidente declara que o consocio sr. Beuedicto Calixto deve- 
ria ler, na sessão que se está effectuaudo, uma interessante com- 
mnnicação sobre um velho documento encontrado por S.S. nos 
archivos da Camara de S. Vicentc, referente ao anno de 1531 e ao 
cãsamento de Antonio de Mariz com isabel Velho. O operoso 
pesquisador da nossa historia não compareceu á sessão, mas en- 
viou o original do seu curioso trabalho ao sr. secretarip do I n e  
tituto, que passa a fazer a sua leitura. O trabalho do sr. Benedi- 
cto Calixto foi muito apreciado, sendo o final da leitura aco- 
lhido com uma salva de palmas. Passando-se 6 primeira parte 
da ordem do dia, usa da palavra o sr. dr. Vicente Melillo que, 
em rapido e commoveute discurso, commuuicou 6 casa a morte 
do nosso illustre consocio 'd. João Baptista Corrêa Nery, occor- 
rida em Campinas no dia 1." de Fevereiro, gisaudo a largos tra- 
$os o extraordiuario vulto do venerando prelado, uma das fi-  
guras mais brilhantes do clero e do pulpito brasileiro O ora- 
dor estudou a grande individualidade do bispo de Campinas 
desde os bancos do "'Culto a Sciencia", até á sua morte, mos- 
trando as grandes qualidades do seu coração e os grandes fei- . 
tos da sua operosidade iucansavel, não somente no exercicio 
do "munus" parochial como no grande descortiuo de sua alma 
de aposto10 e nos arroubos surprehendentes do seu patriotismo 
exemplar. Desde os ominosos tempos da febre amarella de 
1889 e 1892, o extincto prelado, em verdadeiros rasgos vicen- 
tinos, disseminou a caridade, lançando a pedra fundamental do 
Lyceu de Artes e Officios, soccorrendo os enfermos, amparando 
e educando os orphams daquella horrenda epidemia e veiu se 
impondo 6 admiração de todos pela majestade de suas virtudes 
e da sua palavra, em todos os grandes emprehendimentos da 
sua caridade evaugelica. Em Campinas como no Espirito- - Santo, em Victoria como em Pouso-Alegre, em Minas como na 
sua terra natal, d. Nery, creaudo escolas, fundando seminarios, 
disseminando creches, esforçando-se pela formação do clero. 
nacional, amparando e soccorrendo as classes necessitadas, dis- 
tribuindo a maucheias os thesouros inesgotaveis do seu cora- 
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ção, sempre voltado para os grandes ideaes da egreja redempto- 
ra e da patria extrernecida foi, como orador, como sacerdote, 
como cidadão e como patriota, uma figura culminante nas tres 
dioceses em que pontificou como principe da Igreja. O orador, 
depois de referir-se B dor que enluta o clero nacional e a cida- 
de de Campinas, descrevendo a apotheose de lagrimas e de ben- 
@os que cercou o seu enterro, na majestosa cathedral da Prin- 
ceza do Oeste, pediu que o Institiito, associando-se bs manifes- 
tações de pesar prestadas ao grande morto, encerrasse a sua 
sessão, officiando-se, nesse sentido, á sua exma. familia e ao bis- 
po auxiliar da diocese de Campinas, d. Joaquim Mamede da 
Silva Leite. Tendo m ido unanimemente approvada a proposta 
do sr. dr. Melillo, foi encerrada a sessão em signal de pesar pelo 
failecimento de d. João Nery. - (a.aJ - + Duarte, Arceb. 
Xetrop., Affonso A. de Freitas, Pedro Dias de Campos. 

