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ANCHIETA E A PACIFICAÇÃO DOS INDIOS 
José Torres de Oliveira 

A enunciação deste thema denuncia, desde logo, sua 
grande relevancia, pois foi do apaziguamento do 
selvicola, revoltado e vinga4iv0, que resultou a 

salvação da Capitania Vicentina, e, portanto, a salva- 
rão da incipiente nacionalidade brasileira, no anno 
de 1563. 

Para a consecução dede desideratum, do maior al- 
cance historico, praticaram os Padres Jesuitas, Manoel 
da Nobrega e Joseph de Anchieta, actos de tão sublima- 
da abnegação e de tão alto devotamento, que se lhes 
póde dedicar o elogio do poeta luso, dizendo que fize- 
ram "mais do que prometfin a forca humana" (1). 

Por um lado, não ha muito de que nos surprehen- 
dermos com a pratica destes actos heroicos, porquanto, 
quando os rnilicianos de Santo Ignacio de Loyola. tan- 
gidos por este illnminado servo de Deus, transpuzeram 
o Oceano e ingressaram nas selvas americanas, traziam, 
como programma, plantar, nestas invias e inhospitas 
paragens, a custa dos maiores sacrificios que se fizes- 
sem precisos, a Cruz do Redemptor, dando ensejo a que 
mais tarde, pudesse, em estrophes alcandoradas, cantar 
o poeta epico: 

* 

"Outras vezes no eterno itinerario, - O Sol que 
vira, um dia, no Calvario - Do Christo a Santa Cruz, 

( 1 )  ~ a i õ e s :  "Os Lusiados". Canto I.", est. I:, vers. 6.'. 



- Enfixva de vir dchar nos Andes - A mesq-s Cruz. 
abrindo os braccz grandes - Aos i!idios ri:hrits, 
nús (2). 

Mas, nesta empreza de paz e salvação que vamos 
esboçar, revelaram os mencionados Apostolos uma ener- 
gia e uma coragem verdadeiramente superiores, poiq 
elles eram os primeiros a estarem convencidos de que 
aos amotinados é que assistia a razão. 

Assim é que, referindo-se ao Padre Nobrega, diz 
o eximio chronista Padre Simão de Vasconcellos: 

"Estava persuadido o santo velho de que os Ta- 
moyos tinham a justiça da sua parte, e que Deus pugirti- 
va por elles, porque os Portuguczes h e s  quebraram as 
pazes, os assaltaram, cativaram e entregaram alguns a 
outros indios, seus contrarios, para que os matassem P 

comessem; e não havia arrependimento destes pec- 
cados". (3). 

Textualmente diz o Padre Anchieta: "Parece que 
la divina Justicia tiene atadas Ias manos alos Porto- 
gueses para que no se defiendan, y permitte qur !es 
tengan estos Castigues asy, por otros sus pecados, como 
maxime por Ias muchas sinrazones que tienen Iiecho a 
esta nacion, que, de antes, erã íiros amigos, salteando- 
10s y matandolos, muchas vezes con mltchas mentiras 
y vnganos". (4). 

E' facto incontestavel que, na época em foco, esta- 
vani em cheque e ameaçadas de corta e irremediavel 
destruição: S. Paulo, S. Vicente e todas as demais po- 
voações fundadas e habitadas por elementos colonisa- 
dores europeus. 

(2)  Castro Alves: "Espumas fluntuantes" - "Os Je- 
suitas". 

(3) Chronica da Companhia de Jesus, segunda edição de 
Lisboa, 1665, rol. 11, l iv.  111, n." 4. 

(4) Carta dc 8 de Janeiro de 1555, dirigida, de S. Vi- 
cente, ao Padre Geral, Diogo Laines; publicada, pela primeira 
vcz, em casielbano, nos Annaes da Bibliofheca Nacional, .i.cl., 
11; vertida para o portuguez e publicada no Diario Official, ern 
1888, por Teixeira de Mello. 



Esta desoladora sitiiação representava a justa repre- 
salia, dos nossos irmãos das selvas, contra as innume- 
ras barbaxidades de que sempre tinham sido victimas 
por parte dos colonisadores, que, duros e crueis, açu- 
lados por iuna desmedida cobiça, não recuavam diante 
da pratica das mais negras acções, como sejam: falsi- 
dades, traições, embustes, violaçúes de convenios de paz 
e a mais deshumana escravisacão dos pobres incolas. 

Nas "Informações" relata e commenta Anchietr 
"O que mais espant8 os Indios e os faz fugir dos 

portuguezes, e, por consequencia, das egrejas, são as 
tyranias que com elles usam, obrigando-os a viver toda 
a sua vida como escravos, apartapdo muiheres de ma- 
ridos. paes de filhos, ferrando-o*, vendendo-os, etc.; e. 
por isso, os Indios, para não tornarem ao seu poder, 
fogem para os mattos". 

Aliás, attesta o conspicuo historiador Theodoro Sam- 
paio, "a escravidão do indio em S. Vicente era institui- 
$0 que precedia a propria fundação da Colonia. João 
Ramalho e Antonio Rodrigues, aquelle estabelecido no 
campo, a cativar indios, com o auxilio da sua parentel- 
Ia semiselvagem, e este, estabelecido em TIMIURU', 
a vendei-os para outras feitorias, exploravam o rendoso 
trafico desde 1517, quando ambos vieram estabelecer-se 
no Paiz". (5) 

Nestas praticas criminosas e crueis porfiavam colo- 
nos e mamelucos, desobedecendo, uns e outros, aos en- 
sinamentos dos missionarios, affrontando-os e até pro- 
curando aggredil-os physicamente. 

"A vida da donataria, escreve o emdito historiogra- 
pho paulista Antonio de Alcantara Machado, era assim 
uma guerra continua: portuguezes contra indigenas, 
mazombos de Santo André e jesuitas; indigenas contra 
portuguezes; João Ramalho contra jesuitas e reinoes; 
jesuitas contra reinóes e João Ramalho". (6). 

(5) Conferencias do Centenario da morte de Joseph de * 
Anchieta, publicadas em 1900, pg 124. 

( 6 )  ''Anchieia em S .VicenteM - Memoria premiada pe- 
Ja Sociedade Capistrano de Abreu - Rev. do Inst. Hist. e 
Geogr. Bras., vol. 105, pg. 44. 



Este larnentavel estado de coisas antecedeu ao pe- 
riodo de que nos vamos occupar, e manteve-se, mais 
ou menos, o mesmo, pelos tempos afóra. 

Mas, em 1563, o Padre Rlanoel da Nobrega vio con- 
firmadas as apprehensões que h a  dois annos o affli- 
giam. 

Por este tempo, diz Simão de Vasconcellos, "na 
capitania de S. Vicente, especialmente na parte mariti- 
ma, tudo eram assaltos, mortes, e cativeiros, feitos pelos 
Tamoyos, os quaes, não contentes com isso, tratavam j& 
de accommetter toda a terra e apoderar-se della." (7). 

Os tamoyos, por sua fereza, sempre infundiram . 
muito pavor. 1531, Martim Affonso de Souza, 
quando de estada n Rio de Janeiro, arreceiou-se de 
affronta-)os, e, por esse motivo, apezar de forte capi- 
tão, preferiu abandonar as maravilhosas bellezas dai 
bahia guanabarina, e vir para a abra de S. Vicente, fun- 
dar a primeira colonia brasileira, no seio acolhedor dos 
nossos brandos guayanis. (8). 

Assim, o momento, que ora focalisamos, era tre- 
mendo e decisivo. 

Os inimigos eram numerosos, fortes e aguerridos. 
Mui fracos, ao contrario, eram os elementos d e  

defeza da colonia. 
No violento ataqiie dado a Piratininga no anno an- 

terior, em 1562 pelas hastes sob o commando de Ururay, 
irmão de Tibyreçh, e Jaguanaro, filho de Umray, du- 
rante o qual os inimigos carijds, tamoyos e guayanis 
dissidentes, chegaram a escalar a collina e quasi apo- 
derar-se da Villa, os colonos, indios fieis e mamelucos, 
com os jesuitas a frente, tiveram para amparal-os a 
lealdade, a bravura e o pirestigio do cacique recem-con- 
vertido e baptisado, Mai.tim Affonso Tibiriçá, secun- 
dado par João Ramalho, seu genro, nomeado chefe das 
forças em operações, e por toda a sua numerosa paren- 
tella. 

(7) Chronica, loc. citado. 
(8) Frei Gaspar da Madre de Deus: MEMORIAS PARA 

A HISTORL4 DA CAPITANIA DE S. VIGENTE, Lisboa, 1797, 
n . O  22. 



&se valiosissimo concurso, entretanto, agora falhn- 
va, porque Tibyreçá, desde 25 de Dezembro de 1562, 
era morto, e João Ramalho, descontente e humilhado, 
pela extincção. por acto de Mem de Si (1.560), do sei1 
bnrgo de Santo André da Borda do Campo (9), vivia 
retrahido e em attitude quasi hostil. 

Nestas conjiincturas, temendo-se ,pela desventurada 
sorte de seus discipiilos e cathecumenos, e vendo im- 
minentes o arrazamento e destruição dos nucleos de 
povoação, tão laboriosamente christianizados, afoitou- 
se o Padre Nobrega a pôr em pratica o seu velho proje- 
cto, de ir, pessoalmente, ao foco da rebellião, ás habi- 
tações dos inimigos, negociar com elles tratados de 
reconciliação, de paz e de amizade, que assegurassem 
a todos vida normal e tranquilla. 

Projecto de sonhador! 
Concepção aiidaz de idealista! mas, desses idealis- 

tas da CRUZ, que com "as grandes almas voltadas pr'a 
a amplidáo" (10) não enxergam diante de si senão o 
semiço de DEUS, a salvação das almas, o bem da  hu- 
manidade. - E o sonho se converteu em realidade! 

E a pacificação se fez, salvando-se, assim, um im- 
menso patrimonio de civilização e de christandade. 

Para isso, Nobrega, unindo-se ao seu preitante com- 
panheiro, ao caro ohjecto de suas santas predilecções, 
ao então ainda simples Irmão, Joseph de Anchieta, que 
tinha a vantagem de ser "grande lingoa braiilica", to- 
ma o caminho de Yperoig, que era o centro de conver- 
geneia de todas as nações das margens do Parahyba, 
confederadas para a destruição de Piratiuinga (11). 

(9) Tinha sido elevado i Villa, em 1550, por Thomé de 
Souza. 

(10) Castro.A!ves, loc. citado. 
(11) Como é sabido, seguindo o exemplo do inditoso Pa- 

dre João de Aspicuelia Navarro, que parece ter sido o mai? 
eloquente membro da turma loyolista de S. Vicente e o pri- 
nieiro que aprendeu e fallou a Iingna tupy, Anchieta tambem 
aprendeu a fallar essa lingiia, c tanto se aperfeiçoou no seu 
conhecimento, que escreveu uma grammatica, a primeiia co- 
nhecida desse idioma, remtado trabalho de grande valor. 



Xobrega e seu querido auxiliar fizercm-se de vela 
5 ~ .: para Yperoig na primeira oitava <a Paschoa. isto é, a 
. . 18 de Abril de 1563, 9 arinos depois da fundaçáo de S. 

Paulo. 
Acompanhemos os heroicos missiouarios nessa peri- 

gosa travessia e nessa arrojada empreza, deseiivolven- 
do, por esta forma. o assumpto ora focalisado. 

Para o exito de sua. delicada e temeraria missão, 
não dispunham, sem duvida, estes embaixadores da 

'onaer, paz, dos recursos á mio dos dip!omatas profiss: 
nem tinham recebido, para tanto, lições de qualquer 
Academia. 

Mas, tambem, não se lhes podia irrogar o qualifi- 
cativo deprimente wrn que, segundo attesta Pedro Les- 
sa, "o historiador Filipe de Cornines, o conselheiro e 
commensal de Luiz XI, definia os embaixadores: sim- 
plesmente - "uns honr:idos espiões". (12). 

Elles iam realizar a tarefa ingente, arrimados so- 
bretudo naqiiella força insi~pcravel, que tem o poder de 
deslocar ~nontanhas - a força da FE'. 

O trajecto de S.  Vicente a Yperoig não se effectuou 
em uma simples barca, como referem Simão de Vascon- 
celios e os clironistas que o copiam. 

Para essa viagem foram apparelhados dois navios: 
"dcs nnuios. bien aparejados", diz o proprio .knchieta. 

De canoa, e de canoa "pequefia", seguio adiante e 
somente até Bertioga, elle Anchieta, que ahi ficou du- 
rante 5 dias, exercitando, com outros padres., os deveres 
de seu ministerio, "enquanto se nparejaua 10s Nauios". 

Depois desta espera de 5 dias, isto é, a 23 de Abril, 
- embarcaram nos nauios e tomaram o riimo de Yperoig. 

Quem os conduzia? 
Simão de Vasconeellos, na "Vida do Padre Nobre- 

ga" e na "Chronica da Companhia de Jesus", diz que 
foi FRAXCISCO ADORNO - "nobre genovez, homem 
rico da terra, e grande amigu da Companhia". 

(12) Discurso de prranyrnpho da turma de bachareis de 
1506, pronunciado na Faculdade dc Direito de S. Paulo. 



Frei Vicente do SalvaUor (13). Pioberto Southey 
(I?), Rceha Pombo (iS), o Pe. Antonio Fraiico (16). 
Ilrazilio Machado, o mestre e orador incomparavel (17). 
Antonio de Alcantara Machado (18), e outros. sem duvi- 
da baseados nesta informação de Vasconcellos, repe- 
tem que foi Francisco Adorno. 

Entretanto, na "Historicl General de las Missiones". 
da autoria do Baron de Ilenrion, escripta em 1847, e ap- 
provada por Pio IX, se altribue esse-acto meritorio-a 
JOSE' ADORNO. 

O Padre Pedro Rodrigues, na "Vida do PADRE 
AXCHIETA", declara expressamenle que a viagem a 
Yperoig foi feita no navio de  "um homem de muito res- 
peiio, e virtude, e grande amigo dos Padres, por nome 
Jose Adorno, de nação italiana, da principal nobreza 
de Genova, tio do !zosso padre Francisco Adorno . (19). 

ANCHIETA, na carta que nos serve de guia, diri- 
gida ao Geral, Diogo Laines, falla no nauio de qize era 
Capitan Joseph Adorno, $0 de firo hermano Franciico 
Adorno. 

Frei Gaspar da Madre de  Deus, o illustre investi- 
gador, oecupa-se do mencionado José Adorno, dizendo 
que era um dos 3 ou 4 irmãos Adorno; que se casara 
cóm Catharina Monteiro, filha de Christovam Monteiro; 
que fundara, com sua mulher, a Capella de  Xossa Se- 
nhora da Graca, em Santos, e a de Santo Amaro, na 
Ilha do Guaibe, e que morrera com mais de 100 annos, 
envolto em nimbos de Predestinado (20). 

Parece, pois, em vista destes ultimos informes, que 
]?odemos affirmar, sem receio de duvida, que o intre- 
pido condiictor da apostolica missão era adornado com 
o prenome de JOSE'. 

(13) Historia do Brasil. ne. 178 ~~ -- ~~~ -. A ~ V  

(14; ~ i s t o r i a  do Brasil, vol. 1.;; 
(15) Historia do Brasil, vol. 111' pg. 385 
(lfi) "Vida do admiravel Pe. Joseph de  Anchieta". 
(17) Conferencias Ar?ciieianas, 1900, pag. 88. 
(18) "Anchieta em S .  Vicsnie" - Rev. do Inst. His!. e 

Geogr. Brasileiro - "01, 105, pag. 67. 
(19) Rev. do Ins!. A ~ i t .  e Gea-r. Brds., XXIX, 204. 
(20) Men~orias n." 82. 



Nem se diga que esta identificação é coisa de so- 
menos, pois não póde viver nublada, antes merece gran- 
de realce, na historia e na gratidão nacional, a figura 
inconfundivel daquelle que, abnegadamente, arriscando 
a propria vida, alliava e confundia a sua sorte com a 
dos benemeritos padres jesuitas. 

Gloria e glorio imperecível á memoria do nobre 
genovez JOSE' ADOmO ! 

Logo ap0s a partida, foram os navios acossados 
por uma tempestade e tiveram que se refugiar e pernoi- 
tar na ilha de S. Sebastião, ilha despovoada e cheia de 
tigres, informa Anchieta: "desplobnda e llena de mic- 
chos tigres". 

Novamente a caminho, no dia seguinte, que era 
Domingo, attingiram as primeiras povoações inimigas. 

O primeiia contacto com os Tamoyos foi auspicio- 
so qnasi cordial. 

Saudados por Anchieta em sua propria lingua, e, 
suentificados, assim do que se tratava, entraram os 
indios nos navios sem temor, permutaram refens com os 
recem-chegados, deixando nos navios alguns dos seus 
e dando desembarque aos padres e a 8 oii 9 portugue- 
zes, companheiros destes; indo, a seguir, a dar parte 
do que occorria aos seus chefes: "y sabicndo nlo q 
ircamos se metieró en los naicios sin temor e d ~ s p u e s  de 
ser de nosotros recebidos cõ pai e amistnd, sc fcc~ron 
a dar coenta de10 que passoua a sus principales", relata 
Anchieta. 

Uma vez em terra, os Padres travam conhecimento 
e entram em entendimentos com os principaes chefes 
da nação tamoya, os velhos morubichabas Caoqiiira, 
Pindobossú (o grande palmeira), Aymbiré e Cnnham- 
bebe. 

Dos navios em que tinham vindo, um voltou para 
S. Vicente, conduzindo, como refens. 12 mancebos ta- 
moyos, e outro, levando a bordo 5 dos principaes das 
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aldeias, tomou rumo do Rio de Janeiro, sem duvida 
para levar a esses pontos novas do apaziguamento enta- 
bolado. 

Os padres acolhem-se a casa de um indio principal, 
que Simão de Vasconcellos diz ser Caoquira, "o qual, 
embora gentio, informa, era de boa indole, capaz e de 
grande autoridade (21). 

Nesta habitação tiveram a felicidade de encontrar, 
installada, uma india, outr'ora presa e vendida como 
escrava, a qual, conhecendo já os Padres, de S. Vicen- 
te, não só dava delles optimas informações, como cui- 
dava de Ihes dar de comer e de precavel-os contra pos- 
siveis insidias dos seus. 

Sumida no anonymato, viveu e morreu esta presti- 
mosa auxiliar dos heroicos missionarios. 

Os indios tratam muito bem os padres, offerecendo- 
Ihes suas filhas e irmãs, como costumavam fazer para 
obsequiar aos hospedes. "Los indios, diz Anchieta,haziü 
nos todo e1 buen fraíamento possible a su pobreza e 
baixeza, offereciendo-nos sus hijas e hermanas". E fa- 
ziam esta offerta, de filhas e irmãs, com tanta insisten- 
cia que, dizÒ-mksionario, "Ias mas particularidades 
en este negocio ni es possible, ny expediente. . . (22). 

Recusando os padres este offerecimento, pelo seu 
voto de castidade, ficavam os selvicolas muito espanta- 
dos, não podendo comprehender "como era possiuel 
elles aborrecerem o que todos os outros homens a p ~ f e -  
ciam". São palavras de Simão de Vasconcellos. E os 
interpellavam; "ny Ias deseaes, quando uejs algunas 
hermosas?" conta Ancbieta. 

Em resposta os Padres mostravam as disciplinas, 
com que, flagellando a carne, refreavam os impulsos da 
concupiscencia. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . 

Neste ponto talvez um sorriso zombeteiro de pos- 
siveis leibras manifeste certa incredulidade quanto a 
força neutralisadora dessas disciplinas, parecendo mais 

(21) Chronica citada, vol. 11, livr. 111, n." 8. 
(22) Annaes da BibIiotheca Nacional, 11, pags. 84 e 85. 



plausivel attrihujr esse effeito i fraqueza da feiura de 
nossas patricias das selvas. 

Mas, não 6 assim. 
OS dotes physicos das nossas indigenas sempre des- 

pertaram a attenção dos viajantes e estrangeiros. 
Já Pero Vaz de Caminha, o escrivão da armada 

de Pedro Alvares Cabral, na carta de Porto-Seguro en- 
dereçada a D. Manoel, o Venturoso,"dando conta da 
descoberta e descrevendo a terra encontrada, põe em 
relevo as graças e os encantos das nossas indias. 

Depois de Ihes descrever a indumentaria, que, conio 
se sabe, era inteiramente negativa, toda paradisiaca, 
denunciando a mais completa innocencia, accrescenta, 
mais ou menos, o seguinte: "A feição delles (homens e 
mulheres) é serem pardos, maneira de avermelhados, 
de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nús, 
sem nenhuma cobertura; nem estimam nenhuma cousa 
cobrir.. . ; os cabellos seus são corredios. Andavam 
entre elles tres ou quatro moças, bem moças e bem 
gentis, com cabellos muito pretos compridos pelas es2a- 
duas.. . e tão limpas que de as nós muito bem olharmos, 
não tinhamos nenhuma vergonha. 

"Uma daqiiellas moças era tão bem feita e tão re- 
donda.. . e tão graciosa, que a muitas mulheres de nos- 
sa terra, vendo-lhe tais feições fizera vergonha por não 
terem as suas como ella. 

" . . .Andavam entre elles, continúa Vaz de Cami- 
nha, 4 ou 5 mulheres moças assim nuaq que não pare- 
ciam mal. . . e com tanta innocencia descobertas, que 
não havia alli nenhuma vergonha.. . . . . Os corpos seus 
são tão limpos e tão gordos e tão formosos, que não 
póde ser mais". (23) 

Por aqui se vê que o escrivão da armada cabrali- 
na não se limitou, como Pero Lopes de Souza, o escri- 
vão da esquadra de Martim Affonso, a encomiar a bon- 
dade do clima e a fertilidade da terra. 

(23) A integra desta carta vem na Historia do Brasil, de 
Rocha Pombo, vol. I, pagç. 159.176, e em Histerias de outros 
autores. 



!tZiiito o impressionou a parte esthetica dos primi- 
tivos povoadores, e, principalmente, a das povoadoras 
de nossas selvas. 

.- 
Alias, a ligacão de muitos europeus, especialniente 

portuguezas, com nossas primevas patricias, alguns dos 
quaes formaram, mesmo, familias numerosas, faz pre- 
sumir qne nellas havia bastantes encantos. 

E n6s, que temos visto correr diante dos olhos os 
"films" sertanejos do General Rondon, podemos affir- 
mar, sem receio de contestação, que as nossas indianas 
podem alistar-se, sem favor, nas graciosas phalanges 
do nosso delicioso bello sexo. 

Si não fosse o contacto da polirora com o fogo, 
sempre gerador de explosões e de incendios, não era 
muito de pasmar a virtude dos sacerdotes, pois erani 
elles idealistas, com as almas sempre voltadas para o 
exame e contempla(.ão de coisas altas, altissimas, trnn- 
scendentaes. 

E a historia dz Physiologia attesta que guardaram 
o celibato. toda a vida, d'entre outros, os grandes pen- 
sadores Pascal, Neaton, Platão, Lucrecia, Virgilio, Ho- 
racio, Miguel Angelo, Kant, Descartes, e que contrahi- 
ram casamento, só depois do apparecimento de suas 
melhores obras, Bacon, Goethe, La Fontaine. 

Mas, acceitemos a versão dos missionarios sobre 
o poder calmante das taes disciplinas, e passemos 
adiante, proseguindo na nossa narração. 

No dia 14 de Maio aboletaram-se os Padres na casa 
de um dos principaes que havia ido ao Rio, della sahin- 
do, por ordem deste, todos os moradores, e depois de 
ser a mesma casa bem espargida com agiia benta. "por 
estar m i ~ y  contaminada de mnertes, y ofros piccados 
que en ella serian ndmitEdos", diz Anchieta. 

Feita esta installaçáo, com caracter mais ou menos 
definitivo, emquanto, por um lado, trocavam, especial- 
mente o Provincial Manoel da Nobrega, como velho e 
superior, com os chefes indigenas, as primeiras ideias 
sobre as almejadas pazes, qiie faziam, nas horas vagas, 
os missionarios, notadamezte Anchieta? 



E' o que nos vai contar, suecintamente, em melo- 
diosos versos, Domingos José Gonçalves de Magalhães, 
Visconde de Araguaya, no seu poema epico "A Confe- 
deração dos Tamoyos": 

"Nessas horas do dia em que os Tamoyos, 
Depois da caça, juntos repousavam 
Sobre a fresca verdura, á sombra amiga 
Do bosque protector, vizinho á Taba; 
E sorvendo, e soltando o fumo odoro 
Dos tubos de taquara, que embotavam 
Cheios de seccas folhas de pituma, 
Que primeiro Nicot mostrou á França, 
Se aprazem a ouvir estranhos casos, 
E a memorar seus feitos e combates; 
Ancbieta, sempre attento a doutrinal-os, 
Alli apparecia, e lhes fallava 
D'alma, da vida eterna, do futuro, 
Do premio e do castigo alem da morte, 
Da gloria perennal, pura, celeste, 
Aos justos reservada, e, dos horrores 
Da gehena, em que os máos vão abysmar-se. 
E essa bella doutrina asseriso achava 
Na primitiva crenga desses povos, 
Que uma sancção alem da campa esperam. 
Contava-lhes de Christo a santa vida, 
Seu infinito amor aos homens todos, 
E o tremendo, sublime sacrificio 
Do seu sangue na Cruz, para salvar-nos; 
E jamais dessa morte elle fallava 
Sem que os olhos de lagrimas se enchessem. 
Como de Antão, nos ermos, a virtude 
Os coraçes das feras abrandava; 
Assim de Anchieta as vozes commoviam 
Os peitos desses homens da Natura, 
Aos mysterios de Deus tão bem dispostos. 



Para melhor ouvil-o, pouco a pouco, 
Erguendo-se da terra, se formavam 
Em torno ao padre em circulo compacto. 
E quando o eremita, respirando, 
Fazia alguma pauza em seu discurso, 
Questões sobre questões lhe dirigiam, 
Ora Pindobuçii, ou Caoquira, 
Sobre os pontos sublimes que os tocavam. 
Iguassii, que aprendera em S. Vicente 
A doutrina de Christo, a vida e as obras, 
Do sei1 saber ufana, ora chamava 
Mór attenção das companheiras suas, 
Ora Ihes repetia o que ia ouvindo, 
Como para gravar-lhes na memoria 
As cousas que mais gratas lhe soavam. 
Só Aymbiré em silencio tudo ouvia, 
Nas maximas cbristãs j i  meio instructo, 
E no fim perguntava ao missionario: 
- "Não conhecem acaso os Portuguezes 
Essa pia doutrina que nos pregas? 
Como pois contra nós em guerra assidua. 
Sem medo de seu Deus, crueis se mostram? 
Ou, só porque de Deus ao filho adoram, 
Lhes foi dado o poder de perseguir-nos? 
Mas se do Cko ás leis desobedessem, 
Que Deus é esse então que os deixa impunes, 
E vem por tua bocca ameaçar-nos?" 

"Livres fez Deus os homens, respondia 
O conspicuo varão; de livre impulso 
Quer Deus que os homens seus preceitos cumpram, 
Sem o que nenhum merito teriam. 
Nem todas essas arvores, regadas 
Pelas agoas do céo, dão fruotos doces; 
Mas vós, que os bons colheis para nutrir-vos, 
Não destruis os tronws dos acerbos; 



Nem o veneno da mandioca impede 
Que a arte a converta em salutar sustento. 
A grandeza de Deus dá vida a tudo, 
E tudo serve a Deus por modos varios! 
Elle tudo conhece, e a nenhum deixa 
Sem premio, ou sem castigo, noutra vida". 

Com estas e oiitras praticas continuas, 
Anchieta os dias seus santificava. 

Ora, effectivamente, por este tempo, tendo já cor- 
rido a noticia da vinda dos missionarios e da sua missão 
pacificadora, haviam chegado algumas canoas e outrw 
coniiniravam a chegar, cheias de gente, da$ muitas que 
tinham sido apparelhadas para o decisivo e extermi- 
nador ataque. 

&tas embarcações, de ciija existencia e preparo ti- 
veram os padres confidencial conhecimento logo que 
chegaram a Yperoig, eram, segundo informa Anchieta, 
em numero de duzentas ou mais, e tão grandes que 
comportavam, cada uma, 20, 25, 30, ou mais pessoas, 
portanto, cerca de 5.000 combatentes, "cõ sus armas y 
uictuallas". 

E, "por terra, esclarece Simão de Vasconcellos, eram 
todos os arcos que habitavam as ribeiras do rio Para- 
hiba, com pacto feito, que dessem todos juntos sem 
cessar até acabar com a Capitania, e senhorearem a 
terra". (24). 

Que medonha perspectiva! 
A 23 de Maio aportam as duas primeiras igáras, 

irazendo, uma, o cacique Pindobuçú, e, outra, um irmão 
do dono da casa onde os padres estavam alojados. 

Pindobuçú mostrou logo grande prazer com as pa- 
zes, "diziendo, palavras de Anchieta, q mucho fiempo 
auja que las deseaua, y q queria que durassen para 
siempre". 

(24) Chronica citada, n." 9. 



Este chefe reveiou-se constantemente um typo 
bondoso, prudente, accessivel ás praticas christãs, e mui- 
to amigo dos padres, tendo-lhes valido em varios mo- 
mentos difficeis. 

O seu companheiro, porem, trazendo ao lado um 
genro, desfeiteou os sacerdotes, expulsou-os da casa, e, 
ás palavras de Anchieta, protestando intuitos de paz e 
de amizade, respondeu brutalmente que "não queria a 
sua companhia". 

Felizmente, não lhes fez maior mal do que. .  . es- 
conder uma campainha. 

Manifestando os missionarios grande desolação em 
se verem privados do sonoro instrumento, com que con- 
vocavam os curumins ao cathecismo e os adultos ás 
predicas e ás orações, deu-se o paciente Pindobuçii ao 
trabalho de abrir uma devassa em sua aldeia, e, depois 
de muitas diligencias e terriveis ameaças, conseguiu 
que reentrassem os bons servos de Deus na posse do 
precioso utensilio, tão maldosamente subtrahido. 

A 27 de Maio chegam mais indios procedentes do 
Hio de Janeiro, e, entre elles, com 10 canoas, um princi- 
pal, que Simão de Vasconcellos identifica como sendo 
Aimbiré, "am?go dos Françezes, e sogro de um delles", 
de quem tinha uma neta, " inimicissimo dos portugue- 
res", por grandes aggravos outr'ora soffridos, "e de na- 
tureza tão cruel, que por um erro que commetteic contra 
elle irma de vinte mulheres que tinha, a mandou abrir 
uiva pelo ventre até morrer." (25). 

Este morubichaba deu muito que fazer, mostrando- 
se pouco favoravel ao fazimento das pazes, edgindv 
coisas desarrazoadas, como a previa entrega, "para 
serem mortos e comidos, dr  tres priiicipaes dos indios 
de S. Vicente, que se tinhani apartado dos seus, dando- 
Ihes guerra em favor dos christãos. 

E, á justificada recusa dos padres em attender-lhe 
respondeu com arrogancia: "Pois então, não tenhamos 
pazes". 

- 
(25) Chronicr, r,." 10. 



Não comprehendia este valente chefe tamoyo que 
se pudesse chegar ás pazes, sem a precedente repara- 
ção, olho por olho, dente por dente, das antigas offen- 
sas. 

Nesta altura, felizmente. interveio, com seu animo 
conciliador e pacifista, o venerando Pindobuçir, e foi 
suggerido e acceito o derivativo de, a respeito da con- 
dição imposta, serem consultados, em S. Vicente, os 
regedores da Capitania ameaçada. 

Aimbiré quiz ser e foi, pessoalmente, o portador 
da proposta; mas, entrando em S. Vicente, foi tão ami- 
mado e festejado pelos portiiguezes, que o animo se 
lhe mudou e converteu-se em paladino da paz, não mais 
fallando da pretensão que lá o levara. 

A mudança operada no animo deste chefe muito 
contribuiu para o exito da tarefa iniciada. 

Aimbiré e ~e i i s  companheiros indianos não agidrn 
por proprios impulços; elles eram industriados e iusu- 
flados pelos Francezes de Villegagnoii, os quaes preten- 
diam fundar, na Guanabara, a França Antarctica, e 
viam grandes vantagens em que as pazes não se fizes- 
sem e os colonos fossem aniquilados e a Colonia d e s  
truida. 

Como é sabido, Portugal lutou 160 annos para de- 
fender a sua posse sobre o Brasil: desde a epora da 
descoberta, 1500, até a conclusão da paz com a Hollanda 
pelo tratado de Haia de 6 de Agosto de 1661. teve que 
sustentar guerras, ora latentes, ora vivas, contra as pre- 
tensões conquistndoras da Hespanha, Franca, Inglaterra 
e Hoilanda. 

Mas, apezar das condições, muitas vezes, as mais 
desfavoraveis, é força confessar, agiu, sempre, com mui- 
ta galhardia, acabando, afinal, por consolidar e con- 
servar integro o seu grande imperio colonial sul-ame- 
ricano. (26) 

Incontestavelmente, no lidar com os indigenas, os 
intrusos Francezes, sem duvida tão inescrupulosos 
quanto os Colonos Portuguezes, eram bem mais habeis 

(261 H. Handelman, HISTORIA DO BRASIL, trad. braiil, 
pag. 260. 



do que estes. Não só lhes agradavam e obsequiavani. 
repartindo com elies tudo o que possuiam, como at6. 
adaptavam-lhes os usos e costumes. 

"A vida dos Francezes que estão neste Rio, conta 
Anchieta, se fez selvagem, bem confórme aos Indios, 
comendo, bebendo, bailando e cantando com elles, tin- 
gindo-se com suas tintas pretas e vermelhas, ornando- 
se com as pennas dos passaros, andando desnudos por 
vezes, só com umas calcinhas, matando contrarios, 
segundo o rito dos mesmos indios, e tomando nomes 
novos, como elles, de maneira que não lhes falta mais 
que comer carne humana, qrie enlo mas suuida es cor- 
ruptisaima". 

Não obstante, por esta forma grangeando-lhes a 
affeição, os francezes punham insidiosamente ao serviço 
de suas arrojadas ambições a alma iugenua dos pobres 
habitantes das florestas. 

Em vista das difficuldades encontradas, de certas 
condiq0es impostas e dos embaraços surgidos, começou 
a delinear-se a necessidade de voltarem os padres a S. 
Vicente, para conferenciarem com as autoridades vicen- 
tinas e receberem destas as precisas instrucçóes tenden- 
tes !I uitimação da paz. 

Mas, tendo já tornado a Yperoig os tamoyos idos, 
aomo refens, a S. Vicen'te, e tendo decorrido muito 
tempo. cerca de 2 mezes, pesumindo-se assini as ps- 
zes concluidas, mandou o capitão, José Adorno, um ber- 
gantim para trazer os cathecbistas. 

No dia da chegada desta embarcação a Yperoig, 20 
de Junho, seguiram para S. Vicente, levando muita gen- 
te vinda do Rio de Janeiro, 21 canoas, sahindo as 11 
primeiras na frente e seguindo as outras 10, pouco de- 
pois, em seu encalco. 

Toda esta gente tamoya, para mais de 400 pessoas, 
foi recebida em S. Vicente com grandes festividades. 

Entretanto, como os indios de Yperoig ainda não 
estavam bem seguros das pazes, e, desconfiados, se op- 
puzessem a ida dos pacificadores, convencionou-se, por 
proposta e insistencia de Bnchieta, que o padre Nobrega 
partisse sosinho, continuando elle, Anchieta, como re- 
fem, entre os selvagens. 
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Partio o padre Nobrega em 21 de Junho, levando em 
sua companhia para S. Vicente, segundo affirma Roclia 
Pombo, o famoso chefe Canhainbebe, de quem, adiante, 
nos vamos occupar com algum detalhe. 

Emquanto vai a S. Vicente o padre Nobrega traba- 
lhar pelas pazes, vamos contar um curioso episodio poii- 
co antes occorrido com elle e Anchieta, na aldeia em 
que viviam. 

Este incidente seria immensamente grotesco se não 
fosse profundamente doloroso. 

Foi o caso occorrido em 9 de Junho. 
Perambulavam ambos, como de costume, pela 

praia, quando viram surgir, vindo da direcção do Rio 
de Janeiro, um grande barco com numerosos tripulantes. 
Receiosos de que fossem inimigos mal intencionados, 
deram de fugir para a aldeia de Pindobuçii, onde vi- 
viam abrigados e protegidos. Para chegarem a este 
ponto, porem, tinham que vadear um riacho, cujas 
aguas davam pela cintura, e galgar uma escarpa. 

Empreheudiniento difficil, mas inevitavel e inadia- 
vel. 

Nobrega, muito velho, manco, fraco e doentio, cal- 
çado com as botas que h e  protegiam as pernas sempre 
em chagas, ficou extenuado, logo, no inicio da carreira. 

Sem tempo de descalçar as botas, tomou-o Anchie- 
ta sobre os tambem fracos, deformados, e sempre dolo- 
ridos hombros, e paz-se a vadear o rio. No meio da 
corrente, porem, fraquejam ambos e cáem dentro d'agua, 
ficando inteiramente ensopados. Alcançada, com ini- 
menso esforço, a outra margem, Nobrega, rapidamente, 
descalça as botas, tira a roupeta e as calças, e. pondo tu- 
do ás costas, só em camisa, arrimado a um bordão, 
põe-se a subir o morro, ora puchado, ora empurrado 
pelo companheiro que o estimulava, bradando: corre 
Padre que os matadores vêm ahi (27). 

Afigurai-vos este espectaculo tragi-comico: o pobre 
Padre Nobrega, tiritando de frio, correndo morro aci- 
ma, em fraldas de camisa, com uma trouxa ás costas, 
arrimado a um bordão! 

(27) Vac. Chronica, Liv. 111. n." 13. 



Muito cançadm, escondem-se no matto, e do es- 
conderijo percebem a passagem dos perseguidores voci- 
ferando as mais terriveis ameaças. 

Teriam mesmo sido alcançados por estes, si não 
fosse a demora havida na arrumação da barca em terra 
firme. 

Ao attingirem a meta desejada, quasi sem folego. e 
meio carregados por um indio compassivo, que, provi- 
dencialmente, alli appareceu, soffreram o grande des- 
apontsmento de verificar que estavam auseiiies Pindo- 
t~uçú e os indios amigos, idos & caça nas matas visinhas. 

Não obstante, entram na habitação, e, de joelhos, . . 
põem-se a orar, encommendando-se a Deus. 

Chegam os inimigos, uns trinta mancebos, capita- 
neados por um filho de Pindobuçú, de nome Parana- 
puçu, que quer dizer mar espacoso: un delos m s  insis- 
gnes en maldad, diz Anchieta. Interpellam os padres, 
confessam as mas intenções que traziam, de matalus, 
insuflados pelos francezes, sempre empenhados em evi- 
tar as pazes, para que a colonia fosse destruida e elles 
pudessem realisar o seu sonho de fundar a FRANCA 
ANTARCTICA. 

h attitude humilde dos padres, as boas palavras de 
paz e de amor que estes Ihes dirigem, mudam-lhes O 
animo bravio, adoçam-lhes a alma, e os tamoios se re- 
tiram com protestos de amizade, ficando, por esta for- 
ma, conjurada a ameaçadora tormenta. 

Mas, volvamos para junto do nosso Padre Joseph, 
desolado com a paríida do seu superior e caro amigo, 
e tendo apenas por companheiro um pobre homem, pe- 
dreiro de profissão, chamado Antonio Luiz, que, com 
risco de vida, lá havia ido para resgatar mulher, filhos, 
escravos e uma cunhada, mas que voltou, dias antes do 
Padre Joseph, sem nada ter, infelizmente, conseguido. 

A' excepçáo desta companhia permanente, que An- 
chieta diz que lhe foi no menos buena e snaue que se 
fueru nn hermano dela companhia, e da temporaria de 
um outro portugiiez, ideniificado, por Simão de Vas- 
concellos, como sendo um certo Ayres Fernandes, An- 
chieta vivia só e isolado. 
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Temendo succambir as tentações, contra as quaes 
o Espirito Santo previne o homem que vive só - (Voe 
soli, brada o Ecclesiastes, IV, 10) - Anchieta colloca-se 
sob o amparo da divina Mãe de Deus, promettendo B 
Santissima Virgem cantar-lhe, em versos, a vida im- 
rnaculada. 

Sem papel, sem penna e sem tinta, dirigiase, então, 
para as praias de Yperoig, e alli, no religioso silencio, só 
quebrado pelo marulho das ondas e pelo ruflar das azas 
dos guarás, gisa nas areias e fixa na prodigiosa memo- 
ria, esse admíravel poema latino, em 4.172 versos, cujo 
valor literario faz Simão de Vasconcellos proclamar que 
"é digno de comparar-se nosso poeta com qualquer dos 
melhores da antiguidade". (28). 

Em carta dirigida a Max Fleius, Secretario Perpe- 
tuo do Instituto Historieo e Geopaphico Brasileiro, da- 
tada de Laguna (Ilhas Canarias), patria de Anchieta, 
informa um de seus bio.graphos, D. Benites de Lugo, 
que desse poema foi lá tirado um exemplar de grande 
luxo, recamado de ouro e prata, e enviado a Leão XIII, 
por occasiáo de suas bodas de ouro, em 1887. (29) 

E Leão XIII era um grande sabio, um insigne poeta 
e um profundo latinista. 

Conta Simão de Vasconcellos, que "foi depoimento 
commum dos Indios, e de um portuguez,ãquellas praias 
chegado, que viram por vezes uma avezinha graciosa- 
mente pintada, que com brando v60 andava como fa- 
zendo festa, enquanto Joseph hia compondo, e escre- 
vendo, e lhe saltava brincando, ora nas mãos, ora na 
cabeça". E, accrescenta o bom, erudito e algo ingenuo 

(28) Este poema encontra-se publicado na obra de  Si- 
mão de Vasconcellos, Chronica d a  Companhia de Jesw ,  pri- 
meira e segunda edição, de  Lisboa. aquella de 1FG3, rarissima, 
o esta de 1865. tambem ocuco encontradiça. Encontra-se tam- 
bem na "Vida do pe. dnchieta", d o  mesmo autor. 

Celso Vieira, em sua brilhante monographia, "Anehiela", 
que tão merecidamente Ihè abrio as portas da Academia Rra-. 
sileira de Letras, diz ter contado, neste Poema, por uma forma,. 
5.902 versos, e, por outra, 5.786. (Seg. ed., pag. 94, e nota 75j. 

(29) Conferencia anchietana, pronrinciada no Inst. Hist.. 
e Geogr. Bras., em Junho de 1933. 



chronista: "o que eu tenho para mim sobre aquella ave- 
zinha, he que descia ella a trazer-lhe o despacho do que 
pretendia da Virgem, em galardão de seu trabalho, e 
amor; e era o dom da confirmação da pureza: porque 
o cantou assim o mesmo Joseph em'seus versos,'dizendo 
qiie Ella o guardara puro e limpo de todo o pensamento 
lascivo." (30) 

Apezar dos seus rogos e do invocado patrocinio da 
Virgem, continuava Anchieta a padecer grandes tor- 
mentos physicos e moraes, aquelles caiisados por sua 
precaria saúde, mau passadio e penitencias a que se 
entregava, estes determinados pela contemplação de es- 
pectaciilos horripilantes, como a pratica de vicios, cri- 
mes e bestialidades, a que não podia pôr o neces~ario 
paradeiro. 

Assim é que a 25 de Junho assisti0 aterrado, sem 
poder obstar, a que arrancassem, de dentro de sua ha- 
bitação, um escravo do seti companheiro, e o massacras- 
sem, em meio de grandes festas, da maior bebedeira e 
da mais desbragada orgia. 

Neste lance, diz Anchieta, "cõfiesso mi flagiiesa q 
murho me nffligia Ia Carne ron continuas femores, mas 
e1 Spii (Spirito) pla qracia de2 Sõr esfaua prompfo". 

Tres dias depois, toca-lhe desenterrar e baptizar 
uma linda crianca, un nino mui hermoso, que tinha sido 
enterrada viva pela sogra da respectiva mãe, porque, 
sendo esta biniiba e tendo-a concebido do primeiro ma- 
rido, mandava a superstição reinante dar-lhe este hor- 
rivel destino, para que não se criasse um mpsclado de 
duas sementes (maraba), o qual seria necessariamente 
dehil. 

E o pobre padre José, apezar de pouco entender do 
officio de parteira, como confessa, teve de limpal-o, la- 
val-o, envolvel-o em pannos, e fazer o mais que era 
preciso para assegurar-lhe a sobrevivencia. 

Acudiram as mulheres da aldeia e riam-se da impe- 
ricia do santo, pouco lhe ajudando no mister. 

Mas, manifestando o padre desejos de criar o me- 
nino como se fosse seu filho, conseguiu que urna das 

(30) Chronica citada, 3." 17. 



mulheres delle se occupasse, e que oiilras o vie~A11 
ama:i~cntar. 

Isto, porem, pouco durou. Um mez depois todas 
o abandonaram, recusando-se a umamenial-o, e a po- 
bre crianca veio a morrer, porque, diz Anchieta. "le 
falt«r:i lu teta". 

A 1.0 de Julho chegam mais canoas do Rio de Janei- 
ro (5: diz Anchieta; 8, diz Vasconcellos). Seus tripulan- 
tes trazem, como os outros, sinistras intencóes. Desem- 
barcam, procuram o mis~ionario. crivam-no de pergiin- 
tas insidiosas, martyrisam-no com amearas; mas, feliz- 
mente, vão-se, sem lhe tocar. 

Em certa altura teve o aposto10 lima grande dc- 
cepção e profundo desgosto. 

E' que tendo ido, com grande risco e sacrificio, e 
contra o parecer de Pindobuçú, a lima outra aldeia, 
para christianizar um contrario condemnado á morte, 
ouvio deste a recusa formal de receber o baptismo, sob 
a allegacão de qiie "aquelles, a quem os padres baptiza- 
vam, não morriam como valentes, e elle "queria morir 
inlzerte hermosa y mostrnr su !~nlentin. I', termina, cheio 
de amargura, o Padre Anchieta, estimo e1 mas esta oci- 
Irntia q Ia snhracion de sii alma". 

Outra vez, sabendo ql!e um dos vindos do Rio, tal- 
vez com in t en~so  de matal-o, estava atacado de uma 
repugnante infecção, qiie afugentava todos, não permit- 
tindo a a\pproriimação nem dos parentes, fez-lhe, com 
toda a caridade e o melhor que pôde, o necessario cura- 
tivo; mas, quando, feita a cura do corpo, quiz curar-lhe 
a alma, nada conseguiu. 

E assim decorria em Yperoig a vida triste, attri- 
biilada e dolorosa de Anchieta, constantemente visitado 
por mais inimigos que chegavam do Rio, cercado de in- 
sidias, acabrunhado de ameaças, só confiado no favor 
de Deus e nas graças da Virgem a quem se entregara. 

X5o é possivel reproduzir aqui todos os episodios e 
lraiises da vida do santo varão, que, durante 5 longos 



rnezes, supportou, com a maior heroicidade, tão duro 
captiveiro. (31) 

Nem esta explanação é pertinente ao restricto as- 
siimpto desta these, que apenas cogita da intervencão 
do jesuita no grave problema da pacificação dos indios. 

Anchieta e os chronistas são omissos em revelar 
quaes as condições ou clausulas que foram propostas, 
disciitidas, impugnadas ou acceitas para se fazer a paci- 
ficação . 

Nem esta falha é de admirar numa época erii niie 
as pennas de escrever eram de pato, e em paragens ori- 
de o papel era escasso, e, felizmente, se desconheciam 
as complicadas formalidades burocraticas. 

Sabe-se, e E quanto basta, que a pacificação se fez; 
aue se reconciliaram tamoyos, tupis de S. TTicente e por- 
tuguezes; que cessaram as lutas, incursões, assaltos e 
mortandades. 

Embora, terminando sua extensa e minudente car- 
?a,  dfclare Anchieta que "e6 os de Yperoig foram ciiri- 
siantes na paz, não o sendo os do Rio", é de acceitar-se 
a affirmativa do Padre Pedro Rodrigues, quando con- 
clue declarando: "feitas as pazes, os tamoyos daly por 
diante entraram na Capitania, sem fazer mal algiim". 
(52) 

Estava, assim, realisado o grande sonho de Nobre- 
ga; wroados de exito os heroicos esforços dos abnega- 
dos apostolos; resolvido o temeroso problema; attingido 
o fim collimado: A SALVAÇAO DA COLONIA VI- 
CENTINA . 