2.' SESSAO REGIMENTAL E?? 20 DE FEVEREIRO DE 
1920 - Presideneia de D. Duarte Leopoldo - Sob a gresiden- 
cia do sr. D. Duarte Leopoldo, secretariado pelos srs. Affonso 
A. de Freitas e tenente coronel Pedro Dias de Campos reaiisou, 
a 20 de Fevereiro de 1920, o Instituto Historico e Geographico 
de São Paulo a sua 2." sessão regimental do respectivo perioao 
social. Estiveram presentes os societarios srs. arcedidgo Eze- 
chias Galvão da Fontoura, senador Lniz Piza, drs. João de Cer- 
queira Mendes, Vicente MeliUo, Ernesto Goulart Penteado, Vi- 
cente de Paulo Viceete Azevedo, Jnsto Seabra e coronel Lellis 
Vieira. O sr. dr. Americo Brasiliense justificou, por carta, o 
seu não comparecimento á sessão. Foi lida e approvada a actx 
da sessão anterior e accusado o recebimento de diversas offer- 
tas, entre as qnaes "Essai de Mythologie ;Comparée", edição 
rara, de 1859, offerecida pelo consocio sr. dr. Ernesto Goulart 
Penteado; diversos volumes da "Revista do Instituto Historico 
e Geographico Brasileiro" e do da Bahia; "Fauna Paraguaya' e 
"Anales Cientificos Paraguayos", do dr. Moisés Bertoni; "Re- 
vista do Archivo General Administrativo de1 Uruguay", volu- 
me nono, e um volume da "Diplomacia Universitana America- 

+ 

na" pelo dr. José Lion Snarez. .4 Exma. Viuva Barão de Brasi- 
lio Machado offertou ao Instituto parte da segunda edição do  
"Quadro Historico da Provincia de S. Paulo" - do brigadeiro 
Machado de Oliveira, organisada pelo illustre membro do So- 
dalicio, sr. dr. Brasilio Machado. Na primeira parte da ordem 
do dia o sr. Affonso A. de Freitas pede sua inscripção para, 
na proxima sessão, proceder b leitura de um seu trabalho ine- 
dito intitnlado - A Constituição de uma Nacionalidade. - Não 
havendo inscripções para leitura de trabalhos na segtinda par- 
te da ordem do dia, o sr. presidente declarou encerrada a ses- 
são, designando o dia 5 do mez de março proaimo para reali- 
sar-se a nova renniáo. (a.a.) - + Duarte, Arceb. Iiletrop., Affon- 
so A. de Freitas, Pedro Dias de Campos. 

3.8 SESSÁO REGIMENTAL EM 5 DE MARÇO DE 1920 :- 
Presidencia do sr. d. D u d e  Leopoldo - A's 20 horas do dia 
5 de Março de 1920, em sua sede social á rua Benjamin Cons- 



tant n." 40, realisa o Instituto Historico e Geographico de S. 
Pauto a sua 3.' sessão regimental do referido anno. Presidiu 
o$ trabalhos S. Exa. o sr. D. Duarte Leopoldo, que teve por 
secretarios os srs. Affonso A. de Freitas e tenente coronel Pedro 
Dias de Campos, notando-se a presença de numerosos convida- 
dos e os societarios mons. Ezechias Galváo da Fontoura, coro- 
nel Lndgero de Castro, drs. Americo Brasiliense, FranciscoAl- 
ves da Cunha Horta, Joáo Baptista Reimão, Ernesto Goulart 
Penteado, Vicente de Paulo Vicente de Azevedo, Demetrio Justo 
Seabra, Ramou Roca Dordal e Dionysio Caio da Fonseca. , O sr. 
dr, Cerqueira Mendes justificou, por carta, sua ausencia. Ten- 
do o sr. coronel Lellis Vieira pedido a iiiversáo da ordem do  
dia, foi concedida a palavra ao sr. Affonso A. de Freitas para 
firoceder 4 leitura do seu trabalho inedito sobre a "Coustitui- 
ção de uma nacionalidade" - S.S. subindo H tribuna falou du- 
rante sessenta minutos, discorrendo .com a costumada compe- 
tencia sobre a evolução do povo brasileiro at6 o momento em 
que, amadurecido o espirito de liberdade em nossa patria, 6 
proclamada a sua independencia nas campinas do Ypiranga. 
Ao terminar a leitura do briihante estudo foi o orador farta- 
mente applaudido e cumprimentado. No expediente P lido um 
officio do sr. d. Joaquim Mamede, bispo auxiliar de Campinas 
agradecendo as  homenagens prestadas pelo Instituto Historico 
de S. Paulo d memoria de d. João Nery. E' lido, tambem, um 
parecer da respectiva Commissáo, opinando pela acceitação, 
em caracter de socios effectivos do Instituto, os srs. Drs. JosB 
Leite de Barros, José Mauoel da Fonseca Barros, José Henrique 
de Sampaio, Antonio de Qoeiroz T?lles, Roberto Moreira, Felix 
Soares de Mello e Geraldo Ruffolo. De accordo com os estatu- 
tos em vigor, o parecer fica sobre a mesa para vencer o respec- 
tivo interregiio. Assignada por numero legal de socios é en- 
dereçada d mesa a proposta de admissão de aocio correspon- 
dente, referente ao sr. dr. JosB Cbevallier. director da Universi- 
dade de Manáos. Passando-se á primeira parte da ordem dos 
trabalhos, o sr. dr. Vicente de Paulo Vicente de Azevedo com- 
munica H casa o fallecimento do illnstre paulista e notavel bo- 
mem publico, sr. Coronel Antonio Moreira da Siiva, socio fun- 
dador do Sodalicio, requerendo a inserção na acta dos traba- 
lhos de hoje, de um voto de saudade' e o encerramento da ses- 
são em signal de profundo pesar. A proposta 6 approvada por 
unanimidade de votos, declarando S. Exa. o Sr. Presid.ente en- 
cerrados os trabalhos em homenagem ao pranteado societario. 
(a.a.) + Dnarte, Arceb. Metrop., Affonso A. de Freitas, Pedro 
Dias de Campos. 