Logo que terminou as negociações entre as autori- 
dades da Colonia e os representantes dos tamoyos em 
S. Vicente, apressou-se Nobrega em mandar a boa nova 
a Yperoig e a dar ordens para o prompto regresso de  
Anchieta. 

(31) José Jacintho Ribeiro, na Chronologia Paulista, vol. 
i, pag: 22, diz que foram 5 annos. E' ençano. Taivrz erro typo- 
graphico. 

(32)  "Vida do Padre Joseph de Anciiieta" - Annaei <Ia 
DVh!iotheca Nacionai, X8I8 - 208. 



Foi portador da alviçareira noticia o proprio 
Cunhambebe, que, a seguir, a 14 de Setembro, awmpa- 
nhado de 18 indios, reconduzio, em uma barca, Anchie- 
ta a S. Vicente, sendo ahi todos recebidos com as mais 
vivas demonstrações de contentamento e alegria. 

Retratando este chefe tamoyo, Cunhambebe, a 
quem qualifica de "hediondo anthropophago", escreve 
Rocha Pombo : 

"Este indio foi o typo do selvagem na sua expressão 
mais repeJente. 

Tinha elle uma forca e uma estatura e corpnlencia 
de Cyclope, uma coragem de bruto obcecado, uma du- 
reza e ferocidade de monstro. Em outras condiçórs 
daria um Attila, talvez ainda mais devastador. Gaba- 
\,a-se de haver comido centenares de inimigos. O seu 
maior orgulho consistia em ser temeroso. Desvanecia- 
se de abalar a terra com o seii tropel. Nunca perdoou 
a um portuguez. Chegava a passar sem alimento as 
vezes, quando não lhe traziam um prisioneiro para o 
seu banquete. Este barbaro organisava quadrilhas de 
caçada humana nas visinhancas das povoações portu- 
guezas, pois dizia só passar bem quando se niitria de 
carne de pero. Conta Hans Staden, continua Rocha 
Pombo: "E o mesmo Cunhambebe tinha uma grande 
cesta cheia de carne humana diante de si. e estava co- 
mendo uma perna, que fez chegar perto da minha boc- 
ca, pergiintando si eu lambem queria comer. Eu res- 
pondi que nenhum animal irracional devora o outro. 
como podia então um homem devorar iim outro homem? 
Cravoii então os dentes na carne e disse ufano e hedion- 
do : "Sou um tigre 1 como isto é gostoso". 

Pois bem, conclue o citado historiador: "é este mes- 
mo outr'ora indomito animal, este monstro abominavel 
que vai, manso e ufano, conduzir Anchieta a S. Vi- 
cente. (33) 

"A este Cunhambebe, conta, por sua vez, Simão de 
Vasconcellos, entregou-se José de Anchieta como a su- 



perior na viagem, e por elle se deixou governar nos pe- 
rigos grandes que teve." (34). 

O quadro é impressionante, mas não é verdadeiro. 
Si não é pura fantasia, pecca por desmamada exa- 

geração. 
Cáe por si. 
Em primeiro lugar, cumpre assignalar que, por in- 

vestigações feitas pelo insigne historiador Capistra~io de 
Abreu, este Cunhambebe, que tão bem se acamaradou 
com os padres e tanto lhes servio, nada tem de com- 
mum, salvo o nome, com o famoso chefe tamoyo refe- 
rido por Thevet e Hans Staden. Este fan~igerado chefe 
indigena, cujo perfil tern sido traçado com cores tão 
carregadas, falleceu, victimado pela peste, logo após a 
chegzda de Villegaignon ao Rio de Janeiro. (35) 

Cunhambebe, que quer dizer, segundo a melhor ver- 
são, a pessoa de falla arrastada, de lingua trepidante, o 
gago, em suma, (361, podia designar mais de um indi- 
viduo, varias, ou até muitos. 37) 

Nobrega tarnbem era cunhambebe, gago, muito 
gago. (38) 

Mas, nós precisamos estar muito precavidos contra 
o que se tem levianamente propalado a respeito da an- 
thropophagia dos nossos autóchtones. 

.i maior parte da litteratura, que a esse respeito se 
tem produzido, é pura lenda. creada por desvarios de 
imaginação. 

Os nossos índios não se alimentavam de carne hu- 
maria. Nunca se entregaram a essa pyatica depravada 
por habito ou por prazer. 

(34) Chronica citada, n." 33 
(35) Capistrano de Abreu; Notas á Historia Geral do 

Brasil, de Varnhagem, 3.' cdicão, pag. 355. 
(36) Theodoro Sarnpaio: "O tupy na Geographia Xacio- 

nal", verbete Cunhambebe. 
(37)  Trabalh., uo cstiirliosc. o competrnte tupynologo. dr. 

Plinio Ayrosa, Secretario Geral do Instituto Hist. e Gcogr. de 
S. Paiilo. 

(38) Celso Vieira dá a esse vocabulo a significacZo de 
mulher que uoa. Xão parece acceitavel. 
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Si o fizessem, não teriam respeitado a vida dos e- 
Irangeiros que entre eiles se metteram, mas que náo os 
!iostilizavam ou offendiam. 

Haja vista os eiiropeiis encontrados por Martim 
Affonso em S. Vicente, em 1532, como João Ramalho 
(falleeido em 1580), Antonio Rodrigues, o Bacharel de 
Cailanéa, Francisco de Chaves, Gonçalo da Costa, Mes- 
tre Cosme (39), Duarte Peres, Duarte Coelho, zlem de 
mais rins 5 ou 6 hespanhbes. 

Xote-se que sendo Francisco de Chaves genro do 
Bücharel, é certo que este constituiu familia, e s<i o po- 
dia ter feito ligando-se a uma india, pois a primeira mii- 
Iher branca que passou a Nova-Lusitania, segundo attes- 
:u Frei Gaspar, foi a de João Gonçalves; isto por volta 
de mil quinhentos e trinta e tantos. (10). 

Como podiam assentir R esse connuhio cannibaes 
oii anthropophagos? 

E Caramuri!, Diogo Alvares Corrêa, o destinatario 
da carta do Rei PIEDOSO, da qual foi portador, eni 
15-19, Gramatão Telles, já encontrado em 1531 por Mar- 
tim Affonso, na Bahia, onde constituiu familia, ligan- 
do-se a varias indias, especialmente, á ParagtiassU, (41) 
e deixando nnmerosa prole n:aineluca?! 

E, antes delle, os proprios tripulantes da frota de 
E'edro Alvzres Cabral, qiie t5o b6a acolhida encontra- 
ram por parte dos indigenas?! 

E quem nos garante que os europeus encontrados 
nos costas vicentinas, como o proprio João Ramalho e 
Antonio Rodrigues, não eram os 2 degredados deixados, 
em 1500, pela frota cahralina nas praias de Porto Se- 
guro, ou os 2 grumetes, qiie, sem duvida, attrahidos pelos 
encantos das indias, ingressaram nas florestas nordesti- 
nas, não mais tornando a bordo? 

(30)  P ~ c i a  i!;. Sniii7aio que Xesire Cosn?~  ou Cosme Fer. 
nandes Pessoa é o Bacharel de Cnnania. 

 do^ mesmo parecer é Ernesto Guilherme i'oung (Rev. du 
Inst. Hist. e Geog. de S. Paulo, vol. VII, pags. 280 e 297). 

( 4 0 )  Memorias citadas, n." 64. 
R. Pombo, "Histeria do Brasil, 1x1, 51, not. 2. 
(41) Baptisada depois com o nome de Catharina Alvores 

e fallecida em 26 de Janeiro de 1583. 



E, logo após e descoberta, os exploradores e fli- 
busteiros, ao longo da costa, em francas relações com- 
merciaes com os indigenas. adquirindo o pau-brasil eni 
permuta de outras mercadorias ! 

E o proprio Ilans Staden, o refinado allemão, de 
carnes aivissimas, rosadas e appetitosas, um verdadeiro 
presunto, captiirado pelos tupynambás nas immedia- 
ções da Bertioga, levado para Ubatuba, e lá consemadc 
prisioneiro tantos mezes, sem que fosse devorado?! 

Entretanto, este era artilheiro do forte da Bertioga, 
tinha atirado contra os tamoyos, e estava sob o poder 
de Cunhambebe, ou Koniam-Bêbê, a imaginaria fera 
que só comiu carne humana! 

E, em 1553 o excentrico teuto, Ulrico Schinidel, com 
siia comitiva, palmilhando os vastos sertões interpostos 
ao Paraguay e a S. Vicente, aqui chegando, todos inte- 
gras, apezar da sua apavorada escala por Sto. André 
da Borda do Campo! 

E como se explica a convivencia amistosa dos fe- 
rozes tamoyos com os fraucezes do Rio de Janeiro? 

E os missionarios, varando, inmlumes, densas flo- 
restas para pregar o evangelho nas selvas (42) e hab-  
tando com o gentio em suas tabas! 

Que testemunhas ha de que D. Pedro Fernandes 
Sardinha, primeiro Bispo do Brasil, e seus companhei- 
ros, tivessem sido realmente deuorados pelos Caetés, 
no nãufragio occorrido em 16 de Junho de 1536 lias 
costas de Alagoas? 

Quem pode affirmar que os carijos das margens do 
Igiiassfi, no Paraná, effectivamente deglufiram os 80 
bandeirantes, que Martim Affonso de Souza, em 1531, 
expedia de Cananéa, para o sertão ignoto, sob o com- 
mando temerario de Pero Lobo Pinheiro, e a guia im- 
prudente do ambicioso e fantasista Francisco de Chaves? 

E as proprias bandeiras, adentrando em selvas os- 
curas, (43) á cata do ouro e do bugre, so não vendo re- 
gressar, indemnes, os que morriam de morte natural! 

(42)  Fagundes Varella "hnchieta ou O Evangelho nas 
selvas". 

(43) Dante: "1.a divina commedia, L'Inferno, carito pri- 
mo, vers. 2.". 



E no primeiro quartel do sec~iio passado (1817-1820) 
os sabios exploradores Spix e Martius, nos recessos do 
nosso hinterland, em rela~óes pacificas cnm numerosas 
trihus indigenas ! 

E, modernamente, o successo das missões salesia- 
nas nas mais reconditas das nossas brenhas! 

E as conquistas do General Rondon, applicando a 
braço indigena na construc~áo de linhas telegraphicas 
através de sertões quasi invios! 

São. São desnaturemos a realidade das coisas. O 
indio não comia carne humana por indole ou por gosto. 

Ao contrario. Attesta o proprio Anchieta ser "cer- 
to haver mulheres que nunca haviam comido carne hu- 
mana e nem eram capazes de fazel-o, e que, quando 
assistiam a algiim festim, escondiam todos os seus va- 
silhames para que ninguem delles se utilisasse". (44). 

Estes é que eram os impulsos naiirrraes de nossos 
incolas. 

Si o indio matava e devorava algum ser humano, 
s6 alvejava o inimigo declarado, e agia sempre por vin- 
gança e em desaggravo de grandes injurias recebidas. 

A prova é que esses actos de cannibalisrno eram 
priiticados com muitas solennidades, em meio de gran- 
des festas, para as qiiaes eram convidadas as demais 
tribus amigas. 

Comparecia tanta gente que sú podia tocar a cada 
conviva um insignificante, fragneiito da appetecida 
iguaria. 

Riesmo o ferimento de que foi victin~a o meu desdi- 
toso amigo, Engenheiro Olavo Hummel, e o assasinato 
do beneinerito padre Claro JIarcondes, occorridos, ha 
pouco tempo, nas vertentes do Rio Feio, neste Estado, 
não foram senão a instinctiva e legitima defeza dos abo- 
rigenes contra as crueldades que lhes estavam sendo 
infligidas pelos homens chamados civilisados, harbaros 
invasoreu de suas terras, salteadores de suas proprie- 

(04) Carta citada. 
(Vidc o juizo de Couto de 3lagalhies nas Conferencias 

Anchietanas de 1900, pag. 265 e 266) .  



dades, violadores de seus lares, ladravazes de seus po- 
hres patrimonios. 

Infelizmente aconteceu o que, muitas vezes, na vida 
é inevitavel: pagarem os justos pelos peccadores. 

Não. O indio brasileiro nunca foi e não é anthro- 
popbago. 

Esta verdade tem sido reconhecida e proclamada 
por muitos historiadores e viajantes, notadamente, por 
Gabriel Soares, Gandavo, Jean de Lery e pelo proprio 
Manoel da Nobrega. (45). 

Mas, se não podemos, de um modo absoluto e por 
motivos plausiveis, apagar, de todos os indigenas bra- 
sileiros, a pecha de anthopophagia que Ihes é irrogada, 
podemos e devemos, com toda a justiça, afastal-a da 
cabeça dos nossos ancestraes, os doceis e meigos guaya- 
nas de Piratiuinga, que sempre acolheram, com tanta 
bondade, os estrangeiros aqui apartados; pobres inco- 
Ias, tão amoraveis que, um dia, carregando pedras, ma- 
deiras e folhagens, ajudaram os jesuitas a levantar a 
tosca ermida, onde, em 25 de Janeiro de 1551, fundan- 
do, officialmente, S. Paulo, o Padre IIanoel de Paiva 
celebrou, pela primeira vez, no alto da collina, o santo 
sacrificio da missa. (46). 

Muito mais ferozes do que os nossos pobres abori- 
genes sempre se revelaram os seus desalmados escra- 
visadores. 

Estes os cacavam como se fossem féras e os trata- 
vam como a irracionaes. 

Si estas maldades podiam achar alguma escusa na 
cpoca da descoberta, porque algum tempo duvidou-se 
da natureza humana dos indigenas, sendo preciso que 
o Papa Paulo 111 os declarasse homens rucionues e li- 
vres pela bidia de 9 de Junho de 1537, nenhuma atte- 

nuante podem encontrar nos tempos posteriores. 

(45) Affonso de Freitas, "Diccionario do Municipio de S. 
Paulo", em inicio de publicação, tomo I .",  verbete - Anthro- 
pophagia". 

(46)  Dizem Spix e Martius ser corrente que os Guaynas 
nem siquer matavam os inimigos, mas apenas os conservavam 
em escravidio. Rev. do Inst. Hist. e Geogr. de S. Paulo, XV34i .  
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Não deixa de ser engenhoso o ardil do poeta cas- 
telhano que, para exculpar as atrocidades commettidas 
pelos seus patricios na conquista da America, disse: "e1 
crimen fui de1 tiernpo, no de Espaíta". 

Não se pode acceitar essa justificação. 
Os portuguezes encontraram gente bronca em terra - 

virgem. 
Os hespanhoes, condiizidos pelos aventureiros Pi- 

zarro e Cortez, ao contrario, massacraram populações 
ordenadas, destruiram civilizações feitas. 

Haia vista o harbaro arrazamento dos povos incasi- 
cos, do Perú, e aztecas, do Mexico. 

Mesmo nós, paulistas, ficamos arripiados ao tomar 
conhecimento das criieldades outr'orn praticadas con- 
tra os pobres amerindios pelos organizadores e co:idu- 
ctores das nossas celehradas bandeiras. 

Basta lembrar as bandeiras aqui formadas. em 1628, 
por Antonio Raposo Tavares e Manoel Preto, comnos- 
tas de 1.000 homens brancos e mestiços e 2.000 indios 
escravos, as quaes, em 1 arrazarzim e deitrii;ram 
as reduções fundadas e dirigidas pclos .Iesultas nq re- 
gião de Guayrá, nas margens dos rios Paraná e Para- - - 

napanema. 
Foram 30 povoações, pacificas e felizes, com cerca 

de 100.000 almas. aue desanaareceram: 20.000 criatu- ~~- ~~ ~ ~ ~, A~~~ ~ 

ras humanas escapas e refAf;giadas nas mattas; 20.000 
assassinadas e 60.000 aprisionadas e descirlns para S. 
Paulo como escravos dos conquistadores. (47). 

I3 quereis saber como estava organizada e como 
decorria a vida nesses paradisiacos nucleos de povoação? 

. . Ouçamos um pequeno resumo da narração de Cha- - - 

teaubriand : 
"Cada povoação era regida por dois missionarios 

que dirigiam os negocios temporaes e espirituaes. Ha- 
via duas escolas para cada reducão: uma para as letras 
rudimentaes, e outra para dança e musica. A indole do 
menino, logo que tocava os 7 annos, era estudada por 

(47) Antonio Piza, "Revista do Inst. Hist. e Geogr. de 
S. Paulo", vol. 111; Affonso d'E. Taunay: "Historia Gernl d a s  
Pandeiras Paidistas"., tomo 11. 



dois religiosos. Se parecia azado para os empregos me- 
eanicos, faziam-no aprender a arte de ourives, dourador, 
relojoeiro, serralheiro, carpinteiro, tecelão, marcenei- 
ro, fundidor. 

Si propendia para a agricultura, faziam-no lavra- 
dor; si gostava da vida errante, ia pascer os rebanhos. 

As mulheres trabalhavam, separadas dos homens, 
no interior de suas casas. 

Os trabalhos começavam e terminavam ao toque 
de sino. 

................................................ 
No caso de infracqão da lei, a primeira falta era 

punida com uma censura secreta dos missionarios; a 
segunda com penitencia publica a porta da Igreja; a 
terceira com a pena de açoites. 

Mas, informa o escriptor, durante seculo e meio 
que durou esta republica, só se encontrou um indio que 
merecesse o ultimo castigo. 

"Todas as suas faltas, commenta o padre Charle- 
voix, são faltas de crianças". 

Cuidava-se de casar os moços bem cedo, para evi- 
tar a libertinagem. 

Tudo era regrado. até o vestido que convinha i+ 

modestia, sem lesar as graças. 
................................................ 

Com um governo assim paternal, não admira que 
os novos christãos fossem os mais puros e felizes dos 
homens. 

Avaliem-se-lhes as virtudes, pela informação dada 
pelo Bispo de Bueuos Aires a Filippe V. 

"Senhor, escrevia elle, nestas numerosas povoaçóes 
compostas de indios, naturalmente propensos a toda a 
sorte de vieios, reina tamanha innocencia, que eu niío 
creio que Ia  se eommetta um s6 peccado mortal". 

................................................ 
E conclue desoladamente o autor do "Genio do 

Christiauismo": "Tudo isto acabou. As missões estno 
exfinelas. Os selvagens, reunidos com tantas canceiras, 
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erram de novo nos sertões, ou abafam vivos nas entra- 
nhas da terra". (48) . 

Ha quem muito enalteça o valor e o merito dos 
bandeirantes paulistas, dessa raça de gigantes, segundo 
a qualificação de Saint-Hilaire, porque elles fizeram 
recuar o meridiano de Tordesilhas, dando ao territorio 
nacional cerca de 2/3 de sua grandeza. 

Wáo se lhes pode negar bravura, intrepidez e he- 
roismo inexcediveis. Mas, em primeiro logar, não era 
essa a sua intenção. O alvo de suas incursões e entra- 
das no sertão, era apanhar ouro, prear e escravisar 
indios . 

A sêde de gozos e riquezas era o estimwlo que os 
inipulsionava nessas forniidaveis arrancadas. 

Mas, demos de barato que fosse aquelle o seu ver- 
dadeiro ou primacial intuito. 

Não apuremos. 
Abandonemos este terreno escabroso e Ingrato. 

f t  

Levantemos os nossos corações, sursnm corda. E, 
cheios de fé, de amor e de esperança nos altos designios 
de nossa missão historica, com os olhos voltados para 
esta adoravel terra, cantemol-a sempre, como a cantou 
José de Alcantara Machado de Oliveira, w m  as lou- 
çanias de sua peregrina forma literaria: 

"Idealista e pratica, mercê da fusão harmoniosa das 
almas de Martha e de Maria. Avida dos bens materiaes, 
porque tem horror á dependencia: mas igualmente am- 
biciosa das riquezas impereciveis; e, por isso mesmo, 
tão ufana de suas fabricas e lavouras, como de suas es- 
colas e de seus poetas. Faminta de progresso e respei- 
tosa da tradição: a algumas braças dos cafezaes de S. 
José do Rio Pardo, o rancho de Euclydes; junto ás cha- 

í48) "Geiiio do Christianismo", vol. 11. parte 4P, liv. 4. 
cap. V. 

Mello Moraes, na sua "Historia dos Jesuitas", reproduz, 
mutafis mutandis, a longa e minuciosa exposição de Chateau- 
briand. 
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minés de Campinas, a mansão das andorinhas; ao p é  
dos arranha-ceus de S. Paulo, a arvore das lagrimas. A 
tal ponto generosa e benefica aos forasteiros que se um 
delles chega, cheio de sanhas e de prevenções, logo se 
esquece de combatel-a e se põe a cortejal-a escandalo- 
samente. Tenaz como a verdade. Paciente como a jus- 
tiça. E, como a claridade, leal". (49). 

E agora, para concluir, tendo bem presente ao nos- 
so espirito a escelsa imagem do salvador da nossa bal- 
buciante nacionalidade, renovemos um vehemente ap- 
pelIo a Pio XI, o grande Pontifice que, com tanto lustre 
e sabedoria, do alto da cadeira de S. Pedra, governa, 
com infallibilidade, a Igreja de Deus, exorando de Sua 
Santidade que, ratificando a vontade unanime do povo 
brasileiro, coiloque entre os esplendores dos altares, 
afim de que receba perpetuamente as homenagens da 
nossa gratidão e do nosso amor, aquelle cujas virtudes 
já foram declaradas em gráo heroico pelo Papa Cle- 
mente XII (50), e que já tem um altar no coração de 
cada um de nos: Anchieta, o glorioso filho de S. Chris- 
tovam de Laguna, o incansavel missionario, o inexcedi- 
vel apostolo, o doce evangelisador dos nossos incolas, 
o incontesiavel thaumaturgo, aquelle, emfim, a quem 
ha muito proclamamos, com a mais enternecida devo- 
ção, "O SANTO DO BRASIL'. 

,4 . ~.-  
(49) Discurso de recepção na Academia Brasileira de 

Letras, em 10-5-1933. A 

(50)  Acto de 10 de Agosto dc 1736. :-. 
- 

' i ;  

' 





DUAS PALAVAS 

Antonio Paulino de Aln~eidu 

Sem desmerecer o valor estrategico da Ilha do 
Bom Abrigo, diremos que, muito mais evidente, 6, sem 
duvida alguma w a  importancia historica, pois que, alli, 
como é notorio, foi escripta a primeira pagina da his- 
toria da Capitania de São Vicente, com a alliança entre 
portugueses e os naturaes do paiz. 

D'ahi a iniciativa que tomamos, para elaboração 
deste modesto trabalho, que, ainda uma vez, desperta 
em nosso espirito a lembrança do encontro do famoso 
Bachare! de Cannnio'a e dos seus companheiros, degra- 
dados naquelle ponto do litoral paulista, e hem assim, o 
fim tragico da expedição de Pero Lobo. 

Era na Ilha do Bom Abrigo que se recolhiam, nos 
tempos coloniaes e da Provincia, não só os navios mer- 
cantes, acossados dos uendavaes ou para fazer aguada, 
como tambem os scelerados dos mares e navios ne- 
greiros. 

Por occasião da guerra da cisplatina, constantemen- 
te aptortavam ao Bom Abrigo os corsarios de Brown, 

para oataque aos navios mercantes que navegavam ao 
longo da costa paulista. 

Ainda no anno de 1503, quando teve lugar a re- 
volta da Armada, por muitas vezes estiveram ancora- 
dos na enseada da Prainha alguns dos navios revolta- 
dos, especialmente o Republica, que pretendeu trans- 
por a barra de Cananéa. Tambem, em 1930 e 1932, por 
longos dias alli permaneceram varios dos nossos des- 
troyers, empregados no serviço de patrulhamento. 



Todos esses factos demonstram a importancia es- 
trategica da ilha em questão. 

Publicando a presente monographia, não podemos 
deixar de consignar aqui os nossos mais sinceros agra- 
decimentos ao sr. Capitão de Mar e Guerra, Durval de 
Oliveira Teixeira, que, em virtude de solicitação que 
tivemos a honra de fazer ao Sr. Vice-Almirante Chefe 
do Estado Maior d'Armada, transmittiu-nos a magni- 
fica planta aeruphotogrammetica da Ilha do Bom Abri- 
go, desenhada especialmente, porquanto os trabalhos de 
levantamento da costa do Estado de São Paulo, a:nda 
não haviam, em 1937, attingido aquelle ponto, infor- 
mando-nos ser a mesma o resultado da recente photo- 
graphia aerea da costa entre Itaipii e Ararapira, trecho 
que restava para ser concluido, de toda a costa do Es- 
tado. 

A s~gunda planta, devemol-a ao nosso distincto 
amigo, Dr. Geraldo de Rezende Martins, presidente da 
Companhia do Porto de Cananéa, que gentilmente nol-a 
offereceu, o que, penhorados, agradecemos. 



BOM ABRIGO 

POSIÇAO - DISTANCIAS - ALTITUDE - EXTENSA0 

O observador que desejando conhecer as bellezas 
da região maritima encontrar-se a noventa e oito mi- 
lhas, mais ou menos, ao sul da barra de Santos, ter8 
tido occasião da apreciar, com tempo claro, a passagem, 
succesivamente, da ponta de Itaipu e Lage da Concei- 
ção, della distante apenas 20 milhas; Queimada Gran- 
de, a 32 milhas; serras do Guaraú e da Juréa, serra de 
Iguape, a grande distancia das praias, inteiramente des- 
tacada da Juréa e as ilhas do Bom Abrigo, Castilho e 
Figueira, - esta ultima pertencente ao estado do Para- 
na. Fronteira ao Bom Abrigo, a montanha do Cardoso e 
seu complemento talhado a pique. 

E havendo então percorrido nada menos de 74 mi- 
lhas das Queimadas ao Bom Abrigo. teri sua attenção 
voltada para este gracioso monte, que emergindo do 
seio das aguas do Oceano, eleva-se como um tufo ver- 
dejante, em contraste com as serranias do Itapitanguy, 
Cadeado e Taquary, que descrevendo uma enorme cur- 
va azulam na linha do horisonte. 

Contemplado do alto mar, assemelha-se a cupula 
de uma cathedral, encimada por um ponto branco, que 
illuminsdo pela luz do sol mais se assemelha ao vulto 
de um gigante a investigar o pélago infinito, do que 
ao torreáo de um pharol abandonado. 



E' a ilha do Bom Abrigo, sim, o-legendario baluar- 
te, de que nos falla a historia e que assignala a entra- 
da da barra de Cananka. 

Em sua base, a linha negra dos rochedos e um 
vasto lençol deespumas brancas, que se extendem como 
u m  veu de noiva. 

Maravilha da costa paulista, quer pelos seus en- 
cantos, quer por sua posição estrategica. ou ainda por 
suas lendas e tradições - pode-se affirmar que alli foi 
escripta a primeira pagina de nossa historia, o capitu- 
lo inicial da sublime epopeia das bandeiras e muitos 
dos mais notaveis acontecimentos occorridos antes da 
chegada de Martim Affonso de Sousa, e. consequente- 
mente, da fundação da villa de S. Vicente. 

Sua posição 6 aos 25" 07' 23" de latitude S e 40 41' 
30" de long O do Rio de Janeiro; 470 51' 46" O de 
Greenwich; 502 12' 00" de Paris. 

Constitúe um verdadeiro privilegio da barra de 
Canariéa, porque, em occa~ióo de tempestade. não po- 
dendo os navios demandar o esnnl da entrada para o 
Mar Pequeno, deixam-se ficar em sei1 excepcional an- 
coradouro aguardando a volta do bom tempo. 

O seu ponto c~ilminante, onde se encontra o pharol, 
esta precisa1neii:e a 142n1,5 sobre o uive1 do mar. 

Distancias: sitiiada mais ou menos em frente á 
burra, eiicontra-se o Koin Abrigo a duas miihas da ilha 
do Carduso, conio diz o ca:,itão-tenente Eugenio de 
Casiro e n2o a 1/4 de legua cio continente, como que- 
ria Pero Lopes de Souza: 

Dizem outros, ser de tres miihas da ponta do Ita- 
curiiçá e cinco kilometros da ponta da Trincheira, na 
entrada da barra. 

Affirma o capitão-tenente Tinoco Junior, em seu 
magnifico traba1h.o "Praticagem e Roteiro da Costa do 
Brasil, publicado em 1901, - ochar-se a mesma a i2  
milhas do Castilho, 18 da Figueira e 32 de Paranagu&. 

Para Milliet de Saint Adolplie, suz eztensão 6 de 
"uma legua de comprido", emquanto que Moreira Pin- 
to eleva-a para "pouco mais de cincc kilometros". 



~~ . ~ 

Outros ainda declaram ter tres milhas. 
Entretanto, adoptamos a opinião daquelles que di- 

zem ser sua extensão apenas de uma milha, desde a 
ponta de leste á ponta do sul, expressão que não re- 
presenta a verdade, que deve ser nordeste-sudoeste. , i  

* > -~ 

FILHOTE - A pouca distancia do Bom Amigo, pa- 
r a  o sul,  encontra-se o - FILHOTE, - cuja altitude 
maxima 6 de 40 metros. Inteiramente desabitada, i: 
constituida da mesma vegetação e desprovida de caça. 

Entre ambas existe um canal que dá  passagem 
franca para a navegação. Para o norte, destaca-se 
ainda Lima ilhota que, por sua insignificancia, não tem 
denominação alguma. 

ORIGEM DO VOCABULO "BOM ABRIGO" 
..> . , . ~ 

~ .~ - .  ~. ~. 

Palavra genuinamente portugueza, quiz João Men- 
des, em seu Diccioriario Geographico da Provincia de 
S. Paulo, adaptal-a ao tupy-guarany, interpretando-a de 
maneira curiosa, como passamos a ver. 

Assim, diz elle : 

"BOM ABRIGO. - Ilha, ao sul da barra de Cana- 
néa, a leste da ilha Cardoso. 

E' pequena, de formação granitica, dando em siia 
face occidental snrgidouro fundo e seguro. 

Por isso, os portuguezes, ouvindo o som do nome 
em tupy, entenderam Bom Abrigo. 

Bom Abrigo é corrupção de Mbo-ibiri-bo, "empare- 
lhada". De mbo, particiila activa, ibiri, "emparelhar, 
estar junto, enfrentar", com a preposição bo (breve) 
para exprimir o niodo, segundo a lição do padre A. R. 
de  Montoya, em sua Arte de [a lengua guarani. 

Allusivo a estar na mesma latitude. e a vista, com 
a ilha Cordoso". 

Entretanto, si estudarmos il bistoria, veremos que 
a primeira referencia sobre a denominação da ilha, ap- 



parece no Diario da Navegação da Armada, dada por 
* Pero Lopes de Souza, quando, ao descrevel-a diz: - 

chegamos á ilha da Cananéa. 
Mas, o vocabulo Cananéa, teria sido empregado 

para significar o Bom Abrigo? 
Parece-nos que não, porque, dizem todos os histo- 

riadores, Cananéa já era bastante conhecida desde as 
primeiras exploraç0es, tornando-se ponto de parada 
obrigatoria para os navios que demandavam ás regiões 
do sul do Brasil. 

Alem disso, é preciso notar-se que o emprego da 
phrase - da Cannnéa, provavelmente significaria o 
ponto, a balisa, o marco emfim, que devia assignalar s 
barra de CananEa, o lugar onde se achava esta po- 
voação. 

Neste caso, a denomniação não seria appiicada, com. 
sentid'o restricto á ilha, mas sim á entrada da barra, 
para a povoaç.50 em que se achava o famoso Ba- 
charel. 

Facto semelhante vamos encontrar quanto A cidade 
de São Sebastião, no litoral norte, o que, aliás, serviu 
para confusão entre os his!oriadores. 

S a  verdade, o seu nome foi herdado'da ilha de S. 
Sebastião, que lhe fica defronte. E quando queriam 
referir-se a aquella, usavam a expressão: villa da ilha 
de São Sebastião, que alguns escrilitores tomaram co- 
mo sendo a povoação de Villa Bella da Princeza, que 
se encontra na ilha. 

Villa da ilha de São Sebastião, era a propria villa 
de S. Sebastiãò, porquanto Villa Bella ainda não existia. 
Da ilha, diziam elles, pelo facto de encontrar-se. diante, 
defronte della, que, na kpoca era o unico accidente geo- 
graphico bem conhecido no lugar. Da mesma forma. 
diriam - da Cananéa, por achar-se em frente á conhe- 
cidissima povoacZo na qual se encontravam o hacha- 
rel e os seus companheiros de infortunio, os cinco ou 
seis castelhanos alli degradados. 

Se examinarmos os mais antigos mappasi do Bra- 
sil, notaremos tambem que em nenhum delles se en- 
contra o vocabulo - Cananéa, .para assignalar a ilha d o  
Bom Agrigo. 



Por outro lado, sabemos que a tradição conservou 
até nossos dias muitas referencias historicas. Assim, 
existindo no municipio tres das maiores ilhas de S. 
Paulo, como sejam: Cardoso, Cananéa e Comprida, 
tarnbem chamada ilha do Mar, é interessante observar- 
se a phrase ainda hoje muito usada entre os habitantes. 
- quando tratam do Bom Abrigo, - dizendo simples- 
mente - a Ilha - ou na ilha, para determinal-a. 

E' cornmum ouvir-se: o rio Cangióca fica no Car- 
doso: o Coiidapnhy banha toda a Ilha do Mar; o sam- 
baqui da Aroeíra está na ilha de Cananéa: porém, n 
Armacão é na Ilha, - para significar o Bom Abrigo, - 
como si se tratasse de um nome proprio. 

4 Ilha, para elles, é sempre o Bom Abrigo, natural- 
mente porque a traciição conservou-lhe a expressão an- 
tiga, uma vez que para ella nenhuma outra denomina- 
cão fora dada. 

E tanto é assim, que em uma das paginas do Livro 
do Tombo, correspondente ao anno de 1691, lê-se o se- 
guinte: "Sae a noticia de uma lancha e um bergan- 
tim da nação franceza on seria de piratas. 

"Diz a noticia, que, tendo o dito bergantim ficado 
na ilha desta barra, vierão na dita lancha uns homens 
tão desconhecidos como não entendidos em sua lingua- 
gem, etc. 

Attenda-se bem para a phrase: na ilha desfa barra. 
o que leva a conviccão de que nesse anno, de 1691, ain- 
da não era a mesma conhecida por qualquer outra de- 
nominação, mas simplesmente pelos vocabulos - ilha 
ou ilha da barra. 

Nos numerosos documentos existentes no Archivo 
do Estado, não se encontra uma s8 vez a palavra Rom 
Abrigo, para nomeal-a. Compulsamos ainda os livros 
de Cananéa e em nenhum delles encontramos outro 
vocabulo alem de - Ilha - como significativo da 
mesma. 

Somente nos documentos do seculo XIX em diante 
é que comecaram a apparecer as pa1avra.r: Abrigo e 
Bom Abrigo, o que quer dizer que só depois %essa 
bpoca, pelo uso entre os navegantes, foi ella baptisada 
com a denominação, que até hoje conserva e que per- 
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feitamente a define e destaca entre todas as ilhas do 
litoral paulista. 

Outro facto, conservado pela tradição, que vem ein 
abono de quanto temos dito, é o seguinte: 

Durante as tardes de sol, é commum avistarem-se 
algumas dessas grandes aves marinhas conhecidas pelo 
nome de - tezoureiros - voejando mansamente por 
sobre a cidade, até que, ao cahir da noite, rumando 
para o oceano, vão repousar no Bom Abrigo ou na 
ilha do Castilho. 

Uma das suas parlicularidades, é a forma da cau- 
da, que se abre em duas partes, a semelhanca de uma 
tezoura, de onde lhe provém o nome. 

Durante o vôo largo, girando airosamente de um 
para o outro lado, ou pairando nos ares, é commum o 
movimento de diertura e fechamento da cauda, em 
forma de tezoura. 

Assim, avistando-o nos espaços, costumam as crian- 
ças dirigirem-se-lhe com a seguinte pergunta, que o 
tradição consagrou : 

"Thezoureiro ! Thezoureiro ! 
Quantos barcos tem na ilha?" 

Porque lá do alto, dizem ellas, poderão avistar fa- 
cilmente o Bom Abrigo. 

São elementos comprobatoriom de que, como já dis- 
semos, sua denominação é relativamente contempora- 
ena, não procedendo, portanto, á graphía que nos e 
dada por João Mendes em seu Diccionario. 

FLORA E FAUNA 

Apesar de sua pequena extensão, bem conhecida 
era a Ilha do Bom Abrigo, por sua vegetação luxurian- 
te, possuindo madeiras de lei e de qualidade, ostentau- 
do soberbas arvores, que se prestavam até mesmo para 
a construcção de canôas 

A necessidade de lenha para o forno da "Armação", 
entretanto, exigiu a devastação de suas mattas, que 
pouco a pouca foram desdpparecendo. 



Mais tarde, extinguindo-se a armação, muito em- 
bora com lentidão, recomeçou o seu reflorestamento na- 
tural, reapparecendo os grandes capoeirões, que rero- 
briam a maior parte do seu reduzido territorio. 

Inaugurado o pharol, no anno de 1886, alli torna- 
ram a residir algumas familias, que immediatamente 
se entregaram a plantação de cereaes, deitando peque- 
nas roças e recomeçando assim a devastação da flo- 
resta, que de novo parecia opulenta. 

Nos ultimos decenios, com a criação dos lugares de 
remadores e patrão, para o Bom Abrigo, avolumava-se 
ainda mais o numero de habitantes da ilha, augmen- 
tando tambem o numero de roças. 

Mesmo assim, ainda alli se viam algumas arvores, 
gigantescas, entre as quaes se destacava uma grande 
perobeira, que foi abatida impiedosamente e aprovel- 
tada para a factura de canoa. 

Com a reliroda dos pharoleiros e substituição do 
apparelho por um simples poste illuminativo, é possi- 
vel que dentro de alguns annos se revista o Bom Abri- 
go de novas roupagens. 

Actualmente, porém, pauperrima é sua flora, onde 
ainda se destacam as madeiras brancas, especialmente 
o imbirussu, alem de pequenas caneleiras, guanandys 
e outras especies proprias do litoral. 

* 
* * * 

Quanto á fauna, foi sempre muito pobre, salvo na 
parte referente ás aves inaritiinas, que eni numero avul- 
tado habilam a região litoranea, destacando-se entre 
ellas os talha-mares, trinta-reis, alcatrazes, gaivotas, gai- 
votões, tezoureiros, mergulhões e muitas outras, alcm 
de pequenos passaros, que, arrastados pelas tempesta- 
des, ou perdidos na cerração alli vão ter, procedentes 
da ilha do Cardoso, como os sabiás, bem-te-vis, sanhas- 
sos, pintasilgos, etc. 

Entre os animaes, os unicos encontrados até hoje. 
naturalmente levados para alli pelos antigos habitantes 
da ilha, foram as raposas, de que existia grande quan- 
tidade, tendo desapparecido por completo, pela guerra 



sem treguas que lhes moveram alguns dos moradores 
da iiha; quatis, tarnbem em grande numero e tão ousa- 
dos que chegam a penetrar nos ranchos durante o dia 
ou assaltam-nos durante a noite. 

F6ra esses, apenas duas especies de reptis: lagar- 
tos e cobras (d'agua e caninanas sómente). 

Não existem especies venenosas. Ha ratos em 
quantidade consideravel. 

Certa vez, por um dos habitantes foi encontrado 
dentro de uma moita de capim um animal extranho, 
semelhante á jaguatirica. 

Defrontando-o, e admirado de sua presença naquel- 
le ponto, onde jamais havia sido constatado por pessoa 
alguma, longo tempo passou a ohserval-o verificando, 
então, a presença de um filhote em sua companhia. 

Desarmado como se achava, náo se atreveu a ata- 
cal-os, retirando-se para voltar logo depois, em compa- 
nhia de outros. Entretanto, nada mais foi visto, a não 
ser grande quantidade de pennas de aves, no mesmo 
local. Quanto aos animaes, nunca mais foram obser- 
vados, devendo tratar-se, talvez, de algum cachorro do 
matto, ou lontra, que arrastados pela vasante aili fos- 
sem ter casualmente. 

Com referencia á piscicultura, ainda hoje é bastan- 
te rica, principalmente em garoupas, roncadores, ca- 
ções grandes, méros, xérnes, tintureiras e todas as es- 
pecies tropicaes, como prejerévas, salgos, badéjos, xa- 
réos, etc. 

~. ANCORADOURO '. 
UM ERRO HISTORICO - CANAES DA BARRA 

Como é proverbial, interessante baluarte do Bom 
Abrigo offerece amplo e seguro ancoradouro para qual- 
quer embarcação, seja qual for o tempo, soprem os 
ventos que wprarem, porque, como diz Moreira Pinto, 
- "possúe bom e s e m o  abrigo, rodeada de surgidou- - 
ro  profundo e boa segurança". 



Para o dr. João Cardoso, - "quem della se appro- 
xima nota uma grande differença, como si de facto en- 
trasse em um porto abrigadissimo, tal a proteção que 
offerece contra os temporaes e o ancoradouro explen- 
dido que ahi existe." 

Na verdade, o Bom Abrigo constitue o melhor re- 
fugio para os navios que, surprehendidos naquella rè- 
gião pelos vendavaes, se acolhem ao seu providencial 
e magnifico porto, onde bem raro é o dia em que não 
se encontra ao menos um pequeno hiate ou algum na- 
vio de pesca. E' tambem o fundeadouro natural e 
obrigatorio para os vapores, que, demandando os por- 
tos do litoral sul paulista, alli aguardam a chegada dos 
praticas da barra. 

D'ahi, naturalmente sua denominação, como di- 
zem todos os escriptores. 

Entretanto, Pero Lopes de Souza, em seu "Diario 
d a  Navegação da Armada", denominou-a erroneamente 
- ilha da Cananéa, descrevendo-a: "tem redondo húa 
legua, faz no meo húa sellada". Esta descripção, de 
facto, referese ao Bom Abrigo. 

Gabriel Soares, (1587) denominou-a - ilha Branca, 
- emquanto que para Reine1 esta era a actual ilha 
Comprida ou ilha da Praia ou ainda do Mar. 

Para quem conhece a região, não resta a menor du- 
vida de que a denominação de - ilha Branca - só- 
mente caberia á ilha Comprida e jamais ao Bom 
Abrigo. 

O constante lençol de espuma, extendido em suas 
longas e alvacentas praias, sobre tudo os numerosos c6- 
moros de areias brancas elevando-se por toda a parte, 
dão á enorme restinga o aspecto de uma grande cida- 
de, cuja casaria parece prolongar-se da barra de Ca- 
panéa para o norte. 

A' ella, portanto, assentaria perfeitamente bem o 
qualificativo - Branca. 

João Mendes, em seu Diccionario da Prov. de S. 
Paulo, procurou identificar-lhe o nome como sendo de 
origem portugueza 

Entre os muitos erros da Historia, embora ligeira- 
mente, citaremos aquelle que por muitos escriptores 



tem sido citado, dando a Martim Affonso a gloria da 
descoberta dessa ilha, no anno de 1531, quando alli 
apartou. 

Moreira Pinto, h ella referindo-se, declara que "Mar- 
tim Affonso de Souza, indo em busca do rio da Prata, 
descobrio essa ilha, na qual foi collocar padrões coin 
as quinas portuguezas". 

Ora, não só não foi o chefe da expedicão de 1331 
quem descobriu-a, como tambem nenhum padráa Foi 
por elle collocado nesse ponto da costa paalista, pois 
os "marcos chantados em Cananéa, tiveram assento so- 
bre o grande rochedo existente na ponta do Itacuruch, 
na ilha do Cardoso. 

A ilha do Bom Abrigo fui descoberta pelos primei- 
ros explnradores que demandaram a costa sul do Bra- 
sil, como se pode ver pelos antigos mappas, onde vem 
a mesma assignalada, tendo aili estado as expedições - de 1501, 1503 e muitas outras, emquanto que Martim 
Affonso de Souza alli aportou aos doze de Agosto de 
1531, permanecendo a fróta durante -14 dias no magni- 
fico ancoradouro chamado - Porto da Prainha. 

Bem conhecida é a profundidade em volta da ilha, 
pelas sondagens que, desde á chegada do grande almi- 
rante portuguez tem sido feitas. &i Pero Lopes de Sou- 
sa, em seu "Diario", descrevendo a chegada da esquadra 
nesse ponto da costa paulista, diz: "Quiz a nossa senho- 
ra  e a bemaventurada santa Crara, cujo dia era, que 
alimpou a neboa, e reconhecemos ser a ilha da Cananéa: 
fomos surgir antre ella e a terra, em fundo de sete 
braças". E adiante: "Desta ilha ao norte duas leguas 
se faz um rio mui grande na terra firme: na barra de 
preamar tem tres braças, e dentro 8,9 braças". E' a 
entrada da barra de Cananka, cuja profundidade ainda 
hoje os conserva. 

O capitão-tenente Tinoco Junior, em seu trabalho 
sobre Praticagem e Roteiro da Costa do Brasil, assigna- 



la as profundidades de 4,O 5,O braças, ou sejam, 24 a 
33 pés, para o ancoradouro da Prainha. 

Referindo-se á navegação, diz elle: 

"Vindo do Norte, passa-se a uns 20 me- 
tros da ponta Norte (1) da ilha, por assim 
dizer a rastejar as pedras da ilha, porque os 
bancos do lado do continente avançam muito 
no canal. Contorna-se a ilha sempre a cur- 
ta distancia, irido dar em frente de uma pe- 
quena praia que fica em baixo do pharol (2). 

Assim convém demandar o fuudeadoiiro 
com muito pouca força e dar o resguardo 
conveniente á ponta da ilha e ao banco do 
lado da terra firme. A barra Sul (Moleques) 
desta ilha é mais livre". 

Em outros trabalhos vêm açsignaladas as profun- 
didades de cinco e meio e seis braças, para a parte de 
dentro, (ancoradouro da Prainha) c dez a doze br~ças.  
para a parte de f6ra. 

Milliet de Saint-Adolpbe, tambem ao descrevel-a 
diz : 

"Os navios mercantes que tem de entrar 
na bahia onde se acham o porto e a villa de 
Cauanea, navegão ao norte desta ilha (ao 
wntrario, portanto, do que affirma o capitão 
tenente Tinoco Junior) porém os barcos pas- 
são ao sul, entre d a  e o continente, gover- 
nando-se com eautella". 

Antes de mais nada, 6 necessario esclarecermos que 
a phrase - "entre elln e o con:iuente" - é errada, de- 
vendo ser corrigida para: entre ella e a zlha do Cardoso. 

O roteiro para a navegação entre Bom Abrigo e o 
porto de Cananka, nem sempre é o mesmo assignalado, 
quer por um, quer por outro. 

( 1 )  Outros chamam-na Ponta de leste. 
(2) E' a Prainha. 



E' sabido que a entrada da barra é difficultada por 
grandes bancos de areia, bancos por assim dizer - ins- 
taueis, e que constituem serio perigo para a navegaçgo. 

Por esse motivo, devemos notar a existencia de tres 
barras, ou canas ,  dando accesso ao porto de Canaiiéa: 
barras, - do sul, de leste o11 do meio e do norte, tam- 
bem conhecida por barra do Zulmira, pelo naufrapio 
ahi occorrido com um patacbo assim chamado. 

bfilliet de Saint-Adolphe, descrevendo o camiulio 
para a entrada da barra, diz: 

"Os navios mercantes que tem de entrar 
na bahia onde se acham o porto e a villa de 
Cananéa, navegam ao norte desta ilha (Bom 
Abrigo); porém os barcos passam ao Sul, en- 
tre ella e o continente." 

A primeira parte desta descripção refere-se á bar- 
r a  de leste, que, para ser alcançada, teem os navios de 
rurvegar ao norte, partindo do Bom Abrigo. 

A segunda, é a barra do Sul, tambem chamada do 
Itacuruçá ou dos Illoleques. 

O phenomeno da mudança dos bancos é natural. 
Assim, cada vez que um dos csnaes vai se tornando 

baixo, é porque a barra está a abrir-se por outro lado, 
augmentando a correnteza por esse ponto. 

De todas as entradas, as que por mais tempo se 
conservam dando boa passagem aos vapores são sem 
duvida alguma as do meio e do sul, talvez por serem 
amparadas pela sombra do Bom Abrigo. 

Portanto, o caminho citado pelos escriptores em 
seus roteiros, não é sempre o mesmo, variando de ac- 
cordo com a mndança dos bancos de areia ahi exis- 
tentes. 

HISTORIA E. 
E.. Descoberto o Brasil, ficou o mesmo como qne ahon- 

donado durante muitos annos pela coroa portugueza, 
S.? até que, oonliecida na Europa a noticia de suas rique- 
@$. 



zas e a presença de aventureiros que por aqui explora- 
vam principalmente o pau brasil, resolveu D. João 111 
organisar a primeira expedição exploradora, cujo com- 
mando foi dado a Martim Affonso de Sousa, que aqui 
aportou no anno de 1531. 

Entretanto, durante esse lapso de tempo, não po~icos 
foram os navegadores, que, ávidos por sensações novas, 
esquadrinharam os mares do Sul, indo alguns dellea 
até ao Rio da Prata. 

Dessas expedições, são conhecidas as que foram 
reatisadas pelo notavel cosmographo florentino Americo 
Vespucio, que, segundo uns, teria vindo em companhia 
de Gonçalo Coelho, e segundo outros, de Alonso ne Ho- 
jeda, no anno de 1501; Vicente Yanez Pinzon e João de 
Solis, em 1508; Christovão Pires, que a 6 de Abril clie- 
gava A foz do rio S. Francisco; Fernando de Magalhães, 
em 1520; Sebastião Cabot e Christovão Jacqiies, D. Ro- 
drigues d'Acunha e Garcia de Loasa, em 1526; Diogo 
Garcia, Gonçalo Leite, Gaspar Corrêa, André Gonçal- 
ves e tantos outros, até o anno de 1531, quando, aos doze 
de Agosto desse anno aportava a esquadra de Martim 
Affonso a ilha do Bom Abrigo, em Cananéa, ponto da 
Capitania de S. Vicente, onde ancorou pela prinieira 
vez. 

E todas ellas, em demanda do sul, permaneceram no 
ancoradouro do Bom Abrigo, não só em estudos de re- 
conhecimento, como para repouso das tripulações, agua- 
da e reparo das embarcações. 

Por duas vezes alli esteve a esquadra affonsina, 
sendo que, na primeira occasião por espaço de 44 dias, 
quando tiveram os expedicionarios opportunidade de 
encontrar o celebre bacharel degredado, Francisco de 
Chaves e cinco ou seis castelhanos, que em Cananéa vi- 
viam ha cerca de trinta annos. 

D'ahi o conhecimento das fabulosas riquezas exis- 
tentes no sertão, levado a Martim Affonso de Souza por 
Francisco de Chaves, que se compromettia a entregar- 
lhe 400 escravos carregados de ouro e prata, do que re- 
sultou a organisação da mallograda bandeira - primei- 
ra bandeira paulista, - que, sob o commando de Pero 
Lobo Pinheiro e guiada pelo proprio Chaves, ae  Cana- 



néa partiu a 1." de Setembro de 1531, desappareceiido 
6s mãos dos ferozes Carijós, junto á foz do rio Iguassii. 

Segundo a tradição, Bom Abrigo e não o contiuentc 
ou ainda a ilha do Cardoso, foi o ponto em que deiaa- 
ram degredado o famoso bacharel de Cananéa, idenii- 
ficado como sendo mestre Cosme Fernandes Pessba, e 
que tão importante papel representou nas relaç6es en- 
tre portuguezes e naturaes do paiz, nos principias do 
seculo XVI. 

Alli, fatalmente, teriam sido desembarcados o cele- 
bre "padrão" e seus dois "tenentes", afim de serem 
transportados para o promontorio do Itacuruçá, como 
symbolo da posse portiigueza. 

Pode-se, portanto, affirmar ter sido Bom Abrigo 
o lugar mais conhecido da costa paulista, citado pelos 
primeiros exploradores, pois incontestavelmente a refe- 
rida ilha, assignalava como que um novo ponto de par- 
tida para os que demandavam o rio da Prata. 

UMA NAU DE GUERRA 

Bom Abrigo, nos tempos dos barcos a vélla, foi 
sempre ponto de ancoragem dos navios que navegavam 
pelas costas da antiga Capitania. 

Conta-nos o erudito mestre, dr. AfEonso de Taunay, 
da chegada de uma nau em Paranaguk, no dia 20 de 
abril do anno de 1715, de cujo bordo baixou um esca- 
ler, que se dirigiu logo para a terra. 

Por essa occasiáo, alli se achava o Sargento-mor 
Manuel Gonçalves de Aguiar, occupado em estudos hy- 
drographicos entre Santos e Santa Catharina, o qual, 
vendo a attitude dos recem-chegados, ordenou que uma 
lancha fosse ao seu encontro, afim de detel-os e per- 
guntar-lhes quem eram e o que desejavam. 

Narrando essa occurrencia ao Capitão General flu- 
minense, informava Gonçalves de Aguiar em seu rela- 
torio: "Mandaram dizer que eram inglezes, vinham 
em uma nau de quarenta peças de artilharia e da In- 
dia, e Ihes faltavam mantimentos, agua e lenha. Qne- 



riam entrar para dentro, para refrescarem e Ihes man- 
dasse Pratico." 

"E como entendesse que designio hera quererem 
negociar, fis com que se Ihes não desse pratico para 
entrar, nem chegasse a lancha á viila. 

"E lhes mandei dizer que então ao norte da dita 
Barra ficava hua Ilha, doze leguas della, defronte da 
barra da Villa de Cananéa. Sem embargo de ser hua Ilha 
deserta, tinha bom porto onde podiam hir fazer aguada 
e lenha." 

Como diz o dr. Taunay, - resignarani-se os ingle- 
aes e desistiram de entreter rç.laçóes coni aquelles tão 
pouco cordiaes vassalos de um monarcha que se pre- 
tendia constante amigo de Sua Graciosissima Mages- 
tade. 

E prosegue. 

"Assim levantaram ferro e, segundo as instrucções 
do aconselhador pouco benevolo, foram fundear na ba- 
hia de Trapandé." 

'C Mostraram-se os cananeenses mais amenos para 
com aquella marujada-desesperada por viveres frescos. 
Entre outros artigos venderam-lhes duzentos alqueires 
de farinha." 

Não só essa, como outras embarcaçóes inglezas por 
varias vezes estiveram ancoradas no referido porto, 
onde se abasteciam de viveres, proseguindo depois em 
sua  derrota, geralmente para os mares do sul. 

Nesse relato, porém, ha um pequeno equivoco, quan- 
to ao ponto indicado pelo Sargento-mór Manuel Gon- 
çalves de Aguiar: é que a ilha que ficava doze leguas 
ao norte da dita Barra, - "defronte da barra da Villa 
de Cananka" - ilha deserta, porém, com bom porto, 
era a ilha do Bom Abrigo, para onde immediatamente 
navegou a referida nau. 

Alli ancorada, naturalmente erpedira o escaler para 
o porto da Villa, facto esse muito commum, como acon- 
teceu com Martim Affonso, que, pouco depois de an- 
corar no Bom Abrigo, mandou a Pero Annes em urn 
Bergantim, a inspeccionar o interior da bahia de Cana- 
néa e seus reconcavos. 



Por isso mesmo, somente após o regresso do esca- 
ler, foi que, naturalmente, valejou a nau ingleza para 
dentro da barra, uma vez assegurada a cordialidade 
dos cananeenses, não tendo necessidade alguma de fi- 
car fundeada na bahia do Trapandé, distante da Villa, 
mas sim, rumando directamente para o porto de Cana- 
néa, onde na verdade permaneceu por alguns dias. 

PRETENSÕES DE POSSE 
Como já vimos, bem p uena é a área da ilha. Consti- f' tuida por dois morros pe regosos, possue varias cachoei- 

ras conhecidas pelas denominações de corregos da Ga- 
léra, da Prainha, da Armação e do Sacco Grande, náo 
restando, portanto, senão que pequenas porlóes de Ier- 
ra, proprias para cultura. 

Apezar disso ,porém, não poucos foram os indivi- 
duos que alli pretenderam estabelecer-se, sob pretextr, de 
que desejavam dedicar-se a lavoura, quando muito Fro- 
ximo se encontrava o Continente, onde existiam teiras 
devolutas e facilimo Ihes seria conseguirem algumas - 

- porções dellas. 
Tambem a ilha do Cardoso, fronteira ao Bom Ahri- 

go. d j s ~ õ e  de ootimas árdas contendn madeiras eni "-. . 
quanticiade e boas agnas. Entretanto, era o Bom Aùri- 
go o lugar por todos desejado, apesar das difficuldades 
de meios de transporte, porque nem sempre i accessivef 
ás embarcações procedentes de terra, isto é, vindas de 
Cananéa, ficando por isso mesmo oe seus moradores 
"invernados", sem meios de communicaçóes, em muitos 
dias do anno. 

Nada disso, porém, afastava dos pretendentes o de- 
sejo de colonisal-a, ambicionando-a, como aconteceu 
com o extrangeiro Luiz Barreto, que no anno de 1541 
alli se estabeleceu occultamente. acompanhado de siia 
familia, na espectativa, talvez, de uma posse mansa e 
pacifica, sendo expulsos pelas autoridades cananeenses 
e ordem do governo provincial, que mandava sujeital-os 
4 assignatura de um termo, afim de abandonal-a im- 
mediatamente. 



Logo depois, era o proprio presidente, Raphael To- 
bias de Aguiar, quem communicava ao juiz de paz da  
villa de Canauka, sargento-mór Joaquim José de Oli- 
veira, das providencias tomadas a esse respeito, decla- 
rando que a 15 de Fevereiro do mesmo anno havia ex- 
pedido ordens pela thezonraria, para serem postos em 
hasta publica os terrenos da merina. (1) 

Tambem em 1870 apresentava-se d. G. Josepha da 
Borba Pacca, requerendo a referida ilha ao presidente 
da Provincia, sem que, entretanto lograsse ohtel-a. 

Não pararam ahi, porém, as pretenções de posse da 
ilha do Bom Abrigo, que no anno de 1883 era novamen- 
te tentada por outros, que a requeriam ao ininistro ria 
Fazenda, por aforamento, facto este que deu lugar aos 
protestos da imprensa wmo passaremos a ver. 

Mas, porque motivo tanto a queriam, procurando 
estabelecer-se naquelle ponto, quando a referida ilha 
como já dissemos, não dispõe de terras sufficientes para 
lavoura? 

E' o que mais tarde veremos.. . 

PONTO ESTRATEGICO 
Muitos são os escriptores que têm estudado a in- 

vejavel situação dessa ilna, considerando-a como ponto 
estrategico de primeira ordem, afim de evitar a entrada 
de forças extrangeiras ou o desembarque de tropas na 
região sul paulista, u~iia vez guarnecida e artilhada. 
Mesmo nos tempos de outr'ora, alli, não raro, permane- 
ciam os navios de piratas e corsarios argentinos, aguar- 
dando a passagem dos barcos mercantes, para atacal-os. 

A constante ameaça de um desembarque naquelle 
ponto da cmta de S. Paulo, levou o capitão-general An- 
tonio da Franca e Horta a resolver no Conselho de- 
Guerra reunido na Capital a 12 de setembro de 18W, 
sob sua presidencia, que se fizesse "huma trincheira no 
morro de Sm. João, na parte que olha para a barra e 
coiiocar neiia duas PesSas." 

(1) Archivo do Estado, livro dos Juizes Municipaes, n.. 
605, pag. 65. 



.. .. Em 1809, era o tenente coronel João Jacomo de Bau- 
5~ 

> 
maiin, que escrevia de Canania, aonde se achava em 

_ j  serviço de inspecçCo da costa, c':izrndo: 

"...fui ver a Barra d'este Porto e achei que 
era mto. necessario fazer-se hum peqUeno 
Forte na Poiita chamada - Taciiriicá - - que 
faz o estreito da dita Barra." 

A seguir, resolvia S. Paulo fortificcr os seus por- 
tos, por occasião da guerra cisplatina, nfjm ne poder 
reprimir invasõei que acaso lhe viessem peio litoral. 

Csube a Oyenhausen. como CapitCo General da 
Capitania, providenciar immediatamente, para que a 
barra de Caiianka fosse fortificada, facto este que teve 
lugar no anno de 1820, sob a fiscalisação do coronel Da- 
niel Pedro hluller, sendo mais tarde nomeado o tenente 
Antoiiio Mariano dos Santos, para commandante mili- 
tar da villa, depois de haver concluido a fortificação do 
Forte da Trincheira, que ficava situado no extremo sul 
da Ilha Comprida, - ponto em que já noaimo de 155-1 
se havia fortificado Ruy Moschera, quando refugiado 
do Rio da Praia veio estabeiccer-se em terras da Capi- 
tania de S. Vicente, cuja villa assaltou. 

Desde tempos immemoriacs que se discute a ne- 
cessidade de fortificação da barra de Cananéa e prin- 
cipalmente do ponta1 do ItacuruçA e ilha do Bom Abri- 
go, que, para muitos, deve ser considerada como a He- 
l igol~nd sul paulista. Fortificada a mesma, ficará toda 
aquella região livre de urna invasão extrangeira, que 
poderá, entrando pela barra de Cananéa, fac,ilmente 
attingir a zona da Ribeira e consequentemente a estrada 
de ferro Sorocabana e o planalto. sem os riscos e peri- 
gos offerecidos pela Barra Grande, com as siias fortifi- 
caçóes f,ormidaveis. 

Qualido em 1883, pessoa interessada requeria o afo- 
ramento da ilha do Bom Abrigo, entre outras voses fei- 
se ouvir a do grande Range1 Pestana, que chamava a 
attencão do governo imperial, dizendo que a referida 



ilha tinha "um valor immenso e n%o convinha ao go- 
verno abrir mão de um posto importante, que poderia 
servir de ponto estrategico para guarda das costas e àa 
navegação interna." 

E proseguia : 

"Devemos crer que o ministro da Mari- 
nha conheça o valor dessa ilha. 

"Alli não ha um sD morador, porque o 
governo imprria! nunca o consentiu. 

"Um composto de pedrss, tendo boa? 
aguas, a ilha apresenta ondiqfies de optirno 
fnndeador, abrigado de todos os ventos e uma 
verdadeira doca natural. 

As embarcaqões de longo curso ou de ca- 
botagem, que navegam ao longo das costas do 
sul, acolhem-se a esse seio de Abrahão, como 
chamam os navegantes. para fazerem agitada 
ou accossados pelos temporaes conimuns em 
certa estação do anno. 

"Accresce, que, na opinião dos entendi- 
dos, a ilha do Abrigo está destinada a ser nni 
ponto estrategico, que o governo mandará uai 
dia fortificar, a bem da defeza da barra de 
Cananka, que dá entrada para o - Mar Pc- 
queno - que banha Iguape e communica-se 
por iim canal (1) com o grande Ribeira de 
Iguape. 

"Cumpre, pois, ao governo geral não des- 
cuidar do negocio. 

Convirá entfegar á exploração de parti- 
cular um abrigo desaa ordem, um ponto de 
refugio á grande e pequena navegação? 

"Os srs. Ministros da Fazenda, da Agri- 
cultura, da Marinha e da Guerra, a quem se 
mandou ouvir, pesarão bem estas considera- 
ções ? 

(1) E' o ValIo Grande, qne corre ao lado da cidade de 
Iguape, ligando-a directamente ao R i  Ribeira. 



"Não se esqueçam ss. exas. de uma cou- 
sa: se o negocio 6 de competencia do governo 
geral, não é menos certo que a elle está ligacio 
um grande interesse de S. Paulo." 

Essa importancia, ainda nos annos de 1930 e 1932: 
foi verificada pelo governo federal, que mandou guar- 
necer o baluarte do Bom Abrigo pelos aviões da Ma- 
rinha e navios da Armada, afim de impedir o desem- 
bcrque de armas e munições, pela barra de Cananéa. 

ARMAÇÃO DAS BALEIAS 

Uma das curiosidades ainda hoje existentes lia illia, 
6 .? antiga Arma$ão, destinada á pesca das baleias. 

Industria importante nos tempos coloniaes, 1150 só 
pcla necessidade do azeite, que era utilisado como com- 
bustivel na illiiminação publica e particular, como tani- 
bem pelo aproveitamento dos re~iduoe~ nas constriic- 
~ õ e s  de pedra e cal. 

Já existente em outros pontos do litoral do Brasil, 
não deixou tambem de ser estabelecida nas costas da 
Capitania de São Paulo a pesca desses cetaceos, para o 
que se fundaram armações, onde eram os mesmos re- 
colhidos, procedeudo-se então ao aproveitamento das 
barbatanas e da carne e até mesmo das veitebras, que 
serviam para zssentos na morada dos pobres. 

Em S. Sebastião, teve assento uma das niais impor- 
tantes dessas armações, sendo avultado o numero de 
homens nella empregados. 

Outras ainda foram installadas, como as da Barra 
Grande, da Bertioga e do Bom Abrigo. 

No anno de 1766 somente nas ires primeiras ar- 
mações eram apanhadas'sada menos de 182 baleias, 
porém, a guerra movida contra esses mamiferos provi- 
nha já de longos annos, como provam os documentos 
coloniaes, e as referencias feitas por Antonio Knivet, 
em sua narrativa da viagem ao Sul, em companhia de 
Thomaz Cavendisch. 



Tambem José de Anchieta á e!las jA se Iiavia refe- 
rido, e mesmo Frei Vicente do Salvador nos eouta de 
uma baleia que déra á praia, no Rio de Janeiro, defron- 
te  do Convento do Carmo, della se aproveitando os 
pescadores e valendo-se de sua carne para a fabricação 
do azeite. 

Segundo Varnhagem, a indiistria da pesca das ba- 
leias começou no anno de 1603, permittida na Bahia a 
cerio biscainho Pedro de Urecha. 

Mais tarde. entrava o monopolio do azeite de peixe 
na lista dos contractos arreniatados, rendendo para a 
Fazenda Real de 600 a 700 mil reis annuaes. 

Para o Provedor-m6r Cordovil de Siqueira e Mel- 
10, tal contracto começou no Rio de Janeiro no anno de 
l G i . ? ,  emquanto que Monsenhor Pizarro contesta esta 
opinião e affirmando que data de 1639, argumenta 

citando a verba testamentaria de certo João Loureiro 
Coram, que legara a seu sobrinho Miguel João a qua:i- 
tia de 100$000, de monte-mór do espolio, por haver ser- 
vido alguns annos na armação das baleias. 

E o dr. João Vieira Fazenda, ao tratar do assnmpto, 
depois de citar Pizarro, conclúe dizendo: "Seja como 
for, está provado que, aniios depois de fundado o Rio 
de Janeiro, os habitantes entregavam-se com ardor a 
arriscada pesca das baleias, que em cardumes vinham 
refrescar-se nas aguas da formosa Gnariabára." 

O primeiro contracto que nesse sentido encontra- 
mos, refere-se á villa de São Sebastião e foi assignadu 
por Domingos Gomes da  Costa, a 16 de setembro de 
1729, que o executou por varios annos, até que, pene- 
guido pelo capitão-general Antonio Caldeira Pimentel, 
viu-se delle despojado, por ordem do Conselho Ultra- 
marino, que a 13 de maio de 1733 mandava fosse "subs- 
tado" o estabelecimento da pesca das baleias nas cos- 
tas da Capitania. 

Glguns annos depois, outro contracto era assigna- 
do, agora por Francisco Peres de Sousa, para exercer a 
referida pesca apenas por seis annos, "em preço cnda 
anno de quarenta e oito mil cruzados e cem mil rcis 
pela pesca da Capitania do Rio de Janeiro; dez mil 
cruzados pela de Santa Catarina e dez pela de São Se- 



bastião, Santos e São Paulo, - que deviam ser satisfei- 
tos na Provedoria de Santos." 

Esse contracto foi approvado por Alvará de 27 de 
dezembro de 1754 e registrado a 31 do mesmo mez, 
a fls. 37 do Livro 3.0 de Contractos do Conselho Ultra- 
marino. 

Es?ebeleceram-se as armações e iniciaram-se os tra- 
ha!lios da pesca, que duraram longos annos. 

A perseguicão impiedosa movida contra os ceta- 
ceos rias costas da Capitania de S. Paulo foi tal, que 
ino'tivou o sei1 afastamento gradual, mesmo porque, 
como dizia um dos capitães-generaes, a frequencia das 
barcas de vapor concorria lambem para isso. 

Jtí em 182l bem raras eram as baleias que appa- 
reciam nas cosias da Capitania. 

Comeqoii então o crepuscnlo da perigosa profissão, 
pelo pouco interesse que apresentava aos administra- 
dores das armações. 

Por oiitro lado, as questóes politicas no Rio da  
Prata e a guerra de corso movida contra as embarca- 
ções que navegavam nas coains do Brasil, principalmen- 
te enti-e a Bahia e Santa Catharina, occasio~aram o afas- 
tamento completo dos barcos baleeiros dos nossos ma- 
res, pelos riscos que corriam não s6 as mesmas embar- 
cações, como os seus tripulantes. 

Das armações, como verdadeiros espectros, ainda 
lioje se notam os vec,tigios e ruinas, coaservando-se-lhes 
a denominasúo <?o local, para reienibrar-lhes a existen- 
cia tumultuasa. 

São Iiigares assombr<rdos, como dizem os praianos, 
- pontos de onde, em noites enluaradas, quando o mar 
n~ellenieiite s: espreguiça nas areias das praias, se ou- 
vem grilos; imprecações e gemidos soturnos ... 

Cutras vezes sZo voses confusas ou o arrastar de 
pesadas correntes, quebrando o silencio da ,noite, num 
choro convu!sivo qiie recorda as dores e os soffrimen- 
tos dos que por alli passaram e morreram. 

E' o protesto dos espiritos, contra a maldade dos 
homens ... 



A armayáo do Bom Abrigo ficava situado na face 
nordeste, em uma pequena reintrancia da ilha, conhe- 
cida por - Sacco da Armação. 

Della ainda hoje restam os antigos paredóes e o 
proprio forno com o seu caldeirão de ferro, destinados 
A fabricação do azeite. 

DA CRIAÇAO DO LAZARETO 

Apesar do seu clima salubre, a então villa de Ca- 
nanéa por varias vezes foi a~solada por diversos surtos 
epidemicos, at6 alli extendidos ou propagados pelas 

tripulzções dos navios qiie çhegavzm ao porto E' pre- 
ciso considerar que nos tempcs coloniaes ou do imperio, 
apartavam em Cananéa militas embareayões proceden- 
tes de paizes extrangeiroç, algumas das quaes proce- 
dentes da costa CAfrica, empregadas na conducção de 
cscravos para o Brasil. 

D'ahi a origem de terriveis males, como o cholera 
morbus, que no anno fatidico de 1686 assolou a mesma 
villa, despovoando-a quasi que inteiramente. 

Depois disso, porém, a presenca de barcos chega- 
dos de portos infestados, ainda por varias vezes deri 
origem a outros surtos pestiferos na mesma localidade. 

Por outro lado, grassando a varioia na  cidade de 
Santos, muito facil se tornava sua propagação pelas 
villas, do litoral, em virtude nZo só da falta de meio: de 
defeza, como tamban pela presença constante de em- 
barcações, que fazirm o intercamhio entre os referidos 
portos. 

E foi assim, que no anno de 185.5 foi a villa noia- 
mente invadida pelo terrivel mal, soffrendo a poprrla- 
ção os effeitos mais crueis. Tão elevado foi o numero 
de mortos, que não havendo mais lugar para sep~ilta- 
mentos dentro da Igreja, abriram-se sepulturas ao seu 
redor, ficando o adro transformado em verdadeiro cer 
miterio. 



A Camara attendendo aos reclamos da população, 
dirigiu-se aos poderes pnblicos lembrando a necessi- 
dade urgente da criacão de iim hospital, que servisse 
de isolamento aos enfermos. ao qual denominavam 
"Lazareto", exigindo ao mesmo tempo a quarentena 
para todas as embarcações que alli sportassem. 

Varias foram então as medidas lembradas, entrz 
as quaes a de que se installasse "o lazareto no lugar 
denominado "Panema" (Ipanema), que fica ao sul da 
ponta do Itaciiniçá, na praia da ilha do Cardoso, des- 
tacando-se a ilha do Bom Abrigo para ponto de qua- 
rentena das embarcaçíjes que demandassem aquelie 
porto. 

Lembravam tambem que melhor seria se si pu- 
desie localisar o "lazareto" no Bom Abrigo, porém, - 

' outro obstaeulo exiebc não menos difficiil- 
toso de soccom: - é que para a quarentena 
na Ilha do Abrigo, - e nella mesma o lazn- 
reto, que seria melhor que no Panema, - ne- 
cessitar-se-iam de recursos q. se não tem nem 
se pode conseguir em tão curto tempo. E a 
molestia pode não esperar e flagellar as tri- 
pulações e passageiros 'dos barcos; e tendo 
nelles apparecido em uma ou mais pessoas, 6 
mister logo serem tiradas e conduzidas para 
o lazareto e ser em breve administrados os re- 
medios e curativos, tambem para a tranquil- 
lidade dos que estiverem sãos". 

Tantas foram as difficuld~des apresentadas por 
essa occasião, que assentarani estabelecendo como pon- 
to de isolamento a costa fronteira ao Pereirinha, dentro 
da barra e defronte do Porto da Trincheira, ficando a 
Ilha do Bom Abrigo servindo apenas como lugar des- 
tinado á quarentena dos navios que demandassem o 
porto, alli procedendo-se aos trabalhos de desinfecção 
das malas do correio e bagagens dos passageiros. 

Com essas acertadas medidas de precaução conse- 
guiram debellar o mal, que poucos mezes depois esta- 
va completamente extincto na villa. 



O PHAROL 

Até o anno de 1885 não existia pharol algum as- 
signalando a iiha, apesar de sua importante posição 
como bafisa da barra de Cananéa. Entretanto, perce- 
bendo o governo imperial essa grande lacuna, resolveu 
mandar dotal-a de um pharol rle 6." ordem, girante, 
que teve assento na parte meridional. 

Segundo Moreira Pinto, o apparelho da luz era dio- 
ptrico e exhibia successivamente dois lampejos branros 
e um uermelho, com o intervallo de 15 segundos, de lam- 
pejo a lampejo. Mais tarde foram adaptadas as cores 
verde, branca, vermelha e amarella. 

O plano phocal eleva-se a 12ni,25, ao nivel do solo 
e 154mB sobre o nivel do mar (506 p k ) ,  sendo sua 
luz visivel na distancia de 11 milhas com tempo claro. 

A torre, de forna  quadrangular e que ainda hoje 
existe, está comprehendida na casa dos pharoleiros, sen- 
do pintada de branco, bem como a mencionada casa. 

Sua posição exacta fica aos 25* 6' 40" de lat. S e 
4 O  41' 30" Long. O do Rio de Janeiro; 4P 51' 50" O 
de Greenwiech; 50° 12' 00" O de Paris. Foi inaugurado 
no dia 20 de Agosto de 1886 e subeitituido por um appa- 
relho AGA, no anno de 1918. 

Primitivamente, alli morou apenas um pharoleiro, 
com sua familia, mais tende existiam dois encarregados. 

Ultimamente, porém, a1i.m desses encarregados, 
tambem residiam no Bom Abrigo quatro remadores e 
um patrão, que todos elles, acompanhados das rcspe- 
ctivas faaliias, formavam um grupo de cerca de cin- 
coenta pessoas, o que em grande parte tornava a vida 
mais amena, porque outras casas espalhavam-se então 
á beira do caminho que da praia vai ter ao alto do 
morro. 

Dedicando-se B pesca e ao mesmo tempo á peque- 
nas lavouras, pode-se affirmar, foram elles os que, no 
decurso de poucos annos, devastaram as mattas até en- 
tão existentes. 



A construcção do antigo pliarol assignaloii-se por 
um facto de dolorosas consequencias, qual fosse a mcr- 
te tragica de dois dos seus constructores. 

Foi assim que. approximando-se o dia em que na 
villa da Canauéa deviam realisar-se as feelividader eni 
louvor ao Santc Padroe.iro, á ellas tumhcm pre!ende- 
ram elles assistir. 

Entretanto, o mar bravio não dava lugar a que pu- 
dessem transpor a barra, ozde enormes vaxalhóes se 
elevavam, quebrando-se sobre os bancos de areia. 

Mesmo assini, impellidos pela saudade das faniilias, 
que em Cananéa se encontravam, por varias vezes ten- 
taram a travessia, uti1isa:ido-se da pequena canh? de 
que dispunham. 

Mas a tormenta de sueste, soprando violentamente; 
cada vez mais encajielhava o mar. cerrando a bqrra, 
onde apenas se divisava um vasto lençol de espumas 
brancas, não permittindo passagem a embarcacãn al- 
guma. Dois, tres dias se passaram, sem que o mau 
tempo parecesse amainar. Ao contrario, o rebdjo, impla- 
cavel, terrivel. proseguia, partindo vagas por fod? a 
parte. E o ceii, coberto de nuvens nesras demonAra- 
va-lhes que a furia do vendaval continuaria iiinda por 
longas horas. 

~. . Já desesperados, mesmo porque a necessidade de 
certos generos começava a fazer sentir-se, confiaram de- 
masiadamente em seus conhecimentos natatorios e pre- 
pararam-se para affrontar a furia da tempestade, iyle 
proseguia. 

Eram ellcs: Joaquim Canteiro, João Cypriano c .4n- 
tonio Teixeira. 

Não se recordaram, porém, de que á proa da peqxe- 
na embarcação, continuava presa a corda de poita. a re- 
sistente amarra, em cujo extremo, uma grande pcdra 
encastoada em bêta servia de ancora. 

Logo que se afastaram da sombra do Bom Abrigo, 
mais rijo se Ihes apresentou o venlo, que ecfunando a 
vela rapidamente approximava-os dos perigosos bancos 
de areia. 

E ora cahindo na cava do mar, ora elevando-se na 
crista das vagas, não era mais a pequenina canoa do 



que uma simples gaivóta, que parecia molhar nas czdas 
2 ponta de suas asas delgadas. 

Alguns dos moradores do Itacuruçá, passando pela 
praia, casualmente conseguiram destacar aquella brao- 
ca vela em meio dos lençbes de espumas e assomhra- 
dos por semelhante audacia não lhe tiraram mais a 

vista. espantados com tanto arrojo. 
Em certo momento, porém, a véla branca desappa- 

recendo em meio de um vsgalháo, não mais foi avis- 
tada..  . 

nla% *e açoritecena com a canha, que, apesar da 
maré montante não era arrastada :)ara a praia? 

Era que, presa pela poita, lá se deixára ficar 
surrada pelo mar bravio. 

A primeira reroluçSo dos naufragas, foi A eiln se 
agarrarem, como unica taboa de salvt?@io. PorCm, o 
mar quebrando vio!entamente, arrancava-os mesmo, 
atirando-os para bem longe 

E emquanto dois dos infelizes, voltando-se contra 
a correnteza teimavam em retoinal-a de novo. um 
delles, - Joaquim Canteiro -, reconhecendo a impos- 
sibilidade de liberlal-a da amarra, rumou directainente 
para a praia distante. 

No outro dia foram achal-o extenuado junto aos 
cômoros. 

Dos outros, apenas alguns membros cortados pelos 
lubarões acostarani nas praias da ilha Comprida. 

O THEZOURO ENCANTADO 

Como já dissemos, apesar de sua pequeniscinia 
área aproveitavel para a cultura, e da inexistencia de 
meios de comunicações com o continente, ainda assim, 
não poucos foram os que sempre se &-forçaram por 
conseguir a posse da lindissima ilha, procurando alli 
se estabelecer até mesmo occultamente. 

Mas, porque tamanho empenho, quando as suas 
terras $60 inferiores não só ás da parte do continente 
fronteiro, como ás da ilha do Cardoso, que por sua vez 



é de facilimo accesso, possuindo meios de transportes 
sem os perigos da travessia pelo oceano? 

Porque motivo tornou-se o Bom Abrigo uma ver- 
dadeira tentagáo, a que todos insistentemente deseja- 
vam possuir, constituindo ainda hoje uma doirada nt- 
tracçáo para tanta gente? 

E' que a presumpçáo da existencia de farmidaveis 
riquezas alli occultas, perdura no espirito de muitoq, 
emprestando á notavel atalaia da barra de CananGa 
um valor extraordinario, povoando-a de lendas, as 
mais interessantes, onde não faltam as, visões brancas 
e o gemido soturno dos sacrificados. 

E' uma ilha lendaria e cheia de tradições. 

* 
* * 

Ninguein ignora que nos tempos coloniaes foram 
as costas do Brasil frequentad%q pelos, mais terriveis 
scelerados dos mares entre os quaes se destacaram os 
celebres piratas Zulmiro e Cavendisch. o ultimo dos 
quaes assaltou a viila de S. Vicente em 1591. 

A Historia está cheia de factos comprobatorios da 
actividade dos mesmos nas costas da antiga Capitania, 
como as tentativas de assalto á j  villas de Cananéa. 
Iguape, S. Sebastião, alem das pilhagens, praticadas nas 
costas paulistas, cujas populaçóes viviam em constante 
sobresalto, aterrorisadas com as suas terriveis ameaças 
e façanhas inauditas. 

Logo depois da descoberta do Brasil tornou-se o 
Atlantico sul o mais seguro refugio para taes salteado- 
res, cujos navios procuravam fugir aos cruzadores iii- 
glezes, que os perseguiam constantemente. Mais tarde. 
eram os navios mercantes que se viam ameaçados, quer 
nas viagens pela costa, quer nas travessias oceanicas. 

Desenvolvendo-se as Capitanias, mais atrevidos se 
tornaram elles, infestando todas as regiões da Ameri- 
ca do Sul, difficultando a navegação de cabotagem o 
até mesmo atacando os comboios, que atravessavam o 
Atlantico, apesar de protegidos por navios armados. 

Já em 1654, era publicada a carta de Sua Magesta- 
de, escripta a D. Jeronyrno de Athayde, conde de Atho- 



guia, para qiie os navios mercantes não seguissem via- 
gem isoladamente e muito menos sem a proteção das 
naus de guerra. 

Em 1655, ordennva o mesmo conde-general ao Pro- 
vedor e Contador da Fazenda Real, Sebastião Fernan- 
des Corrêa, para "reedificar a,Fortaleza de N. S. de 
Monserate do Rio da Villa de Santos, para amparo e 
abrigo dos navios", que entrassem no referido porto e 
pudessem ficar "seguros da invasão do inimigo e se 
pôrem nella quatro peças de artilharia". 

Desde então se tratou cuidadosamente de fortificar 
a costa paulista em differentes pontos e da organisaçáo 
dos comboios, des,tacando-se os pontos de reunião para 
os barcos que deviam seguir viagem através do oceano, 
- medida esta tomada tambem para com a navegacão 
de cahotagem. 

Em 1668 recebia o governador da Rio de Janeiro 
uma carta régia dando conta de uma informação qiie 
havia recebido de Diogo Arias do Araujo, morador na 
villa de Santos e Procurador da Coroa, "dando conta 
da entrada q. o inim." Pirata tinha feito naqnellas villas 
e ilhas, destruindo aos moradores com mortes de al- 
guns, roubando-lhes suas tazendas. etc., e nesse caso. 
muito embora tratando-se de villas de outra Capitania, 
que accudisse-as com tudo o que f ~ s s e  necessario. 

A villa de S. Sebastião ameaçada por corsarios fran- 
cezes, reuniu as pessoas vhlidas, colloc'ando-se em 
defeza. 

E foi esse acto de bravura qUe evitou-a do preme- 
ditado assalto, retirando-se os flibusteiros. 

Xo anno de 1710, era expedida outra Carta Régia, 
crdenando "scccorro: de defeza ao. moradures da Ilha 
de S. Sebastião, afi'm de evitarem os damnos que fie 
fazião os francezes", pois a acção dos piratas ia se tor- 
nando cada vez mais sensivel. 

As vil!as do sul da Capitscin de S. Paulo, reclama- 
vam armas e niuniçóes, pedindo ao mesmo tempo para 
que se não tirassem os homens em condições de de- 
fendel-as. 

. . 
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Já o siml~les apparecimento de uma véla branca 
na linha do horisante, era motivo para sobresaltos, poii- 
do u população em l>clvsrosa. 

A .5 de setembro de 1710, appaieciani Iia barra 6:) 
Rio de Janeiro uma Baiandra e mai!; c i i t ~ o  navios, teii- 
t sn la  forçal-a, no que foram repcllibos pelas fortalrzis, 
fizendo-se de vkla para o Sul, noiicia que causoli ver- 
dadeiro panico em todas as povoaçóes da maiinltr, 
dianie de uma ordem pma que os capitães-móres das 
vili3s de Cananéa e Iguape "puxassem pelas or6e- 
iianças". 

Devido a esses factos, tornou-se necessaria a fo r t -  
* -  ficação da costa paulista, o que, infelizmente, só muitos 

annos depois teve lugar. 
Entretanto, as ameaças dos piratas não cessavam, 

como se poderá ver á luz dos documentos existentes em 
nossos archivos. 

Entre os mezes de O u l ~ b r o  e Novembro de 1721, aii- 
coravain no canal de Toqiie-Toque, defronte da vilia de 
S. Sebastião, tres corsarios hollaildezes, ameaçan*Io 
desembarque nrquelle poria, no caso de náo serem nt- 
tendidos no que desejavam. 

r' Seis mezes antes, j6 alli Iiavinm es!::" outros fli- 
biisteiros, que se tinham posto a saquear a villa tendo 

! tido tragico fim, de\-ido aí] apj:~irciniei~lv de um vr;io . . francez, qi:e puzera a navio ::iilta .*pique. 
S o  aiino de 1122, informava a Camara de I g u a p  

ao governador, rchareni-se as villas do sul ameaçadas 
pelos piratas e solicitando providencias urgentes. E 
quairo annos depois, comrniinicava o naufragio de uni 
barco de piratas, proximo A barra de Icapara, como 
havia acontecido com outro que, "carregando mais de 
duzentos mil cruzados de prata, ouro e pessas, roubz- 
dos pela costa das Tndias ds  Castella" tambem havia 
naufragado á entrada da barra de Paranagiii. 

Em 1733 era ordenado ao Conde cle Sarzedas, que  
mandasse for:ificar a barra da villa de Sant, "S e no 
anno scgiiinte designavam-se os dias em gue as fr6tas 
organisadas em comboios deviam zarpar para Lisbna. 
para que "evitassem os perigos dos mares". 



E o  anno de 1767 já se preoccupavam os seus cayi- 
tães-generaes com a defeza do litoral paulista e tanto 
assim que a 3 de Janeiro desse aniio, affirmava o 40- 
v e r n a h r  da Capiiania, haver dado principio As forli- 
ficações das barras, trabalhando-se com afinco em uin 
dos quatro fortes que deviam defei~rier o ~ o r t o  de São 
Sebastião. 

As ameaps,  porém, eram constantes e cada vez 
maiores, chegando mesmo a tal ponto que no anno de 
1795, quando se deu a carestia do sal, pela escassez do 
mesmo nos mercados, representava a Camara da ci- 
dade de S. Paulo ao Governador, al!ri.ibuindo esse fa- 
cto a "estarem os mares da Capitania infestados de 
inimigos". 

Si percorrermos as paginas da hisloria, por ahi ve- 
remos as multiplas façanhas praticadas por esses sce- 
lerados no decurso dos seculos XVII e XVIII e at6 mes- 
mo nos principios do seculo XIX. quando teve lugar, 
entre outros, o ataque ao forte do Rabo Azedo, pelos 
corsarios do almirante Guilherme Brown, que. percor- 
rendo as costas da Capitania, praticaram as mais auda- 
ciosas investidas contra os navios mercantes, pondo em 
polvorosa as populações das villas da marinha. 

Por ahi é iacil de ver-se o terrcr que infundia aos 
habitantes do litoral, o inesperado appareciniento de 
um navio desconhecido, velejando sohre a custa. OU di- 
rigindo-se ás barras. 

As hsitorias de "Piratas" ao lado das que provi- 
nham dos "navios negreiros", constitniam o assumpto 
obrigatorio das palestras em todas as rodes. 

Narravam-n'as as velhas mucamas e os raptivm, 
nos serões ao pé do fogo. 

E as lendas mais interessantes se  formaram em 
lorno das acçóes praticadas pelos ladrões dos mores, - 
lendas que ainda hoje perduram no espirito dos habi- 
tantes do nosso litoral, como passamos a demonstrar. 

Vem dessa época a origem do thezouro do Bom Abri- 
go, que, segundo uns, foi alli deixado por Cavendish, 
- .segundo outros, por um pirata de nome William. 
que haviam feito pilhagens nas  costas do Peru, de cnde 
procediam. 



Varios são os modos pelos quaes são esses factos 
narrados, naturalmente ao saber dos que os vão traus- 
mittindo. 

Conhecida a existencia de um "roteiro", que vinha 
sendo religiosamente conservado em S. Paulo. movimen- 
taram-se varias pessoas interessadas em apurar a ver- 
dade, chegando mesmo a estuàar esse precioso do- 
ciimento, que ainda hoje, segundo a s  melhores infor- 
mações, é conservado no Rio Janeiro, em mãos de pes- 
soa conhecida. o que deu lugar a uma das primeiras 
excursões a aquelle ponto do litoral sul. 

Entretanto, motivada por quaIqiier desintelligencia, 
dividiu-se a caravana em duas partes: a primeira, con- 
tando apenas com alguns detalhes, inclusivé o ponto 
de partida, que ficava junto á Prainha; a outra, com 
os melhores dados, para attingir o lugar exacto do es- 
conderijo da fortuna, que era calculada em alguns mi- 
Ihões de esterlinos. . . 

Os componentes da primeira, desilliididos de con- 
seguirem a outra parte do roteiro, tiveram a lembran- 
ça de fazer desapparecer a pedra situada á beira da 
praia, onde se encontrava o signal significativo do pon- 
to de partida, brocando-a \c fazendo-a saltar á dy- 

namite. 
D'ahi as difficuldades para novas investigaçies, 

apesar das marcas - flexas, estrellas - ainda conser- 
vadas em outras rochas esparsae pelo morro do Abrigo. 

Tambem foram sacrificadas tres grandes arvores de 
guanandy, que se erguiam enfileiradas e que, segundo 
se affirmava, coiistjtuiam elementos indicativos dos ru- 
mos a serem seguidos. 

Da lenda propriamente dita, existem varias versões. 
Conta-se que um pirata conhecido por XVilliam, 

cançado da vida errante que até então havia levado e 
desejoso de voltar á America, tendo regressado do Pa- 
cifico passou alguns dias no Boni Ahrigo, de onde pro- 
seguiu viagem para o norte. 

Entretanto, tendo conhecimento da  organisaçáo de 
uma esquadra para dar  caça aos navios piratas, regres- 
sou para o sul, apressadamente, indo aportar na ilha 
do Bom Abrigo, onde sepultou o fructo de suas pilha- 
gens pelas costas do Pacifico. 



D'ahi, rumando novamente para o norte, esperava 
romper o bloqueio dos cruzadores americanos e encon- 
trar novo refugio, para onde pudesse com mais segii- 
rança transportar o referido thezouro. 

Encontrava-se já no golfo do Mexico, quando foi 
zila~ado por um dos navios que patrulhavam aqiiel- 

Ias paragens. 
Conseguindo fugir, embora meio desarvorado, vel- 

lejou novamente para o sul. mas ao alcançar o norte 
do Brasil, passou pelo dissabor de p e r d ~ r  o seu navio, 
devido a uma forte tempestade, de cujo naufragio ape- 
nas elle e o immediato haviam conseguido salvarse. 

E alcançando a praia, regressaram por terra, e ven- 
cendo mil difficuldades çouseguiram alcançar a ci- 
dade do Rio de Janeiro, onde se hospedaram em uma 
estalagem modesta. 

Mas o Destino continuava a perseguil-os por todos 
os modos. Foi assim que, graseando na cidade forte 
epidemia de febre amarella, dentro em pouco eram am- 
bos atacados pelo terrivel mal, de que logo depois vinha 
o immediato a succumbir. 

Poucos dias depois, era eMe p ~ p r i o  que sentia a 
approximaçáo da morte e diante dessa triste verdade, 
revelou ao proprietario do albergue o seu grande se- 
gredo, entregando-lhe o roteiro depois de confessar-lhe 
as suas ultimas vontades. 

Emerson, o estalajadeiro feliz, assombrado com 
essas revelações, conservou o velho manuscril~to por 
alguns annos, a t t  qiie, certa vez, julgando a occasião 
propicia, dirigiu-se para o Bom Abrigo. Achava-se 
preoccupado nas investigações, quando foi surprehendi- 
do com o apparecimento de um navio de guerra que 
alli ancorou. Atemorisado com esse facto inesperado, 
resolveu regressar, sem nada conseguir, po#im, certo 
de que tornaria ás pesquizas paro a descoberta do the- 
zouro. 

Foi assim que, algum tempo depois, alli tornava. 
mas, sentindo-se enfcrmar, voltou immediatamente, di- 
rigindo-se para Santa Barbara, onde falleceu. 

Legando á esposa o precioso alfarrahio, e transfe- 
rindo-se a mesma para a Capital, teve opportunidade 



de mostral-o a algiimas pessoas, de m a  cciifiança, pas- 
sando dessa nianeira ao coii1iecimeiit.i dc outros, dri 
que resultou a primcira excor::á? ii;i,ella i1l:a. 

Para outros, outra é a versáo. .. 

Emersou teria fallecido no Paraili, o:lde exercia :I 

l>rifi;sáo de pastor protestante, em cuja nissão, tiv6ia 
opportiinidade de visitar iirn enfermo que vivia solita- 
riol o qual, ao morrer, lhe conEiáia o roteiro, salici!ai:- 
do-lhe que enviasse alguma c:>i~!;a i siia laniiiia, dls:ri- 
buindo o restarte em obras de caridade. 

De quaiqucr maneira, a verdade é que o celel>ze 
'.roteirox foi parar ás  mãos 6- i'iiss Emerson, pessva 
bastnnte conhecida c relacionzOa na Capiia!. onde vi- 
veu durante miiiios alinos. 

clln se deve o conhecin:ei~io desse interessanle . . 
manuscripto, que ainda hoje, c:)ii?o ~ i suczn~s ,  deve exis- 
tir sendo religiosamente guarda:lo. 

Entre as lendas que se formaram eni torno do in- 
ieressantc assumpto, é bem conhecida a que se refere 
a morte, para uns de tres, para oi~tros de cinco marti- 
jor, que depois de haverem condiizido e sepultado o 
tliezoiiro no Ilam Abrigo, foram sacrificados Iraicoeir:i- 
mente pelo chefe, para que a nir?g:lem fosse (Indo re- 
velar sua existencia. 

D'alii as lendas em torno das visões que povoam 
aqiielin illia, dos gemidos profundos e do arrastar de 
pesadas correntes, narrados peIos praianos e por pes- 
i;i?s e-itranhas á região, mas qiie alli tiveram occasiào 
(12 pei.noitar, como aconteceu coni os tripuiahtes de 
L I ~ I  navio extrangeiro. 

Das iiivestiga~óes reaiisadas rio Uam Abrigo, 3% 

primeiras e mais importantes !Iver.;in~ lugar lia pouco 
mais de trinta annos, deilas fazriido yarie varias pes- 
s o : ~  gradas relidentes na capitn! do Estado. 

Outras ainda, tiveram lugir depois disso, sem aue. 
entretanto, houvessem conseiuido c~calisar o ponto-ou 
lagar onde exactamenie houvesse sido sepultado o mys- 



terioso thezoiiro, que a taniou vcni preoiciipando, e so- 
bre cuja esistencia ja nos referimas qiiando tratamos 
da IGsioria de CananCa, valendo-nos para isso das in- 
teressantes informaqses que nos foram fornecidas pelo 
disiincto collega e presedo amigo dr. Carlos Pereira de 
>'lagalhães, que, por olgiim tempo. consen.o:i em seu 
poder o antigo maniiscripto a qiie nos referimos e de 
cluem recebemos a interessante carta que pnssaili(:s a 
irariserever, illustrando com ella este mr>deito trriballio. 

Tendo feito algumas viagens aqiielia ilha em com- 
panhia de amigos, teve occasiáo de aprecial-a cuidado- 
samente, descrevendo-lhe as bellezas iiatiiraes e ir'mi- 
raiido-a em todo o seu coojuncto. 

A carta a que nos referimos encerra uma das mais 
perfeitas descripçóes do famoso e lendarh baluarte, 
que na jihrase de Range1 Pestana, o gorerno um dia 
ieria de "mandar fortificar para defeza do litoral sul 
paulista". 

E' tambem, uma brilhante pagina literaria, que bem 
demonstra os meritos do eximio belletrista, como verá 
o leitor. 

Antes, porém, passeremos a ver o u t r a  referencias. 

* 
* * 

Reza outra lenda qiie, perseguido por corsnrios in- 
gIezes. um navio pirata procedente do sul déra de vélas 
!:ara o norte e acobertado pela noite, - cben:x:do 6 a!- 
tcra da costa do Rio Grande, - fez uma rhpids anco- 
ragem, desembarcando algiins tripulantes, que. não 
ir~uito longe das praias occu1tar:im grande ?arte rlas 
riquezas que conduziam. 