4,' SESSAO REGIMENTAL EM 20 DE MARCO DE 1920 - 
Presidencia do Sr. D. Dunrte Leopoldo - Aos vinte dias do  
mez de Março de 1920 realisou, em sua sede social á rua Ben- 
jamin Constant n." 40, o Instituto Historico e Geographico de  
Sáo Paulo a sua quarta sessáo regimental. Presidiu os traba- 
lhos o Sr. D. Duarte Leopoldo, secretariado pelos- Sn. Affonso 
A. de Freitas e tenente coronel Pedro Dias de Campos. Esti- 



reram presentes os societarios Srs. Senador Luiz Piza, Arcedia- 
go Ezechias Galvão d a  Fontoura, drs. Domingos Jaguaribe, João 
de Cerqueira Mendes, Ernesto Goulart Penteado, Demetrio Jns- 
to Seara, Americo Brasiliense, João Baptista Reimão, Franciscn 
Alves da Cunha Horta Junior, Djalma Forjaz e Leliis Vieira. . Iniciados os trabalhos com a leitura da acta da sessão anterior, 
foi ella approvada sem debates. O sr. presidente proclama so- 
cios do Instituto, de conformidade com a deliberação da casa, 
que approvou o parecer favoravel da respectiva commissão, os 
Srs. Drs. José de Paula Leite de Barros, José Nanoel da Fonsr- 
ca Barros, José IIenrique de Sampaio, Roberto Moreira, Geral- 
d o  Ruffolo, Antonio de Queiroz Telles Filho e Felix Soares de 
Mello. O novo socio sr. Felix Soares de Mello agradeceu a sua 
eleição e inscreveu-se para, na sessão de 5 de Abril proximo, 
fazer a leitura do seu trabalho inedito - "O Rio S. Francisco t. 
sua tradição" - O sr. Affooso A. de, Freitas fez Lima interes- 
sante communicação a proposito do encontro, por S.S., de uma 
nrna fuileraria, na Penha, entre a s  ruas Rodovalho Jnnior e 
Capitão José Cesario, no dia 18 do corrente, as primeiras horas 
do dia. Infelizmente o operario encarregado das escavações 
inadvertidamente partiu o precioso vaso mortuario. que era 
visivelmente feito com o barro turfoso da varzea do Tietê. Diz 
o communicanle ter encontrado os restos de um esqueleto. Dar- 
te dos quzes exhibe á assistencia, cujo estado denionstra sepul- 
tamento antiquissimo, provavelmente remontante a epoca an- 
terior ao descobrimento do Brasil. Os pedaços de craneo reco- 
lhidos são quebradiços, sem arestas, inteiramente friaveis: a 
dentadura foi encontrado perfeita e todos os dentes admiravel- 
mente conservados. Entretanto, o que o achado representa de 

, mais notarel para esclarecimento da Arcbeologia Paulista B o 
bem acabado da urna, demonstrando um elevado @au de adian- 
tamento na arte ceramica, até o presente não s;ipposto no abo- 
rigene piralininguara, assim como na de desenho, conforme se 
verifica pelas linhas reçularmente tracadas no interior do vaso. 
em cores fixas vermelha e negra, desenho em nada inferior 'aos 
melhores dos indio amazonicos. A curiosa communicação foi 
ouvida com muito ?"teresse pela assistencia. Pede a palavra o 
Sr. Dr. Doniingos Jaguaribe e lê o seu projecto de erecção, 
em Santos, de nm monumento a José Bonifacio, patriarcba da 
Inde~endencia,  reproduzindo tambem um parecer dado pelos 
srs. dr .  João hloraes, Arcipreste Ezechias Galvão e \Irashington 

. 
Luiz, eni que é transcripto um trecho do discurso de José Cle- 
mente fazendo o elogio funebre de José Bonifacio, onde o cha- 
ma "Pae da Patria" e "Fundador do Imperio". Fala em se- 
guida o sr .  Lellis Vieira, felicitando o venerando consocio pela 
siia constante operosidade no Instituto e diz que, a proposito 
do parecer citado pelo d r .  Jaguaribe, já o orador fez rcferencias 
nos artigos de refutação que escreveu, respondendo aos artigos 
que tem sido publicados no "Correio Paulistano", em que se con- 
testa o patriarchado de  Jose Bonifacio. Taes artigos já se en- 
contram em poder do secretario daquelle jornal para serem 
inseridos logo que terminem os de publicação contrrria. Ins- 



creveram-se para a ~eifura de trabakos, os srs. João Baptista 
Reimão,na sessão de 20 de Abril, sobre "Amador Bueno e a sua 
~OOW'', e o sr. Affonso de Freitas, numa das sessões seguintes, 
sobre "A cooperação de S. Paulo e a acção ds  Jose Bonifacio 
na pr6cFamação da Independencia". Nada mais havendo a 
tratar o Sr. Presidente encerrou a sessão. (aaf + h r t e ,  Ar- 
ceb.. Metrop., Affonso A. de Freitas, Pedro Dias dc Campos. 

5." SESSAO REGIMENTAL EX 5 DE ABRIL DE 1920 -, 

Presfdmeía do  Sr. D. Duarte Leopoido - Aos 5 dias do mee 
de Abrii de  192&, 4s 20 horas, no edifirio social á N a  Benjamin 
Constant n." 40, realisa o Instituto Hislo~ico e Geographico de 
S.  Paulo s sua 5." sessão regimental do corrente anno. Presidiu 
os trabalhos o sr. D. Duarte Leopoldo, que teve por secretarios 
os srs. Affonso A. de Freitas e tenente-coronel Prdro Dias de 

, Campos, contando-se no numero dos socios presentes os srs. 
Senador Luiz Piza, drs. Americo Brasiliense, Francisco Morato, 

' João Baptista Reimão, Vicente Melillo, Justo Seabra, coronel 
Lellis Vieira, commendador Leoncio Gurgel, Felix Soares de 
Xe l l~ ,  Djalma Forjaz (dr),  Geraldo Ruffolo e numerosos convi- 
dados e visitantes. Lida e approvada a acta da sessão anterior, 
é accusado o recebimenlo de um exemplar do trabalho do ope- 
roso consocio dr.  Mario Mel10 - "Rios de Pernambuco"; "O 
Centenario da Emancipação de Magoas", publicado pelo Insti- 
tnto Arqneologico Alagoano; "Annuario Estatistico de S. 
Paulo, anno de 1917", publicação da Rep. de Estatistica e AT- 
chivo de S. Paulo; "Algumas Notas sobre Etthnologin e Folk- 
Lore na Fiora e Ave-fauna do Brasil", etc. Nai primeira parte 
da ordem do dia o sr. tommendador Leoncio do Amara1 Gurgel 
pede a consignação de um voto de pesar, na acta dos trabalhos, 
pelo fallecimento de.D. Luiz de Orleans Bragança, recem-fal- 
lecido na Europa e de quem o orador realça o patriotismo e os 
meritos de escriptor e de scientista. A proposta do distincto 
mnsocio C acceita por unanimidade de votos, determinando o 
sr .  Presidente que fosse lançado em acta o voto requerido. 
Passando-se 4 segunda parte dos trabalhos 8, pelo sr. Presiden- 
te. eoncedida a palavra ao sr.  Felix Soares de %fel10 o qual, . subindo d tribuna, discorreu longamente sobre a região do baixo 
Sgb Francisco, fazendo o historico da grande via fluvial do 
Norte, desde sua descoberta até a abertura dos seus portos e a 
sua navegaçãp e empresas fluviaes, passando depois a tratar 
dos geographos e viajantes que o exploraram e da fauna e flora 
fluvial e terrestre ribeirinha. O orador occnpou a tribuna por 
cerca de uma hora, sendo fartamente applaudido ao terminar a 
leitora do seli interessante trabalho. Nada mais havendo a tratar 
foi encerrada a sessão, designando o s r .  Presidente o dia 20 do 
coriente para a realisa$ão da conferencia - "Amador Bneno 
e a sua bpoca" - these qnk devera ser tratada pelo d r .  João 
Baptista Reimão. Approvada em 20 de Abril de 1920. (a=). 
Affonso A. de Freitas, Pedro Dias de Campos, Vicente de Paulo 
Vicente de Azevedo. 