Depois, valendo-se da esciiridão, zarparam imme- 
diatamente para o norte, procurando fugir á persegui- 
ç30 que Ihes era movida. 

Certa manhã, porém, verificando que o corsario 
rostinuava em sua.- air,lias_ faqara in  a marcha, ale que, 
ao anoitecer, encontraiido-se diante do Bom Abrigo. aiii 
se refugiaram, transportando para a ilha o restante do 
thezouro. com que pretendiain escapar, ocsiil!ar,dc?-:; "1 

terra. 



Nesse trabalho apenas Ires marinheiros haviam sido 
empregados, aconipanhados, aliás, pelo capitão do 
barco. 

Pouco depois, entretanto. alcançava-os o navio iii- 
glez, forçando-os ao combate, conseguindo derrotal-os 
e afundar o barco, de cujo naufragio ningiiem conse- 
guira salvar-se. 

Dessa maneira, apenas os que haviam desembar- 
cado escapavam no morticinio, não porkm a traição do 
chefe, que os illiminbra, tornando-se o unico sobrevi- 
vente do bando e portanto, senhor absoluto do segredo 
e da fortuna. 

Retirando-se o corsario, alli permaneceu ainda por 
alguns dias, aproveitando a opportunidade não só para 
assignalar o ponto do esconderijo, como tambem es- 
crevendo o necessario roteiro, depois do que, avistando 
uma canoa de pescadores, a ella fez signal, chamando-a 
á falla e pedindo aos seus tripulantes para que o con- 
dnzissem á praia, no que foi attendido, seguindo então 
para o sul e indo fixar residencia 110 Paraná, onde 
Emerron, então missionario protestante, em visitas do- 
miciliares, por occadão de uma epidemia. foi encon- 
tral-o bastante enfermo, vindo a fallecer pouco depois. 

Então, estsndo, as portas da morte, fizéra-lhe a re- 
velação do segredo, entregando-lhe o roteiro e recom- 
mendando-lhe a propria familia, que se encontrava na 
America. Alem disso, pedira-lhe ainda para distribuir 
a maior parte do thezouro em obras de caridade, en- 
viando uma pequena parte aos s e m  

Casualmente, no anno de 1906, em viagem para o 
sul, foi encontrar-nos a bordo m m  um collega illustre 
e melhor amigo, o dr. Carlos Pereira de  bfagalhães, que 
viajzva para a cidade de Cananéa e que maii tarde son- 
bemos, era portador do roteiro, destinando-se á uma 
visita ao Bam Abrigo. 

Por isso mesmo, alguns annos depois, procurando 
escrever a historia da antiga cidade, a elle nos dirigi- 
mos, solicitando algumas infsirnaçóes sobre a lenda 
em apreço. pois que, nesse caso, ninguein melhor d n  
que elle nos poderia fornecer algo a respeito. 



E poucos dias depois, attencioso e solicito, attendia 
ao nosso appello, escrevendo-nos duas circumstanciadas 
cartas, uma das quaes alem do seu valor informativo. 
constitúe uma hellissima pagina literaria a que não po- 
demos furtar-nos de transcrever na integia, como ver50 
os leitores. 

Eil-as. 

Caro amigo dr. Paulino de Almeida 

Saudações 

Infelizmente não tenho mais o roteiro da - ilha 
Abrigo; tendo resolvido estabelecer-me no "hinterlaud" 
do paiz, entreguei a copia que possuia desse documen- 
to e de outro doe. gemeo do primeiro e plantas, ao meo 
amigo e socio nessas pesquizas, Cel. Meirelles, thezou- 
reiro da Policia de S. Paulo e já fallecido. 

O Cel. Meirelles pretendia arranjar fundos suffi- 
cientes para uma nova pesquiza, não mais no Roin 
Abrigo, mas em outro ponto do Sul do nosso Continente, 
como indicava o roteiro gemeo do da ilha do Abrigo. 

O thezouro foi secretamente tirado por pesquiza- 
dores inglezes, pelo anno de 1870, tendo enchido de pe- 
dras a cavidade que o guardava, como verificámos. 

Infelizmente o Cel. Meirelles 6 fallecido ha mais 
de 7 annos. 

Sei que MeireUes guardava esses documentos com 
o maximo cuidado. 

Cheguei a i r  por sua conta ao Sul, identificando 
perfeitamente o roteiro gemeo do da Ilha do Bom Abrigo. 

Os originaes desse roteiro foram por mim devolvi- 
dos em 1907 á proprietaria, uma velha senhora ameri- 
cana, Mrs. Emerson. Eram redigidos em inglez, velhos 
de quasi um seculo e pertenciam á herança de seu fal- 
lecido marido, que em tempos antigos viera ao Rio da 
Prata expressamente para esse fim e tentando explorar, 
contrahio um resfriado do qual veio a fallecer. Junto 
aos roteiros havia uma correspondencia e negociaqões 
offerecendo ao Sr. Emerson a importancia de 60.000 



dollares pelos doc;imenios, isto antes da guerra da Sec- 
cessão. 

Depois da guerra, quando o general Hood veio ar- 
ranjar terrenos em Cananéa e Sta Barbara (Villa Ame- 
ricana) para ahi collocar sulistas intraiisigentes. veio 
tambem o Sr. Emerson. Como houvesse duvidas sobre o 
thezouro do Abrigo, seguiu immediat~mente para o Sul. 

A sociedade de scelerados que frequentava o Ahri- 
83 era na maioria de piratas ioglezes e a sua zona de 
zrção exclusivamente o Pacifico. No Abrigo enterra- 
ram o dinheiro amoedado; no outro ponto do Sul do 
Contiiieutr oczultaram harras de ouro e przta, ohjecios 
dc valor, productos de saques em templos, etc. repre- 
sentando uma fortuna collossal. Isso se deu quando a 
Inglaterra alliada ás demais potencias maritimas mo- 
veu gtierra de exterminio aos piratas. 

Creio que Meirelles guarda uma peqriena cnlle$,?,o 
de objectoç que encontramos, de piratas e negreiros, 
tendo nos em 1906 localisado e halisado o navio pirnl;i 
afundado já a regular profundidade em frente a eii- 
seada do Abrigo. 

Scm mais poder informar, continua sempre ao seti 
dispor. 

Amo e Ador. 

Carlos Pereira de Magalhães 

Por essa carta, é facil de verificar-se que o thezouro 
do Bom Abrigo, de facto existiu, não sendo uma lenda 
como querem muitas pessoas. E' pro17avel mesmo que 
o lugar conhecido com o nome de Sacco da Galéra, se,ja 
o ponto do naufragio do barco dos piratas 

De tudo quanto acabamos de ver se evidencia certa 
analogia eiitre aquillo que a tradição ainda hoje cou- 
serva e a noticia que nos 6 reve!ada pela carta acima 
transcripta. . 

Outra, a mais interessante- traz a descripçáo com- 
pleta da referida ilha, narrando ainda os pbenomenos 
ahi verificados pelo proprio autor, como passamos a ver. 



Annapolis - Estado de Goyaz - 8-V-927. 

Presado collega Dr. Paulino de -4lmeida. 

Saudações cordeees. 

Estando eu no momento aciual em preparativos 
para uma demorada excursão ao norte deste E~,tado, 
não me sobra tempo para rebuscar alguns apontamen- 
tos que infelizmente se acham em São Paulo, com re- 
ferencia a pirataria e suas relações com a ilha do Abri- 
go e outras do litoral sril-americano 

Poder6 entretanto o aniigo uiilisar-se do qiiz jalgar 
conveniente da succinta noticia que lhe transmitti so- 
bre o thezouro do Bom Abrigo. Faltou-me a lembran- 
ça de na minlia ultima carta apontar outra curiosidade 
dessa ilha, - ella 6 assonibrada. 

Na nossa estadia, que prolongou-se por um niez. 
tivemos um alarme horas mortas da noite, mas i-.fc[iz- 
mente abortoii a appariçãa e nada pude ver alem de 
extranhos rnidos. 

Realmente, a Ilha do Bom Abrigo presta-se ?ara 
um livro. 

A historia e tradição de piratas e negreiros, estes 
scelerados dos mares, perseguidos sem treguas nas aguas 
de todos os continentes, encontravam pelo relaxamento 
das autoridades coloniaes e do Imperio, a sua cidade 
de refugio o logar para partilha de despojos e socego 
para cavar esconderijos. 

Não admira, pois, que tendo abrigado os ma' :cres 
criminosos do paesado, este senctiiario da Natureza, tão 
bello no seu isolamento, no limiar do grande deserto 
do Oceano, fosse por esse sacrilegio, interdicto pela ima- 
ginação supersticiosa dos p~aianos, que em vez de a!ii 
verem nymphas e naiadas, juravam que espectro?, Iior- 
ripilantes escondidos nas caveriias, ernm de vez em 
quando espancados pelas potestades infernaes, pondo 
em polvorosa toda a Ilha em noites tenebrozaz de tem- 
pestades. 

Ouvi mesmo, da tripulação de um bergmtim no- 
rueguez, que alguns dias antes da nossa abordagein 



ancorara na pequena bahia do Boin Abrigo, a narrativa 
de extranhas visões e mysteriosos ruidos. 

Tendo parte da tripulaçáo desembarcado, detcrmi- 
nando pousar na terra firme. despertaram alta noite 
com o rolar de cadeias, gemidos soturnos, e invisivel 
tropel, - prennncio das diabolicas correrias; indo em 
crescendo a incomprehensivel orchestra, sobresaltou os 
credulos marujos scandinavos, que, não esperando mais 
nada, atiraram-se ás aguas e em vigorosas braçadas 
ganharam a amurada do navio, transidos de terror. 

O Cel. João Carlos Mendes' vellio pra!ico do porto 
de Cananéa, poderá, melhor que eu, informar o amigo 
sobre esses phenomenos, que de tempos a tempos se 
reproduzem. 

Os explendores do ceu nas horas vespertinas, afo- 
gueando a immeiisidade do horizonte maritimo com as 
cores vivas de um grande incendio. a exhuberancia da 
vegetação de verdejantes tufos de euterpes, a rica flo- 
rescencia das mais raras orchidéas por entre musgos 
e rochas, os coqueiros tremulas. agitados pelas auras do 
Oceano, emfim a opulencia da fl6ra tropical e varie- 
dade de toda a especie de aves marinhas, completava o 
c~uadro &a mais harmoniosa perfeição de uma obra 
prima da natureza; tal era a Iiha do Bom Abrigo ha 
20 aniios atraz. 

Sobre uma das eminencias, um modesto pbarol des- 
pejava nas trevas da noite, quando apagadas as lumi- 
narias do firmameuto, o clarão que orientava os nar'ios 
no seu curso, attrahindo pela miragem da luz seducto- 
ra o passaredo das mattas da ilha do Cardozo, que como 
mariposas vinham em centenas voltear em roda do pba- 
rol, morrendo de encontro a grande lente giratoria da 
luz. 

O mais empolgante de todos os espectaculos que 
presenciamos foi a ardentia, (mar phohphorescente) 
em pequena canoa munida de uma véla, balouçamos 
no dorso das ondas luminosas por toda uma noite. 

A trovoada das vagas rebentando nos Moleques, se- 
melhava explosões de relampagos; por todos os lados 

a mobilidade irrequieta da snperficie phosphorescente, 



0 pipocar de electros, parecia uma visão apocalyptica, 
um mar de fogo ! 

As correntes oceanicas de vez em quando arrastam, 
daas visinhanças do Polo, bandos de pobres pinguins 
desnorteados, que depois de atravessarem tão grandes 
solidões são atirados aos montes nas praias da iiha, em 
estado de completa inanição. 

Os praianos chamam-nos - naufragados. 
Iria longe se fosse passar em revista todos os en- 

cantos desse esquecido recanto de nossa terra. 
Os bancos de coraes brancos, visiveis nas grandes 

marés, peixes grotescos, polvos, tanta cousa ainda não 
descripta nem classificada. 

Creio que fui além dos desejos do amigo na minha 
descripção, mas depois de vinte annos, aqui no Planalto 
central, me é grato rememorar uma das maib agrada- 
veis explorações que tive ocasião de fazer. 

Sempre amo grato, 

(assig.) Carlos Pereira de Magalhães. 

* 
* * 

A carta supra confirma a declaraçâo que por varia5 
vezes ouvimos de um antigo morador na praia do Ita- 
curuçá, o conhecido velho Munir, que quasi centenario. 
falleceu ha poucos annos. 

Dizia elle, que, certa vez, pretextando um simples 
passeio ao Bom Abrigo, para se entregarem a pesca du- 
rante alguns dias apenas. appareceram em sua residen- 
cia, procedentes do Sul. dois individuos, que com elle 
contractaram a viagem a aquella ilha, onde, uma se- 
mano depois, teria de regressar para buscal-os nova- 
mente, o que na verdade acontecêra, só então notando, 
com surpresa, que os mesmos não mais alli se achavam, 
tendo naturalmente tomado passagem em um pequeno 
barco, que durante esse tempo estivera ancorado na en- 
seada da Prainha e fora cons,tatado pelos moradores 
da praia, - facto este oceorrido alguns annos antes da 
installação do pharol, que, como j& vimos, foi inaiigu- 
rado no anno de 1886. 



De quanto temos risto, uma cousa parece eviden- 
ciar-se: 6 que a historia do thezouro, do Bom Abrigo 
não devi? ter sido uma simples lenda, como pensam 
alguns escriptores. 

E a prova E a sequencia de signaes gravados, em 
varias rochas daquella ilha, como que assignalando o 
caminho, roteiro, que levaria o interessado ao ambi- 
cionado esconderijo. 

Dessa excursão ao Bom Abrigo, realizada no annc 
de 1906, nada resulton de apreciavel, mesmo pela falta 
de confiança entre os aventureiroa 

Muitos annos depois, tendo a "Gazeta Popular", de 
Santos, feito referencias a certos thezouros occultos 
cempareceu áquella redaccão um dos componentes da 
dita expedição, fazendo o mais completo relato sobre 
o assumpto e trazendo a publico novas e sensiacionaes 
informações. 

Commentando-as, publicava então o referido jor- 
nal a seguinte e attrahente reportagem, com a qual en- 
cerramos o interessante e presente capitulo. 



UM VULCÃO DE OURO E PEDRAS 
PRECIOSAS NA ILHA DO BOM ABRIGO 

E' em Cananéa, littoral sul do Estado, onde se en- 
contra o formidavel thezouro, cujo valor ascende, mais 
ou menos, a dois e meio niilhões de contos! 

SENSACIONAL REPORTAGEM, FORTEMENTE DO- 
CUMENTADA DA "GAZETA POPULAR" 

A aiispiciosissima noticia ckogira, ha tempos, ao 
conhecimento da reportagem da "Gazeta Popular", por 
intermedio de um dos nossos particulares amigos, o qual 
não vacillou em garantir-nos a sua veracidade. 

Tratava-se, como ainda hoje se trata, da descober- 
!a, numa furna localisada na Ilhi do Bom Abrigo, pro- 
ximidades de Cananéci, o Dittoresm vilarejo do nosso 
não menos pittoresco littoral, de um formidavel the- 
zouro enterrado em priscar, eras pelos piratas que po- 
voavam os nossos mares naquelle tempo de cobiça e de 
incertezas. 

O nosso inforniante, pessoa bastante conhecida nes- 
ta  cidade, onde sempre gozou do mais solido conceito, 
adeantou-na não tratar-se de uma simples lenda para 
entreter a imaginação popular, mas, sim, de um facto 
concreto, endossado por innumeros documentos e map- 
pas explicativos da furna onde se acha encerrada a 
fabtilosa quantia àe 25.000.000 de dollares, constituida . / 



de enorme quantidade de moedas de ouro, prata, pe- 
dras preciosas, etc. 

Como se vê, uma fortuna collossal, dessas que faria 
inveja ao proprio Creso ou aos modernos Rotchilds. E 
n o s 0  informqnte - conhecedor profundo daquelles 
afastados logarejos, fez-nos unia riarração sucinta, cal- 
cada em factos veridicos, de corno aquelle ouro todu 
fora parar na Ilha do Bom Abrigo. e como fora enccr- 
rado numa furna por um bando de piratas, após uma 
longa série das mais extraordinarias aventuras. Mas, 
tão estraunboticas pareceram-nos as, suas declarações, 
que haviamos deliberado silenciar a proposito da sen- 
sacional nova, na supposiçáo de que se tratasse de uma 
engenhosa pilheria para pôr agua no bico de muita 
gente ... 

DE NOVO EM FOCO O IMMENSO THEZOURO 

O nosso amigo, porbm, náo se deu por vencirio á 
vista do nosso silencio, e, ha dias, finda a nossa labuta 
diaria, procurou-nos novamente, indagando do motivo 
por que não haviamos dado credito ao que nos coiitira 
com tanto entliusiasmo. 

Fizemos-lhe vêr, então, que o caso era, de facto, 
sensacional, digno de ser divulgado, mas que carecia- 
mos de documentos comprobatorios, afim de não inse- 
rirmos uma reportagem ridicula, e provocarmos, "ipso- 
facto", o riso dos nossos leitores. 
- Essa é boa! retrucou-nos. 
Os senhores têm sempre publicado noticias a res- 

peito de formidaveis fortunas, que se dizia existirem. 
uma mesmo aqui em Santos, no morro de São Bento, e 
outra no Jaboaláo, onde um tal Pedro de Alcantara ha- 
via sonhado com uma nahabesca fortuna enterrada em 
logar distante c solitario - e recusam-se agora, a dar  
credito ao thezouro da Ilha do Bom Abrigo.. . 

Esse caso não 6 de hoje - proseguiu elle, já senta- 
do ao nosso lado, emquanto preparava um cigarro de 



palha, feito de saboroso fumo goyano, - é uma histo- 
ria que j i  vem de muitos annos, lia meio seculo, talvez. 
e ainda hoje 6 muito falada em Cananéa. 

Se fosse uma lenda - como parece - eu não viria 
importunál-os. Mas trata-se de um caso verdadeiro, e 
se até agora a grande fuma  não foi descoberta, é sim- 
plesmente porque os moradores de Cananéa, não pódem 
arcar, sdzinhos com os enormes gastos que adviriam de 
uma expedição á referida ilha ha vinte milhas ao sul, 
onde está o pharol que assignala a barra. 

- E é alli que existe o tal thezouro? 
perfeitamente. E eu, que nasci e residi tantos an- 

nos em Cananéa, já tive occasiáo de tomar parte numa 
expedicão organizada por engenheiros, que alli estive- 
ram 4 procura da collossal fortuna enterrada. 

E pódem crer que encontramos alguns indicios, mas, 
como aquella gente era muito desconfiada, e como o 
mappe que elles traziam não era o original, nada con- 
seguimos de positivo, não obstante os esforços que em- 
prehendemos para aquelle fim. 

NUM SERAO DE PESCADORES 

Depois de haver accendido de novo o cigarro que 
se havia apagado, o nosso amigo continuou: 

- Quando, h2  já alguns annos, fiz uma prolongada 
estação de recreio em Cananéa, no sul do Estado de S. 
Paulo, tinha por habito, á noite, para passar o tempo, 
tomar parte nos serões dos pescadores, colhendo im- 
pressões doa seus costumes e ouvindo as pi'ttorescas 
narrativas de pescarias arriscadas, luctas contra as tem- 
pestades que os surprehendiam em pleno mar, etc. 

Pois bem, foi numa noite daquellas que, vipdo a 
baila factos da nossa hiatoria, taes como a occupação 
de Vilegaignon pelos corsarios franceses, as incursóes 
de Sore e Capdeville, contei-lhes o que sabia com re- 
ferencia ao thezouro da ilha do Bom Abrigo. 



O TESTEMUNHO DO VELHO PESCADOR LU12 

Fói quando o pescador Luiz, o mais velho daquella 
coloni,a, atiçando o cigarrão de palha, espairou o olhar 
para o mar alto, cuja furia elle tantas vezes enfrentúra 
com iiidiimita bravura, e, como que evocando antigas 
recordações disse: 

- "Pois é "seu moço". O thezouro dos antigos pi- 
ratas existe, de facto. Não é conversa, não. Aqui mes- 
mo ,perto de Cananéa, na ilha do Bom Abrigo, est8 a 
furiia abarrotada de ouro, que os piratas esconderam 
lia muitos annos. 

O sr. quando fôr a S. Paulo, procure encontrar-se 
com uma tal senhora Emerson, que talvez ainda esteja 
viva. 

E ella, que é parente dos piratas da ilha, lhe infor- 
mará, com certeza, de tudo, porque a referida senhora 
deve possuir importantes documentos que provam a 
verdade do que estou dizendo". 

MESES DEPOIS 

- E o amigo foi procurar a tal senhora Emersdn? 
- indagamios. 

- Eu Ihes conto, redarguiu o nossa informante. Al- 
guns mezes depois, j 5  de regresso á capital, fui morar, 
casualmente, numa pensão então existente nas prosi- 
midades do Theatro Municipal, e qiie pertencia a lima 
senhorinha norte-americana, "miss" Emenon. 

Recordando, dias depois, a minha palestra com o 
velho pescador Luiz, em Cananéa, notei a coincidencia 
de nome da proprietaria da pensão e o da pessoa indi- 
cada pelo citado pescador, e, tomando interesse pelo 
caso, deliberei averiguar o que de verdade havia em 
toda aquella liistoria. 

Para tanto, uma occasião, conduzindo habilmente 
a conversa para o ponto que eu desejava, perguntei á 



senhorinha Emerson, se alguma vez ouvira falar em 
um fabuloso thezouro escondido por piratas inglezes na 
ilha do Bom Abrigo . 

Surpresa, "miss" Emerson declarou que sim, e que 
até se admirava de que eu, homem esperimentado e sa- 
bido, considerasse como lenda, um facto do qual era 
ella, então, possuidora de valiosos documentos com- 
provantes da sua existencia, na qualidade de herdeira 
direeta, que era, de sua tia, "miss" Natalia Emenon, 
fallecida annos antes em idade já bastante avançada. 

ONDE APPARECE O CAPI'IÃO TRENT 

- E depois? 

- Depois, "miss" Emerson, proseguindo a conver- 
sa, relatou-me mais ou menos o seguinte: 

"Em 1865, seu avô, Herbert Emerson, poss~iia, de 
sociedade com um tal James Migdinigth, uma hospeda- 
ria situada no becco da Cancela, no Rio de Janeiro, on- 
de, á noite, se reunia consideravel numero de maritti- 
mos, na sua maioria inglezes e norte-americanos. 

Na mencionada hospedaria, residia, ha já algum 
tempo, um velho e denodado marinheiro inglez, conhe- 
cido por capitão Trent, que se achava desemharcado e 
passava o tempo a beber alcool e a contar peripeciaç 
das suas viagens, ~ m h a t e s  e apresamentos de navios 
contendo ouro, muito ouro mesmo... 

UM PRECIOSO MEMORIAL 

Cnia noite, Emerson e Migdinigtli foram chamados 
ás pressas ao quarto de Trent, o qual, do seu tosco leito, 
sentindo proximo o seu fim, entregcu-lhes um velho c»- 
fre de ferro, dizendo: 



- Meus amigos, eis chegada, emfim, a minha hora ... 
Aqui dentro deste cofre encontrareis um memorial es- 
cripto por meu avô, William Trent, capitão corsario, 
commandante do Brigue "Espadarte", e que se refere á 
existencia de um enorme thezouro escondido por elle 
numa ilha situada a 20 milhas da costa sul da provincia 
de S. Paulo. 

Junto ao memorial, encontra-se um mappa da ilha, 
com as indicaçGes necessarias & descoberta do referido 
thezouro. 

Peço-vos que procureis encontrar essa fortuna, e. 
se por ventura a achardes, fazei o possivel por dividil-a 
com os herdeiros de um tal Henry Whitters. que foi 
immediato do "Espadarte", e tambem, associado do 
meu avô. Seus descendentes devem forçosamente exis- 
tir no Estado de Florida, na America do Norte". 

hlomentos depois morria o velho capitão Trent. 

APPARECE, EMFIM, O MAPPA 

Emerson e Rfigdinight, sem perda de tempo, trnta- 
ram de &rir o cofre e nelle encontraram um pergami- 
nho, todo poido nas dohras, e um Mappa da Ilha do 
Bom Abrigo, no littoral de S. Paulo. 

Esse mappa, minuciosamente feito, trazia as se- 
guintes anotações á margem, escripias em inglez: - "A 
95 pés da preamar, um grande rochedo na ponta leste 
da ilha. Sobre este uma rocha menor que aponta a 
L. S. E. contém gravada, unia cruz. Os braços incli- 
nados a 35 graus  A 5.5 pés da ponta que vê o poente, 
uma garganta. 

A 28 braças desta, a N. 0. descendo para a furna, 
achareis cinco homens em circulo, e com um pouco de 
trabalho e perseverança, encontrareis, 'emfim, o the- 
zonro". 

Junto ao mappa, encerrado no cofre, Emerson e 
Migdinigth encontraram, de facto, um memorial tam- 
bem escripto em inglez, mas com outra calligraphia, e 



no qual lia-se, em resumo, o seguinte: - Eu, William 
Trent, commandanfe do brigze "Espadarte", que por 
muito tempo cruzou os mares do Sul. sendo depositario 
do segredo do thezouro da Ilha do Bom Abrigo, no lit- 
tom1 do Sul do Brasil, na Capitania de São Vicerite, 
frente á localidade denominada Cananea, deixo ncste 
manuscripto o historico do segredo, para que os ineus 
herdeiros conservem sempre na memoria o local onde 
elle se encontra e não deixem de procurar rehaver a 
posse dessa fortuna que me pertence e que alli enterrei, 
producto que foi de 15 annos de guerra de corso a ser- 
viço de S. M. Britanica. 

"Foi no anno de 1796, data da independencia dos 
Estados Unidos da America do 'Norte. Cruzava o "Es- 
padarte" ao largo das Antilhas, movendo guerra tenaz 
aos navios de c o m e r c i o  da joven Republica, quando 
tivemos noticias de que o governo norte-americano re- 
solvera dar caça aos corsarios que fossem encontrados 
em suas aguas, passando a presa a pertencer ao thezouro 
do Estado. Para aquelle f im havia sido aprestada uma 
grande esquadra sob o comnando do almirante Ste- 
venson, incumbido de varrer os mares atk á altura do 
Equador. 

"Trazia então o "Espadarte" a seu bordo lima for- 
midavel presa de guerra, calculada por nós em mais 
de 28.000.000 de dollares, producto da caça que movera 
aos navios espanhoes carregados de ouro, que parliam 
da America Central. Bordejavamos ao largo das ilh~is 
daquelle archipelago, á espera de opportunidade para 
desembarcar nosso thezoum em territorio norte-aineri- 
cano, sem risco da apresamento, quando, uma manhã, 
nos.ws gageiros assignalaram as velas de uns trinta ria- 
vios da esquadra americana de Stevenson, que vinha 
em nossa perseguição. 

"Impossibilitados de resistir ao grande numero de 
navios inimigos, que fatalmente nos atacariam, mandei 
orçar para o sul, a todo o pano, e, por um dia inteiro, 
o "Espadarte", numa carreira doida, conseguiu d i~ tan -  
ciar-se da esquadra perseguidora, mas, proximo do 

1 
Equador, fomos apanhados por violentissima tempesta- 
de que durou por varios dias, desmantelando o nosso. 



brigue e acossando-nos até &s altiiras do Cabo Frio, na 
cosia brnsileira. "Proseguindo, de?ois, a nossa Fenosa 
jornada sempre para o sul, com o nlvio avarisùo pela 
tempestade! fiz rumo para a Ilha do Bem Abrigo, onde 
já iiavia estado por miiitas vezes, e onde encontraria 
aguada e descanso para a giiarni~50." 

''.\lli chcgaiido, depois de algui?~, dias de folga, fiz 
repsrnr os estragos do "Espadarte", e, in~possibilitado 
de desembarcar o thezouro na costa norte-anicricaiia, 
reso!vemos. eu e o mcu iinmediato Henry TViiiers, pro- 
ciirarmus nessa ilha um !oca1 onde ficasse elle á espera 
de meliiores tempos em que o viriamos biiscar. 

"Para isso, com o auxilio da guarnicão, fizemos 
k;ii~sporial-o para a praia, e, depois de ericoiitrado o 
local que vac zssigiia!ado na planta junta a e.'tas nie- 
morian, com o auxilio de cinco marinheiros, eii e Wit- 
ters zili o enterramos, gastzndo dois dias e meio nesse 
trabxiho. 

"Depois, eu c Witters, volkainos pzra bordo, dei- 
xando em terra marcando o local, os corpos dos cinco 
marinheiros que nos auxiliaram. 

"Ko mesmo dia ordenei a partida do "Espadarte" 
par r  o Norte, porém, quando j C  esioranio~ no gslfo do 
Nexico quando tima violenta tempestade das que reinam 
constaiitemente nessa localidade, nos poz a pique, sal- 
vando-se da guarnição, apenas eu, Witters e dois ma- 
rinheiros. 

"Peço, portanto, aos meus herdeiros que façam 
todo o possivel para rccocquistarem essa fortuna que 
enterrei na Ilha do Bom Abrigo, a 20 millias da villa 
de Cananéa, na costa sul da Capitania de SZo Paiilo no 
Brasil". 

O ABANDONO DAS EXPLORACõES 

Depois de um momento de pausa, proseguiu o nos- 
so informante: contou-nos, a seguir, "miss" Emerso!:, 
que Herbert Emerson e Migdinigth conseguiram, em 
1868 organizar uma expedição a Cananéa. e dalli i Ilha 

, 



do Bom Abrigo, tendo-a explorado durante longo espaço 
de tempo em lodos os sentidos, c chegando, mesmo a 
encontrar vestigios da estadia de muitos homens e res- 
tos de um pequeno escaler de typo antiquado, encalliccio 
n a  praia. 

"Verificaram, tanibem, a existencia do rochedo a 
léste e de um oiitro menor, a proposito dos quaes exis- 
tem referencias claras no niappa. Porém, o ponto es- 
sencial da pariida não foi ,Infelizmente, encontrado , 

devido á chegada de uin navio da marinha de guerra 
imperial, qUe viéra proceder á installação do pharol 
( I ) ,  que se encontra hoje na referida I!hn. Isto fez com 
que os expedicionarios absndonassem os trabalhos en- 
ceiadas com tanto eriíliusiasino. afim de não desperta- 
rem a attenção da guarnição do referido navio. "Aii- 
tes, porém, já haviam assignalado a existencia de tres 
e?queletos muito estragados pela acção do tempo, e 
cujos craneos estavam dispostos de foima a produzireni 
um arco de circulo de 195 gráus, o que faz presumir 
serem parte dos cinco cadaveres dos marinheiros rjue 
forani assassinados na ilha, segundo o relato do capiiCio 
Trent, no memorial. 

Retirada a expedição, Emerson e hligdinigth fixa- 
rain residencia em Santa Barbara. e exgottados os sem 
recursos financeiros, nunca mais puderam tentar nova 
excursão á ilha do Bom Abrigo." 

- 
NOVAS NEGOCIAÇOES 

Annos mais tarde, continuou o n o s o  interlocutor, 
"miss" Natbalia Emerson, tia da minha informante, e 
herdeira do cobiçado cofre de  Trent, por fallecimenlo 
de Herbert Emerson, entreteve em S. Pa:ilc, onde resi- 
dia, negociacões com certo grupo de polilicos de desta- 
que naquella época, para organizar nova expediçóo & 
I!lia do Bom Abrigo. Entretanio, a!li chegada a dita 

( 1 )  Ha engano. quaiito á data em que Herbert Emerson 
foi  ter ao Bom Abrigo, qiie teria sido no anno de 18dG e não 
em 1868. porque a construção do Phar61 foi iniciada no anno 
de  1865, sendo inaugurado a 20 de Agosto do aiino sigiiinte. 



expedição. tantas e tão grandes foram as desconfianças 
surgidas entre os seus componentes, tamanha foi a co- 
biça de cada um, que, por desintelligeneia havida entre 
elles, foram interrompidos os trabalhos. 

Retirado o pessoal, tudo voltou ao abandono, ficaii- 
do o thezouro immenso, cujos indicios e documentos 
comprobatorios de sua existencia são verdadeiros, ja- 
zendo na ilha, ignorado do resto do mundo, á espera 
de que, qualquer dia, por um simples acaso, venha al- 
giiem a encontrar a furna, onde, como acima já disse, 
os piratas depositaram grande quantidade de ouro, pra- 
ta, moedas, pedras preciosas, etc., tudo num valor sii- 
perior a 25.000 000 de dollares." 

Lendo essas noticias, publicadas pela "Gazeta Po- 
pular", o sr. Guilherme Duarte, que morava em Santos 
c fora patrão do Pharol do Bom Abrigo, escrevia uma 
carta á 'edacção, na qual accrescentava que, no anno 
de 1910, tendo conhecimento da existencia do thezouro. 
tratara c!e descobril-o, investigando a respeito e tudo 
fazendo para encontral-o. 

"Afinal - dizia elle - achei duas cruzes e algu- 
mas barras de metal amarello". 

" E s e s  objectos eu os entreguei ao sr. O. C., esçri- 
vão da Camara de Cananéa, para que S. S. verificasse 
se taes barras eram de ouro ou não. Mas, logo depois, 
transferi residencia para Santos e nada mais indaguei 
sobre o caso", contando-o entretanto, a outras pessoas. 

* 
* f 

E assim, aguçando a curiosidade de muitos, ainda 
hoje dorme o Tliezouro Encantado o seu profundo 
somno no pittoresco baluarte do Bom Abrigo, povoan- 
do-o de novas lendas e avivando na imaginação popu- 
lar as façanhas do brigue flibusteiro e o nome do seu 
famoso capitáo.. . 



ASSOIMBRAÇ~ES ... 
(Fol1:-Lorr local) 

Tratando da historia de Cananéa, tivemos occasião 
de escrever que o sonlio de ouro amontoado ou accumii- 
lado em certos e determinados pontos, empolgando a 
imaginação popular, nada mais havia adiantado do que 
a criação de formosas lendas, que enriqueciam o folk- 
lore da região praiana, como acontecêra com as fahii- 
losas riquezas occultas na ilha do Bom Abrigo, os for- 
midaveis thezouros de Ubupéba, deixados pelos Jesiii- 
tas, por occasião de sua, 'precipitada fuga, além de 
outros mais, em diversos pontos do municipio. 

Na verdade, não poucas são as bistonas &ferentes 
a taes assumptos e que a tradição ainda hoje conserva 
entre os credulos praianos. 

Por outro lado, bem apreciavel é tambem o contin- 
gente fornecido pelo nosso litoral, quanto ás lendas. 
em especial áquellas que dizem respeito ao Sacy-Pererê 
ou Sacy-Saperê, - como é conhecido na região sul, - 
ao Boitatá, Almas-Pennadas, Cavallos-Sem-Cabeqa, 3Iáe 
d'Agua, Lobishomens e Visões Brancas. 

Entretanto, facto curioso e digno de observação: 
por mais ferteis que sejam a s  historias de Sacys, não só 
na? ilhas do Cardoso, Comprida, de Cananéa, da Casca 
e outras, - e principalmente na parte do Continente, -- 

( I )  Ha evidente engano, quanto ao cargo da pessoa em 
apreço, que era tabellião de notas na mesma cidade, i não 
funccionario municipal. 



em se tratando do Bom Abrigo não ha a menor refe- 
rencia sibre o tinhoso, mas tão somente a gemidos pro- 
fundos, vozes ronfu~as, blaspliemias, imprecaçóes, gri- 
tos lancinantes, e sribre tudo, ao apparecimento de ex- 
iraiihos viiltos, que altas horas da noite sobem as es- 
c a d a  que dão aecezso ao torreáo do pharol, vagam pela 
Pra'nha ou perambiilam pelo caminho que vai ter ao 
alto do morro. 

D'entre ellas citaremos as mais conhecidas. 

Ankes de tudo, porkm, precisamos esclarecer as !res 
i~hases distinctss pelas quaes passou o pharol do Bom 
Abrigo. 

Phass - Inaugurado no anno de 1886, alli exis- 
iiam apenas dois encarregados, que residiam com as 
respectivas familias. 

2.* Phnse - Com a criaç5o dos lugares de patrão e 
4 renindores, passaram a morar na ilha diversas fami- 
lias, sendo construidas. varias casas, que de preferencia 
se erguiam B beira do caminho qiie vai ter ao pharol. 

3." Pbaae - SubstittiiçRo da lente giratoria por ~ i n ~  
:ipparelho de luz rixa. 

Retiram-se então todo? os encarregados e remado- 
r i ,  ficatldo a ilha inteiramente deshabitada. 

Da primeira phase provém a lenda da Visão do 
Pharol e a noticia dos gemidos so:urnos e o arrzstar de 
pesadas correntes, ouvidos durante a noite. 

I ia  algum annos quc se iazugurira o phsrol. que 
com suas cores vivas assignalava aos naregantes a Das- 
sagem pelo Bom Abrigo. 



Nada de anorriial alli se passava. Pelo contrario. 
A não ser o bramir colérico das vagas em noites tem- 
pestuosas ou o soprar da ventania nas folhas dos co- 
queiros, os dias e as noites se passavam n a  mais com- 
pleta paz e monotonia. 

De '.e-: em quaiido, apenas, ao clarão da lua, qr::+- 
brava o silencio o gorgeio triste de um pintasilgo fiigi- 
tivo da ilha do Carduso, e, pelas manhãs, os bem-te-vis 
travessos vinhsm cantar nas arvores que. circundavam 
o torreão. 

Certa vez, porem, um caso extraordinario poz aqiiel- 
Ia gente simples em alvoroço. 

Como de costume, fechadas todas as porias, havia111 
os pliaroleiros. permanecida no cimo da torre, pâles- 
trando junto ás lentes giratorias e observando a Incta 
dos insectos e dos passarinhos, que attrahidos pelo fa- 
cho luminoso, se chocavam de encontro ás mesmas, ca- 
hindo inanimados.. . 

Do ,mar, profundamente calmo e azulado, rara- 
mente Ihes chegava aos ouvidos o surdo marulhar de 
uma vaga mais forte, espreguiçando-se nas fendas do 
ponta1 de fóra, para os lados da Armação. 

Era uma noite linda. em que o ceu se apresentava 
como um grande manto recoberto de estrellas scintil- 
lantes e o espelho das aguas aseemelhava-se a um len- 
çol de fogo, pelo effeito das ardentias.. . 

Para completar aqiielle quadro sublime da Natu- 
reza, erguera-se a lua do seio das ondas, projectando 
tima esteira prateada, que se extendia pelo oceano. 

P.pproximava-se o qnarto da meia noite quando uni 
dos pharoleiros descendo a escadaria se encaminhou 
para a cosintia, afim de preparar a zgua para o cafC, 
emquanto o csmpanheiro continuava limpando as  len- 
tes embaçadas. 

E acceso o lume, foi assentar-se a um banco; na 
sala de onde se elevava a escada. 

Pela janella aberta entrzva o clarão da lua: dese- 
nhando no assoalho uma restea argentina. Das encos- 
tas do morro chegava até alli o perfume da maeéja. 
Um silencio scpulchrol parecia amortalhar a terra. 



Repentinamente, porém, despertando-o d'aquelle 
embcvecimento, feriram-lhe os ouvidos os rumores de 
passos que se approximavam.. 

No mesmo instante, um vulto estranho, surgindo 
myr,teriosamente. encaminhou-se para a escada, subin- 
do-a com passos firmes.. . 

Enião, temendo pela vida do amigo que lá no alto 
se encontrava, não se deixou abater e avançou resolu- 
tamente para o torreão, onde notou a mais completa 
paz. 

Quanto ao vulto, desapparecera em plena torre, sem 
que pndessem comprehender por onde ... 

E emquanto se entreolhavam surprehendidos, o re- 
logio de parede despertando-os para o cafe, soou pelo 
caaarão silencioso as doze pancadas da meia noite.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Desde então, por varias vezes, teem sido os pharo- 
leiros contrariados com a visita do mesmo personagem, 
que, geralmente, em noites enluaradas, despreoccupa- 
damente galga as altas escadas como quem vai cum- 
prir u'a missão 

E' a Visão do Pharol ... 
E para a crendise popular, o espirito de um do.; 

naufragos, qiie em horas mortrs da noite, volts. a reco- 
meçar o traballio interrompido ... 

1 

I1 

O C Á O  MYSTERIOSO 

Naquella noite calida do mez de fevereiro, confian- 
do a guarda do posto a um dos agregados, encaminha- 
ram-se os pharoleiros para a praia e dirigindo a canoa 
de guaperouvú, foram poiteal-a defronte dos pedrões do 
Pe-queirinho, tendo antes dobrado a Ponta da Arma- 
çúo e deixando para traz a Ponta de Leste e a Pedra 
Chata, entregando-se á pesca das garoupas.. . 

A noite estava serena e o mar tranquillo. 



A lua envolta em véos de nuvens, poiicas vezes se 
mostrava aos olhos dos observadores. 

Continuava soprando o noroeste, abafadiço, mor- 
no, amortecendo as vagas, sobre as quaes balouçava a 
leve embarcação do Bom Abrigo, emquanto de linha 
em punho, a sondar o fundo das agiias, palestravam 
animadamente. 

As horas decorriam e como os cestos já transbor- 
dassem de pescados, suspenderam a poita de pedras e 
deixando o pesqueiro regressaram para o porto. 

Para os lados de terra desenhavam-se no espaço os 
alterosos cimos do Cardoso, coroados de nuvens bran- 
cas, emquanto que a lua, agora radiante e bella, vogava 
pelos céos, como uma gondola de prata. 

Sobre as rochas escarpada*, silenciosamente, re- 
pousavam as gaivotas e os trinta-reis graciosos, como si 
fossem flocos de espumas esparsos pela bruma. 

Aqui e acolá, grasnavam os biguás empoleirados 
nos galhos das arvores preoccupados com a passagem 
dos pescadores. 

E a canoa, singrando vagarosamente, depois de ha- 
ver deixado o Costão e a Pedra Redonda, atravessando 
O Sacco da Galera e a Ponta de Dentro, approximava- 
se do Cos,táo do Cipó, junto á Prainha. 

Longe, muito ao largo, quasi defronte do Sacso da 
Pedra Chata, tremeluzia no horizonte o pharol de um 
navio, que em marcha lenta singrava para o Sul, em- 
quanto, por outro lado, de quando em vez, se elevava 
sobre a crista das vagas a luz mortiça de uma embar- 
cação de pesca navegando sobre a costa. 

Do alto do morro, dominando a vastidão do Ocea- 
no, continuava o pharol a irradiar o seu clarão de cores 
vivas. 

Aportaram. 
Junto a praia, o rancho abandonado assignalava a 

entrada do caminho. 
A um lado, os rolos para a varação. Mais alem, o 

moirão de guaca. . . 
Acostados, procuraram colher as linhas, depois do 

que, valendo-se dos rolos, foram deixar a embarcação 
proxima ao rancho. 



Não quizeram, porkm, abandonar a praia sem o 
prazer de um banho confortador nas aguas da Prainha, 
a p k  o qual, preparando-se para a marcha, tiveram a 
aftenção voltada para um facto curioso e extraordinario: 

Do alto do rasgão, entre os morros da ilha, espa- 
lhando-se pelas redondezas, fez-se ouvir o insistente 
ladrar de um cão, que parecia aeuar a caça despertada. 

E a seguir, num ganiço terrivel e impertinente, co- 
meçou a approximar-se do sop4 do morro, descendo 
pelo valle da cachoeira. . . 

Era uma corrida desvairada, avolumando-se cada 
vez mais o seu latido, agora ji bem proximo da 
Prainha. . . 

Entreolharani-se os homens espantados e silencio- 
sos ante a surpresa do occorrido. 

Como poderia ser aqiiillo, si no Abrigo não havia 
cães?!. . . 

E o ganiço coritinuava cada vez mais forte, atP qie ,  
no instante preciso, quando devia repontar a caça ou 
surgir-lhes o cão dnconhecido, eis que tudo silen~ia, 
ouvindo-se somente o mariilho das vagas que pareciam 
soluçar nas rochas enegrecidas.. . 

Fez-se um mortal silencio. . . 
E os pharoleiros, tomando sobre os hombros a pe- 

sada carga de peixes, comecarom a subir o morro, des- 
apparecendo nas curvas do caminho.. . 

Era que nenhum delles desejava wnversar.. . 
Mas, em dhegando A porta, ao deixarem os cestos 

no terreiro, foi o velho pharoleiro que despregando a 
lingua, rompeu o silencio para affirmar ao companheiro 
que aquillo por certo não seria bôa causa.. . 

I11 

O EXTRANHO VISITANTE 

Ha muitos annos que existe um pequeno rancho no 
porto da Prainha. 

Armaram-no os praticos da barra, para servir-lhes 
de abrigo não si> nas occasiões de mau tempo, com@ 



tambem para nelle aguardarem a chegada dos vapores 
que demandam os portos do litoral sul paulista. 

A's vezes acontece que devido i ameaça do tempo, 
são elles forçados a demandar o Bom Abrigo antes que 
se desencadeie a tempestade, impedindo-lhes a sahida 
da barra; outras, em que os navios retardam sua che- 
gada i ilha; outras, ainda, quando, depois de prati- 
cal-os até a aquelle ponto, não podem regressar ao por- 
to de Canada,  ficmdo invernados na propria ilha du- 
rante muitos dias, até que o mau tempo amaine 

Por esses motivos, e afim de evitar a ingreme su- 
bida i casa do pharol, o que seria inconveniente pela 
perda de tempo para voltar i praia, além das difficiil- 
dades apresentadas pelo caminho, principalmente n2- 
kpocas de chuvas, - foi que resolveram construir o uti- 
iissimo casebre alli bem perto do ancoradouro e do 
qual tambem se utilisam os pescadores quando se de- 
moram no lugar. 

Outr'ora, quando Ires ou quatro companhias de 
navegação empregavam os seus barcos no serviço de ca- 
botagem pelos portos do litoral sul, era commum a reu- 
nião de varios delles na enseada da Prainha ou a che- 
gada de um apbs outro, ocmpando todos os praticos ao 
mesmo tempo, o que tornava difficil e quasi iinpossivel 
n serviço de praticagem, mormente quando ventos con- 
t r a r io~  ou mar agitada exigiam a força de remos para 
rompel-os até alli. 

Nesses momentos, soccorriam-se então do auxilio 
de experimentados remadores, que os acomponhavam 
naquella travessia perigosissima. 

Contava um dos velhos praticos, que certa vez, 
acompanhados por um desses remadores, que habitua!- 
mente os ajudava, achavam-se recolhidos ao rancho, 
aguardando a chegada de dois ou- tres vapores, qiie no 
dia wguinte deviam aportar no Abrigo. 

Na noite anterior nada de anormal acontecêra, po- 
rém naquella que precedêra a entrada dos navios, finda 
a ceia e servido o caf6, procurou cada um delles aconi- 
modar-se o melhor que era possivel, sobre as tarimbas 
de jussára, emquanto que ao meio do rancho o fogo ac- 
ceso emprestava ao ambiente o necessario calor, con- 



trastando com a atmosphera exterior daquelle mez de 
junho. 

Estava firme o tempo, e o ceu estrellado, mas a 
forte briza que ha varios dias soprava, tinha encapel- 
lado o mar, que bramia, ouvindo-se ao longe o estron- 
dar das vagas, quebrando sobre os bancos de areia. 

A' medida que as horas se passavam foi se extin- 
guindo a conversa, até que adormeceram.. . 

Já tudo era silencio e quasi extincto o lume, quan- 
do o camarada soltando um grito de pavor saltou do 
leito, pondo o rancho em polvorosa!. . . 

Com a rapidez natural, puzeram-se todos de pé, na 
espectativa de que alguma cousa de grave houvesse 
acontecido, pois o homem, tremulo, com a voz embar- 
gada, olhos arregalados, mal podia articular palavra. . . 

E foi a custo que conseguiu explicar-se. 
Dormia, quando foi despertado por alguem que o 

procurava arrastar da cama, puxando-lhe fortemente 
as pernas. . . 

A principio, limitara-se a pedir que o deixassem 
em paz, julgando tratar-se de simples brincadeira. Mas, 
como a cotisa continuasse, aborrecido já, pensou em 
levantar-se para atear o fogo, quando percebeu a pre- 
s e n p  de um marujo desconhecido, diante de si, aterro- 
risando-o sua catadura ma e attitude aggressiva. 

Ao desperial-os, vira-o ainda de pé, p ro~ imo á ca- 
ma, recuando depois sobre a porta de entrada, ate des- 
apparecer como si fora uma sombra.. . 

Alto e entroncado, vestia uma japona escura e tra- 
zia nas mãos um pedaço de corda.. . 

Debalde procuraram os companheiros convencel-o 
de que não passaria de um mau sonho, porque o pobre 
homem ainda mal refeito do susto queixava-se de do- 
res pelos p&s, onde procurava encontrar os signaes dei- 
xados pelas calosas mãos do extranho visitante. 

Ateou-se o fogo e insgecciouou-se a praia, sem que 
nada fosse visto. 

A verdade, porém. foi que, abandonando o rancho, 
embarcaram na canoa, indo passar o resto da noite a 
vogar sobre as mansas vagas da Prainha. 



A VENTANIA 

X.. . . . . patrão dos remadores do Bom Abrigo, ho- 
mem experiente da vida e bastante viajado, ridi- 
cularisava os companheiros que davam credito á vi- 
sões. . . 

Tendo percorrido varias estados e estando habi- 
tuado a andar pelo sertão, por toda a parte por onde 
vivêra jamais havia tido opportunidade de presenciar 
qualquer wusa, muito embora dormindo ás vezes á 
beira das estradas desertas ou recolhendo-se a case- 
bres abandonado% durante á noite, para fugir ás tem- 
pestades. 

Livre pensador, não acreditava, siquer, na immor- 
talidade da alma e na vida de alem tumulo. Para elle, 
tudo se extinguia com a morte. 

Homem inculto, não compreliendia certos casos de 
telepatia, que lhe narravam os amigos, contestando até 
muitos dos phenomenos naturaes, 

Delle se arreceiavam todos, pelas blasphemiss que 
proferia, o que os irritava eonstantcmente, pois 4 sabj- 
do que os homens do mar são profundamente religio- 
sos e tementes a Deus, prestando ciilto, o mais fervo- 
roso á Virgem dos Navegantes, sua protectora. 

Por isso, contrariava-os sua presença na direcção 
da canoa do pharol, principalmente nas horas do peri- 
go, quando todos emudeciam para elevar o pensamento 
aos ceus, num appello a misericordia divina. 

Uma soite, sendo a occasião propicia, partiram to- 
dos para a pewa das garoupas. 

Fazia um luar ericantador. 
Durante largo tempo cruzaram de um pesqueiro 

para o outro, até que sendo tarde, deixaram o Pesquei- 
ro Grande, regressando ao porto. 

Dormia a Natureza. O mar, transformado num 
grande lago, parecia um vastissimo lençol, prateado pelo 
clarZo da lua. Uma aragem siquer encrespava-lhe a 
face tranqiiilla. 



Remando vagarosamente, approximarain-se da Pari- 
ta de Leste, passando ao largo, afim de evitarem os 
cachopos alli existentes. 

Montando a Ponta da Armação, ao descortinarem 
a Prainha, surprehendeu-os o apparecimento de uma 
luz muito viva, que se mcstrava na praia, facto esse que 
os encheu de preoccupação, porquanto algo de anormal 
ter-se-ia dado na ilha, para que tal causa acontecesse: 
errastando alguem para a praia a sqiiella hora, talvez, 
parn chamal-os! 

E si o pharoleiro, abandonando o seu posto, alli 
hmia ido ter para os buscar, era porque a gravidade 
do caso assim o exigiria. 

Approximando-se, porém, notaram que a luz hzvia 
desapparecido mysteriosamente. 

Surprehendidos, interrogavam-se uns aos outros, 
quando um delles, procurando desviar a conversa, disse 
com ironia, que não SE preocciipassem, porque tal ap- 
parição devia ter sido arte do Sacy. . . 

X . .  . .  .. que estava i popa da canoa, tomando a 
palavra, descarregou a costumada bilis cuntra o com- 
panheiro, desafiando os espiiitos. para qiie o fossern 
procurar em casa, porque tendo levado a familia para 
a cidade, poderia recehel-os com as devidas honras, 
para o que possuia uma garrucha carregada.. . 

E$tava só e portanto lhe faria muiir, hem uma vi- 
sita noeturna, quando palestrariam á vontade, appro- 
veitnndo a occasião para in:'ormar-se do lugar cio the- 
zouro, de que tanto se fal!ava.. . 

Sim, o momento seria opportuno, para tirar a limpo 
r historia dos milhóes alli sepultados nos tempos co- 
loniaes. . . 

E carregando ás costas os cestos cheios de pei- 
xes, foram subindo a ingreme ladeira, dispersando-se o 
grupo á medida que cada um chegava á propria casa. 

Ao penetrar em sua residencia, o primeiro cuidado 
de X foi aquecer o café, q:e e~borcou ávidamente. 
Depois, tomando de um cigarro, abriu a janella que 
deitava para o norte, alli ficando a contemplar a noite. 

Tudo silenciava e as proprias folhas das paImeiras, 
pendidas para o chão pareciam adormecidas. 



E 8 . .  ., olhando para aqui110 tudo, esquecera o in- 
cidente occorrido ha pouco, para lembrar-se wm sau- 
dades, da mulher e filhos, separados por aquella nêsga 
de mar que se interpunha entre a ilha e o Continente. 

Nesse instante, porém, um facto interessante cha- 
mou-o á realidade das cousas: - uma touceira de can- 
nas, bruscamente, como se fôra tocada por um pé de 
vento, era saccudida com violencia, emquanto que as 
arvores ao redor continuavam silenciosas!. . . 

Intrigado com isso, procurou descobrir-lhe a causa, 
ohservando attentameiite o local, na presumpqáo de 
que alguem alli se houvesse intromettido, afim de o 
alarmar. 

Nada conseguindo vislumbrar entre a densa folha- 
gem, resolveu recolher-se, quando, erguendo os ollics 
para o aito, notou a reproducçáo do phenomeno, agora 
na fronde de uma canelleira que se erguia ao lado, de 
cujos ramos muitas folhas rolaram sobre a terra. 

Então, com os cahellos eriçados, as pernas trêmu- 
las, a sentir um calafrio immenso pelo corpo, - em 
desabalada carreira saltou para o terreiro, indo abri- 
gar-se na casa do pharol, onde encontrando a porta 
aberta. mal conseguiu transpol-a, e alcançando a sala da 
entrada ahi rolou desaccordado !. . . 

Era meia noite.. 
Gm ~ilencio sepulchral amortalhava a Ilha, envol- 

vida na claridade do luar. 
E as arvores, como sentinellas mudas, erguiam-se 

inertes, estendendo nos espaços os seus alongados ra- 
mos, sem que o mais leve terra1 au despertasse daquelle 
somno todo seu. . . 

v 
A CHAMADA 

Com a criação dos lugares de remadores e patrzo 
da  canoa do Abrigo, mais cinco familias passaram a re- 
sidir na Ilha, elevando-se assim a um total de sete, por- 
quanto alli já se encontravam as  do primeiro e segun- 
do encarregados do pharol. 



E como não era possivel abrigarem-se todas ellas 
no predio em que funccionava o apparelho pelas poli- 
css accommodações de que dispunha, immediatamente 
trataram os recemchegados da construcçáo de novas 
habitações, que foram sendo localisadas á beira do ca- 
minho que vai ter ao zlto do morro, situadas todas ellas 
a pequena distancia uma das outras, em lugar apra- 
sivel, de onde se podia descortinar o mar alto e o ma- 
gnifico porto da Prainha, em que se encontra o pequeno 
rancho. 

Livre dos ventos do mar, é o local mais pitforesco 
que se possa imaginar, abrigado como está de todos os 
ventos que sopram do quadrante sul, e por isso procura- 
do constantemente pelas embarcações que alli buscam 
refugio durante as tempestades. 

Sobre um pequeno platò, já bem proximo á praia, 
resolveu um dos novos empregados erguer sua modes- 
ta habitação, onde reuniu a familie. 

Vivendo junto ao mar e navegando a cada passo 
entre a ilha e a terra firme, não contavam esses lio- 
mens com outros recursos que não lhes viesseni da 
pesca, praticada nas horas de lazer, oii das pequenas 
plantacões a que lambem se dedicavam, porqiiaiito os 
ordenados que percebiam mal Ihes chegavam para ma- 
nutenção da familia, quasi sempre numcrosa. 

Por isso não se cançavam de percorrer os pesquei- 
ros que rodeiam aquelle baluarte, em busca do iieces- 
sario para a sua subsistencia vendendo ai. qobras aos 
commerciantes da cidade. 

Certa vez, estando o tempo firme, assentaram dois 
delles uma pequena excursão ao Pesqueiro Grande, para 
o que durante a tarde andaram pelos pedróes, á cata 
da apetecida isca destinada á pesca das garoiipas, dos 
salgos e badkjos. 

Como entendimento ultimo, já ao anoitecer, comùi- 
naram que o primeiro a despertar chamaria pelo outro, 
como é de uso consagrado entre os pescadores, para 
que se não percam as boas marés, que nesse caso são 
de importancia decisiva para a boa colheita. 

Era tarde, quando se separaram, recolhendo-se ás 
suas casas, depois de preparados todos os apetrechos 



destinados á pescaria e que, como sempre acontesia, 
foram recolhidos ao rancho da Prainha. 

Ia bem alta a noite, quando aque!le que morava no 
alto foi despertado por violentas pancadas á porta da 
casa, ouvindo uma voz que o chamava com insisten- 
u a . .  . 

Chegára o momento da partida.. . Que não se fi- 
zesse esperar por iririito tempo, afim de não perderem 
a occasião. 

Então, com a presteza habitual, encaminhou-se para 
a porta, que ao ser aberta rangeu nos gonzos. 

E extendendo a vista para fora, nada mais viu do 
que o terreiro vasio e as arvores adormecidas. 

Sem preoceiipa~ão alguma por esse facto, enveigou 
a japona de haeta azul e fechando a porta atraz de si, 
dirigiu-se para o porto. 

Ao passar pela casa do amigo, observando o mais 
absoluto silencio, continuou a descida, na certeza de 
que o estaria aguardando junto a praia. 

Mais alguns passas e esta se lhe apresentava como 
um lençol prateado, quasi aos seus pés, podendo ser 
apreciada em toda a sua extensão. 

E parecia-lhe não se haver enganado, pois aos seus 
olhos mostrava-se agora o vulto de um homem, que, 
junto a resaca olhava despreoccupadamente para o mar. 

Mais uma pequenina volta costeando uma touceira 
de cambarás e eil-o tamhem na praia, porém deserta.. . 

Num simples golpe de vista, examinou-a toda, sem 
que pudesse comprehender a rapidez com que o outro 
se occultara, mas, de nada se arreceiando, chamou-o 
repetidas vezes, sendo apenas correspondido pelo &o. .  . 

Intrigado com o que acabava de acontecer retomou 
o caminho indo bater á porta do companheiro, consta- 
tando que o mesmo dormia tranquillamente.. . 

- Quem o teria chamado, então? 
Entenderam-ze. Não deviam preoccupar-se com 

essas cousas, tão naturaes eram ellas naquella ilha so- 
litaria, onde os ladrões do mar, muito embora tendo 
passado á outra vida, pareciam continuar m o n t a d o  
guarda ao seu famoso thezouro. 



E após o cafe, que fora servido entre pilherias. ea- 
caminharem-se para o porto, de onde rumaram para o 
P e ~ ~ u e i r o  Grande, assistidos por um ceii azul recanm- 
do de estrellas luminosas. 

Vinha bem longe ainda a madrugada, mas 08 gallc.5, 
em desafio, já começavam a cantar presentindo o des- 
pontar da aurora..  . 

VI 

A'S AVES MARIAS 

Cahira a tarde suavissima. 
Do cimo do Bom Abrigo observava-se um dos mais 

bellos panoramas que e dado ao homem gosar. 
Si para os lados de fóra, ceu e mar se confundiani 

na linha do horizonte, sobre a qual se elevavam grandes 
massas de nuvens, em que se refleciiam as cores do 
por-do-sol, ao occidente o quadro era phantastico, asse- 
melhando-ae a uma explosão de fogo, onde se misto- 
ravam todas as cores do arco-iris. 

Os cumes alterosos da cordilheira apresentavam-se 
debruados de ouro. emaiianto ao longe a serra do Ca- 
dendo, beijada pelas uliimos raios do sol. tomsva as 
cores da violeta. 

Para o pudoeste. afastnda da cordilheira maritima, 
a rita montanha do Taquary, da qual se destacava sobre 
i:~;i fundo cor de purpiira o corpo do giganfe ador- 
rnec:do. . . 

4 aquelle espectaculo sublime da Natureza, não se 
furtavam de apreciar todos cs que a essa hora alli se 
ac!i?vain reunidos no magrrificc posto de observação, a 
cavalleiro das ondas que lá cm baixo pareciam rolar 
pre.guiçosamente, correndo uma após outra para :i . - .  
corta. . . 

E para completar o scenario magestoso dossa tarde 
de primavera, não faltavam siquer, os sabiás da praia, 
qu-  empoleirados nas densas rainagens das coiraneiras 
desieriram seus cantos melancholicos despedindo-se do 
dia, naquelle ambiente embelsamado pelo perfume da 
macéga. 



Já o sol tombara no Occaso.. . As vivas cores do 
arrebol  nud dando de tonalidades empallideciam pouco 
a pouco. 

La em baixo, formando um gracioso semi-circulo, 
surgia a graciosa enseada da Prainha, inteiramente de- 
serta de embarcações. 

E a noite, com seu veu de crepe comecava a amor- 
talhar a terra, quando, deixando o terreiro, todos se 
recolheram para o jantar. 

Assentados em torno da mesa, verificaram a falta 
de farinha, o que motivou o afastamento da senhora 
de um dos presentes, para i r  buscal-a n a  casinha ao 
lado, onde se achava o trafico. 

Decorridos não eram dois minutos quando ihes cha- 
mou a attenção o surdo baque de um corpo no as- 
malho. . . 

E accorrendo, notaram com surpreza haver sido a 
senhora accommettida de um mal subito, ficando des- 
accordada. . . 

Soccorrida, porém, voltou-lhe logo a razão, poden- 
do então narrar o acontecimento, sob grande tensão ner- 
vosa e ainda amedrontada. 

Ao transpor a porta, percebeu a chegada de um 
homem, que acabava de galgar a ladeira, avancando 
vagarosamente para ella.. . Vinha offegante, em vir- 
tude da ingreme subida, e approximava-se da entrada. 

Tomando-o pelo velho pratiw da barra, seu paren- 
te e amigo de todos elles, determinou aguardal-o para 
pedir-lhe que a acompanhasse até ali, pois já se fazia 
noite. 

Não lhe occorrêra no momento, estar o mesmo au- 
zente e o facto de não haver naquelie dia ancorado na 
enseada qualquer embarcação. 

Ia a fallar-lhe ,tão proximo se achava, quando no- 
tou o engano, tratando-se de um desconhecido, que com 
aspecto terrivel, balbuciava palavras incomprehensiveis, 
causando-lhe pavor!. . . 

Um calafrio percorreu seu corpo. Eriçaram-se-lhe 
os cabellos e trêmula de susto sentiu que as forças a 
abandonavam, cahindo por terra.. . 



Esquecidos da refeição, lançaram-se os homens para 
o terreiro, inspeccionando as moitas proximas. E in- 
terrogando os visinhos sobre a passagem de alguem pelo 
caminho do morro, como nada descobrissem concluiram 
tratar-se ainda uma vez, da mysteriosa sentinella que 
guardava as mara\rilhosas riquezas deixadas pelos sce- 
lerados. 

No ceu azul perpassavam lentamente grandes es- 
teiras de nuvens-brancas e a Estrella da Tarde com seu 
costumado fulgor scintillava por sobre a serra do Ita- 
pi tanguy. 



A ESCRAVIDÃO E SUA ABOLIÇÃO 
NO BRASIL 

Haroldo Renafo Ascoli 

Dieu fit la liberté: l'homme a faif l'escla- 
uage. 

André Chenier. 

L'esclauage csf aussi ancieil que Ia guer- 
re, et la guerre aussi ancienne que [a nature 
humaine. 

Voltaire. 

L'homrne n'est complet, n'est touf ce qri'il 
peuf être, ne produit tout ce donf i1 est capn- 
ble, que duns Ia plus complète liberté. 

Aimé Martin. 

A escravidão era o alpha e o omega da 
Sociedade, que ella nutria, o alicerce, e, jun- 
tamente, a curnieira do Estado, que nella se 
incorporara. O Escravo, pelo contrario, era, 
entre os companheiros do homem, o infimo 
dos sêres animados. Entre a humanidade e 
a animalidade, vegetava sem os foros de uma, 
nem as vantagens da outra, menos bem tra- 
tados que as alimarias de estimação ou as 
crias de raça. 

Ruy Barbosa. 





A ESCRAVATURA, a pósse do homem pelo homeni, 
como se este devera ser o Homo homini lupus de 

Plauto, remonta ás origens primarias do Mundo, cons- 
tituindo, acórde a opinião de puhlicistas illustres, o 
fundamento da sociedade antiga, oriunda, talvez, da di- 
versidade natural dos individuos e das raças para acoin- 
panhar, no immenso decurso dos seculos, a marcha len- 
ta e progressiva da Humanidade. Assim, narram as 
Escripturas que Job, o continuo abençoador do Senhor, 
dispunha de enorme quantidade de escravos e que Abra- 
hão egualmente os possuia, embora os destinasse ao 
impedimento de invasões extranhas. A escravidão pri- 
mitiva se caracterizava, pois, por preoccupaçóes mili- 
tares, filiada quasi sempre á conquista e alcançando 
até o direito de vida e de morte concedido, como rega- 
lia, ao vencedor contra o vencido De começo, na guer- 
ra, os derrotados eram passados pelas armas e pereciam 
immolados nos destinos da victoria; porém, com o evo- 
luir do pensamento aperfeiçoando o sentimento, o hor- 
rivel desse consuetudinarismo attenuou-se com a pra- 
tica da escravidão: o subjugado tornou-se um servo, 
sujeito a toda especie de exigencias pessoaes impostas, 
inclusive o sacrificio dos bens, pela vontade incontras- 
tavel do triumphador. E, semelhante estado degrada- 
tivo social, em kgide propria, amparou-se no prestigio 
mental dos melhores pensadores do Passado. 

A Grecia, berço primitivo dos mais elevados for- 
madores do engenho humano, apresenta altos defenso- 
res da escravagem, como Platão - o Diuino, autor de 



uma philosophia idealista inspirada por idéas que mais 
tarde se tornaram christãs, e Aristoteles, seu discipulo, 
o maximo genio da Xntiguidadc. O primeiro não de- 
duziu uma justificação segura da escravaria, nem sobre 
ella formalmente se pronunciou, outrosim não admittin 
escravos na Republica, que concebeu; mas, s e  tal foi de 
um lado, por outro se não manifestou contra a exis- 
tencia de!la na sociedade, tendo, apenas, tentado atte- 
nual-a, aconselhando aos senhores que os tratassem 
com delicadeza e carinho "attendendo a q.ùe elles fre- 
quentemente nutrem sentimentos mais generosos que 
nossos irmãos e nossos filiioe", e qne "aquelle que sabe 
tratar com docura acs que poderia maltratar, vivendo 
isento da impiedade e injustiça, se eleva á virtude a 
mais completa". O segundo explicou-a de diversas ma- 
neiras hypotheticas, apreciando a escravidão como uma 
contingencia social de tanto provento e serventia quan- 
to a propriedade e de tanta equidade quanto o selva- 
gem é inferior ao homem civilizado. Nestes termos se 
expressava o genial estagirita, na sua formidavel - 
Politicu: "Eiilre os instrumentos, uns são inanimados, 
outros animados. Por exemplo, para o piloto o leme é 
um instrumento sem vida e para o marinheiro que vi- 
gia na proa um instrumento vivo.. . Assim, tambem, 
a propriedade é um instrumento essencial á vida, a ri- 
queza uma multiplicidade de instrumentos e o escravo 
uma propriedade viva.. ." Adeante accrescentava: 
" O  escravo é não só escravo do seu senhor, mas perteu- 
ce-lhe de modo absoluto". Por fim perguntava o cele- 
bre convertedor da Logica em sciencia pura: -- "Exis- 
te alguem para quem seja justo e vantajoso o ser es- 
cravo, ou toda escravidão é contra a Natureza? Eis o 
que cumpre, agora, examinar. Não é difficil resolver 
essas questões com o raciocinio e a experiencia.. . Des- 
d e o  nascimento alguns são destinados a obedecer e 
outros a mandar.. . Ha na especie humana individnos 
tão inferiores aos outros quanto o corpo á alma, ou o 
animal ao homem; são os homens dos quaes o melhor 
partido que se póde tirar é o emprego das forças cor- 
poraes. Partindo dos principias que estabelecemos, 
taes individuos são destinados por indole natural á a- 



cravidão, porque nada ha melhor para elles do que 
obedecer". 

Em Esparta, a legislação atiribuida a Lyciirço man- 
tinha em revoltante coiidição os Ilótas, miseros escra- 
vos, barbaramente opyrimidos e torturados, destinados 
"a servirem de bestas de carga e a representarem o ele- 
mento avassallado da populacão trabalhadora-rural, 
sujeita á escravidáo hereditaria". Habitavam, estes, 
cabanas dispersas pelo campo e cultivavam as terras 
para o Estado ao qual pertencia~n. Apezar de serem 
propriedade do Estado e não dos particulares, eram, 
sem embargo, asrignalsdos a senhores individuaes. Des- 
cendentes da populaçâo primitiva já reduzida á escra- 
vidão pelos Acheus, foram os Ilót@s subjugados pelos 
Espartanos ou Dórios. Tributavam odio morta! nus  
Dórios seus senhores. "L6go que se Ihes fala dos Es- 
partanos", relata Xenophoiilc, "não h a  um que possa 
occultar o prazer que teria em comel-os vivos". Athe- 
nas, cidade de philosophos, de artistas e de poetas, com 
instituiçíin caracteristicamente democraticas, graças ao 
inclito legislador Sólon, possuiu reformas tendentes to- 
das ao melhoramento da  condição das classes opprimi- 
das; e os captivos, coniquanto se revelassem em estado 
ainda bem infeliz, eram relacionados com menor rigor: 
donde a observacão de Aristoteles - o "mestre dos que 
sabem", na phrase de Dante, de que a escravidão se ba- 
nira da capital da Attica. Dessa forma foi, por egual, 
a escravidão seviciamente praticada pela unanimidade 
dos povos do Oriente, tendo sido as  colossaes e secula- 
res pyramides do Egypto erguidas á custa do suór dos 
miserrimos escravos. Por entre os Indus. apezar de 
Manú suhlimar a Justiça e confessar ser ella "o unico 
amigo que acompanha o homem depois da morte", a 
moral brahmanica, transbordante de judiciosos attila- 
mentos e philanthropicos conceitos, inspirou ao regimen 
das castas distribuir os homens por varias categorias, 
comprehendendo a ultima os cognomiuados sudras ou 
escravos, formados estes do pé divino do Deus Rrahma. 

Os Romanos tiveram a escravidão, permeiante de 
modalidades, provinda da guerra, de uma condemnação 



ou de uma lei civil antagonicamente sustentada como 
instituto frisante contra naturam, mas não deixada de 
ser incluida no Constifutio Juris Gentium ou Direito 
das Gentes, a propósito solicitando os Estoicos, inclu- 
sive Seneca, que se gravassem em todos os corações o 
verso indomavel e empolgante de Terencio: 

"Homo sum, humani nihil a me alienum pttto". 

O dominio do forte sobre o fraco fòra, então, pm- 
clamado consequencia normal da Natureza, havrndo, 
outr'óra, governado sobre a Terra a desegualdade das 
forças corroborada pela irregularidade das espheras so- 
ciaes. Donde o Christianismo, espalhando a analogia 
entre os homens, preparou as armas mais poderosas 
contra o captiveiro. Alexandre em 1200, Pio I1 em 
1482. Paulo 111 em 1557, Urbano VI11 em 1639 e Bene- 
dicto XIV eni 1741. condemnaram a escravidão de con- 
Fonnidade com o preceito "quoecumque uultis ~ i t  facirni 
uobis homines et vos fncite illis". No fim do Seculo 
XV, após os descobrimentos maritimos, Hespanha e 
Portugal, a primeira com a população de cinco milhões 
e o segundo com a de iim milhão e quinhentos mil ha- 
bitantes, não se podendo soccorrer de meio mais pratico 
e, concomitantemente, proveitoso para a coloiiização 
de numerosas e extensas possessões conquisbadas, abra- 
çaram a escravidão. Dahi, a enorme quantidade de 
eaptivos esparsos e vulgarizados pelo Novo-Mundo, des- 
graçado e misantliropico sgstema conservado no decor- 
rer de mais de tres centúrias. 

-4 escravidão vitupéra qualquer dogma de moral 
egualitaria dos homens; faz com que o possuidor de 
tão infame mercadoria, no goso de mais força e. quiçá, 
maior intelligencia, submetta ao mariyrio de o servir 
perpetuamente, sujeito á iniqua vontade covarde e op- 
pressora, qual instrumento doloroso e passivo, tudo que 
for susceptivel de existencia vivaz, sem, meFmo, excluir 
os semelhantes. Conforme o philosopho mordaz e sa. 
bio mathematico, qiie foi Condorcet, "reduzir um ho- 
mem á escravidão. compral-o, vendel-o, sujeital-o a o  



captiveiro, - são verdadeiros crimes e crimes peiores 
que o roubo; pois, despoja-se o escravo, não sfó de toda 
e qualquer propriedade move1 ou immovei, mas, ainda, 
da faculdade de adquiril-as, da propriedade de seL 
tempo e de suas forças, de tudo, emfim, com que o do- 
tou a Natureza para a conservação da vida e satisfação 
das necessidades". Eia escripfores; como Bagehot, que 
comparam a escravidão a uma classe de pessoas que 
trabalham, afim de que as outras possam pensar e vir 
a habilitar-se nas cousas concernentes a politica e a 
guerra. Estes outros alvitristas anthropólogos, equili- 
brados em falsos e descabidos sophismas, piignam pela 
manutenção da escravaria como um mal necessario, es- 
tabelecendo-a afim de evitar males maiores. Como 
quer que seja, a verdade I! que iim homem, senhor ah-. 
so!uio da inviolabilidade e da liberdade, não se  póde 
tornar sujeito soffredor de um direito de propriedade, 
imposto pelo Estado ou por outro homem. A abolirão 
da escravagem, em todos os paizes que a possiiiram. de- 
monstrou e tornou bem patente que o trabalho livre é 
prcferivel ao escravo sob todos os pontos de vista. "E' 
uma verdade evidente", declara o famoso Stiiart Mill, 
"que o traballio arrancado á forço pelo terror do cns- 
ligo é improductivo. "A não coriteinplarmos a historia 
da Humanidade senão em períodos curtos e destacados", 
affirma o preclaro economista Gustovo de Molinari, 
" será possivel achar-se que a escravidão auxiliou o des- 
envolvimento da riqueza material entre alguns povos; 
mas, se abrangermos um periodo mais vasto, veremos 
que ella sempre retardou os progressos da Civilização 
em geral. &im, do ponto de vista dos interesses ge- 
raes e permanentes da Humanidade, essa instituição 
mostra-se tão nociva quanto iniqua, e a Ec~nornia Poli- 
tica, ile acordo com a Philosophia e a Moral, não hesita 
um só momento em proscrevel-a". Victor Hugo nestes 
termos lapidares dogmatizou: "L'esc!naage c'est i'hom- 
me rer~lplccé dans i'homme par  la bête: ce qiii peut res- 
ter d'intelligence humaine dnns cette uie aninzale de 
i'homme, appartienl ou maifre, silon sa uolontt! ei son 
rciprice. De ld des circons!a.?ces horribles!" 



Economicamente contemplada, a escravidão é ma, 
porquanto o escravo, não possiiindo interesses de fami- 
lia e nem pessoaes, pouco se lhe importa a abundancia 
e o apuro da producçáo; e, por fim, torna-se a escravi- 
dão contraria a toda ordem social, transformando-se 
em immoral ao estabelecer uma casta deleteriamente 
inferior, impiameiite ignorante e ignominiosamenie po- 
lygamica. Com a escravidão, como se os escravos fou- 
rem niolores ou machinismos viros ao serviço da fere- 
za e atrocidade humanas, rebate-se qualquer aperfei- 
çoaniento industrial e trahalliista. "A escravattira" 
como nôl-o ensina Francisco Adolpho de Varnaghec, 
Visconde de Porto Seguro, "ou embóta a sensibilidade 
do escravo, e por meio da mutilação moral o conduz ao 
embrutecimetno completo, e é quando elle é menos iii- 
feliz; ou punge-o de um modo horrivel em todas as 
cordas delicadas do coração, em todos os seus sentinieii- 
tos, idéas e relações imaginaveis". Por aviltantes os 
seus usos e costumes, i~topico seria teiitai justificar a 
escravidão perante a Mora!; sendo iniriua. ante o Direito 
e, economicamente, pouco productiva em presença da 
Sciencia. Assim, w m  a suppressáo della, os senilore-: 
tiveram opportunidade de verificar, que "as terras mcis 
ferteis", como beni affirmoii o luminoso Condorcet, não 
são as cultivadas pelos entes mais miscraveis, e rliie a 
verdadeira felicidade do homem 6 a que não e com- 
prada á custa da felicidade dc seus irmãos". 

O Brasil possuiu, seguildo o logar de onde provie- 
ram, duas especies de escravidão: a gentia ou vermelha 
e a africana oii negra. Differenciavam-se de diversas 
maneiras. Por occasiáo da fundação da Cidade do Pa- 
ra, os primeiros occupadores do littoral brasileiro eii- 
contraram myriades de tribus de aborigenes, que, com- 
quanto selvagens, pareciam comtudo aptos ao trabalho 
de colonização. Esses incolas viviam ein constante e 
barbara hostilidade entre si; eram bravos, corajosos, 
agasalhadores e hospitaleiros, habilissimos em tudo que 
exigisse força e agilidade, mostrando-se, em amistoso 
acolhirnen!.~, bondosos e serviçaes, sendo, póde dizer- 
se, qiiasi que amphibios. e, talvez, feitos mais para as 



aguas, tendo por paixão intrinseca o gosto dominante 
pela pesca. Salientavam-se como canoeiros, caçadores 
e bonissimos agentes da industria extractiva. Eram, 
egualmente, apathicos por indole, rebeldes a todo freio 
e submissão, errando pelos cariijiosinertes e ociosos, 
encontrando-se no atrazo do homem geologico. Estu- 
dados foram pelo imorredouro Antonio Goncalves Dias, 
c+ie os cantou, dulcificou e exal:oi,, celebrando-lhes e 
poetizand<i o caracter e os demais dotes de espiriio, as 
snas singelas festas, a simples indumentaria, as heroi- 
caa guerras e a coragem para a morte. Na Introducção 
a r?  "Ai:iiat'." r'c Berreab. o gran<l.s vate escrevia: "Se, 
porém, a esses homens tão descuidados, tão resignados, 
tão imprevidentes, podeis dar um motivo, um incentivo 
qualquer; se, nessas almas, que tão facilmente sc afi- 
;r3rn, se iii~!animarn, s,? electi-izan~, trarisbordando os 
mais generosos sentimentos, podeis derramar uma fais- 
ca de enthusiasmo, vereis o que são, o que fazem, e de 
que são capazes: serão corajosos e infatigaveis, pertina- 
zes no seu proposito, atilados na sua execução - quasi 
sempre poetas, heróes algumas vezes". 

Muitos dos selvicolas encontrados no Brasil não se 
submettiam facilmente a imposição do captiveiro, e 
quando escravizados, ou eram pessimos trabalhadores 
ou obstinadamente deixavam-se morrer de fome. Do 
cruzamento de brancos com indias, originaram-se os ma- 
melucos, caribócas ou cnribócas, destemidos caçadores 
de gentios, ousados aventureiros e notaveis desbrava- 
dores de sertão. De raça forte e guerreira, possuiam 
os Indios grande valor, como provaram os Aztecas do 
Mexico e os Incas do PerU. Embora os indigenas bra- 
sileiros fossem altivos e indolentes, se alguma vez re- 
negaram o trabalho, foi porque não o comprehende- 
ram, dada a ausencia absoluta de quaesquer noç es do 
que se accentiia por civilização, envoltos que eram na 
mais rude e completa liberdade. Lemos alhures que 
os nossos indigenas são capazes de sacrificio compara- 
vel ao daquelles que, conforme a narração impressio- 
nante de Marmontel, fizeram contra um tigre esfaima- 
do trincheira com os proprios corpos, afim de salvar a 



vida de Bartholomeu de Las Cazas. aposto10 das Indias 
Occidentaes. Candido Mariano da Silva -n, o 
natricio bandeirante moderno. com a mais precisa ex- 
periencia de varios lustros, sustenta não ser o ahozi- 

ene brasileiro um elemento-- pualidades negativas. $! ---->.----.- 
m relaçao aos indigenas, o dominio portuguez nHo 

foi mais do q u e  uma série de interrompimentos incer- 
tos até o exterminio completo da escravatura. Asseve- 
ra  a proposito João Francisco Lisboa que "decretarn- 
se hoje o captiveiro sem restricções, amanhã a l i b c -  
dade absoluta, depois um meio termo entre os dous es- 
tremos. Promulgava-se, revogava-se, transigia-se, -(I 

sabor das paixões e interesses em voga, e quando, em- 
fim, se suppuiiham as idéas assentadas de vez, recoine- 
çava-se com novo ardor a têa intermiiiavel". 9 s  nossos . . 
selva ens fo de monstruosas atroei-des 

I 
-, tendo sido não s 6 m z t e  obii- 
gados a escravidão, mas impostos a trabalhos excessi- 
vos. Afim de justificarem a escravidão vermetha, in- 
vocavam os Portuguezes o pretexto da anthropopliagia, 
e no invés de converterem o Indio em cidadão e mem- 
bro util e necessario a sociedade, perseguiam-n'o e ea- 

içavam-n'o como se fora alheio á especie humana oii 
-1mples animal feroz. O mesmo incomparavel perio- 

bis ta  - João Francisco Lisbôa. confirma o seguinte: 
"A raça que, por ser civilizada, tinha a mais estreita 
obrigação de dar o exemplo da moderação, abusou miii- 
tas vezes, por modo indigno, de sua immensa superio- 
ridade; os selvagens eram havidos em conta de brutos, 
exlranhos ao gremio da Humanidade, e, effectivamen- 
te! tratados como taes, sendo mister para rebater essas 
extranhas e odiosas pretencões, que, por Bnlla Panal. -- 
fossem considerados ierdadeiraminte-descende-ntd 
\dão e Eva e com e ~ u a l  direiio aos foros dos demais 
Iiomens". No anno de D ~ G  Sebas t iL-  Rei de 
~ o r t u g a l ,  a victima gloriosa da BataIha de Alcacer-Qui- 
vir n ã  Africa, reconheceu a liberdade das Indips e. no 
de 1605, achando-se Portugal sob o dominio da Hes- 
panha, Philippe I1 decretou que sómente escravos se- 
a m  os antropóphagos QU aquelles que se tornassem 
prisioneiros e-contra o governo e que todos -- - 
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03 restantes fossem considerados livres. Essa resolu- 
çáo não foi geralmente acceita pelos colonos, que não 
deixavam de fazer a caça ;enaz e infrene á população 
gentia, - já por si pouco numerosa, minguante dia a 
dia e quasi desapparecendo da costa brasileira, embre- 
nhadapelos sertõGs bravios ou anniquilada pela morte, 
- o que obrigou Philippe 111 a revogar, em 1611, a lei, 
que a n t e r i o r m e n t e , - p g e n e s .  

Eis chegado o momento de contemplarmos, em 
breve relance historico, a obra imperccivel das missóes 
pertencentes aos prosélytos de Santo Ignacio de Loyola, 
os da Companhia de Jesus, misto sublime de vida e 
morte, de luz e sombra, de lriumpho e derrota, aposto- 
10s exemplares na opinião de Castro Alves, mais puros 
de que os Estuicos, pois para elles a dòr - não passa- 
va de prazer, a grêlha - não representava mais do que 
um leito, a brasa - gemma, o cravo - sceptro, a cham- 
ma - diadema, e a morte - em uma palavra, resu- 
mia - o viver. Manoel da Nobrega, José Ancliieta, 
Ignacio de Azevedo, Andreoni, João de Almeida, são 
iiomes que se santificaram e se tornaram martyres. co- 
mo evangelizadores, catechistas, e civilizadores dos pri- 
mitivos autóchthones. Mas, sobre tudo e sobre todos, 
fulgura o Padre Antonio \'a uma das maiore? fi- 
guras que a Historia nos legou, mestre apuradissimo no 
manejo do vernaculo, émulo de Demosthenes e de Ci- 
cero, jesuita incessante a d  majorem Dei glÒriam, e que 
foi um voluntarioso defensor dos nos quaes re- 
conhecia valor como sêres viventes. Tendo chegado ao 
Nlaranhão em 1653, começou o formidando polyglota e 
fecundo pregador sacro os trabalhos de catechese dos 
gentios. Depois de incansaveis esforços, viu-se entris- 
tecido com a collisão que germinava entre os escrava- 
gistas e os padres da commissão a que pertencia. Re- 
tornando á metropole lusitana para implorar soccorros 
ao Throno, de lá regressou refeito de coragem sufficien- 
te para proseguir em tão magnanima investidura. Re- 
começou, novamente, a trabalhar de modo admiravel, 
ora na Ilha de Marajò, no Pará, ora no Ceará, ora nas 
maltas do Tocantins, pacificando tribus bellicosas, atra- 
vessando rios caudalosos, vadeando brejos insalubres, 



transpondo montanhas inaccessiveis e vencendo a as- 
pereza das brenhas. E foi por essa época que o vulto 
gigantesco de Antonio Vieira, serenando os animas esal- 
tados contra a Justiça e o Direito, clamando em favor 
do principio da egualdade moral dos homens, patenteou, 
guiado pelos dictames de uma consciencia iml>olluta e 
senhor do nobre sentimento da caridade cliristã, que> 
liberdade é um direito i h t o  de todo e qualquer in- 
d a u o .  Sem embargo, paulatinamenFe, as reacçúes da 
poderosa milicia foram desapparecento, qual toco de 
madeira humectaiite, que depois de se consumir em 
chaminas por algum tempo, se extermina, sem ter ao 
menos podido accender o monte de lenha sobrepòsto. 

Lògo apòs a restauracio de Portugal, Dom João 
IV, em 1652, qiiiz por nova feita declarar a liberdade 
dos indigenas, encontrando-se. mais tarde, coagido a 
transformar aquella deliberação liberal, por intermedio 
do Governador do Para e do Maranhão. Restaurada a 
antiga hostilidade contra os Jesuitas, por parte dos bur- 
guezes e de outras ordens catbolicas, foram, em 1661, 
os pobres missionarios, inclusive o sapieiito Antonio 
Vieira, rechaçados, e expulsos, pelo povo amotinado, das 
terras brasileiras. Havendo, porém, a Compctnhia de 
Commercio deixad de importar captivos negros da 
Africa, os coloiios, anciosos na espera de nova leva, im- 
plantaram o systema de dantes, subjugando insidiosa- 
mente os Indios. Foi Sebastião José de C~l-vallio e 
hlello, Conde de Oe i rg  e Marquez de-Pombal, ministro 
fãm-oso de Dom Jose I, figura que se apresenta á face 
da Posteridade envolta em controvertido jiilgamento, 
mas, para alguns dos seus panegyristas, possuindo "a 
aliivez e a implacabilidade de Richelieu, a suotileza e 
o machiavelismo de Mazarino, a obstinação e a audacia 
de Alberoni", quem, em 1755, decretou a emancipação 
dos Indios do Para e do Rlaranhão, medida que teve 
a sua consequencia logica no Decreto de 8 de Maio de 
1758, pelo qual se aboliu de vez, e sem regresso, a es- 
cravidão vermelha no Brasil. 

t Particularizemos, agora, a escravagem negra ou afri- 
cana em nosso Paiz. Esta, a escravidão de negros, tem 
origem nas descobertas portuguezas na Africa. Apri- 



sionados, os Africanos eram vendidos e remettidos para 
. a Europa. Disse chamar-se Gjlianes qurm primeiro 

aportou a plagas europbas conduzindo escravos para o 
Velho Continente Coum ruim c hedionda congregou 
adeptos crescentes, poiico a poi~co coiisiimando-$.c o 
mais horrivel commercio de que hn noticia na Historia. 
Os Povos Ibéricos foram dos priír~eims que se utiliza- 
rain do systema que surgia. A America transformar-se 
em um vasto e doloroso campo de soffrer hnmano scb 
o rêlho e o ferráo dos senhores do captiveiro. Basta 
accentuar-se que as grandes fortunas da época baeeia- 
vam-se na propriedade de escravos. Parece mentira 
que o hemispherio de Colonibo ?lvorasse para a Civi!i- 
zação de permeio com tanto padecimento! Colonizar 
era synonimo de escravizar. Os negccirntes ezcravagis- 
tas, especie de - lenones dos Romanos, obtinham a siia 
mercadoria por intermedio de chefes negros vencedo- 
res no territorio africano. A paga - 6 miseria terri- 
vel da Vida! - era o troco de quinquilharias e bugiçan- 
gas, em permuta de bagalellas e frandulagens, em ram- 
bio de nonadas e biigiarias, em ernbolso de ridiculezas 
e regabofes, apenas certas vezes valendo a victima al- 
gumas moedas sonantes. Essas victimas eram commu- 
mente os prisioneiros de guerra. Foi essa a escravidão 
introduzida no Brazil no primeiro reciilo de seu desco- 
brimento. 

Com as grandiosas descobertas maritimas, do fim 
do Seciilo XV e do principio do Seculo XTTI, Hespnnhii 
e Portugal viram o seu erario rkgio fortemente engran- 
decido em extensão territorinl. Descitravam, no en- 
tretanto, do problema vital da colonização. Poriiigal 
dormia a esse respeito o somno insaciavel de Epimcni- 
des, de Gnossa, sobre os louros da sua soberania, q112 

tomava proporções maiores de quotidiano a quotidiano. 
A cobiça reinante em Portugal de conquistar novos ho- 
rizontes terrestres, inflammava o espirito dos goier- 
iiantes e governados, e a população liisitana, em mais 
da metade, atirava-se a jornadas avenfurosas. Mal com- 
prehendia o Reino que, á infinidade de seus dominios, 
importava relativa e cautelosa responsabilidade' afim 
de defendel-os e valorizal-os. Razão por que, sabedor 



Dom João 111 que homens extrangeiros visitr.vam arma- 
dos as co:,tss brasileiras, explorando-as mercantilmen- 
te, recciihecendo que um si, governador plenipotente 
não poderia manter a segurança por um littoral, que sc 
alargava á medida que se ia cieseortinando, resolveu di- 
vidir a colossal possessão da America do Sul em capi- 
tanias l~ereditarias, que occupavam quarenta, cincoenta 
e mais leguas maritimas Foram, então, fundadas iio 
Braeil doze capitanias, doadas a vsssalos benemeritos, 
que assumiam o compromisso de criar, a expensas pro- 
prias, estabelecimentos permanentes. Baldados todos 
os ecforços! A medida por si só era incompleta, poucii 
sufficiente e quasi inutil, pois ainda não se attendia ao 
problema indispensavel do povoamento da colonia. Já 
por essa kpoca tentavam os Portuguezes escravizar os 
Indios. Pork.m, destes, podemos dizer, iiifimo foi o pro- 
veito qae lograram tirar. 

Com a exploração das minas, verificou-se que tanto 
os incolas, dado o espirito de rebeldia, como os colonos 
portuguezes, com a escassez em numero e compleicXo 
physica uin tanto desfavoravel, não poderiam ser i!ti- 
lizados no trabalho que se impunha. Com os olhos vol- 
tados para a Afrcia, pareceu á mentalidade lusitana, que 
iia importação do Africano se encontraria o meio per- 
feito e capaz de satisfazer o problema urgente e com- 
plexo da colonização. "Essa empresa, assegura Sá 
Vianna, pareceu grandiosa e util sob todos os aspectos: 
- aos colonizadores, que adquiriam niachinas hiima- 
lias, duplamente productivas: pelo trabalho que pres- 
tavam sem remuneração e pela procreação, tanto vale 
dizer um capital que não se desvalorizava com o traba- 
lho c com o tempo, porqiie se refazia naturalmente; - 
á Coroa, tamhem duplamente: augmentando o traba- 
Iho, aiigmentava a producção, consequeutemente cres- 
ciam todas as grandes vantagens que reservava para si, 
o preço da concessão para o trafico dos negros, alem 
do imposto, que cobrava pela venda destes; - e, para 
os chefes das tribus africanas, que, vendendo os inimi- 
gos vencidos na guerra e os seus proprios subditor.. ti- 
nham mais largueza para novas guerras". E, com es- 
tas palavras termina o dito autor que só a Humanidade 



A ESCRAVIDÃO E sca Auo~rqlo NO B ~ a s r ~  123 

era afrontada, mas que noção tinham reis e povos, nessa 
quadra sombria da Hisioria, dos direitos do Homem, 
quando quatro seculos depois vemos as chamadas na- 
ções cultas usarem dos mais revoltantes processos poli- 
ticos para realização de seus interesses:" 

No anno de 1692 o trafico alienigeno tomou grnn- 
de incremento em Portiigal, chegando ao apogeu de 
seu desenvolvimento lacrativo, concorrendo de ma- 
neira extraordinaria para os cofres reaes, intervindo 
nel!e empresas solidamente constitnidas, como a Com- 
panhia Portizgueza de Guiné, destinada á introducqiío 
de escravos negros em diversas colonias. Semelhante 
trafico, a esse tempo, era considerado legitimo e regu- 
lar, tido como unico meio cfficaz para a solução do pro- 
blema financeiro não muito firme e para o do povoa- 
mento colonial, sendo de tal fórma rendoso para os coii- 
cessionarios, como para os Estados interesseiros, e ar- 
raigando-se de tal modo, que se manteve durante tres 
seculos, perpetuando a ignavia em uma classe humilis- 
sima de 'trabalhadores. Mas, Porbgal  - digamol-o 
com pesar e sem menospreço por tão grandiosa naç.l!o 
- foi quem mais se serviu da miseravel instituição, con- 
vmtendo-se. a Cidade de Lisbôa em um monstruoso 
mercado de, escravos africanos. "As leis portuguezas", 
escreve João Francisco Lisbôa, "equiparando os escra- 
V* negros frequentemente as bestas e animaes, e con- 
siderando-os antes causas que pessoas, tratavam-n'os, 
consequentemente, de um modo extranho a todos os 
sentimentos de affectividade humana. Os escravos cha- 
mavam-se - peças. Como folegos uiclos e bens peritii- 
ros, acautelava-se o perigo da sua perda. Como gado 
ou mercadoria, marcavam-se e carimbavam-se para se 
não confundirem uns cam os outros, em prejuizo dos 
respectivos senhores. Se commettiam crimes, e um dos 
mais graves era tentasem fugir ao captiveiro, julgavam- 
se em voz, sem fórma nem estrépito de juizo; e a mu- 
tilação e a marca de ferro em brasa, ja instrumentos 
de bôa arrumação mercantil e signaes distinctivos da 
propriedade, passavam a figiirar entre as disposições da 
politica e justiça real. Nunca a lyrannia domes:ica 
Iiavii descido tão baixo. Se esse foi o conceito do fi- 



lho illustre do Maranh,?~. que bello-triste 6 o soar aos 
ouvidos compatricios das estrophes de Castro Alves, o 
poeta crescentemente i m m r t a l  por haver consagrado 
o éstro aos empenhos e ás supplicas pela liberdade de 
uma raça! 

E' inipossivel, pelo complexo da vastidão, tracar as 
deshumanidades dos colonos contra os escravizados. 
Affirmava-se que ao branco se deveria outorgar, como 
privilegio iiinato, a faculdade de dominar o negro, ai- 
guns havendo que sustentavam essa these apoiados em 
l>riucipios de seleccão natural, estigmatizando o negro 
com acrimonia, acoimando-o de indolente, de ignaro, de 
corrompido, de preguiçoso e de cretino. Mas, reviva- 
mos Homero: "Quando Jupiter escraviza um homem. 
deste tira metade de seu juizo". Os escravos preios, 
pelo contrario, no Brasil, foram machinas vivas de tra- 
balho e de multiplica$áo da especie, embora penaiido 
como os epigonos biblicos de Cham, o filho maldicto 
de No& A escravatura indigena, 6 evidente, antecedeu 
a escravidão negreira. 4 experiencia provou quanto 
era preferivel o negro activo - ao indio pigro, nórnade 
e renitente ao jugo. Os pretos physicamente eram mais 
robustos e corpulentos para o trabalho rude do que o 
indio, resistindo espantosamente ao labor solar, e nio- 
ralmente mais bem conformados para soffrer as atrii- 
zes torturas e as infamantes magoas da escravagein do 
que o filho das selvas. 