. . 
6.' SESSÃO REG¶.MENWL' EM 26 DE ABRII. DE 1920 - 

Presidencia do Sr. Affonso A. de Freitas - Aos vinte dias do  
mee de Abril de 1920, 4s 20 horas, na s6de social 4 rua Benja- 
min Constant n." 40, realisa o Instituto Historico e Geographico 
de S. Paulo a sua 6." sessão regimental do corrente anno. Pre- 
sidiu os trabalhos o sr .  Affonso A. de Freitas secretariado pe- 
los srs. tenente-ooronel Pedro Dias de C a m p ~ s  e Vicente de 
Paulo Vicente de Azevedo, com a presença dos societarios mona. 
Ezechias Galvão da Fontoura, dra. Maria Renotte, drs. JosC 
Torres de Oliveira, Americo Brasiliense, Francisso Alves da 
Cunha Horta Junior, professores Ramon Roca Dordal, Dionysio 
Caio da Fonseca, Geraldo Ruffolo e cir. João Baptista Reimáo. 
Lida e approvada a acta da sessão passada, 6 accusado o rece; 
himento de diversas offertas, entre as quaes sobrelevam-se o 
primeiro e segundo volumes do "Paraná-S. Paulo", memorial, 
laudo e relatorio da questão de limites entre S. Panlo e Para- 
ná, apresentados pelos Srs. drs. Ermelino A. de Leão e João , 
Moreira Garcez; "Serviço Sanitario de S .  Paulo", interessante 
e preciosa publicação official daquelle departamento de hygie- 
ne paulista; "Bulletin hlensuel des Institutions Economiques et 
Sociales"; "Boletim do Instituto de Engenharia", vol. 111; <'Bu- 
reau of Amencan Ethnology" e diversas outras obras. Ainda 
.no expediente é lido um officio da Sociedade de Medicina e Ci- 
rurgia de S.  Paulo, communicando a eleição da sua directoria 
para o anno social de 192011921. O Sr. dr. Roberto Moreira 
agradeceu por carta a sua eleição de socio effectivo, e o s r .  d r .  
Francisco Dlorato excnsou-se de comparecer á sessão, por mo- . 
tivo de força maior. Na primeira parte da ordem do dia o sr.  
ar. José Torres de Oliveira, thesoilreiro do Instituto, apresentou 
o balancete do movimento financeiro social durante o ultimo 
semesfre, pelo qual se. verifica existir em deposito o apreciavel 
saldo, em favor do Instituto, de rs. 14:541$450. Passando-se B 
segunda parte da ordem do dia, o sr.  presidente concedeu a 
palavra ao socio inscripto sr. dr .  João Baptista Reimão, para 
desenvolver a these: "Amador Bueuo e o seu tempo". Subindo 
á tribuna o orador, fazendo a apologia do grande paulista que 
foi o prototypo da lealdade. descreveu em minucias interessan- 
tes a indole da época, a lucta entre os camaristas e os jesuitas, 
o auxilio prestado por S.  Panlo aos pernambucanos nas guer- 
ras contra os hoUandezes. e a influencia dos Camargos na ad- 
miniiiração regional. O dr. Baptista Reimão, que occupou a 
tribuna por cerca de oitenta minutos foi muilo.applaudido e 
cumprimentado ao terminar a leitiira do seu brilhante e subs- 
tancioso estudo. Nada mais haverdo a tratar o s r .  presidente 
encerrou a sessão, depois de agradecer a presença dos srs. so- 
eietarios e convidados. Approvada em 5-5-920. (aa! Affonso b 
de Freitas, Pedro Dias de Campos, LeUis Vieira 
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