Os negros em tudo, por tudo, foram mais penosa- 
mente maltratados do que os indigenas, pois estes sem- 
pre viram-se amparados pelo oraculo intimorato e pres- 
tigioso do padre ignaciano. "Emquanto o bugre en- 
fraquecido se sumia na liberdade inulil dos sertões, 
gemia o negro iios eitos a domar a terra hostil e inl- 
mensa. O negro foi sacrificado; mas, sobre as aras que 
elle cobriu com a patina de seu sangue, do seu su6r e 
das mas lagrimas, levantaram-se para a Civilização as 
patrias amiricanasl" 

Sylvio Romero, insigne polygrapho, na portentosa 
Historia da Literatura Brasileira, assevera que "so pelos 



factos da escravidão, do cruzanien!~ e do trabalho, é 
facil aquilatar a immensa influencia que os Africanos 
tiveram-na formação do Povo Brasileiro. 4 escraii- 
dão, apesar de todos os seus vicios, operou como fastor 
social, modificando nossos habitos e costumes. Habi- 
tuou-nos, por outro lado, a arrostar as terras e a sup- 
portar em descanço as agruras do clima. Desenvo1vei1- 
se como força economica, produzindo as nossas rique- 
zas; e o iiegro foi,  assim, um robiisto agente civiliza- 
dor. O cruzamento modificou as relagóes do senhor e 
do escravo, trouxe mais docura aos costumes, e produ- 
ziu o mestiço, que constitue a massa da nosra pop~ila- 
ção, e, em certo grúo, a belleza da nossa raça. Ainda 
hoje, os mais lindos typos de nossas mullieres são e s a s  
mogas ageis, fortes. vividas, de tez de um doce amore- 
nado, de olhos negros, cabellos bastos e pretos, sadias, 
e.sbeltas, em cujas veias circulam, por certo já bem di- 
luidas, muitas gottas de sangue africano". Elemento 
ethnographico e ethnogenico de insophismavel valor, ao 
negro, cooperante vigorosissimo da riqueza nacional, 
devemos as plantações das primévas povoaçóes, nota- 
damente os trabalhos do fabrico do assucar e os da ciil- 
tnra do café, a integridade de nosso territorio, a indo- 
mita exploração de nosso só10 e o amalgama esplendo- 
roço de nossa nacionalidade. O trafico, ao arraucar os 
martyres pretos das sertanias longiquas da Africa, e ao 
atirar os pobres infelizes no oitão dos trapiches dos por- 
tos a que se destinavam, dizimados pela fadiga, famé- 
licos e agonizantes, e~qualidos e esturvinhados, apossa- 
dos alguns pela loucura da nostalgia e outros pelo ba~i -  
zo. praticava o que mais ignobil de imaginar se possa, 
e que o Passado assistiu na sua maior hediondez e ple- 
nitude. ser ternezas e compadecimentos, consolos, phi- 
lanthropia e portestos coercitivos. 

Força 6 confessar, escreveu uni erudito historiador 
patrio, que de toda  a crnzada de padecimentos e de toda 
a jornada de horrorcs r o r  que passavani os escravos que 
da Africa vinham para esta terra acolhedora, a escravi- 
dão no Brasil era o epilogo almejado pera os captivas: 
pois d'ahi em deante, a vida dos negros regularizava-se, 
a saude refazia-se e com ella a alegria do existir e a gra- 



tidão pelos novos senhores, aqui melhores que os da 
Africa e os de alem-mar. Os negros africanos, em ge- 
ral provindos da região chamada pelos antigos - Si- 
gricia, "distinguiam-se, sobretudo, como nol-o relata o 
Visconde de Porto Seguro, pela facilidade proveniente 
de sua forca physica, da semelhança dos climâs e não 
menos de seu genio alegre, talvez o maior dom com que 
a Providencia os dotou, para aguentar a sorte que os 
esperava.. ." Todas as angustias moraes e todos os 
supplicios physicos, assim como a saudade e o soffri- 
mento iinmoderado, faziam desabrochar em uns, hoje, 
e em outros, amanhã, a melancolia e a descrença, a 
prestação e a tristeza' as quaes finavam com a morte. 
Coragem contra a desgraça, laboriosidade, sentimentos 
affectivos, eis a trindade radiante das sublimes quali- 
dades do negro. A bondosa escrava preta, qual nova 
Androniaca, esposa de Heitor e mãe de Astyanax, como 
a princeza troianna, crivada de infelicidades, possui- 
dora de profunda dedicação maternal e conjugal, se- 
nhora de abnegavel espirito de resignação, era obrigada 
a procrear consecutivamente no captiveiro. 

Affirma o Visconde de Porto Seguro que dentre os 
negros vindos para o Brasil, os mais conhecidos eram 
os provenientes de Guiné, do Congo, de Moçambique e 
da costa da Mina. "Nessas nações?', esclarece o mesmo 
historiador, "a liberdade individual não estava assegu- 
rada; pelo que os mais fortes vendiam os fracos, os paes 
os filhos, e os vencedores, com muita razão, os inimigos 
vencidos. Asim,  ainda passando taes gentes ao Rra- 
sil, com as condições de escravidão romana, isto e, de 
serem cousa venal ou bem move], melhoravam ellas de 
sorte; bem que o acto de as escravizar era injusto, prin- 
, cipalmenie por não ser einprehendido por id6a alguma 
philanthroptca, e, pelo contrario, dar em resiiltado um 
insulto a Humanidade. pelo ataque feito a um tempo 
ao individuo, a familia e ao Estado donde eram arran- 
cados". Na s.ua monumental Historia do Brasil, Rocha 
Pombo faz ver que o Brasil não foi o nucleo mais den- 
so da populacão negra na America; não nas cabendo, 
em consequencia, n prioridade do trafico. "Antes de 
ii6s", escreve o distincto historiographo, "importaram 



os Hespanhóes as primeiras levas nas Antilhas. desde 
os principias do Seculo XVI. Cuba e Haiti tornaram-se 
definitivamente, sobretudo esta ultima ilha, o maior 
centro do elemento africano em toda a America; e' a 
tal ponto que, ainda hoje, numa porção consideravel da 
antiga Hezpaniola, é a raça negra preponderante". No 
Brasil, encontravam-se os centros mais compactos de 
escravos africanos, em primeiro logar, em Pernambu- 
co e, em seguida, na Bahia. Mais tarde, transforrna- 
ram-se, em poderosos emporios da escravaria, a Cidade 
do Rio de Janeiro e a precitada Bahia, seguindo-se a 
estas a Cidade de Belém e a de São Luiz do 3faranbòo. 
E, assim é que, desde a metade do anno de 1600 em 
deante, o Rio de Jai~eiro trensfigurou-se em um dos mais 
movimentados entrepostos do commercio de captivos no 
Brasil, e na mais fecunda estancia de escravos jamais 
vista. Relata-nos Rocha Pombo: "O Rio de Janeiro 
se fez, então, durante todo o Seculo XVIII, um como 
porto africano, com todo o aspecto de uma Loanda mais 
vasta e mais agitada. Toda a escravatura que se des- 
tinava aos sertões do interior tinha de por elle entrar. 
Xelle se organizou, assim, a maior feira de escravos de 
todoo Brasil. E' excusado dizer que nem todob. OS ne- 
gros que desembarcaram neste entreposto seguiam para 
as niinas ou para as fazendas: grande numero delles 
ficavam no Rio de Janeiro, ou nos lares. como servos, 
ou nos armazens de commercio, nos serviços de estiva 
e de transpor!e local, e, até, em pequenas officinas dc 
artes mecanicas, para as quaes revelavam logo muitos 
delles as mais decididas aptidões. Desenvolveu-se, 
mesmo, entre a gente mais, abastada da terra o costume 
de comprar negros para os pôr de alngnel nas fabricas, 
ou de soldada na praça, ou em obras publicas". No an- 
no de lFW, o trafico negreiro mais se fortaleceu com a 
criação da possantissima Cmp@nhia  de  Commercio, 
que se apoderou do moiiopolio da escravaria africana. 

E m  1758, appareceram as prinieirzs idéas de abo- 
licionismo no Brasil, idkas corporificadas na Incofiden- 
cia Mineira em 1789 e na Revolução de Pernambuco em 
1817. Por occasião da independencia patria do jugo 



portuguez, a 7 de Setembro de 1822; Jos6 Bonifacio de 
Andrada e Silva manifestou-se pela emancipação da 
escravatura. Já, por essa época, a campanha liberta- 

'canas e a dora qce atiçava as republieas hispaiio-amer: 
IngIatcrra guiada pelos verbos escandescentes de 1311s- 
lon e Wilberforce, empolgava o espirito justiceiro e pu- 
jante do grande Patriarchn da  Indrpendencia Brasileirtr. 
I'ateiiteou, esse integro estadista patrio, a neccssida(1e 
urgente de abolir o trafico da escravidão, de melhorar. 
a sorte dos captivos e promover a sua gradativa eman- 
cipa~ão.  E, com estas palavras inflammantes, oravs 
elle ante a Assembléa Geral Constituinte e Legislativs: 
"...Deus me anima para ousar levantar a minha fraca 
voz no meio desta augusta Assembléa a favor da cati-a 
da Justiça e, ainda, da sã Politics, causa a mais nobre e 
santa, que póde animar corações generosos e liumanos. 
Legisladores, não temaes os urros do sordido interees~; 
cumpre progredir, sem pavor, na carreira da Justiça e 
da regeneração politiea; mas, todavia, cumpre que seja- 
mos precavidos e prudentes. Se o antigo dc-spotismo 
foi insensivel a tudo, assim lhe coii\.inlia ser por utili- 
dade propria: queria que fosscmos rim povo mesclado 
e heterogeneo, sem nacionalidade e sem irmandade, 
para melhor lios escravizar. Graças aos Céos e á nossa 
posição geographi-a, já somos iirn povo livre e i1idepe.n- 
dente. Mas como poder& haver unia Constituição lihe- 
ra! e diiradoura eni um paiz contiriiinmente habitado 
por uma multidão immensa de escravos brutaes e ini- 
~ntgos? Conieremos, pois, desde jaz esta grande ohra 
pela expiação dos nossos crimes e ~eccados  velhos. Sim, 
não se trata, sómente, de sermos jiistos, devemos, tam- 
bem, ser penitentes; devemos inostrsr? á face de Deus 
e dos outros homens, que nos arrependemos de tudo o 
que nesta parte temos ohrado ha seciilos contra a Jus- 
tiça e contra a Religião, que nos bradam aciirdes "que 
não façainos aos outros o que qucremos que não nos 
façam a nós". "E' preciso, pois: que cessem dc uma 
vez os roubos, iiicendios e guerras que fomeritamos en- 
tre os selvageiis da Africa. E' preciso que iião venham 
mais a nossas portas milhares e milhares de negros, que 
mnrriam abafados no porão de nossos navios, mais api- 
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nhados que fardos de fazenda. E' preciso que cessem 
de uma vez por todas essas mortes e esses martyrios 
sem conta, com que flagelavamos e flagelamos, ainda, 
os desgraçados em nosso proprio territorio. E' tempo, 
pois, e mais que tempo, que acabemos com um trafico 
tão barbaro e carnicejro; é tempo, tambem, que vamos 
acabando gradualmente até os ultimos vestigios da es- 
cravidão entre nós, para que renhamos a formar em 
poucas gerações uma nação homogenea, sem .o que r,uii- 
ca seremos verdadeiramente livres, respeitaveis e feli- 
zes. E' da maior necessidade ir acsbando tanta hete- 
rogeneidade physica e civil: cuidemos, desde já, em com- 
binar sabiamente tantos elementos discordes e contra- 
rios, e em amalgamar tantos metaes diversos, para que 
sáia um todo homogeneo e compacto, qiie não se esfa- 
rele ao pequeno toque de qualquer nova convulsão po- 
litica. Mas, que sciencia chimica e que dexteridade não 
são precisas aos operadores de  tão grande e difficil ma- 
nipulação? Sejamos, pois, sabios e prudentes, porém 
constantes sempre". Em seguida, apresentou o immor- 
tal Jmé Bonifacio um projecto haseado nos moldes de 
dissertação tão altamente clarividente. A esse vehe- 
mente projecto foi, porém, reservado pelos infiabeis po- 
liticos de então, o mesmo destino das sombras que pas- 
sam, conservdndo-se vergonhosamente a escravidão, 
constituindo esse acto da formação da nossa nacionali- 
dade livre, uma falta profundamente lamentavel. 

A idéa abolicionista era tida como anárchica e 
prematura, esdruxula e exteinporanea, como prova de 
de insensatez e perigosa temeridade. e os primeiros pro- 
pugnadores do ideal emancipalor dos escravos faziani- 
se ouvir improficuamente. " O  institiito da escravidão 
até 1866 foi", na phrase incisiva de Joaquim Nabuco, 
"um mystério sagrado: ninguem ousava profanal-o". 
Descobril-o e apontar a sua barbara existericia e os 
seus maleficos resultados, procurar, emfim, condem- 
ual-o, seria o mesno que abrir os diques das convenien- 
cias particulares das negociatas partidarias, das espe- 
culações commercises, resultando, dahi, a lestruição 
dos magnos interesses intestinos da Nação. Seria uma 



cataatrophe financeira, um cyclone politico, uma funes- 
tissima hecatornbe nacional. Portugal, pelo Tratado de 
19 de Fevereiro de 1810, comprometteu-se com a Grã 
Bretanha a pôr fim ii mercancia de escravos no Brasil. 
A Convenção Addicional de 28 de Julho de 1817 fez in- 
cluir em seus dispositivos o direito de visita e de busca, 
e a criação de commissóes mixtas competentes, afim de 
julgarem os apresamentos feitos pelos cruzadores das 
duas potencias contractantes. A 23 de Novembro de 
1826, o nascente Imperio Brasileiro celebrou com a In- 
glaterra um accordo, cuja validade se verificou a 13 de 
Março de 1827, em virtude do qual tres annos após a 
permuta das ratificações. não seria de forma alguma 
toleravel fazer-se de qualquer maneira a exploraçáo de 
captivos na costa d'Africa, sob pena de ser semelhante 
commercio havido e processado como pirataria. Po- 
rem, todas essas leis eram, no dizer de Rocha Pombn, 
quasi que ostensivamente illudidas, e, muitas vezes, sob 
a connivencia das proprias autoridades. 

A Legação Ingleza, historia Joaquim Nabuco, assu- 
mira no Brasil o papel da Anti-Slaverg-Sori~t~l ,  sendo 
a sua funcção nniea a de rebater o mais possivel a trafi- 
cancia de negros escravos. A' Inglaterra devemos, in- 
dubitavelmente, eutraordinaria influencie na extirpação 
do trafico negreiro. E foi essa prestigiosa potencin eu- 
ropba, a maior exploradora, nos tempos d'antanho. do 
cxecrando commercio de negros, que, em certa época 
da Histeria, apontou na invicta cumieira da C,ivilizacão, 
convertida a generosos e ardorosos pensamentos. s?r- 
vindo-se de "condottiere" do compleiùssimo problema 
social que assolava a Humanidade, a que mais batalhou 
junto ás nações que o conservavam, pela sua completa 
extincção. Pela Lei de 7 de Novembro de 1831, ratifi- 
cou-se o compromisso assumido pelo Brasil com o Go- 
verno Britannico, de acabar com o regimen servil; po- 
rém, contraria a essa deliberação compromisçoria, con- 
tinuava o negocio dos escravos, forçando a intervencáo 
ingleza a ponto de impor a Lei de 4 de Setembrn de 
1850, referendada por Eusebio de Queiroz, comminando 
penas aos contrabandistas, suspendendo-se, então, e com 



o reforço de uma lei consequente a essa: - a de 5 de 
junho de 1854, o trafico alienigeno no territorio bra%- 
leiro. No anno de 1866, Pimenta Bueno, depois Viscon- 
de e Marquez de São Vicente, fez entrega ao Imperador 
Dom Pedro I1 de cinco projectos, por elle redigidos, ten- 
dentes a resolver tutelarmente a delicada questão da 
abolição da escravidkio. Segundo os cinco projectos 
emancipadores, o escrsvo durante vinte annos ficava soh 
as vistas protzctoras de Juiitas pertencentes ao Estado, 
cujo dever era fiscalizar, afiin de que "o poder domi- 
nical fosse, de cada vez mais, exercido dentro dos limi- 
tes da religião e d ~ s  leis, empregando. para isso, os meios 
de persuasão e admoestação, e recorrendo aos magis- 
!rados sjmente quando tanto f o s ~ e  neressario". Taes 
prcjectos, tronxeram como resultado, em Maio de 1867, 
o interesse demonstrado, pela primeira vez, por parte 
do Governo Imperial numa "Fala do Throno", q ~ e  con- 
signava o seguinte tcpjco relativo ao elemento servil no 
Iinperio: "que nã3 pode deixar de merecer, opportuna- 
mente, a consideração do Parlamento, provendo-se de 
modo que, respeitada a propriedade actual e sem abalo 
profundo em nossa primeira industria, a agricultura, 
sejam attmdidos os altos interesses que se ligam á eman- 
cipação". A respeito dos termos em que a Corôa se re- 
feria ao importante problema, commenta Joaquim Xa- . 
l>uco: "A phrase não porlia ser nem mais cautelosa- 
mente escripta Bem mais grave. O euphemismo - 
"eler~~ento servil", revelando o pejo nacional; a refe- 
rencia á "propriedade actual", excluindo o direito do 
proprietario sobre os que ainda não tinham nascido; 
os "altos interesses de emancipação", accentuando o as- 
pecto moral da reforma, apresentavam-n'a de modo 
mais solenne, ao passo que o "opportunamente" era 
calculado para amortecer o choque da surpresa. O ef- 
feito do paragrzpho foi immenso. Depois delle, os ini- 
migos do Gabinete voliavam-se contra a reforma, a po- 
Iitica apossava-se della". Logo a p h  ás liberaes men- 
ções e tentativas, promanadas da Corôa e do Parlamen- 
to, houve espiritos tacanhos que se afastaram do Gabi- 
nete onde brilhava o vulto conspicuo de Zaeharias de 
G6es e Vasconcellos, indicando a idéa abolicionista co- 



mo ameaça imminente e desastrosa i riqueza e á paz 
publicas. 

Com a constituiçáo de um novo Gabinete, presi- 
dido pelo Visconde do Rio Branco, voltou a baila a pre- 
occ~ipação parlamentar pelo mesmo assumpto. A 28 
de Setembro de 1871, o Visconde do Rio Branco conse- 
guiu do Parlamento a "Lei do Ventre-Livre", a qua!, au- 
sente Sua Majestade o Imperador Senhor D. Pedro I1 
na Europa, foi referendada por sua augusta filha, a 
serenissinia Princeza Imperial - a Senhora Irabel, que 
se achava na Regencia do Imperio, tornando livres todos 
os filhos de mulhei: escrava nascidos no Brasil. O Mi- 
nistro dos Estados Unidos da America do Norte que as- 
sistira, no Senado, da tribuna reservada ao Corpo Di- 
plomatico, á sessão em que se realizou tão alto aconte- 
cimento historico, desceu ao recinto regorgitante de 
gente e onde ainda saraivavam estrondosamente applau- 
sos e acclamaçóes, e colhendo algumas flores atiradas, 
em momento de verdadeiro jubilo reconhecedor pelo 
Povo ao Visconde do Rio Branco e aos Senadores que 
sustentaram o precipitado projecto, exclainou commo- 
vido, que iria remettel-as para o seu paiz, afim de mos- 
trar como triumphára no Brasil uma reforma que I& 
custara tanto sangue e fôra causa de uma guerra civil. 
Semelhante disposição legislativa, devida á luminosa in- 
telligencia do Visconde do Rio Branco, completando a 
ncção de Eusebio de Queiroz, virtualmente extinguiu o 
captiveiro no Brasil, pela destruição das duas fontes 
que o alimentavam: o trafico e o ventre. 

ApOs a promulgação da "Lei Rio Branco", de 28 
de Setembro de 1871, o problema da escravidão encon- 
trou-se ati: principios de 1880 descuidadamente despre- 
zado. Sem embargo, varias medidas foram tomadas a 
bem da classe escrava. Em 1872, houve a abolição da 
pena de galés; em 1875, appareceram diversas altera- 
çóes na Lei Penal referentes a crimes commeltidos por 
escravos, e, em 1880, a primeira tentativa pela locali- 
zação dos captivos nas Provincias do Imperio. Ao raiar 
desse anno de 1880, organizaram-se, com destemida ha- 
bilidade e crescente efficacia, propagandas abolicio- 
nistas. Surgiram pelos ancos e recantos do Paiz socie- 



dades em prol da extincção do captiveiro, amparadas 
pela opinião liberal e influenciadas pelo incitamento 
republicano. A campanha pela libertação da Raça Ne- 
gra commovia a cerebros e corações adniiraveis que se 
exhibiam em todas as modalidades tribunicias e perio- 
distas. Improvisavam-se tribunas, lan~avam-se pam- 
phletos ernancipadores, faziam-se criticas dicazes aos 
conservadores, ovacionavam-se os liberaes pertinazes, 
fundavam-se clubs e associações, gremios e comicios. 
Através do Parlamento tratou-se dos magnos interesses 
dos escravos, procurando-se evitar o trafico interpro- 
vincial de captivos, immobilizando, dess'arte, a escravi- 
dão nas Provincias em que se h,ouvesse implantado. 
Todos se uniarr., commungavam no mesmo ideal abra- 
sador, e se irmanavam na victoria do auspicioso coin- 
mettimento de nossa democracia. Profligava-se a ins- 
tituição corruptora da escravaria, instituição anômala e 
brutal, e mostravam-n'a aos olhos da populaça como 
um crime, e a propriedade decorrente della - como iim 
roubo. As imprecações contra essa torpe exploração 
de carne preta reboaram como uma symphonia ater- 
rorizante, fazendo apunhalar todas as gammas e dei- 
xando estampadas em cada sêr humano as notas an- 
gustiosas que o deviam impressionar, abalar e chorar. 
A desgraça de ser o Brasil a ultima nação de escravos 
feria, pungentemente, a nossa arrogancia e emulação 
de Estado novo. Aos poucos, foram apontando nos 
mais elevados pincaros da cordilheira da intellectuali- 
dade nacional espiriios altamente representativos, e que 
se tornavam arautos da altruistica causa, crentes de 
uma fé  sadia, denodados emprehendedores de uma 
obra bemfazeja 6 collectividade. Joaquim SaSuco, Ruy 
Barbosa, José do Patrocinio. Qiiintino Rocaviiva, Joa- 
quim Serra, João Clapp. Andrt Rcbouças, Ferreira de 
Araujo, Castro Alves, Aiitonio Prado, Sizenando Nabu- 
co, Josb Antonio Saraiva, Affonso Celso, Souza Dantas, 
Luiz Gama, Ferreira de hlenezes e muitos outros, foram 
os que mais batalharam nesse tempo, ora no Parlamen- 
to, ora na imprensa peripdica, ora na praça publica, pelo 
eorte condigna a que tinham direito os pobres escravos 
negros. O principio abolicionista propagava-se comc 



um rastilho de polvora. O movimento emancipador per- 
siste, augmenta, cresce. avoluma-se, transborda e inuri- 
da o Brasil inteiro, de Norte a Sul, de Oéste a Léste, afo- 
gando os presagios incompativeis com a civilização da 
kpoca. Municipios e municipios porfiam em ter os seu: 
nomes inscriptos no "Quadro de Honra", que a imprei?? 
instituira para firmar a aurora da "Patria Livre". Ngo 
havia quem não adherisse a es3a corrente. humanitariri 
e sublimasse a causa sacrosaoia do cbolicionismo, cuja 
Delcnda Carthago se reproduzia par toda a parte alti- 
coante e altitonantemente. As escassas vozes de pio- 
testo, que. as vezes, brotavam de pessoas interesseiras, 
sumiam-se como "a agua que a areia absorve". Todo o 
Paiz se põe de pé  e se curva deante do poder mais forte 
que se alevanta. E é esse poder, "diaphano como o 
Céo e radiante como o Sol, incoercivel como o Ar e 
imponderavel como a Luz", o poder altiloquo e irretili- 
ctavel da egualdade e fraternidade humanas. que co- 
meçava a dardejar no horizonte ceruleo e limpido da 
Justiça immaculada e pura. Não tarda a salvação do 
povo negro - achincalhado, de ha muito, pelos habitas 
descomedidos da escravidão, - o soerguimento de uma 
raça incorporada á brasileira, portnnto, o renascimeii- 
to de nossa nacionsiidade 

Presidenfes de Provincias rmpenhav~m-se, fervoru- 
samente, com os resultados da torrente abolicionista e 
compartilhavam com as Asseniblbss Provincizes na de- 
cretação de modos prohibitivos da mercancia de escra- 
vos. J i  nas esplieras politicas o movimento emancipa- 
dor ia angariando sympathias de grande numero de 
legisladores e o Governo era o primeiro a cogitar, no- 
toriamente, da aspiracão popular, de momento a mo- 
mento mais obsessora. Como bem frisou Evaristo de 
Moraes, a escala ascencional, que vae da teimosia es- 
cravocratica ao almejo abolicionista, póde ser classifi- 
cada do modo seguinte : "escravocratas ou escravistas -- 
os que, tendo ou não combatido a Lei Rio Branco, eram 
adeptos do sfatu-quo, o qual consistia em nada fazer 
além do cumprimento da mesma Lei; emancipadores 
moderados - os que pensavam ser preciso intender al- 
guma oousa, a bem da emancipação, mas nos moldes 



da Lei de 1871; emancipadores adeantados - os que 
queriam i r  além do systema da citada Lei, propondo 
outras medidas, mais apressadoras do fim do captivei- 
m, respeitando, entretanto, no todo ou em parte, o di- 
reito de propriedade escrava; abolicionistas - os que, 
negando a legitimidade desse supposto direito, reclama- 
vam a abolição total e incondicional, em periodo mais 
ou menos proximo, ou immediatamente". Assim, ao 
abrirem-se as Camaras a 17 de Janc-ir3 de 1882, nenhu- 
ma ailusão ao eleinerilo servi1 foi feita pela Fala do 
Throno. Decorridos alguns mezes, o Gabinete Parana- 
guá, que tomára posse do Governo a 3 de Julho de 
1882, prendia-se ao problema como condição do pru- 
gramma. Porém, tanto esse Gabinete como o de LT- 
fayette, que o succedeu a 14 de Riaio de 1883, conso ai- 
guma tentou de novo, tendo, apenas. induzido e dedu- 
zido todos os posziveis proveitos da Lei Rio Branco. 

A 6 de Junho de 1881, em substituiçáo ao Gabinete 
precedente, surge o de Manoel Pinto de Souza Dantaq. 
o mais activo dos chefes liberaes, prestimoso politico e 
incansavel luctador. Na sua piatafórma ministerial ex- 
clamou que se havia chegado "a uma quadra em que 
o Governo carece intervir com a maior seriedade na 
solução progressiva deste problema (servil), trazendo-o, 
francamente, para o seio do Parlamento, a quem corn- 
pete dirigir-lhe a solução". Formulou, em seguida, o 
seu lemma: "Neste assumpto nem retroceder, nem pa- 
rar, nem precipitar", e consubstanciou em tres pontos o 
alicerce da reforma que o Ministerio se compromettia a 
propor: localização provincial dos escravos; augmento 
do fundo de resgate por meio de uma contribuição ns- 
cional em que entrassem todos os contribuintes e não 
unicamente as classes proprietarias, como se dava no 
systema até entã3 vigente, e libertação dos escravos 
que tivessem attingido ou attingirem a edade sexagena- 
ria. A ultima dessas propostas, cahiu como um raio no 
recinto parlamentar. Os conservadores e a dissidencia 
liberal, improvisada desde logo, assistiam, de chofre. 
com a leitura dessa propmição, a agonia da proprieda- 
de escrava Um deputado opposicionista exarava mais 
tarde: "Dêm-nos ao menos 9 nickel !" A 15 de Ju- 



lho de 1884 era apresentado pelo Deputado Rodolpho 
Dantas, filho do Presidente do Conselho de Ministros, 
um projecto "formulado de iiiieiro accôrdo com o (;a- 
hinete". O projecto tinha como medida capital a li- 
bertação dos captivos de 60 annos de edade, compe- 
tindo aos respectivos senhores alimental-os, vestil-os e 
soccorrel-os, emqiianto estivessem em sua companhia, 
ficando elles obrigados a prestar, nesse caso, os servi- 
ços conciliaveis com as suas energias, cabendo ao Es- 
tado todos esses encargos, na hypothe~e de invalidez. 
Possante barreira se levanta, então, contra essa ii.icia- 
tiva legal, persistindo os descontentes em derrubar o 
Governo, e desencadeando-se terrivel tempestade de 
apóstrophea acerbas ao nlinisterio Dantas e objurgalo- 
rias injustissimas á pessoa incolume do Imperador. 
"Admiravel na sua dialectica", diz Tobias hlonteiro, "o 
Conselheiro Souza Dantas luctava como alguem que 
estivesse certo de cahir e quizesse, apenas, escolher o 
terreno da qnéda. O adversario enfrentava-o e elle 
ladeava ou recuava, buscando o logar onde, por terra, 
crescesse aos olhos da multidão e causasse o effeito que 
desejava causar. As suas ultimas palavras foram o ul- 
timo appello a intelligencia dos seus contrario& ~ U F .  

não comprehendiam a transacqão representada pelo 
projecto, iinica que poderia suster no seu caminho a 
pedra que rolava da montanha: "A escravidão é uma 
cansa perdida, ferida de morte desde 1871 e o Governo 
apenas trata de dar-lhe morte lenta". Forçado pelas 
circnmstancias, a 30 de Julho de 1884, Souza Dantas 
commnnicou á Camara que requerera a sua dissolução, 
porim, que esta só se effectivaria depois de votados os 
orçamentos. Era uma especie de dissolução R prazo. 

Deante dessas conjunctnras desagradaveis, por De- 
creto de 3 de Setembro de 1884, foi a Assemblea Legis- 
lativa dissolvida, convocando-se outra, que se reuniria, 
em Março de 1885, em sessão extraordinaria. Mas, 
apezar desses acontecimentos, a idéa abolicionista con- 
tinuava illksa e disposta a enfrentar quaesquer que fos- 
sem os partidos politicos e os gabinetes imperiaes. Dis- 
cursava Souza Dantas, quasi ao findar a sua gestão mi- 
nistreial, que os seus adversarios podiam fazer o qne 
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quizessem, porkm, Ihes seria tão impossivel deter a as- 
piração abolicionista na marcha victoriosa como deter 
O Amazonas no seu curso caudaloso. E este mesrrio 
eminente homem de Estado, eminente pela intelligen- 
cia e pelo caracter, ao deixar o Governo, pouco tempo 
depois, era consagrado delirantemente como o chefe 
parlamentar do abolicionismo. Nesse anno de 1884 na 
Provincia do Ceará, a 25 de Março e na do Amazonas a 
10 de Julho, foi declarada extincta a escravidão. Outro- 
.sim, a 16 de Ontubro, no Municipio de I'elotas, no Rio 
Grande do Sul, foram alforriados, de uma só vez, eril 

' presenga do Presidente da Provincia - cinco mil e5- 
cravos. 

A 8 de Março de 1885, no momento da abertura da 
sessão extraordinaria, o Imperador declarava na Fala 
do Throno: "A presente sessão extraordinaria foi acon- 
selhada pela necessidade, a qiie certamente correspon- 
dereis com a maior solicitiide, de resolver acerca do pro- 
jecto, que o Governo julga util. da extincção gradual da 
escravidão em nossa Patria, conforme o desejo de todos 
os brasileiros, de modo que o sacrificio seja o menor 
possivel, sem obstar ao desenvolvimento das forças 
pmductoras da Nação". Um novo Gabinete, presidido 
pelo Conselheiro José Antonio Saraiva, apresentou-se 
na Camara a 6 de Maio de 1885. Esse hfinisterio offe- 
receu, a 22 de Maio, um projecto, quasi identico ao de 
Souza Dantas, em condições mais ou menos satisfacto- 
rias aos escravistas interesseiros. Disse Saraiva qur 
não fazia questão politica do projecto, porque, no seti 
entender, as questões, que dizem respeito aos altos in- 
teresses da Nação não deveriam ser pleiteadas só por 
um unico partido. "Os conservadores, prevendo que 
iam alcançar o mais que era possivel na situação a que 
se havia chegado, resolveram apoiar a proposta do Go- 
verno; emquanto a dissidencia liberal se accentnou a 
vista de um projecto que já não correspondia aos legi- 
timos anhelos do partido". Saraiva antevendo fi-us- 
trados os seus esforços, impossibilitado de reconstituir 
a sua corrente politica e encontrando-se em fraca mi- 
noria na Camara, exonerou-se incontinente. Succedeu- 
lhe o Gabinete presidido pelo Barão de Cotegipe, a 20 de 



Agosto de 1885. Nova mutuaçáo se opera na Camara. 
assevera Rocha Pombo, cerrando os liberaes, agora, as 
fileiras e recebendo de lança em riste o Gabinete Co:i- 
servadcr. O Projeeto Saraiva, que havia sido appro- 
vado na Cam:ira dos Deputados, recebeu, então, a s ~ i a  
consagração senatorial, transiorniado em lei a 28 de 
Setembro desse anno de 1885 e Saptisado com o nome 
de - Lei Saraiua-Cofegipe, a qual concedeu alforria in- 
condicional aos sexagenarios. Logrou, outrosim, esse 
Ministerio que fosse retirado do Codigo Criminal o ar- 
tigo que fulmiiiava pena de a ~ o u t e s  para us captivos. 

"Todo o periodo do Ministerio Cotegipe". critica 
Tobias Monteiro, "foi uma época dt' reacção. Sob o 
bastão do velho chefe, o Partido Conservador apresen- 
tou-se na nova Camara, serrado como uma muralha, pa- 
recendo entender que bastava de concessões a corrente 
invasora. A' essa immobilidade respondia o abolicio- 
nisnio redobrando de audacia. A avalanche do Norte 
rolava para o Sul, trazendo no bojo todos os seus re- 
cursos revolucionarios". As fazendas eram d~sertadas 
pelos escravos, que, em massa, percorriam terras e mais 
terras em busca de amparo. Na Provincia de São Pau- 
lo o exodo foi tão consideravel, que calcularam em doze 
mil o numero dos que se refugiaram em Santos. O 
Exercito Brasileiro, por sua vez, eni 188.3, negou-se a 
prender homens que, por si mesmos, conquistavam a 
liberdade. Os fazendeiros, c.orivencidos de que era im- 
possivel manter a ordem nas estaricias, alforriavam os 
seus escra~~os  e aspiravam pela implantação do regimen 
do trabalho livre. Em Petropolis, cidade canicular da 
Fsmilia Imperial, os jovens priiicipes, filhos da Priii- 
ceza Izabel, publicavam uma pequena gazeta, na qiinl 
não eram de fórma alguma dissimuladas as suas vivos 
inclinações pela causa abolicionista. Em 1887. tanto 
na Camara, como no Senado, apparecem projectos de 
~bnliçáo, mas disfarçada com a clausula de prestação 
de serviços por certo prazo". Em consequencia de-es 
aiiiccedentes, a scentelha emancipadora continha alas- 
irando-se por todas as camadas sociaes, empolgando 
unanimemente toda a Nação! 



Devido a uma divergencia seria que se travou entre 
o Presidente do Conselho -- o Barão de Cotegipe e a 
Coròa, discordancia essa provocadz pela demissão do 
Chefe de  Policia, o hlinisierio de 29 de Agosto de 1885 
foi substituido peLo Gabinete de 10 de Março de 1888. 
presidido pelo respeitavel Conselheiro Jo5o P.lfredo 
Corrêa de Oliveira. Ao se discuiir, vehementemenlr, 
as caiisas da retirada do hfinisteiio Conservador do Ba- 
riio de Cotegipe, cujas lizbilidadcs ~ol i t icas  ni-il discar- 
çavam os seils apegos escrav~cratac~ o verbo sonóro, 
vibrante, rijo, electrizante, communicativo e penetraii- 
te de Joaquim Nabuco, estridrilou pelo recinto legisla- 
iivo absorvido em devaneios politicns e 1ne::ericos par- 
tidarios, fazendo vêr que o momento não era proprici 
para se ouvir a viiz dos partidos r quz o seu desejo se- 
ria que não se perdesse um miniiio siquer na victoria 
definitiva do abolicionismo: - "Nós nos achamos 5 
beira da catadupa dos destinos nacionaes e junto della 
ii tão impossivel onvir a v62 dos partidos, coinc seria 
impossivel perceber o zumbido dos insectos atordoados 
que atravessam as quédas do Niagára". Adeante, orava 
esse idolo da mocidade e heróe da cam-panha ~bolicio- 
nista: - "E este, incomparavelmente, o maior momento 
de nossa Patria. A geração astual ainda não sentiu 
cousa semelhante e precisamos lenlhrar-nos de que  nos- 
sos paes, que viram o 7 de Abril de 1832, oav;- .& am ::o 
nossos avós, que viram a Iiidependencia, par2 imaginar 
que, nesta terra brasileira, nunca houve de geraçáo em 
geração uma cadeia de emoções parecidas csino esta. .. 
Dentro dos limites da nossa vida nacional e feito o des- 
con!o da marcha de um seculo; 1888 é maior aconteci- 
mento para o Brasil do que 1789 foi para a França. E', 
literalmente, uma nova Patria que começa e, assim 
como, com a mudança de uma fórma de governo, caeiri, 
automaticamente, no vacilo as instituiç5es que as EUZ- 

tentavam ou viviam de!lns, é o caso de perguntar se os 
nossos velhos parlidos, rnazc!iados com o ;ar,gt!e de iirn3 
raça, responsaveis pelo horror de uma legislação >ar- 
bara, barbarzmente eser:itada. não deviam ser. iir Iií.ra 
da libertaç50 nacional, conic o bóde empisario nzi. fes- 
tas de Israel, expulsos para o deserto, com as faltas e 



as maldições da Naçio purificada!". Esse discurso de- 
mosíhenico produziu em todos os espíritos effeito pro- 
digioso, alcançaildo uma resonancia magnifica e con- 
tribuindo, eloquentemente, para o apressamento do fim 
do captiveiro. 

O aniio prophetizndo e endeusado de 1888 era tido 
como o da redempção da grande classe de escravos, tri- 
secularmente oppiinrida. A Princeza Izabel, na ausen- 
cia do Imperador. o Senhor D. Pedro 11, em excursão 
pela Eiiropa, a 3 de Maio, dando inicio á 3.a Sessão da 
20.a Legislatura da Assemhléa Geral - a penultima do 
11iipcrlo -, na Fa!a do Throno lia os seguintes periodos 
concitativos: "A extiiicção do elemento servil, pelo iii- 
p. ,LIAO -. do sentimento nacional e das liberdades particnla- 
res. em honra do Brasil, adeantou-se pacificamente de 
tal inoclo, que é hoje aspiração acclamada por todas as 
classes, com admiraveis exemplos de  ahengação por 
parte dos proprietarios. Quandu o proprio interesse 
privado vem espontaneamente collaborar para qui  o 
Brasil se desfaça da infeliz herança, que as necessidades 
da lavoura haviam mantido, confio que não hesitareis 
em apagar do Direito Patrio a unica excepção que nelle 
figura em antagonismo com o espirito christão e liberal 
das nossas iiistituiçóes". Ha. nas reuniões que se s i~c-  
cedem, uma anciedade frenetica e incontida pela deci- 
são final que se impõe como imperiosa, urgente e ina- 
diavcl. Todos aguardam a solennidade do acto legis- 
lativo. Não ha qiiem não se sinta tran;porta<lo as re- 
giões aiitevisadora~; do dia da Liberdade! Na sessão 
Ue S de Maio, o Conselheiro Rodrigo Silva, Ministro da 
Agricultura, interino, auscultando o sentimento nacio- 
nal, leva a Camara dos Deputados a proposta do Go- 
verno: "E' declarada extincta a escravidáo i!o Brasil", 
tendo, apenas, accrescentado a Camara. "...desde a dal i  
desta Lei", pois as Leis do Iniperio, como bem salienta 
Tobia~; Monteiro, s6 tinham execução oito dias depois 
de publicadas na Capital e tres inezes depois de divul- 
gadas nas Provincias. Em ciirtos instantes, a commis- 
são especial incumbida de analysar a proposta gover- 
namental sobre o eleniento servil redige um parecer re- 
sumidissimo e unanimemente acquiescedor, entrando O 



projecto de lei na ordem do dia immediato e acabando 
por ser approvado no dia 10, por 83 contra 9 votos. 
Após a approvação verificada na camara temporaria o 
projecto é remettido, immediatamente, a camara vita- 
licia. Nesta, isto é, no Senado, o processo averiguado 
foi identico, durando o debate tres dias incompletos 
Ao realizar-se, nesta Camara Alta, em derradeiro turno, 
a votação do projecto de abolição, irromperam clamorci 
enthusiasticos e brados unisonos de uma multidão ner- 
vosa, comprimida, atlonita, esfalfante e murmurante. 
E' o Povo qoe se desvaira de contentamento nas loca!i- 
dades adjacentes, aguardando, delirantemente, o mo- 
mento memoravel da emancipação de um immenso nu- 
mero de es os negros, calculados em setecentos mil. 
Como a de%1 - a Lei do Ventre Liore, a Lei Bureu, 
de 13 de Maio de 1888, foi sanccionada pela mesma in- 
signe mulher. a filha preclara de Pedro I1 - a Senhora 
Isabel, Condessa #Eu, por feito tão valoroso penetrada. 
lioje, no amago do coração brasileiro. Diz-se que assirii 
agindo em bem da Civilização, Isahel - a Rzdemptoro, 
sacrificou o Throno. Se é verdade, que importa isso á 
sua gloria, á sua immortalidade? Ella foi, nesse ins- 
tante incomparavel, maior do que todas as grandezas 
capazes de cingir a fronte de uma mulher: se não foi 
Imperatriz do Brasil, transfigurou-se em Rainha da Hu- 
manidade! Observa, com feliz justeza, Affonso Celso, 
que ''se os poderes competentes não precipitassem a 
abolição, ella em breve se completaria pelo consenso 
dos senhores. A Lei não extinguiu, mas declarou ex- 
tincta a escravidão IIO Brasil". 

Explodida a victoria final do abolicionisn~o, tal foi 
o regosijo popular que a Cidade do Rio de Janeiro man- 
teve-se, durante dias, em festas consecutivas e radian- 
tes, espalhando-se a mesma alegria por todo o Paiz. 
Nações varias felicitaram o Brasil pelo cumprimento 
condigno do maior feito de suas tradições, sobresahiri- 
cio-se, eni primeira plana, a Argentina, que partilhou, 
francamente, do jubilo nacional pela libertação da raça 
redimida. Escreve Rocha Pombo, que "não era demais 
que por ella tivesse vibrado tanto o coração popular: e 
iiem se eutranha que se houv&sse preferido afinal a f6r- 



ina de solucão contra o que muitos homens notaveis 
protesternm. A eacra~idão era o maior dos males aue 
aos legira o regimen da Colonia. Quando o percebe- 
msa, tão fundo havia penetrado em nosso organinnio 
sscial, que a sua eliminação constituiu o mais temeroso 
dos problemas com que tivemos de arcar. Por isso 
mesmo, explica-se 2 attitude de muitos que levaram a 
sua resistencia até o fim. Por outra parte, é com or- 
gulho que se recorda a coragem e temeridade dos qiie 
venceram. Sem estes não teriamos, de certo, sacudi- 
do, como fizemos, antes do fim do Seculo XIX, a trc- 
menda carga que nos deixara o passado. Mesmo que 
se não tivessem eritado algumas consequencias fuiies- 
tas da abolição, o que C certo C que nos <-os livres do 
mal por um p r o c q o  que nem todos os povos pudera111 
r e f e r i ' .  O Brasil - 6 triste affirmal-o - foi o ulíi- 
mo paiz que decretou a extincção completa da escru- 
rrr ia ,  embora horsosa e dignamente a abolisse. A In- 
glaterra para fazel-a desspparecer envolveu-se em 111- 
-tas formidaveis e s6 a obteve após o enriquecimento 
da nação; e, os Estados Unidos da Ameriea do Norie, 
.. ,idando v o mesmo fim, se depararam com a Guerra de 
Seces%Xo de 1861 a 1865, ou uma requesta civil entre os 
Estados do Norte, abolicionistas, e os Estados do Sii!. 
escravagistas, vencendo aquel!es a estes, sómente assini 
obtendo a morte do captiveiro americano. Tal não 
econteceu entre nós, pois o Brasil em horas redimiu ilma 
raca e póde asseverar-se que, com a Lei de 13 de Maio 
de 1858, o Imperio encerrou os seus destinos, elevando 
para ?,empre, na perpetuidade da Histeria, como uma 
das mais famosas conquistas da especie humana, nunca 
tendo possuido Codigo Negro, sem odios e perfidias; sem 
perseguições e combates sangrentos, sem desleadades e 
preconceitos. sem resentimentos reciprocos e vindictzs 
pessoaes, e sem o negrophobismo horripilante de cu- 
tras regiões, só depois de se ter infiltrado na conscieii- 
cia de todos que "o eaptiveiro do homem 6 uma iniqui- 
rlade, é um crime, e de que nc cri l i -5  se espiam", -. a 
gloria de nossa Patria. A Lei Anrea foi, por isso mes- 
mo, a apotheose da Monarchia! 



Eis, em traços geraes, como se operou a escravidão 
no Brasil e como alcnnçámos a siia extinccáo completa. 
salientando-se, conio obra-prima de nossa Ilistoria, a 
campanha abolicionista, que, com todos os seus cyclas 
épicos, se nos apresenta qual a m3is commemoranre e 
formosa odysséa social da Terra Brasileira. Levente- 
mo-nos e prosternemo-nos respeitosos diante da memo- 
ria dos varões illustres que se incorporaram á Posteri- 
dade immortalizados na grandeza de um feito que iden- 
tificou o nosso Paiz com os maiores ideaes nobres e ex- 
celsos das nacionalidades occidentaes. Bem se espelh:; 
em nosso espirito o pensamento diamantino de Anatnle 
France: "Lenfemenf mais toujours IHumanité rralisr 
les rêues des sages". 





A INTERVENÇÃO DA INGLATERRA 
NA SUPPRESSÃO DO TRAFICO DE ESCRAVOS 

AFRICANOS PARA O BRASIL 

Antonio Ferreira Cesarino Junior. 

PLANO DESTE ESTUDO - Procurando focalizar 
e m  breve ensaio os aspectos mais importantes do pro- 
blema estudado, dividimos assim o nosso trabalho: 

I - O trafico d e  escravos africanos: orF- 
gem e desenvolvimenfo até ás primeiras ten- 
tativas de abolição. O papel da Inglaterra. 

I1 - A abolicão do trafico em Portugal e 
na Inglaterra. Sua exfensáo a outros pnizes 

111 - Causas da interuenção inglera na 
supressão do trafico nos paizes estrangeiros, 
e, principalniente no Brasil. 

IV - Motivos da resistencia brasileira á 
abolição do trafico. 

V - A intervençcio da Inglaterra na su- 
pressão do trafico de escravos africanos para 
o Brasil : 

A - Phase diplomatica. 
B - Phase repressiva. 

VI - Conclusóes. 





O TRAFICO DE ESCRAVOS AFRICANOS: ORIGEM 
E DESENVOLVInfENTO ATE' A'S PRIMEIRAS TEX- 

TATIVAS DE 4BOLIÇÃO. O PAPEL DA 
INGLATERRA 

"O trafico dos negros é diminuto en- 
tre outras nações e a Inglaterra exerce: 
por assim dizer, o seu monopolio'. 

(De um discurso de CANNING, no 
Parlamento, em 1 de marco de 1799). 

- I - O inicio do trafico de escravos africanos - Os 
descobrimentos portuguezcs ao longo da costa da Africa 
trouxeram um resiirgimento da escravidão negra, do 
mesmo modo que os descobrimentosi no Novo Mundo 
faziam aparecer a escravidão vermelha. Desde 1.532 
começou o trafico de africanos para o Brasil, vindo os 
primeiros de Lisboa e os seguintes da Guiné e mais 
tarde de outros pontos do littoral africano até que o 
nefando commercio tomou um grande desenvolvimen- 
to, sendo considerado perfeitamente legal pelo governe 
portuguez, que do mesmo auferia grande poveito. 

2 - Desenvoluimento do trafico - Aliás, não só- 
mente os portuguezes se occuparam do trafico. A Hes- 
panha, a Inglaterra, e outras nações da Europa ihes se- 
guiram logo o exemplo. Nenhuma, porém, deu ao tra- 
fico as mesmas proporções que a Inglaterra. 



3 - O papel da  Inglaterra - Ahi se organizaram 
grandes emprezas para isso, as quaes forneciam negros 
em abundancia a todas as colonias da América. Em 
1776 afirmou o ministro inglez lord Dartimouth qiie 
não podia permittir se paralyzasse um commercio tán 
proveitoso á Inglaterra. E o ministro Canning, no dia 
1 de março de 1799 disse no parlamento que o trafico 
dos negros era diminuto e quasi nenhum entre oulsas 
ilações, e que a Inglaterra exercia, por assim dizer, o 
monopólio (ROCHA POMl3O). Entretanto, foi justa- 
ineiite a Inglaterra o paiz que mais trabalhou, logo de- 
pois, para a supressão do trafico em todo o mundo ci-  
viliz3do. 

A ABOLIÇÃO DO TRAFICO EM PORTUGAL E NA 
INGLATERRA. SUA EXTENSÃO A OUTROS PAIZES 

4 - A abolição d o  frafico ern Porfogal - Por lei 
de 6 de junho de 1755, o marqiiez de Pombal, priiiieiro 
ministro de D. José I, de Portugal, ao incjmo tempo 
que estiliguia a escrsvidão dos indios brasileiros, abo- 
lia o trafico africano para a metropole, tolerando-o ape- 
nas para as possessões portiiguezas, "como expediente 
indispensavel, reclamado pelas necessidades da colo- 
nização". 

5 - A  abolição do tráfico na Inglaterra - Segundo 
diz HYPOLITO ACCYOLI, a campanha pela supressão 
do commercio de escravos, conduzida coni calor pelos 
pliilantropos inglezes, desde muitas dezenas de aiinos, 
linha congregado poetas, philosophos, theologos, pcli- 
licos, economistas, emfim tudo o que havia de mlis  
representativo na (Àã-Bretanha, em torno da generosa 
idéa. Ella siirgira, ao que se sabe, ahi por 1773, quando 
appareceu uma memória a respeito, escripta por Wil- 
berforce, ainda estudante. Em 1776, David Hartley 
apresentou A Camara dos Communs a primeira mo@o 
contra o trafico, quc era segundo elle, "contrario A s  



leis de Deus e aos direitos dos homens". Em 1787 outra 
proposta foi feita pelo citado Wilberforce, amigo de 
Pitt, que defendeu pesoalmente a abolição, nada con- 
seguindo, porém. Assim foram rejeitadas oito propos- 
tas identicas, até que em 1807 foi condemnado o tra- 
fico pela lei. 

6 - Sua extensão a outros paizes - Dahi por dian- 
te os adeptos da abolição do trafico se esforçaram por 
extendêl-a a todo o mundo civilizado. O proprio go- 
verno inglez, por motivos que analysaremos a seguir, 
assumiu a direcção do movimento, agindo com extraor- 
dinaria energia, tanto diplomaticamente, como por ou- 
tros meios, ás  vezes ai6 violentos e illegaes. 

No tratado celebrado com o reino de Portugal, em 
1810, fora consignada a promessa de extincçiio gradual 
do trafico. Fundada nelle, a Inglaterra começou a ca- 
pturar nos mares da Africa, navios portuguezes com 
carregamentos de africanos, sendo até, por isso, for- 
çada a pagar, diante das energicas reclamações portu- 
guezas, 300.000 £ de indemnização, em 1815. 

Nesse mesmo anno Lord Castlereagh, plenipoten- 
ciario inglez, propoz ao Congresso de Vienna: "que to- 
das as potencias proclamassem sua adliesão ao princi- 
pio geral da abolição do trafico, e o seu voto para rea- 
lizar esta medida no mais curto prazo possivel; que se 
examinasse a probabilidade de uma abolição immedia- 
ta, ou da maior approximação ao termo que cada po- 
tencia poderia ter fixado para a abolição definitiva; 
que fossem examinados os meios de obter immediata- 
mente uma restricção relativa ao termo de abolição". 
Devido principalmente a opposição de Portugal e Hes- 
panha, os maiores interessados na questão, sómente foi 
approvada a primeira proposição, em 8 de feverelro de 
1815, nos seguintes termos: "Que concorreriam (as 
oito potencias presentes ao Congresso) sinceramente 
para a execução mais prompta e efficaz das medidas 
tendentes a abolição do trafico; reconhecendo, porém, 
que esta declaração geral não poderia prejudicar o ter- 
mo que cada potencia em particular pudesse encarar 
como mais conveniente para aquella abolição definiti- 
va, e que, portanto, a determinação da época em que 



aquelle commercio devia iiniversalmente cessar seria 
um objecto de negociação entre as potencias". 

De accôrdo com esta deliberação começou a Ingia- 
terra a tratar com cada uma das potencias em parti- 
cular, o prazo para e abolição. Aini mesmo em Vienna 
fez com Portugal o tratado de 8 de junho de 1x15, pelo 
qual este se obrigou a abolir desde logo o trafico ao 
norte do Equador, ficando a abolição definitiva para 
outro tratado. Em 1817, a convenção de 28 de julho 
estabeleceu o direito de visita reciproco e criou com- 
missses mixtas para julgamento das infracções, podeii- 
do ser detidas sómente as embarcações com escravo:# 
a bordo. O mesmo fez com a Hollanda, em 1818, a qual 
annuiu ainda, em 1822, i detenção mesmo em falta de 
escravos a bordo, mas, havendo prova clara e iuegavel 
do navio os haver conduzido. As circumstancias que 
fariam presumir legalmente a traficancia. foram esta- 
belecidss, para a Hollanda, pela convenção de 25 de 
janeiro de 1823, bastando uma dellas para autorizar a 
detençáo do navio supposto negreiro. Identica conven- 
ção foi feita com a Suecia e a Noruega, em 6 de nn- 
vembro de 1824; com a França, em 1831, restricto o <li- 
reito de visita a certas zonas (30 de novembro), desen- 
volvidas as c1aus:ulas pela convenção de 22 de março 
de 1833; com a Sardenba, a Dinamarca, as cidades H-311- 
seaticas, a Toscana e as Duas Sicilias, em 1834, I837 e 
1838; com a Hespanha, em 1825, a 28 de julho. Enl 20 
de dezembro de 1831 celebrou-se, além disso, outro tr:r- 
tado entre as cinco grandes potencias da Europa, men- 
toras do Congresso de Vienna, França. Inglaterra, Aus- 
tria, Prussia e Russia, declarando o commercio de es- 
cravos - pirataria -, e privou-se da protecção de seus 
pavilhões as embarcações encontradas fazendo o tra- 
fico. Ainda, em 1842 Portugal adiieriu a quasi todar 
as citadas estipulaçôes. 

Na América, a Inglaterra celebrou, em 1839, trata- 
dos identicos com CliiIe, Uruguay, Venezuela, Haiti e 
Argentina, e em 1840 e 1841, com Bolivia, Texas e Mc- 
xico. 

Do Brasil, que constitue justamente o objecto de 
nosso estudo, diremos mais adiante. 



CAUSAS DA INTERVENÇAO INGLEZA NA SUPRES- 
SÃO DO TRAFICO KOS PAIZES ESTRANGEIROS E 

PRINCIPALMENTE NO BRASIL 

7 - Causas moraes - O facto de constituir o trafi- 
co um crime tão execravel que, como diz JOAQU18f 
NABGCO, "A historia não offerece no seu decurso, um 
crime geral que, pela perversidade, horror e infinidade 
de crimes particulares que o compõem, pela sua dura- 
ção, pelos seus motivos sórdidos, pela deshumanidade 
do seu systema complexo de medidas, pelos proventos 
delle tirados, pelo numero de suas victimas e por to- 
das as  suas consequencias, possa de longe ser compa- 
rado d colonização africana da America", bastaria para 
justificar moralmente a attitude da Inglaterra, pugnan- 
do pela sua extincção. 

Não h a  duvida de que esse commercio haveria de 
repugnar ao accentuado espirito liberal e philanthropi- 
co dos inglezes. O caracter humanitario do emprehen- 
dimento inglez resalta da enormidade dos seus esfor- 
ços. das grandes despesas que occasionava a repressão 
(630.000 £ ou sejam, em 18.50, 6.500 contos de réis por 

aniioi), dos perigos a que se expôz e da linguagem mais 
ou menos uniforme dos seus estadistas. E esses esfor- 
ços não foram feitos por uma administração apenas. 
mas continuados durante mais de 35 aonos por todos os 
seus homens de Estado. 

8 - Motiuos econornicos - Não foram, porém, ape- 
nas humanitarias as causas da attitude ingleza na ques- 
tão do trafico. Agia a Inglaterra tombem por espirito 
de egoismo, não lhe convindo alimeniar, como bem diz 
OLITTEIRA LIMA, mercê da barateza do trabailio ser- 
vil (convicção erronea e combatida pelos economistas), 
concorrentes teniiveis ao3 seus estabelecimentos tropi- 
caes. Com effeito, de accôrdo com o modo de pensar 
daquelle tempo, as colonias inglezas das Indias Occi- 



dentaes sómente se salvariam com a abolição geral do 
trafico, o que sómente se poderia dar  por meio do Bra- 
sil, dado que era com este paiz que se fazia o maior 
commercio de africanos. 

9 - Objecfiuos politicos - Uma outra causa exis- 
tia ainda: o pactuado direito de visita, apezar de reci- 
proco, na realidade contribuia para augmentar a su- 
perioridade, aliás já existente na occasiáo, do poderio 
maritimo da Inglaterra. 

MOTIVOS DA RESISTENCIA BRASILEIRA A' 
ilBOLIÇÃ0 DO TRAFICO 

10 - O Brasil e o trafico - Emquanto unido a 
Portugal, estava o Brasil sujeito ás mesmas convençóes 
estipuladas por este paiz com a Inglaterra e ás quaes 
já nos referimos. Tornado, porém, nação soberana, 
em 1822, com a independencia, é evidente que essas 
convençóes se tornavam automaticamente nullas. Con- 
tinuou, entretanto, o Brasil a respeitar, pelo menos ap- 
parentemente, essas convenções, emquanto não obtinha 
o seu reconhecimento, podendo então entrar direvta- 
mente em conversações com os demais paizes, de po- 
teiicia a potencia. Conforme exporemos adiante, foi 
justamente a necessidade em que se viu o Brasil de 
approximar-se da Inglaterra para facilitar a obtenção 
do seu reconhecimento, que deu a eske paiz a opportu- 
nidade, por elle sabiamente aproveitada, de conseguir 
a abolição do trafico, precisamente no paiz que consti- 
tuia o melhor dos mercados de escravos africanos da  
bpoca. 

Dissemos que apenas apparentemente o Brasil cum- 
pria as convenções portuguezas sobre o trafico. Com 
effeito, embora aqui houvesse muitos partidarios da 
extincção do nefando commercio negreiro, na realidade 
muitos factores difficultavam sériamente a adop<;ão 
dessa grande medida. Factores de ordem social e mo- 



ral uns, de ordem economica e financeira outros, e 
mesmo alguns de ordem politica. Estudêmo-10s. 

11 - Motiuos moraes e sociaes - Como bem accen- 
tua o grande CALOGERAS, a classe dirigente do Im- 
perio doBrasi1, a collectividade de fazendeiros e pro- 
ductores, possuia ainda, no inicio do século XIX, qiian- 
do se começa a agitar aqui o problema da suprersão 
do trafico, "mentalidade primaria, muito proxima dos 
sentimentos basilares e quasi impiilsivos das collccti- 
vidades naturaes, fructos irnmedintos de uma existen- 
cia quasi instinctiva. Exigiria longo prazo ainda, para 
se divulgarem e dominarem noções precisas e scieíitifi- 
cas sobre a situação real do instituto servil. Sua men- 
talidade economica era nieuos que rudimentar, e não 
comprehendia que o trabalho servil iieni era producti. 
vo, nem barato. Algumas excepções talvez existiescm, 
entre estudiosos de problemas da riqueza publica, ou 
mero pugillo de conductores politicos; nesse ponto, 
comtudo, seus adeptos não Ihes acceitavam as idéas, e 
mantinham aferradamente suas convicçóes de qiie a es- 
cravidão era essencial á existencia do Im?erio". Até 
aqui a opinião de CALOGERAS, com a qual concordam 
os documentos em que principalmente estudámos a 
questão, como se vê no seguinte tópico das instrucqóes 
secretas do Governo Brasileiro aos nossos enviados em 
Londres, Brant e Gameiro, encarregados de obter o re- 
conhecimento da independencin: "que convem, alem 
disto, satisfazer de algum modo as preoccupaçóes dos 
Povos que pelo costume e habito em que estão julgam 
ser esta extincçáo contraria aos seus interesses e a pros- 
peridade do Brasil". O mesino se lê na carta eiivin.da 
pelo citado enviado brasileiro, Brant, a Canning, miiiis- 
tro do "Foreign Office": "Nem o Principe Real, nem o 
Menisterio, nem os Brazilienses instruidos desejáo de 
modo algum a continuação daquelle infame trafico da 
especie humana, porem a massa geral do Povo não co- 
nhecendo melhor modo de  cultivar as terras resiste com 
obstinação". Noutra carta ao mesmo Canning, tratan- 
do exclusivamente da abolição do trafico, diz o mesmo 
Brant: "porque o prejuizo a favor da continuação da 
escravatura he  tão geral na gente commum do Brasil;, 



o interese dos Negociantes de escravos tão poderoso, 
e o terror dos Agricultores de se verem arruinados por 
falia dc escr.avo tão arreigado em seus espiritos q.' será 
precizo consideravel esforço e trabalho p. a vencer taes 
difficiildadcs apezar das boa: intençóens e ardentes de- 
sejos de S. M. I." Identicamente se exprimiu o blinis- 
tro dus Negocios Estrangeiros do Brasil, Candido Ba- 
ptista de Oliveira, em noia ao governo britannico, de 
22 de junho de 1839: ''O prejuizo a favor de senielhante 
trnfego. diffundido na massa da população agricoia, 
tem sldo unia das causas que fworec,. '*-i a sua coo- 
iinuação". 

12 - Motiuos economicos e financeiros - Pondo-se 
de ?arte mesmo esse precoriceito e_ ericaraildo o traba- 
lho servil no seu justo valor, t inegavel que. dada a 
ine'iisicncia de correntes immigr'torias organizadas 
para o Erasil. a supressão do trafico viria effectivamen- 
te prejudicar a lavoura brasileira, baseada toda ella no 
braço escravo. E isto, principalmente tendo-se em 
a t i e n ~ i o  a forte mortalidade dos iiegroF; qtie excedia a 
do I>r:!nco c mesmo ultrapa-sava a propria natalidade, 
tornando assim indispensavel iim frequente reabaste- 
cinie!iio. o qual era precisam-fite coiiseguido por nieio 
do trafico. A respeito fallam âs citadas instrucções se- 
cretas !lo "prejuizo que causará i Agricultura a falta 
de braços com que ao presente ella prospera por não 
Iiaver ainda povoação bastante, apezar de se promo- 
ver a colonizacão de Estrangeiros". Effectivamente j a  
se cogitava de dar  inicio á iinmigração como se vê na 
carin de Brant a Canning, de 3 de agosto de 1823, e que 
ji ci:amos: "Referindo ao seu pedido de huma dispen- 
sa oii excepção na Legislação actual Ingleza p.a q.' S. 
M. I. podesse recrutar rio Reino Unido Ing'l&s ou pelo 
menos na Irlanda, tantos homens habeiz p.a o Exerci- 
to clo Brazil, como trabalhadores p.a cultura das terras" 
diz eIle que essa "exceçáo seria de dupla ventagem l>.a 
o Braiil e pa. a cauza da abolição do commercio da 
escrav~iura". Na realidade, a s.oflução conveniente do 
;;rc;biema da mão de obra para a 1avoi:ra brasileira si> 
foi dada em 1840 pelo illustre senador Vergueiro, com 



o seu systema da "parceria", que tão bons re;dtac!rs 
produziu. 

Como factor financeiro contrario á aboliqáo do trs- 
fico podemos apontar a diminuição das rendas do pair., 
com o desapparecimento dos direitos de importação co- 
brados sobre os escravos nas alfandegas do paíz; prejiii- 
zo este que as citadas instrucç.5es secrelas estimam sii- 
perior a citocentos cantos de réis por anno. 

13 - Motiuos poliiicos - Coma accentúa C.1LOGP:- 
RAS e já dissemos, a classe dirigents da nacão era coiii- 

assim composto sahiam os ministros. E os chefes de 
partido e conselheiros, conhecedores do sentir da massa 
geral de seus correligionarios desses não podiam dis- 
sentir. 

De todas essas causas decorre o paradoxo apontz- 
do pela analyse percuciente do doutissimo CALOGE- 
RAS: emquanto individualmente, como expressão de 
sua cultura pessoal de elemento de élite, os chefes e 
dirigentes apoiavam a abolição do trafico, pub1ican;eu- 
te, como autoridades, não conseguiam o apoio de seus 
commandados na obediencia ás leis e tratados referen- 
tes ao que elle chama o "ponto dorido de nossa ecoiici.. 
niia". A falta de comprehei:são deste phenomeno de 
nosea vida politica pela Inglaterra fez com que a atti- 
tude de nossos governos fosse mal interpretada, attri- 
buindo- ella á má fé, o que na realidade não passava de 
impotencia, que o decoro nacional não permittia se 
confessasse claramente. 

Dahi decorre tambem o receio, podemos mesmo di- 
zer, o verdadeiro pavor coni que o Governo, embora iii- 
clinado a attender a Inglaterra, encarara O problema 
da abolição do trafico. Claramente tronsparece elle, 
entre outros, dos seg~in tes  topicos de docuinentos re- 
ferentes ao assumpto: "a a~bolição repentina da escra- 
tilra he impossivel porque, affectando -essencialmenie 
a propriedade de homens influentes no Brasil poria 
o Governo em summa difficuldade" (Da carta de 18 de 
iiovenibro de 1822, dirigida por Jose fXypólito. de T u ? -  
dres, z José Bonifacio, ministro do Imperio); "que « 



Governo Britannico se obrigasse a garantir o Brazil to- 
das as suas provincias, dando os armamentos, esqua- 
dras, &, que se ihe pedissem, ou que se estipulassem por 
tractado, caso esta concessão, sobre a abolição do com- 
mercio de escravatura de lugar ao descontentamento 
oii defecção de alguma provincia"; (Carta do mesmo 
Hypolyto a Brant, de 21-11-1822) ; "Allegando q.' a abo- 
lição do trafico da escravatura phde comprometter a 
segurança do Brazil, deve-se exigir que a Santa Allian- 
ça e a Inglaterra garantão este Trono; não se podendo 
obter isto, deve-se com o mesmo motivo exigir q.' a In- 
glaterra se obrigiie por 10, ou 20 annos a soccorrer o 
Brazil se a sua tranquilidade e segnrança forem amm- 
çadas". (Carta de Brant a Carvalho e Mello, Iilinistro 
dos Estrangeiros, em 15 de dezembro de 1823). Manda 
n critica histórica, porém, que se diga ser o receio de 
uma sublevação interna, causada pela abolição, secnn- 
dado tambem pelo desejo de obter garantias esteriias 
contra qualquer attitude hostil da antiga metropole. a 
qual, isolada, não era de temer-se devido ao seu estado 
decadente, mas podefia provocar contra nós precisa- 
mente a intervenção que se tentava assim obter a favor, 
da temida Santa Alliança, defensora dos principios le- 
gitimistas que o principe D. Pedro havia infringido no 
Brasil. . . 

A INTERVENÇAO DA INGLATERRA NA SUPRESSXO 
DO TRAFICO DE AFRICANOS ESCRAVOS 

PARA O BRASIL 

A - Phase diplomafica. 
14 - As relaqões internacionaes entre Portiigal e ri 

Inglaferra - Portugal sempre foi o satelite da Ingla- 
terra na politica internacional. Começou a influencia 
ingleza em Portugal com o tratado de 165.1 imposto 
por Cromwell a Afonso VI; corroborou-se com um no- 
vo pacto diplomatico, o de 23 de junho de 1661, cele- 



brado com Carlos I1 pelo mesmo Affooso V!; e culnii- 
nou com o tratado de Methuen, de 1703 Assim sendo, 
era  natural o Brasil, libertando-se da tutela portii- 
gueza, procurasse grangcar as boas graças da grande 
alliada da ex-metrópde. 

15 - O reconhecirnenfo da  independencia do Bru- 
si1 - Dahi que para a Inglaterra se voltassem as vistas 
de D. Pedro e José Bonifacio no sentido de conseguir 
(lella o reconhecimento de nossa independencia, pois 
que obtê-lo da Iiig!aterra seria ipso facto obtê-lo de Por- 
tugal. Com esse intuito foi mandado para L.ondres, co- 
mo nosso plenipotenciario (em caracter officioso, é 
obvio), o marechal de campo, Felisberto Caldeira Branl 
Pontes, mais tarde Illarquez de Barbacena. Posterior- 
meiilr se juntou a elle Marioel Rodrigues Gameiro Pes- 
soa, depois Visconde de Itabayana. 

Entrando em contacto com o chanceller Canning. 
ouviram logo deste os nossos enviados que a Inglaterra 
estava disposta a reconhecer a nossa independencia. 
exigindo, porém, como condição sine qua non, que nós 
nos obrigassemos, por tratado, a abolir o trafico. AF- 
sirn o diz Branl, em carta de 16 de novembro de 1822 a 
JosC. Bonifacio. "Se vós podeis garanlir. replicou Mr. 
Canning, q.' feito o reconhecimcnto da independencia, 
táobem o Principe abolira o commercio do cscravaiure, 
quasi posso affirmar-vos q.' S. M. B. se prestará a re- 
conhecer immediatamente". Diante dessa infor~naqán, 
auiorizou o governo brasileiro os seus enviados a tra- 
tarem com Canning sobre a abolição do trafico, nias 
aórnente em ultima extremidade, devendo, como rezam 
as instruçóes secretas que temos citado, esforçar-se por 
conseguir o reconhecimento sem essa condiçáo. Pro- 
mettiam abolir o trafico, mas, ,diziam, não devia .o 
Brasil faz&-lo compellido pela Inglaterra e sim Iivri- 
mente, antes como acto de gratidão, do que de obe- 
diencia a uma imposição. Entretanto na ut in~a estre- 
midade deviam pedir iiin prazo de oito annas para se 
fazer gradualmente a supressão, justificando a neccssi- 
dade do prazo, além da invocação dos motivos j5 cita- 
dos, com as seguintes palavras: "q. he necessario este 
prazo para dentro delle se proverem os proprietarios 



#Escravos sufficientes para fazer face á falta que hão 
de experimentar com a extinção total; para tereni tem-~ 
po de arranjarem os negociantes deste Trafi- 'O as con- 
tas com os seus ccrrespondentes, destino de Navios e 
,mais arranjos similhantes". Este "interesse dos ne- 
gociantes de escraTXos pelos proventos que do trafico 
aiiferiam" foi um dos factores impedientes da aboli- 
ção, que não enameramos antes, por não serem os tra- 
ficantes sempre brasileiros, tendo ddo, pelo contrarió, 
ao menos na tpoca final do trafico, na siia grande maio- 
ria portuguezes e hespanhócs. Este facto contribuiu 
até, como logo veremos, para favorecer a extinção do 
irai'ico. Esses traficantes dispuiiham de grandes re- 
ct:rtos e assim podiam contar com muitas sympathias, 
como senipre acontece aos bafejados pela fortuna, seja 
qiisi for a sua procedencia.. . 

Como consequencia das "demarclies" de Rrant e 
Gameiro, a Inglaterra se decidiu a promover o reco- 
nhecimento de nossa independencia, fazendo com que, 
por ilitermedio do diplomata inglez, Sir Charles Stuart, 
enviado por Canning a Lisboa, o rei de Portugal, que o 
acreditou $eu representante no Rio de Janeiro, reco- 
nlieces~e a independencia do Brasil. Poiide assim a 
Inglaterra reconhect-la tambem, sem desprestigio de 

Portugal. 
16 - A convenção de 23 de novembro de 1826 - 

Feito o reconhecimento d a  independcricia, reclanxou 
a Inglaterra o cumprimento da promessa a ella feita 
quanto ao trafico. Assim, em 23 de novenibro de 1826 
assignamos coin ella a convenção dessa data, pela qual 
nos obrigamos a acabar com o trafico tres annos depois 
da data da ratificação (realizada em 13 de março de 
1827), e acceitamm completamente os artigos da con- 
venção addicional cei'ebrada com Portugal, em 28 de 
julho de 1817. XSo foram então estipuladas as cir- 
cumstaicias para estabelecer a presumpçáo legal de 
que a embarc~ção se empregava no trafico, ou porque 
"a concessão que o Brasil acabava de fazer era tão gran- 
de e importante que não quiz acceder a taes estipula- 
ç h s s ,  ou porqiie a Inglaterra entendesse que, tendc 05- 
tido tanto, ~ ã o  podia exigir mais", disse em discurso 



pronunciado na sessáo de i5 de julho de 1850, da Ca- 
mara dos deputados do Brasil, o Ministro dos Estra~i- 
geiros, Paulino Josl Soarcs de Soiisa, ao responder a 
ama interpellação de um deputado paitlista sobre fa- 
ctos attinenteç ao trafico. Para aquilatar da impor- 
lancia dessa coiicessâo bastaria lembrar o art. 5." das 
instmções secretas atrás citadas: "Se todavia ainda o 
prazo de oito annos para a ahoiiçáo do trafico parecer 
excessivo i Grã Bretanha, e se neste ponto consistir a 
unica difficuldade, ficam os Negociadores autorizados 
para em ultimo caso descerem o dito prazo até quatro 
annos, pedindo porém de indemnizaçâo por cada alino 
que descerem oitocentos contos de rkis pelo menos, o 
que ainda seri  mui fraca indemnizaçáo pelos prejuizos 
que se seguem da falta dos direitos de importação dos 
escravos, e outros damnos". E, o que é mais interes- 
sante, em P. S. vinha a seguinte advertencia: "Em ad- 
ditamento ao Artigo 5." destas Instrucçõens reoommen- 
da novamente S. M. Imperial, para completa clareza 
neste ponto, que os Negociadores não poderão de modo 
algum descer o prazo ali marcado de oito annos, senão 
ate quatro annos, e nada menos, por ser j i  indicado 
cste prazo pela extincta Assembléa Geral". Na reali- 
dade, porém, os prejudicados com a falta de declaração 
das alludidas circumstancias fomos nós, pela elastici- 
drde de interpretação que essa ommissão facultava, 
como veremos adiante. 

No convenção citada foi equiparado i pirataria o 
trafico que se fizesse em seguida ao mencionado prazo 
de tres annos. Conferia-se ainda nessa convençãs a 
Inglaterra o direito de visita e busca nas embarcações 
suspeitas de exercerem o trafico, e foram criadas com- 
missóes mixtas para julgarem as presas, as quaes fiinc- 
cionaram no Rio de Janeiro e em Serra Lêoa. Entre- 
tanto, os juizes, embora pelo tratado devessem ser de 
igual numero para cada nação, eram quasi exclusiva- 
mente britannicos, porque os brasileiros não compare- 
ciam aos tribunaes de Serra L&oa. 

A conven$ão portngueza de 28 de julho de 1817 so- 
mente dava o direito de detenção quando se achasiem 
escravos a bordo das embarcações. Em 1823 estipitlou- 



se por um artigo addicional, que tambem pudesse ha- 
ver detenção quando houvesse prova clara e innegavel 
de que a embarcaç50 tivesse conduzido escravos. De 
1826 em diante o governo inglez instou com o nosso para 
se estabelecerem esitipulaçòes declaratorias das circunls- 
tancias que autorizassem o apresamento de navios sus- 
peitos. Em 26 de julho de 1835 foram estipuladas essas 
condições, pelas quaes poderiam ser apresados os na- 
vios que denotassem estar preparados pelas suas ac- 
comodaçòes, pela quantidade de agiia e de viveres, pa r i  
receber uma tripulação muito maior que a normal ou 
mesmo que tivessem a bordo instrumentos proprios d o  
trafico taes como grilhões, correntes, algemas, etc. A 
Camara dos Deputados, porSm, não ratificou esses ar- 
tigos addicionaes. Outras tentativas de accòrdas pos- 
teriores fracassaram tambem, de modo que se chegou 
ao anno de 1845, em que terminava o prazo da conven- 
ção portugurza de 1817, a que adheriramos em lU6. E, 
a 12 de março de 1845, vespera da terminação do citado 
prazo foi notificada á legação britannica a sua expira- 
ção. Não foi esta notificaçáo acompariliada de abertu- 
ras algumas sobre estipulações que a substituissem. 

Prevalecendo-se da convenção de 1826, a Inglaterra 
decretou em 8 de  agosto de 1845 o "bill" Aberdeen, qi!r 
já pertence mais á phase repressiva, pois representa o 
abandono das negociações diplomaticas. .4liis, muito 
antes já se fazia sentir a actividade repressiva da In- 
glalcrra. 

B - Pl~ase  repressiva. 

17 - O contrabando - Não se vá pensar, pelo que 
acabamos de expor, qne siimelite depois da convenção 
de 1826, entrou a Inglaterra a apresar navios brasilei- 
ros, sob a alegação muitas vezes inveridica de fazerem 
o trafico. Como acontecera com Portugal, e baseados 
nos tratados com este paiz ou mesmo sem base alguma, 
os crnzadores inglezes e ás vezes até navios mercantes 
britannicos aprezavam navios nossos. Aliis, como nota 
judiciosamente CALOGERAS estas arbitrariedades não 
eram punidas, e antes incentivadas pelas autoridades 
superiores da Inglaterra: "Nem Ihes tomavam contas. se- 



veras o almirantado e o governo de Londres: ambos 
consideravam os tratados sobre trafico resti-icões odio- 
sas 6 cruzada abolicionista de taes navegações; pouco 
favoraveis eram, portanto, a reprimirem e punirem 
actos que, legaes ou não, valiam par golpes cerieiros no 
commercio de carne humana". 

Ellas provocaram duas sortes de reacções, ambas 
contrarias ao ohjectivo visado pela Inglalerra. De um 
lado as violações de nossa soberania, habilmente explo- 
radas pelos traficantes de escravos, transformavam a 
causa íiestes, quasi numa causa nacional, eis que o pa- 
triotismo dos brasileiros se sentia espicaçado com as 
providencias violentas do governo inglez. 

Por outro lado o contrabando de escravos se orga- 
nizava cada vez com mais perfeição e, portanto com 
mais probabilidades de exito. Este exito era tanto mais 
comprehensivel quanto as citadas arbitrariedades, par 
mais absurdo que isto possa parecer, atrahiam para os 
negreiros a sympathia e até mesmo a collaboração de 
uma boa parte da populaçáo, ahi comprehendidas tam- 
bem as autoridades inferiores, com cuja connivencia os 
contrabandistas contavam sempre. 

O Parlamento inglez nomeara, porém, uma com- 
missão especial, a do trafico da escravatura, cujos agen- 
tes conheciam todos os passos dos traficantes, chegando 
As vezes até a prevenir com antecipação as autoridades 
brasileiras dos desembarques clandestinos de africanos 
a realizar-se. isto depois da uigencia da convenção 
de 1826. 

18 - A lei de 7 de nouembro de 1831 - As cons- 
tantes medidas violentas da Inglaterra contra os navios 
brasileiros; o compromisso assumido com a mesma em 
1826; a convicção de que se nos impunha, como paiz 
civilizado, a obrigação de extinguir realmente o trafico, 
levaram á promu1gaçã.o da lei de 7 de novembro de 
1831, que, salvo raras excepçóes, declarava livres os es- 
cravos entrados no Brasil e impunha penas aos impor- 
tadores de escravos. Essa lei foi regulamentada pelo 
decreto de 22 de abril de 1832. 

Entretanto esta lei, não só por não ser bem ade- 
quada ao fim visado, como tambem e principalmente 



pela sua defeituosa execução, extraordinariamente diffi- 
cultada pelos motivos j i  apontados, não impediu dli- 
rante muito tempo o trafico. Como disse no Senado, 
na sessão de 30 de junho de 1837, o Marquez de Barba- 
cena, a lei de 1831 fallira. A principio o contrabando 
não tivera grande vulto, porque não se haviam ainda 
organizado os meios de burlá-la taes como o esquiva- 
mento aos exames na entrada e sahida do porto; a re- 
cepção de escravos em depositos e o seu adextramento 
na lingua portugueza, transformando-os assim de "bo- 
çaes", isto é, recemvindos, facilmente reconheciveis co- 
mo taes, em "ladinos", que, misturados aos demais es- 
cravos difficultavam a prova do contrabando. E assim 
cresceu a importação, chegando a ser maior que nos 
tempos do commercio livre. 

Propoz Barbacena que se augmentassem a severi- 
dade e as precauções contra os negreiros no mar, e qiie 
se relaxassem as providencias em terra. contra os la- 
vradores que compravam escravos contrabandeadcs. 

19 - O "Bill" Aberdeen - O "hill" Aberdeen repre- 
senta o auge da repressão ingleza ao contrabando de es- 
cravos africanos para o Brasil. Autorizava elle os na- 
vios de guerra inglezes a perseguir os navios brasilei- 
ros até mesmo nas nossas costas, a aprisioná-los, veii- 
dê-los, incendik-los, mettê-10s a pique e entregar as res- 
pectivas tripulações ao julgamento dos trihuiiaes da 
Serra Leoa. Os mares brasileiros, seus portos e suas 
proprias fortalezas foram considerados como valhacou- 
to de piratas e, como diz, com um pouco de exaggero, 
Duque Estrada, "a voz do canhão impoz pela violencia 
o que não havia conseguido o appello constanteniente 
feito a lealdade e a f é  dos tratados". De nada valeii o 
protesto do nosso governo contra esse acto. Foi elle 
executado com rigor. 

20 - A lei Euzebio de Queiroz - Tratou-se então 
de pôr eni pratica a. principaes medidas suggeridas em 
1837 por Barbacena c não approvadas na occaiião, tor- 
nando mais severas as medidas contra OS conlrahan- 
distas. Foi assim promulgada a chamada lei Euzebio 
de Queiroz, dec. n. 708, de 14 de outubro de 1850. Dis- 



punha ella no art. 1:: .'As embarcaçóes brasileiras. 
encontradas em qualquer parte e as estrangeiras encon- 
tradas nos portos, enseadas, ancouradouros ou mares 
territoriaes do Brasil, tendo a seu hordo escravos, cuja 
importação 4 prohibida pela lei de 7 de novembro de 
1831, serão apprahendidas". E, no art. 4.0 pune com as 
penas de pirataria e as da citada lei de 1831, a impor- 
tação de escravos no territorio do Imperio. 

-Entretanto neni esta lei, severamente applicada 
pelo seu autor, o ministro Euzebio de Queiroz, nem os 
cruzeiros inglezes conseguiram impedir a entrada de 
3.000 africanos em 1851 e 700 em 1852. E' que a lei de 
14 de outubro de 1850 tinhz alguns grandes defeitos: a 
sua acção era somente restricta ao littoral, e o jnlga- 
mento do crime de contrabando de escravos era entre- 
gue ao jury do local do deiicto, resultando dahi que, 
como disse Nabuco de Araujo, ministro da Justiça em 
discurso proferido em 17 de maio de 18á4 na Camara 
dos Deputados: "Os africanistas não hão de deixar de 
procurar para o desembarque aquelles sitios em que a 
opinião for favoravel ao trafico, não hão de internar os 
africanos senão para os logares em que acham proteção 
e o jury desses logares, os cumplices, os interessados, 
os conniventes no crime podem julgá-lo?" 

21 - A lei d e  5 d e  junho d e  1854 - Esta foi a lei 
que verdadeiramente suprimiu o trafico, devido não 
somente ás suas optimas providencias, como a de trans- 
ferir o jury para os centros de grande população, onde 
pudesse funccionar e decidir com ioda a independencia 
necessaria, mas principalmente A siia rigorosa applica- 
ção por parte do governo, de que fazia parte o seu autor, 
o iilustre estadista Nahuco de Araujo, para quem a "re- 
pressão implacavel não era uma responeabilidade, mns 
uma gloria". A ultima tentativa de desembarque de 
escravos no Brasil, occorrida em Serinhaem, na provin- 
cia de Pernambuco, em 13 de outubro de 1855, foi tác 
severamente reprimida que o facto não podería mesmo 
repetir-se. Nabuco de Araujo tinha por objectivo con- 
seguir a revogação da lei Aberdeen, "destmindo as sus- 
peitas e mostrando ao mundo que era impossivel em 
nosso vasto littoral a renovação do contrabando hu- 



mano". E, p8de dizer-se que o conseguiu. Foi no seu 
tempo que, talvez, como disse o seu filho e biógrapho 
Joaquim Nahuco, a legação i:igleza, escrevendo ao "Fo- 
reing Office" reconheceu os esfor~os feitos pelo Cover- 
no Brasileiro para a supressão do trafico. 

Chegando ao fim deste estudo, cabe indagar si a 
intervenção atrazou ou accelerou a supressão do tia- 
fico, ou por outra forma, si ella se teria dado do meiino 
modo sem essa intervenção. 

A solução não 6 pacifica, pois emquanto uns como 
Ruy Barbosa, Joaquim Nabuco dão todo valor á inter- 
veliçãu inglcza, outros como Calogeras a ccnsidernm 
antes como um impecilho, do que como um factor favo- 
ravel á abolição do trafico, podendo citar-se tambem 
Euzebio de Queiroz nesta corrente. 

Assim Ruy Barbosa, referindo-se á declaração de 
Euzebio de Queiroz de que o mérito da extinção do 
infame commercio de carne humana pertencera ao go- 
verno brasileiro, cuja vontade se fez obedecer, logo que 
elle energicamente o quiz, Ruy Barbosa declara que 
riesse caso tanto maior teria sido O nosso crime, porque 
o governo brasileiro só o quiz sériamcnte qnando a pres- 
são da Inglaterra, de morróes accesos, fez sentir que 
recorreria á superioridade da força para impedir a con- 
tinuação de semelhante pratica de barbaria no seio da 
civilização occidental. 

Por seu turno, Joaquim Nabuw assevera que: '.E' 
querer illudir-nos a nós mesmos por uma ficção de pa- 
triotismo dizer-se que sem essa altilude da Inglaterra 
no mar o trafico teria sido parado repentinamente em 
1850 como o foi". E ainda: "E', porém, irisorio pensar 
que sem o terror do cruzeiro inglez teriamos podido 
anniquillar o poder do trafico qnasi de um golpe". 

Já Calogeras se exprime differeutemente: "Eni 
conjuncto e em ultima analyse, entretanto, e embora se 
não possa contestar que a pressão inglesa cooperou ria 



extinção do trafico, não permitte mais a evidencia his- 
torica jA divulgada negar que a politica dos cmzeiros 
ingleses difficultou mais do que amparou ou auxiliou 
os esforços do governo brasileiro em apressar o fim ao 
ignominioso trafico". 

Quanto a nos, reconhecendo embora que a violen- 
cia da repressão inglesa contribuiu bastante para im- 
popularizar a abolição do trafico, estamos em que essa 
mesma repressão foi benefica para a aceleração da 
morte do mmmercio de escravos, pois, si servia para 
irritar o povo contra os ingleses e os abolicionistas e 
para predispô-lo a favor dos traficantes, servia tam- 
bem para mostrar aos nossos estadistas que, em face 
de nossa impossibilidade de obstar á Inglaterra, oppon- 
do-lhe uma força material que não possuiamos, sómente 
conseguiriamos escapar a essa repressão violenta e ir- 
ritante, extinguindo definitivamente o malsinado tra- 
fico. 
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HORACIO, ULTIMO GRANDE 
POETA DO MUNDO ANTIGO 

Francisco Isoldi 

O SEGUNDO MILLENIO DO NASCIMENTO 

C om immensa satisfacáo de minh'alma, tenho a hon- 
ra de commemorar, neste glorioso Institufo Histo- 
rico e Geographico de São Paulo, uma grande 

figura de poeta do mundo classico, no bimillenio de seu 
nascimento: grande figura de poeta daquelle mundo, 
pelo qual nos sentimos attrahidos por um sentimento 
de sincera admiração. O lado maravilhoso desse mun- 
do é o armonico accordo da natureza, da historia, e do 
espirito, que ein qualquer época eleva e alegra os 
homens. 

DUAS CORRENTES E A ARTE CLASSICA 

Duas correntes se desenvolvem na antiguidade: 
uma vê o passado, a outra o futuro. 

A arte ebamada classica é essencialmente retros- 
pectiva e mythica. Desde o "Epos" homerico que can- 
ta uma civilização heroica ha seculos distantes, até a 
poesia Hesiodica que é a theogonica ou genealogica na 
delineação das varias edades humanas na sua continua 
decadencia; desde o epinicio Pindarico que celebra o 



vencedor nas praças publicas, reunindo-o a uma longa 
serie de gloriosos antecedentes divinos e heroicos, ao 
grande drama Attico que se hasea sobre as tradicões 
antigas das duas grandes casas régias e fataes dos Atri- 
das e dos Labdacidas, a poesia hellenica é toda unia 
visão do passado mythico e heroico que a alimenta. As 
bIusas inspiradoras são filhas de Mnemosyne, isto é, da 
niemoria A propria Comedia Aristophanesca, que 
vive no presente, e algumas vezes, a escarnecel-o, finge 
imaginarias cidades ideaes como nas Aues e na Paz tani- 
bem lastima sempre o bom tempo antigo e invcra a 
gloriosa edade dos Marathonomacos. 

Nenhuma visão de futuro humano apparece em 
toda a poesia classica: assim como as artes plasticas 
representam na Grecia e em Roma os deuses, os heroes 
e as legendas mythicas, assim o poema virgiliano celé- 
bra a grandeza de Roma, a eterna, invocando-a á glo- 
ria das suas origens dos Eneades, e á divina idéa da 
sua fundação; assim o carme secular de Horacio in- 
voca a volta de prisca honra da paz, e a fé  antiga e 
incorrupta dos paes. 

CORRENTE BIBLICA 

Um outro povo antigo, distante e solitario, havia 
nutrido atravez os seculos e guardadas nas suas dores. 
augmentadas no exilio, na escravidão e na oppressáo 
extrangeira, as suas ardentes esperanças propheticas e 
messianicas em um porvir melhor para as suas sortes 
e em seguida para as da inteira humanidade. 

Aquelle povo com toda a sua alma estendida para 
o futuro, deu tambem elle a sua palavra immortal 
civilizagão occidental e aos povos modernos. E entre 
estes, quantos pela sua formação bistorica eram mais 
livres dos vinculas da tradição classica, mais sentiram 
este impeto lyrico e apocalyptico; traduziram-n'o e ex- 
primiram-n'o ora no espirito e no impulso continuo ao 
renovamento social, ora nas formas litterarias e no con- 
cebimento da arte. 



FUSÃO DAS DUAS CORRENTES 

Ao lado da poesia que attinge desde o passado a 
edade moderna, floresce portanto uma poesia que ob- 
tem inspiração da intuição de um futuro humano; e o 
solicita no pensamento, preparando-o q a i s  tarde com 
a acção. 

Esta que se pode dizer a alma lyrica dos videntes, 
dos an~iunciadores do novo dia civil, é o fermento que 
o espirito hiblico dcpoz na consciencia dos povos do 
occidente mais jovens, sobre os quaes não pesa um lon- 
go passado historico. 

Este espirito biblico volvido para o porvir e em 
acto de celebrar as suas esperanças divinas e humanas, 
por profundos e indivisiveis tramites, opéra largamente 
na poesia: ora manifestando-se em veste symbolica 
como no Veltro Dantesco e na figura ailegorica da egre- 
ja futura nos ultimos cantos do Purgatorio, ora eni 
phantasticas allegorias, da Abbadia de Thèléme do Ra- 
helais, da Cidade do Sol do Campanella, da Utopia de 
Thomaz Moro, até á fantastica prophecia da futura so- 
ciedade humana do romancista Wells, ora em figuras 
drammaticas e nas mais variadas attitudes espirituaes 
dos poetas. 

VIRGILIO, DANTE, SHAKESPEARE 

No terminar do mundo antigo, a alma classica pa- 
rece estender-se propheticamente para os novos tem- 
pos: é Virgilio que na IV Ecloga prenuncia o advento 
de uma nova ordem e d'uma nova progenie. Depois 
teremos, arte e poesia christã, que é canto e represen- 
tação sensivel do eterno. 

O poema de Dante i: a mais sublime expressáo, 
como aquelle que projecta a humanidade, com as suas 



paixões e a sua vida, fora do tempo nas formas eternas 
da sua construção nltramundana. 

Não menos grande reflexo é, invers?mente, o outrd 
titão que está no limiar da edade moderna, Siakespen- 
re, que descobre, com olhar escrutador de águia, nas 
suas paixões, no seu destino: arte e poesia moderna, 
que 6 espera quasi messianica, apocalyptica de novos 
tempos e das esperadas sortes dos geueros humanss 
nos sinuosos mas indefectiveis caminhos da Historia, 
pelo qual proscgue fatigado porem alacre e confiante 
para novos ideaes. 

HO3fERO E HORACIO 

Homero marca o principio, Horacio o fim do mun- 
do classico. Vindo do recinto luminoso, em direção 
de Virgilio e Dante no Limbo, "dinanzi ai tre si come 
sire. . . . Omero poeta sovrano, 

i'altro & Orazio satiro. . . . " 
Homero, o pintor da bella natureza tem diante de 

si longo caminho, que a sociedade civil percorrera. 
Horacio, o poeta desta socieùsde, tem atraz de sj a na- 
tureza, porem ele-ia-se á ella, atravez o estrago da cor- 
rupção que o circunda, e crê na renovago de Roma 
para a eternidade. 

Homero vê as cousas na sua universalidade: Hora- 
cio é cosmopolita approximando o presente com o pas- 
sado. 

DE SILLA ATE' AUGUSTO 

Na terceira idade da litterntura latina, desde a 
morte de Silla 5 de Augusto, o predominio do espirito 
c da civilização grega sobre a viZa romana é completo. 

Todo o jovem tem o seu pedagogo grego; todo o 
grego 4 muito bem recebido em uma familia romana. 

Assim a cultum romana toma novo rumo, ma!ii- 
festando-se atk onde a tradição é mais chepada, isto é, 



na religião. O contacto com as cidades gregas levou 
para Roma todos a niythos: surge o culto dos Deuses 
não nacionaes, principalmente entre todos o de Apdlo. 
As superstições orientaes penetram entre o povo e fi- 
c2m victoriosas. .4 comparaçio de tantos mythos, abre 
o campo a livre discussão religiosa, que aponta para o 
septicismo. Já as doutrinas da philaophia grega ha- 
viam sido importadas. Nesta philosophia dois espiri- 
tos rebeldes, Eraclito e Senofane, nianifestaram o mais 
profundo desprezo pela religião popular. 

O desprezo avançava mais ainda pela influencia 
da grande doutrina philosophica: o Epicurismo, que 
respondia as coudições dos espiritos romanos da epoca, 
desejosos de paz. A subtil ironia relioiosa penetrava 
110 espirito romano, e encontra em Horacio, o seu cantor. 

Lucrecio emprega palavras ardentes contra aquel- 
les que temem a morte. 

Outra doutrina philosophica em Roma, inspira um 
sceticismo ainda mais profundo, a nova Academia, que 
sepára o campo da tradição religiosa do da sciencia, e 
affirma que se pode sentir a fé mas não demonstrar 
scientificamente. 

Epicurismo e Academia representam em Roma um 
estudo de prostração e desconsolo. Somente o Estoi- 
cismo anima certas tendencias proprias do caracter ro- 
mano, e com a rigidez das suas doutrinas aqui lisongea 
o orgulho: é a doutrina grega onde os Romanos desco- 
briram mais que do romano. 

Acontece que, devido a porfia de varias m o l a s  
philosophicas, apparece o eclectismo. Eclecticos Cice- 
ro, Virgilio e Horacio. 

Na epistola endereçada a Tibullo, Horacio confes- 
sa-se das mesmas ideas de Epicuro, declarando-se de- 
pois Academico na epistola I1 do livro 11; exalta os 
principias estoicos, cada vez que nas epistolas e nas 
odes eleva-se acima dos pensamentos e dos sentimentos 
communs. O facto é que eiie não podia subtrair-se B 
sedução que cada doutrina exercitava sobre elle, e não 
havia ainda penetrado nos campos da philosophia para 
proceder com criterios constantes e originaes. 



CONCEITO DA ARTE 

Um concurso de circumstancias e de causas criam 
em Roma uma condição de cousas capazes de favorecer 
o grande trabalho da assimilação que nos tempos siic- 
cessivos deve cumprir-se: trabalho que se torna mais 
fecundo na parte da cultura humana que pertence ao 
homem mais de perto, as, suas paixões e a sua vida, en- 
tendemos dizer na arte e particularmente na poesia. 

O Romano não aspirava originalidade. Não se 
tinha da arte aquelle conceito assim rigido como se tem 
hoje. O que valia especialmente era o saber revestir o 
pensamento com as mais eleitas formas latinas, era em- 
fim a arte, o estado poetiw. Jactavam-se pois da imi- 
taçso grega. 

Horacio adverte com profunda analyse historica 
que o altivo povo bellico, o romano, precisou de paz 
que siiccedeii a guerra punica, para volver com menor 
indifferença o olhar as obras primas gregas procurando 
quid utile ferrent! 

No investigar o util nas obras de arte, é represen- 
tado o espirito pratico dos Romanos. 

As artes foram mais poderosas do que os Romanos: 
venceram-no, deapertando-lhe a emulacão e o gosto ar- 
tistico; criaram a arte nova. 

ARTE NOVA 

Horacio designa a nova poesia com a palavra mim- 
ditiae. Nota-se na nova poesia um especial requinte 
de gosto contrastando vivamente com a rude e inculta 
arte dos antigos. Differe da antiga pelo conteúdo e 
pela forma: forma que apparece vigorosa no Carme de 
Catullo, magnifica na do Horacio. 

Mas o conteúdo pertence aos poetas: é a sua alma, 
a sua vida. As ideas gregas não vinham transportadas 



em Roma, mas ponderadas. Tiverzm os poetas o gran- 
dissimo merito de haver presentido em theoria, e ap- 
plicado na pratica, a idea que a arte faz parte do se- 
ciilo, das suas attitudes, das suas tendencias. Entre- 
tanto pode ter influencia sobre a vida e os costumes 
contemporaneos, emquanto delles toma os seus actoa. 

A sociedge romana tinha aperfeiçoado os seus 
gostos e as  suas tendencias em cada interpretação da 
vida. Havia-se tornado senhora de todo o caminho já 
percorrido, pelo pensamento humano, antes do que ella; 
tinha herdado todos os vicios do universo por eila sub- 
jugado, tinha-se exliaurido nas paixões, e nos prazeres, 
amava o luxo e a elegancia e sopitava-se no desconscilo 
e na indif'ferença da vida publica. Eis o mundo todo 
descripto em odes, em elegias, que parecem outrotantos 
capitulas de um romance amoroso; eis nos espiritos 
mais elevados, a necessidade da solidão e da paz cam- 
pestre manifestada no idyllio; o desejo de realçar o 
sentimento publico, exaltando as origens romanas, rie- 
sejo realizado no poema immortal do Mantovano. 

O DOLCE STIL NOVO 

Os conservadores da escola antiga não podiam coni- 
prehender esta arte, interprete de paixões particulares. 

E' talvez por isso que, do alto da sua Thebaida, 
Pontico olhava com desprezo Propercio que inspirava 
á sua Musa com os ccontecimentos da sua pessoa e do 
seu dia. 

Mas este proprio caracter privado e pessoal d a  
poesia importava que não se escrevesse se não sob o 
impulso do sentimento, e istopode approximar á  ar:^ 
nouu do seculo de Augusto ao do dolce stil novo da 
renascença italiana. 

Para Dante, o segredo da poesia esth nisto, que seja 
verdadeiro o sentimecto exprimido; isto succeden tain- 
bem aos poetas latinos da arte nova. Admiravel eom- 
paração, que prova como nem a artr, nem o pensanien- 
to nunca podem subtrahir-se 6 força de certas leis fer- 



reas e immutaveis que regulam o curso determinando o 
progresso e o regresso, os movimentos de perfeição e 
os de decadencia, momentos preparados por identicos 
concursos de circumstancias, condições sociaes e poli- 
ticas, de critorios arlisticos, de elementos novos, impor- 
tados na vida de um povo. 

LONGA PREPARAÇÁO 

A' maxima flor da poesia latina chegou-se por meio 
de uma longa preparação, C: uma longa serie de tenta- 
íivos poeticos tendo ficado a maior parte ignorados- é 
o trabalho obscuro de muitos, que annuncia e cria o 
genio, que d w i  depois, o seu nome aos caminhos já 
traçados. 

Na epoca que precede ao assim, chamado periodo 
de Augusio, a arte grega principiava firmar-se victo- 
riosa, de todas as partes surgiam tentativas de imita- 
ções; a poesia romana tomava uma ligeireza toda gre- 
ga, tomava emfim uma vida nova. Começava tambem 
uma forma nova, um novo genero de poesia; principia- 
va-se a cultivar pequena composição, que encerrava um 
breve pensamento, ou a expressão de um só affeclo, 
duma só dor. Siirgia o epigramma. surgia uma certa 
forma elegiaca com indicios a imitação de Mimnernio 
e Solão, como do livro 22.0 das Satyras de Lucilio. Es- 
ia forma elegiaca toma pouco a pouco tambem nos ti- 
tulos sepulcraes, nos quaes Ennio ja havia trazido a 
forma do distico para o monumento de Scipião o Afri- 
cano. 

Certamente a inscripção sepulcral era o genero mais 
adapto a tomar um-rumo elegiaco: é o pensamento da 
morte que faz lastimar os affectos truncados, desperta 
as duvidas e as esperanças, colloca o animo na condi- 
ção mais oppartuna ao surgir 68 elegia. 

Mas o novo pensamento devia trazer comsigo a 
nova forma. a das inscripçóes jambicas ou hexamktri- 
cas e de uma lingua rejuvenecida. 
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Quando isto será definitivamente estabelecido para 
os epitaphios, o genero litteraric que iraais tende ao an- 
tigo, nenhum outro genero litterario poderá substrahir- 
se á seducção da nova forma, entáo T7arráo escreverá 
as suas Imagines, e o epigramma pessoal e amoroso se- 
r á  em flór e dahi a pouco Levio preludirá o Carini 
mais feliz de Catullo. 

Eis os hexanietros e os metros jambicos consagra- 
dos como formas officiaes nos monumentos. 

A lingua conserva ainda largos vesligios da antiga, 
mas a forma inetrica fixou-se, foram introduzidas no- 
vas formas de flexáo e de palavras. 

O Epigr.iinma invadia o campo da litteratura epi- 
graphica sepulcral. Com estas pequenas composiçóes, 
começava em Roma a renascença da arte. Têm e!las 
os caracteres dos madrigaes, das cançonetas, das bal- 
ladas, que precederam a grande arte da renascença ita- 
liana. O soneto deve seu nome a expressão delicada 
de um s6 pensamento quasi sempre de amor. 

CATULLO, PREFACIO DO SECULO DE AUGUSTO 

Para que a poesia latina surgisse da imitaqno pura- 
mente formal dos Gregos ao estado de poesia nacional, 
espelho da vida e das paixões humanas, n50 menos pre- 
cisava da alma ardente do Veronese e do amor infeliz 
que fez tanta parte da siis vida. Assim por uma feliz 
combinaçiio ericontrarzm-se no mesmo homem todas 
as condições, que deviam levar á renascenqa poetica 
em Roma: o ardor dos effeitos e o requinte dos se:iti- 
mentos, a educação arlistica perfeita e a potencia crea- :- 

dora capaz de iazer de uma imitação, uma obra original. 
Estas eminentes qualidades unidas á predisposição 

dos Romanos cm admirar tudo o que em hccca latina 
sahia de fonte grega, fizeram de Catullo o mais a:!.mi- 
rado dos escriptores da edade de Cezar, o mais primo- 
roso d o s  poetas preaugusteos, 

Quasi fizeram da poesia de Catullo uma escola 
poetica. O jnsto sentido das cousas a exacta aprecia- 



cão e serena consciencia do proprio valor artistico, pro- 
vam qual a aperfeiçoada ediicação poetica em que se 
formou o animo do jovem veronez. 

Elle havia feito seu estudo e sua delicia de toda a 
rica e exhuberante poesia grega, que das elegias de 
Mimnermo aos lamentos de Sapho, dos lascivos conse- 
lhos de Anacreonte ás paixões dos poetas alesandrinos, 
tinha estudado e representado a vida em toda a sua 
parte sensual, cm toda a seducção dos seus prazeres e os 
fremilos das suas paixões. Assim Catullo formara-se 
um gosto artistico aprimorado e severo, podendo julgar 
quaes fossem as necessidndes da arte aos seus tempos, 
quaes novos elementos deviam ser i~troduzidos na poe- 
sia latina. Tres lh'os forneceu e de maxima importan- 
cia: o estudo das paixões humanas, a expressão do sen- 
timento e a metrica renovada. 

Com a combinação dos tres citados elementos, dei- 
xou a Virgilio o modello para o sentimento; a Horacio, 
para os rilnios alchaicos da ode; a Gallo, a Tihullo, a 
Propercio para a soavidade da elegia. 

>Ias não criou uma lingua poetica. Antes delle, 
Lucrecio, tinha enfrentado difficuldades muito mais 
graves, quando transportava para uma lingua não cer- 
io arcaica, os preceitos da pIiilosophia grega. Catullo 
introduziu nas suas obras o conteudo de uma profunda 
analyse psicologica, um profundo estudo do coração 
humaiio. ' 

A expressão viva dos sentimentos dá á poesia de 
Catullo o caracter que tanto contribue ao encanto que 
elle produz sobre nós. Catullo trouse este caracter da 
poesia romana, mas não o tirou dos gregos, não o tirou 
nem dos ligeiros amores de Anacreonte, nem dos amo- 
res convencionaes dos Alexandrinos, nem tão pouco de 
Sapho. As palavras ardentes 6esta poetiza, corres- 
pondiam a um sentimento que tinha sua razão na vida 
inlirna das miilheres de Lesbo, na necessidade que seu 
animo sentia de expandir-se. Catullo tomou de Sapho 
somente a extrema irritabilidade nervosa. .4 mais, o 
proprio sentimento de Catullo, suavizava tudo. 

Tamhem Sapho, muitas vezes, tirava das plantas 
e das flores, as comparações mais graciosas. A ideia 



dos dois confrontos da flor colhida e da videira enros- 
cada no olmo, formam o passo mais bello da poesia la- 
tina nesta idade. 

O DISTICO LATINO 

Não foi Catullo o primeiro 6 trazer para a poesia 
romana toda a rica variedade dos metros gregos. Le- 
rio e Varrão não sentiram repugnancia pela antiga me- 
bica, procurando embellezar com Gova elegancia. 

Catullo, em vez, niostrou-se inteiramente fautor da 
nova, proscrevendo a antiga. Encontramos nelle, ate 
14 especies de metros que não pode conduzir á perfei- 
cão 6 qual se chegou mais tarde. O distico de Catullo 
é puramente o distico grego. Tibullo, e especialmente 
Ovidio, fizeram um distico verdadeiramente romano. 

A lingua latina não se prestava aos muitos dacty- 
10s e por isso o distico grego não convinha aos gostos 
suavizados do seculo; e aperfeiçoaram o distico admit- 
tindo a lei que no principio do hexametro houvesse ao 
menos um s6 dactylo que moderasse o andamento er- 
pontaneo do verso; e a outra lei, que o principio dacty- 
licovdo hexametro importasse a necessidade de um igual 
principio tambem no pentametro; assim se obtinha um 
distico com andamen'o rapido e ligeiro, um distico ver- 
dadeiramente latino 

Catullo tirou seus veisos de Archiloco, Ipponattes, 
Sapho. Seus metros foram os preferidos pelos poetas 
iatinos. E o elogio mais bello e merecido foi quando 
chamaram o sojitario e desgraçado poeta de Verona o 
prefacio do seculo de Augusto. 

UM .GENIO SOLITARIO 

Antes do que elle. um altivo e solitario philosopho 
havia elevado á poesia romana um grande monumento, 



Lucrecio, espirito rebelde, cuja vida e pensamento 6 
opposição constante ás crenças e costumes do tempo. E' 
a epoca em que a litteratura entra em tu&; até nos pro- 
prios homens de acçáo. 

Licinio Calvo, por exemplo, apezar da vida miii- 
tante do foro. compõe lindos versos para a sua Quinti- 
lia; Lutacio Catullo, consul e estadista, escreve versos 
de amor; e mais tarde Asinio Pollio, guerreiro, orador. 
homem politico e tambem poeta. 

Isto prova quanto o espirito artistico se introduziu 
na sociedade romana, tornando-se uma necessidade ine- 
xora%el Lucrecio, em vez, retirando-se des,denhosa- 
mente para os templos da verdade, despreza as ambi- 
ções que agitam o aùimo humano. 

"O miseras hominum mectes, o pectora caeca!" 6 
o grito que sae da alma: é a primeira vez que se sente 
na lingua do Lacio tão alto desprezo pela potencia e 
pela ambição, paixões estas que formom a verdadeira 
grandeze Romana. 

O CANTO DA XATUREZA 

Nas sagradas vigilias Lucrecio medita sobre os pro- 
blemas da Natureza e da vida. Abraça o eyiciirismo 
que corresponde a necessidade de socego. Estuda li- 
vrar a humanidade de 2 temores: dos Deuses e da mor- 
te. Lucrecio rebelde pela vida, pelo saber e crearzcas, 
até pelo autor das doutrinas, isto é Epicuro, que abo- 
minava os poetas e philosophos, gente perigosa. Mas 
Lucrecio torna a poesia instrumento das suas douiri- 
mas e é o primeiro em ter a elevada idea da tarefa civil 
a ella confiada. Após elle, o conceito da arte pas- '011 a 
decahir e a profanar-se até divioizar homem de lama. 

E' grande a sua infiuencia sobre poetas do tempo 
de Augusto. Para elle, o grande cantor da Eneida, ma- 
nifesta o desejo constante de consagrar todo um poema 
á sciencia da Natureza, expandindo-se na VI1 Egloga 
e nas Georgicas. Horacio toma em muitas occasiões 
entoações e formas de Lucrecio. Representa tambem 
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um progresso p e h  parte puramente formal da poesia. 
E' um genio solitario que restaura a poesia nas fontes 
do saber; é o tempo no qual se forma e se aperfeiçoa 
a poesia erotica e elegiaca. Vejamos coino se desen- 
volvem estes novos germens de poesia. 

PROTEÇÁO AOS'POETAS 

Estamos no seculo de Augusto. E' contra a reali- 
dade historica crer que a poeyia !atina tenha brotado 
á sombra da proteção imperial. 

Após o progressivo desenvolvimento do gosto artis- 
tico em Roma, devido á influencia incessante e fecunda 
da Grecia; depois de uma reunião de circumstancia8 
que formaram um grande poeta, Catullo, basta agore 
só um passo para chegar aos Grandes Genios: Vergilio 
e Horacio. O merito de Augusto é ter favorecido por 
meio da paz garantida ao universo, o incremento das 
artes Iiberaes. A tão decantada proteção aos poetas 
não é um impulso espontaneo do pensamento, mas tima 
imposição dos tempos. A mais, a protecçáo concedida 
aos homens de letras, era uma antiga tradição em Roma. 
Asinio Pollio, abriu uma bibliotheca no Afrium Libei- 
tatis: por ordem de tempo foi a primeira bibliotheca 

publica de Roma. Chegou esta a tal gráu de esplendor 
que os poetas desejavam guardar os seus volumes. Na 
assembl8a chamada dos recifafiones, intervinha tam- 
hem Augusto, que escutava benignamente animando os 
recitadores. 

Asinio Pollio instituira precedentemente as recita- 
tionrs isto é, euercitações oratorias nas escolas dos re- 
tboricos. Eram reuniões de litteratos para a leitura 
das suas produções. Estes convenios constituiam em 

Roma, tradição secular, desde o tenipo de Accio e Pa- 
cuvio; eram particulares ou publicas. Pollio instituiu 
a forma de recitações com convites a determinadas pes- 
soas. Naturalmente, quiz Augusto pelo poder e riqueza 
aspirar as primeiras honras, e organizou quasi concur- 
sos poeticos: reunia na sua bibliotheca Palafina uma 



assemblea de 5 juizes, onde os poetas recitavam as suns 
composições; e os attrahia com arte aprimorada. 

AS SOCIEDADES LITTERARIAS 

Bem diverso era hfecenas: accrescentava ao esplen- 
dor do nascimento e do nome uma immensa riqueza: o 
iypo mais perfeito de epicurista, no plcno significado 
de sensualidade que a escola degenerada deu a esta 
palavra. Foi no imperio depois de Augusto, a pessoa 
mais poderosa. Apezar de não ser dotado de grande 
faculdade poetica, seus juizos sobre obras litterarias: 
eram muitos exactos e apreciados. 

Os poetas que elle protegia fcram, coriforme a opi- 
f nião dos descendentes, os m e l h o ~ s  poetas daquelle tem- 

po: Vergilio, Horacio, Vario. As reunióes de littera- 
. ~ tos tornaram-se uma especie de sociedade litteraria, na? 

quaes se desenvolvia uma lucta entre o antigo e o novo 
e sobre o uso de palavras arcliaicas e a imitação g c -  
ga; sobre o gosto de causas espectaculosas e grandes, 
ou inspiradas em pequenos acontecirnectos. Lucta que 
se explica nos dois campos diversos da poesia e da cri- 
tica. Prevaleceu a escola nova. E qun;rdo aquella da 
opposição, no seculo de Augusto, reprimida e abando- 

1 -- nada reapparecera mais tarde, na epoca de Fronton, 
trazendo rumo archaico até o ultimo exagero, então j6 
estará extincta a grande luz da arte romana; e o enge- 
nho latino vagara nos estéreis campos de um remoto 
passado, na aridez das discussões inuteis e infecundas. 

" OVIDIO IL TERZO . . . " 

-- Termina com Ovidio o periodo classico da poesia 
latina, periodo que produziu em menos de meio seculo, 
quanto de melhor podia dar o genio romano seguindo 
sobre os vestigios de modellos gregos. Depois, apezar 



de se possuirem, bem que poucas, produções aprecia- 
veis por sentido e forna ,  chega a sua vez de desappa- 
recer. A vida intellectual da nação, o passado glorio- 
so, as ideas de patria e familia, cousas tão importantes 
para os romanos, não passam de instrumentos Iiabil- 
mente manejados pelos escriptores, no caleidoscopio do 
seu espirito. Ovodio foi uma interessante figura de 

poeta, pela sua extraordinaria feoundidade e profundo 
talento. 

Apresenta a imagem fiel e exacta da epoca. Sen 
tom neni sempre é francamente romano, transpareeen- 
do uma certa meiguice e sentimentalismo. 

E' o poeta do amor. seus versos não são para o povo, 
nias para a Corte e alta sociedade. E' o poeta das da- 
mas romanas. Por ellas ambicionava ser lido e admi- 
r a d o  Um critico moderno assim se manifestou pelas 
suas elegias: "A elegia ovidiana é uma mulher um 
tanto leviana, que apparece ao poeta com o sorriso de 
amor nos labios, toda perfiimosa, tendo entre as mãos 
uma grinalda de murta, & qual, o pequeno defeito na- 
tural de ter u m  pé (pentainetro) menor do outro (o esa- 
metro-, não faz que augmentar suas graças". 

No grande poema epico "As metamorphoses" Ovi- 
dio funde em tudo as legendas myticas da antiguidade. 
Sente-se porém que o grande mundo classico está aca- 
bado. 

"VIRGLIO DEGLI ALTRI POETI ONORE E LUIIF:" 

Vergilio, ainda em vida foi cercado de admiração 
iiniversal. Uma vez em que seus versos foram recita- 
dos no theatro, os espectadores levantaram-se para ap- 
plaudir o poeta; como se costumava fazer á presenqa 
de Augusto. Uma esplendida aureola circundou sua 
cabeça na Idade Media; a sua fama agigantou-se na 
imaginação popular que nelle via o symbolo da scien- 
cia prophetici e da arte; a fiel imagem do maravillioso 
poder da antiguidade clazsica. Foi até venerado, como 
um magico milagroso. Por muitos seculos foi o pharol 



que indica sobre a estrada a passagem do tempo antigo 
ao moderno. 

Imitou nas Eglogas os idylios de Theocrito. Xas 
Georgicas canta a felicidade do agricultor, desperta o 
amor á vida campestre e agricola. 

Sua exposição é puramente romana, animada pur 
magnificas descripçóes e estupendos episodios. 

Com a Eneida quer dar um poema que possa igua- 
lar aos de Homero que lhe servem de modello. Pu- 
der-se-ia dizer, poeta de transição. 

SABEDORIA GREGA E JUIZO ROMANO 

Na soberba Roma, a juventude saúda Horacio como 
o maior dos Feus poetas; com justo orgulho gaba-se de 
ler por primeiro ousado entoar em cynthara italica um 
canto eolico; pede pois que lhe seja concedido o del- 
phico louro. 

Ellc gaza a vida porque sabe a arte de gozal-a, ho- 
meni inundano, conhece por experiencia as alegrias tu- 
multuosas da sociedade, mas prefere as mais calmas e 
trenquillas que a natureza offerece. Com mente sere- 
na e animo imperturbavel conduz felizmente ao porto 
sua pequena embarcaçáo atravez de escolhos e perigos; 
vê com olhos de piedosa ironia as fraquezas e os erros 
dos contemporaneos, reuniiido em si a sabedoria grega 
e o juizo pratico dos romanos. 

Horacio canta e depreca em jambicos commoveiites 
e vibrantes as ruinas de Roma e da Italia, esforçando- 
se por despertar em si os dotes de poeta civil. Em dois 
epódos descreve seu tormento: aos 25 annos desillu- 
dido e amargurado desespera da vida e da patria pelo 
que tem presenciado de feio e de mau. Náo crê no ar- 
rependimento dos homens e convida os Romanos e Ita- 
lianos a abandonarem a Patria e a procurarem sob ou- 
tro céu e outro clima. um repouso para as suas pa: ,xoes ." : 
6 a utopia da terra distanle e bemdita, onde os homem 
vivendo sem inveja e sem d6res poderão dar apparen- 
cia de verdade ao antigo sonho de um regresso á id'lde 
de ouro. 
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O principal caracteristico da originalidade de Ho- 
racio é a projecçSo da realidade na  forma: o poeta, 
extrahe a materia da obra, pela reflexão, depois de 
examinar a si proprio e os outros. O encanto produ- 
zido pela obra horaciana atravez dos seculos 6 que é 
verdadeira poesia; e como toda a verdadeira poesia, 
a!em da pura beileza formal, eleva o animo e nos faz 
sentir como nossa cada paixão do poeta, cada inspira- 
cão: cada idea. Existe um vestigio absolutamente pes- 
soal, na natureza do poeta: a constante coiitr:idição ei)- 
tre dois sentimentos quasi oppostos, que dominavam o 
seu animo. EIle é modesto, por natureza e educação; 
seu pae ensinou-lhe contentar-se com quanto a vida pode 
dar. A propria experiencia, rebatida pela yliilosophia 
epicurista por elle preferida, tinha-lhe feito ver na vida 
militas pessoas subir aos mais altos cumes e cahir de- 
pois na mais profunda miseria. Muitas cousas tinha 
visto: Cesar assassinado por obra dos conjurados; a 
sublevação de Bruto e a sanguinosa fuga de Phiiippes, 
a derreta e a maldição de Antonio, Cieopatra ,Sexto 
Pompeu; a Italia empobrecida, & mercê das querelas 
pariidarias; o renovamento operado por Octaviano na 
politica cesariana; a agricultura convertida em fonte 
de riqueza para os italianos; o restabelecimento da an- 
tiga religião; o reconhecimento da santidade na fami- 
lia; o reflorescimento da moral p t l i c a  e particular; a 
volta da paz tão desejada, nos campos, nas cidades e 
nos lares; o commercio retomar novo impulso. 4 gran- 
deza alcançada por Roma não constituia uma meta ines- 
cedivel. Mas somente uma etapa para uma grandeza 
ainda maior, para outras metas e outros destinos, da 
qual podia assegurar ao imperio, a universalida<le e o 
l>roscc~irr.ento indefinito atravez dos secnlss. Para is- 
&o, seria necessario que os homens melhornssem tanto 
individiial como collectivamente. A esse fim miravam 
as esforços de Augusto e dos qUe o secunda~.am na sua 



obra de restauração moral e de reiiovação civil. Ho- 
racio quiz ser um do. poetas de Roma, da nova Roma 
resurgida sobre as cinzas das ruinas e desejosa de li- 
bertar-se como potencia universal, em um mundo paci- 
ficado, enriquecido de todas as energias e forças mate-- 
riaes e moraes. Ao chegar ao apogeu da sua carreira 
politica, poude chamar-se o cantor da lyra romana. 
Antes jA bavia annunciado q u o s e u  nome seria celebre 
até que sobre o Capitolio subisse uma procissão de ta- 
citas Vestaes guiadas pelo pontií'ice: isto &: para a eter- 
nidade. Previu sua grandeza especialmente qilando 
foi por Augiisto encarregado officialmente de eom;~Ôr 
o canto para a renovacão do seculo; festa destinada em 
certo modo a fechar lima época e abrir unia nova 6ra. 
Junto ao carme official poude elevar um hyinrio á 
Apollo (IV.63 com o qual denominando-se "va'e" isto 
6,  poeta ineipirado directamente pela divindade. Fazia 
participar de sua gloria os moços e nioças a quem fosse 
incumbido de cantar o carme secular nas sagradas ce- 
rimonias sobre o Capitolio, cerimonias solemnes que 
lembra aos Romanos agora de novo habituados aos 
fastoa e aos recursos da siia antiga religiáo, outras fiin- 
eões veneraveis e não menos solemnes, pelas quaes o 
hymno fòra elevado aos Deuses pela obra de qucrn po- 
dia ser o fundador da poesia romana; refiro-nie aos 
hymnos de Livio Andronico e P. Licinio Tegula. E' pois 
que Roma, no pensamento de Horacio e Augusto assim 
como no de todos os Romanos teria eterna duraçáo; de 
modo que "l'almo sole non vedesse mai nulla piu grande 
dell'urbe", esta mesma imrnorta!idade e grandeza de- 
via ser penhor daquella de Horacio, que se sentia in- 
dissoluvelniente ligado aos factos da cidade. 

EIle via realisado os presagios da sua consagração 
poeiica, aquelle que imaginava, vaticinado por Melpo- 
mene, quando no seu berço de recem-nascido havia 
placidamente forrido (Carm. IV .3) ; ou ainda, quacdo 
creaiiça, milagrosamente, bando de pombas o cobrira 
de verdes folhas emquanto que elle estava adormecido 
sobre os barrancos do Volturno, para que nada viesse 
perturbar o seu somno. (Carm. 111.4). 
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C,ARACTER DA POESIA HORBCIBKA 

Ambição e modestia innata e consolidada com a 
educação, consistem a essencia e o caracter mais pe- 
culiar da poesia de Horacio. No seu animo ou na ex- 
pressão da sua poesia eucoiitra o contraste entre aquil- 
lo que e!le é, e o ambiente ein que elle vive, sem des- 
fazel-o e sem unificsl-o mas deixando-o vivo, até dar a 
sua arte duas expressóes diversas. Por isso nZo é de 
admirar de encontrar no poeta um seguaz do estoicis- 
mo, quando se trata de applicar uma doutrina iio estacio, 
e o epicurista quando se trata de exprimir uma nota 
de vida particular: é o homem que se deixá eiilevar 
pela grandiosidade do pheiioineno politico. Experinien- 
la a sedução e reconhece o valor ás antigas e esquecidas 
virtudes; sendo ao mesmo tempo o provincial de mo- 
destos desejos, e poucas necessidades. Esta caracteris- 
lica da originalidade horaciaiia 6 uma das mais interes- 
santes apparições da litteratura latina. 

O mesmo phenomeno, provocado pelo contraste dos 
dois lados fundamentaes de seu caracter, transpaiece 
no uso que elfe faz das, imagens. Em todz a obra' a 
verdadeira e firme originalidade resulta da fusão dos 
dois elementos, que parecem em contradição entre si: 
de um lado o seu realismo, derivado da natiireza c da 
ed'ucação; do outro lado, a phantasia poetica pela qaal 
era !evado a vaguear no mrindo da imaginação e era 
alimentada pela consciencia da nova grandeza de Ro- 
ma, e da politica de Augusto que sentia de modo tão 
profundo a ponto de esquecer por ella os ideaes da jii- 
ventude, a sua antiga aspiração a liberdade renubiica 
na e os seus impetos contra as guerras patricidas. 

HORACIO POETA UNIVERSAL DE RO3N 

Assim chegou a ser o verdadeiro e inspirado poeta 
universal de Roma, do que tinha sido muito mais mo- 



destamente, quando compunha as primeiras satyras e 
os primeiros epodos. 

I-Ioracio confiou na sua grandeza poetica. Seniin 
que esta grandeza llie seria reconheciea para a eterni- 
dade; principalmente por nierito da forma por elle 
usada coni a cpa! sabia de haver enriquecido a liiie- 
ratura do Lacio de um novo iiistmmento capaz de ex- 
primir a iiova vida da sociedade romana, aperfeiçoada 
eni todc~s seus aspectos: inteileciuaes, poiiiizos, religio- 
sos e nioraes. 

'u'a ode de despedida diz. "serei celebrado para a 
eteriiidade, porque fui o primeiro em adsptar os metros 
eolios em rythmos italicos. 

Horacio queria ser considerado: como sendo o con- 
tiniiador e o renovador dos grandes campeões da Ig- 
rica classica de Sapho e em modo particular de Alceu. 

Encontram-se assim nas odes os motivos politicos 
e sj:mpoiiacos de Alceu, e aquelles amorosos de Sapho, 
revivendo nelle os estimulos, as paixões, os incitameii- 
tos da antiga lyrica grega. Eutre Sapho e Alceu de 
um lado e Koracio de outro, existe um vacuo produzido 
pelo proprio Horacio, procurando fazer esquecer o qua:i- 
to devia aos alexandrinos. 

Percebia o seu primeiro e immortal merito de ter 
adaptado ao seu tempo, espiritos e formas da lgrica 
classica grega: por isto podia esquecer aquelle que o 
havia precedido: Catullo. 

Na despedida do 111 livro das odeç, escreve que o 
elogio dos vindouros não lhe faltará; "emquanto 81:- 
hisse =obre o Capitolio. atraz do pontifice, o tacito cor- 
tejo das Vestaes". Não é phrase gei~erica, mas refe- 
re-se a eternidade do Capitolio, de Roma e das siias 
sagradas cerimonias. 

Elle era conscio do sei? valor de poeta civil; con- 
cepção consolidada depois que Augusto o havia encar- 
regado officialmente de compor o carmo para a reno- 
vaçio do secalu. Sua palasra, por meio da dignidade 
fo rxa l  e nobreza de conceito, imprimiu-se profunda- 
mente no coração e no pensaineiito de todos os roma- 
lios on dnquelles que romananlente sentiam. Atlingi- 
da a fama, úbtido o reconhecimento dos contempora- 
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neos, vivendo em um periodo que na mocidade lhe 1;~- 
recia ser loucura esperar, dava livre expansão a tudo 
o que lhe dictava no animo a grandiosa renovação r'i* 
toda a vida de Roma; tanto nas letras conto :ia arte, 
na politica como nas relacães individuaes. 

Tinha visto realizado todos os soberbos sonhos. Era 
amado pelos amigos, admirado pelo povo. Vivia ao 
lado dos grandes: Augusto e Mecenas. Xada lhe fa!- 
tava; nada mais tinha a desejar. 

TAMBEM A MORTE MOSTRA-SE AMIGA 

A morte de Mecenas foi uma das grandes dores de 
sua vida: parecia que lhe faltasse a razão de sobrevl- 
ver, e morreu tambem. Ao mesmo tempo morrianh: 
aquelle que havia contribuido com a arte diplomatica a 
construir grande parte da gloria de Roma, e aquellc 
qiie havia cantado esta gloria. Morriam os dois ami- 
gos: o homem politico que conliecia as lettras e ama ;a 
a poesia e os litteratos; e o poeta tinha dato continuas 
e seguras provas de amizade fiel. 

Morriam ambos na firme convicção de terem vistr 
o renascimento de Roma e o seu reiiovamento para a 
eternidade, confiantes que a grandeza alcançada por 
Augusto nunca deveria estinguir-se. Não imaginavam 
que todo o edificio arduamente erigido pudesse de,- 
moronar. 

Desapparecendo, os dois, reuniam-se e ajuntavani- 
se na personalidade de Augusko. 

Talvez, no momento do seu traspasse mortal, Ho- 
racio visse ainda no derradeiro brilho dos olhos que se 
amorteciam, a procissão das virgens Vestaes subindo si- 
lenciosas sobre o Capitolio atraz do pontifice, como uiil 
symbolo da eternidade de Roma, como uma prova da 
sua gloria immortal, que sonhara e havia emfim al- 
cançado. 

Dahi a pouco tempo, sobre o Golgotha e O Mória, 
seriam consitmadas as maiores e mais suhlimes trage- 
dias na historia da humanidade Com dolcrosa angirs- 



tia olhar-se-á para a mina dos antigos ideaes e a des- 
truição do bello mundo antigo. 

O Christianismo compendiará e fundirá todas as 
antigas manifestações em uma religião universal, em 
Roma. 

Ia quale e il quale (a voler dir 10 vero) 
fur stabiliti per 10 loco santo, 
u' siede i1 successor de1 maggior Piero. 

Etoracio havia cantado para a renovação do s,eculo. 
Foi uma renovação grande e salutar. 

As correntes artisticas reluzirão fundidas por gran- 
des espiritos e titanicas consciencias. Michelangelo re- 
produzirá David, Moysés, Prophetas e Sybillas na abo- 
bada da Capella Sistina. 

Beetlioven terminar8 a gigantesca IX Synphonia, 
com alegria quasi bacchica, formando com a Com6dia 
de Daute e com a abobada da Sistina, a grande trilo- 
gia moderna das 3 artes. 

Oh! si se pxdesse compreliender a tranquillizadcra 
sabedoria desta syntliese, a verdadeira alegria! 

NIETZSCHE E G.4RDUCCI 

Frederico Nietzsche, o grande affirmador do valor 
da forea e da vida, supposto que consideradas no 
actnar-se de uma humanidade superior, amou e sentiu 
tão profundamente a poesia de Horacio, que para elle 
iienbuma outra teve o mesmo encanto artistico. 

Admirava aquelle mosaico de expressões, onde cada 
palavra, pelo som, pela collocação e conteudo, espalha 
a sua força; aquelle minimo de extensão corresponden- 
do a um miximo de energia. Diz elle: "Tudo isto é 
romano". 

Primeiro entre os bomens antigos, Epicuro desco 
hriu a alegria e a belleza da intimidade de viver. Desta 
intimidade I-Ioracio foi o primeiro poeta. Muitos ho- 
mens, desde Stí de Miranda até Pascoli, imitaram Ho- 
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racio, não só na poesia mas tambem na sabedoria de 
viver. 

A todos dirige ,uma palavra coiisoladora. 
Melhor do que t o d a  os outros poetas da antigui- 

dade, auxilia-nos elle a supportar a insupportavel vida. 
Quanto a expressão do temperamento historico la- 

tino é Carducci o melhor interprete do classiciemo mo- 
derno. 

Não se pode honrar mais dignamente o grande 
poeta da romanidade senão com as palavras de quem 
lhe for mais congenial, Carducci: 

Salute, o geiiti uinane affaticate! 
Tutto trapassa e nul!a prió morir. 
Noi troppo odiammo e sofferimmo. Amate. 
I1 mondo é bello e santo é l'avvenir. 

A GRANDE V6Z 

A Sybilla liavia annunciado o Messias, o grande 
rei, cuja palavra mais ardente do que o ouro fundido, 
cuja linguagem é aquella dos santos entre as fileiras çe- 
lestes. 

No Carme Secular, Horacio fazia os seguintes votos: 

Alme Sol, possis nihil urbe Roina 
visere maius ! 

No entanto, uma grande vóz annunciava tempos 
novos: era a vóz de Christo, pela qual será cumprida 
a profecia da Sybilla e os votos de Horacio. 





A SUPREMA HUMILHAÇÃO 
DE ANTONIO CARLOS 

Vicenfe Thernudo Lessn 

J OSE' Bonifacio, Antonio Carlos e Martiin Francisco. 
fundadores de dynastias, perpetuando os tres no- 
mes illustres, foram os patriarchas da era da inde- 

pendencia. 
Dir-se-ia uma reproducção de Abrahão, de Isaac e 

de Jacob, embora não representando tres gerações suc- 
cessivas como os patriarchas hebreus. 

Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Sil- 
va, sanlista, de 1773, era o do meio. Doutourou-se em 
Coimbra. Entrou na magistratura e deixou-se abrazar 
pelas paixões partidarias. Acompanhou os dous An- 
dradas nas vicissitudes da politica nacional. Foi des- 
embargador, deputado, senador e ministro do imperio 
e occupou posição de destaque nas luctas da indepen- 
dencia, do primeiro imperio, da regencia e do segundo 
imperio. Foi dos mais ardorosos na campanha da 
maioridade. Seu nome cercou-se de uma aureola de 
popularidade e de gloria 

Orçava Antonio Carlos pelos quarenta e dous an- 
nos quando o destino o levou ás plagas nordestinas, nos 
dias de D. João VI. Assim é que, em 1815, foi despa- 
chado para Olinda na qualidade de ouvidor, o primeiro 
a ser eleito para aquelle posto na comarca, no meimo 
anno em que o Brasil era elevado a categoria de reino. 



O magistrado paulista era de genio urreliatado e 
tempestuoso, como deu prova em varias occasiões. 

Antes de s e p i r  em Olinda fora madstrado em 
Juiz de Fóra, havendo-lhe sido imputada, com razUii 
o11 sem ella, a auctoria de iim homicidio. 

Tão disposto foi a cumprir o seu dever em Olinda, 
que affirmou ao prelado diocesano que nem mesmo da 
graça de Deus precisava para a administração da jus- 
tiça. Julgava-se nisso tão firme, que seu escrupulo foi 
ao ponto de rejeitar o presente de um quarto de leitúo 
que lhe offereceu o conego Sampaio, provisor do bis- 
pado. Deste modo queria mostrar a sua independen- 
cia, não devendo favores a ninguem. 

O dia de sua posse porém veiu a ser de verdadeiro 
azar. Desaboii nesse dia a velha ponte do Recife. Nes- 
se dia malquistou-se Antonio Carloa com o seu collega 
do Recife e com o juiz de fora da mesma comarca. 

Escrevendo depois a este ultimo na linguagem des- 
envolta que lhe era peculiar, dizia que, confrontando-o 
com e doutrina de Lavater, "apenas lhe concedia, na 
escala dos entes, um furo abaixo do jumento". 

Entretanto pairara nos ares a tempestade de 1817. 
Conspirava-se nas academias secretas como eram chn- 
madas as lojas niaçouicas. O grande panegyrista Pa- 
Jrc  Dias hlartins assim se externou então sobre Anto- 
nio Carlos: "Desde esta epoca todos olharam para o 
grande Andrada como para um dos grandes campeões 
da suspirada ventura - e não se enganaram; porque, 
ou de antemão professand,~ os mesmos principias ou 
attrahido e electrizado por el.les, não tardou~em fazer-se 
o mais insigne adepto ou, melhor, o mestre unico dos 
adeptos da doutrina democratica. Associado ás Aca- 
demias do Cabo e Paraizo, a sna mesma casa foi uma 
universidade e cada uma de suas correiçóes uma skrie 
de conquistas. Para dizer tudo nós lhe chamaremos 
uma Academia ambulante". 

Com este ardor caracteristicu, o ouvidor de Olinda 
adheriu á revolução de março. Foi logo nomeado con- 
selheiro de estado e, com a capacidade juridica de qiie 
era qualificado, veiu a ser o compilador das leis orga- 



nicas e a "mola real" do governo, na express50 do Pe. 
Martins. 

Mel10 Moraes registra duas cartas de Antonio Car- 
los, neste periodo, a seus irmãos José Bonifacio e Mar- 
tim Francisco, em que revela as suas sympat'i' . ias e o 
seu apego as idéas republicanas. 

Infelizmente Antonio Carlos náo mostrou sempre a 
mesma firmeza de convicções. Quando empallideceu 
o sol da liberdade e o ouvidor de Olinda se viu nas 
garras da Alçada, nos interrogatorios a que foi submet- 
?ido, procurou attenuar a sua responsabilidade, descar- 
regando a culpa sobre os companheiros. Foi muito 
além, na reacção do desaleiito, renegando o ideal pelo 
qual havia combatido. Facto lamentavel foi este por 
parte do grande Andrada, nu que muito desabonou o 
seu caracter de patriota. Bem longe esteve então de 
Rliguelinho e de um Roma. 

Elle, de feito, se compromettera bastante, muito 
mais do que os outros quatro membros do conselho 
consultivo, ou conselho de estado, que eram o dicciona- 
rista Moraes e Silva, o deão Portugal, o doutor Caldas 
e o negociante Gervasio Pires. Por mais que se pro- 
curasse isentar da  responsabilidade, ninguem creria 
nisso facilmente. 

Naquella tarde sombria de 19 de maio deu-se o 
exodo dos patriotas do Recife, tendo a frente o estoico 
dictador Domingos Theotonio. No engenho Paiilista 
todos se dispersaram e Antonio Ca~los,  que caminhava 
tristemente ao lado delles, vae entregar-se á prisão em 
Iguarasu, de onde o conduziram ao Recife, á fortaleza 
das Cinco Pontas. 

Dahi segue na leva dos trinta prisioneiros do brigue 
Mercurio. Não conta elle mais com a vida nas appre- 
Iiensões do momento. Por isso, ao deitar o brigue an- 
coras na Bahia, chama cle parte Antonio Carlos a Muniz 
Tavares, o futuro historiador da revolução, e diz-lhe: 
"Amigo, os meus dias estão contados. Tomae este re- 
logio de ouro. Vós talvez tornareis á vossa, patria. 
Quando realizar-se essa fortuna, que cardealmente vos 
desejo, tratae de  remettel-o a meu irmão, o Coronel 
Martim Francisco, dizendo-lhe que é tudo quanto me 



resta. Que elle o receba e conserve como penhor do 
extremoso amor que ihe consagro". 

Então tres dos prisioneiros foram destacados, Pe- 
droso, José Mariano e Antonio Carlos, sendo encerrados 
em cubiculos separados, inteiramente nús e com gri- 
Ihóes aos pés e ao pescoço. Os demais não os vendo 
no grupo cuidavam j& que haviam sido levados ao siip- 
plicio. Pareciam confirmar-se as sinistras apprehen- 
sões. 

Resignado e prompto a offerecer-se em sacrificio, 
compõe então Antonio Carlos seu famoso soneto, i n s  
pirado hymuo a liberdade: 

"Sagrada emanação da divindade, 
Aqui do cadafalso eu te saulo; 
Nem com tormentos nem revezes mudo, 
Fui teu voto e o sou, 6 liberdade! 

Pode a vida. feroz brutalidade, 
Arrancar-me um tormento mais agudo; 
Porém zomba do despota sanhudo 
De minha alma a nativa dignidade. 

Livre nasci, vivi e livre espero 
Encerrar-me na fria sepultura, 
Onde o imlierio não tem mando severo. 

Nem da morte a medonha catadura 
Incutir pode horrer num peito fero, 
Que aos fracos tão sómeute a morte é dura." 

... 
Felizmente, porém, não se realizaram as sombrias 

previsões e Muniz Tavares não se viu constrangido a 
entregar a Martim Francisco o relogio de ouro do ca- 

. , rinhoso Antonio Carlos. 
Vinte e oito annos restavam, comtudo, ao ouvidor 

. i ... de Olinda. O Mirabeau brasileiro teria ainda de der- 
ramar torrentes de eloquencia por muitos annos no 
Parlamento. 



No dia em que Antonio Carlos leria de ser trans- 
portado da fortaleza dcs Cinca Pontas para o brigue 
Mercurio, deu-se uma scena cgriosa; 

A realeza queria pôr em destaque o crime dos re- 
beldes e não lhe falta-iam apaniguados para realçar a 
enscenação. 

Gm forte destacamento guarda o?, prisioneiros e a 
banda militar se faz ouvir. Vão e!les ~ol idxsel i te  li- 
gados com cordas. Quatro, porém, seguzm cdeante, em 
grilhões, corrente ao pescoço e cabeça descoberta. 

Os quatro da deanteira são pessoes de qualidade. 
Dois são ~nilitares: Pedroso, capitão de artilharia, Vue, 
no I ~ i m i n t ~ o  G de marco, mandara fazer fogo sohre 
Alexandre Thomaz, tenerite-coronel portuguez; o oiiiro 
e o tencnte Josk Mariano, mais tarde pre;idcnte rio Çea- 
ra  e de Santa Catharina, que, secundando o golpe do 
Leáo Coroado, acaba de despachar o brigadeiro Manoel 
Joaquim. Um é sacerdote, o lege~idario Frei Canecr, 
futuro martyr da Confederação do Equador. O quar- 
to finalmente 4 o deuembargador Antonio Carlos, ouvi- 
dar  de Olinda, homem instruido e orador famoso. 

Percorre as ruas o lugubre prestito no meio do 
pranto das esposos, das filhas, doe, parentes, dos anii- 
gos. Do outro lado exu!ta a gentalha portugueza, co- 
brindo de baldões os patriotas. 

A suprema hiimilhaçáo de Antonio Carlos verifi- 
cara-se quando vinha conduzido como prisioneiro de 
guerra. Ao entrsr no Recife, em mangas de camisa e 
quasi descalw, preso e algemado, foi victima do escnr- 
neo e dos. insultos da plehe. Do seu palacio o almiran- 
te Rodrigo Lobo nenhuma restricção oppoz a taes ex- 
cessos da gentalha. 

Sereno e resignado, limitava-se o patriota a pedir 
que não fizessem molecagens. Reproduziu-se então a 
scei:1 do leão invalido da fabula, ao qual o asno em 
desprezo escouceou. Foi quando, diz Meilo Moraes, no 
meio das injurias da canalha, in-ompeu de uma loja um 
sordido caixeiro, trazendo comsigo wn gato morto, em 
eedado de putrefação. Atira então o animal immundo 
as faces respeitaveis do preclaro desembargador. 



Era o requinte da humilhação! 
Pernambuco porém não se esqueceu da divida para 

com o paulista Antonio Carlos. 
Foi isso em 1845. O excelso paladino ia já pelos 

setenta e dous annos de trabalhos e de glorias. Era o 
unico Andrada sobrevivente. Dá-se eníão uma vaga 
na representação senatorial e Pernambuco distingue o 
antigo ouvidor de Olinda, enviando-o ao senado do 
imperio. 

Era bem propicia a occasião. O senador Antonio 
CarIos era escolhido em m a r p  e faUecia em dezemhro 
daquelle anno. 

Pernambuco e S. Paulo davam-se as mãos. 



AMADOR BUENO 
O ACLAMADO 

Aureliario Leife 

NASCIMWTO, MORTE E SEPULTURA. 

I 

Embora houvesse eu chamado romance a meu 
recente livro "Amador Bueno - o Aclamado , pro- 
curei enriquecê-lo de minucias quanto possível exatas 
da biografia do maiór vulto colonial paulista do sé- 
culo XWI. Entretanto. alguns desses trapos, ligeira- 
ramente esboçados, bem merecem melhor desenvolvi- 
mento. 

O nascimento, m0rte e sepultura de Amador Bue- 
no estão nesse9 casos. 

No relativo aos trés factos s j cronistas das coisas 
vetustas de S. Paulo se vêm mmtrando duma digere- 
ção que toca A s  lindes da avareza informativa. 

O pr&prio Sr. Afonso Taunay, cuja obra se apre- 
senta vasta e pormenorizada, honesta e inteligente, não 
desejou por desventura penetrar até a esses somemos da 
existência do viceniino que recusou a corôa de rei. E 
ningukm poderia tenta-lo melhor, pois é o autor da 
"Histeria das Bandeiras" o mais prLtico piloto do pas- 
sado colonial pauata. Ninguém como êle conhece os 
meandros labirinlicos e, portanto a verdadeíra rota, 
para se apartar a qualquer ponto obsèuro da nossa 
curiosa c i n t m a  vida primeva. 



Lastimemos a incuria, sem a mais leve iiltenção de 
censura ao grande historiador citado nominalmente. 
cuja operosidade aiias não merece reparo nenhum, por- 
que, perene como é, constitue, eni verdade, nos dias 
correntes, real enoorajamento aos que sentem que nau 
se desperdiça o tempo dedicado a trabalhos dessa ordem. 

Eu mesmo, que aqui estou com a minha pena agres- 
te em punho, se n5o fara tão forte estimulo no exemplo 
de nossos melhores espiritos, ja  haveria abandonado por 
completo o procurar encher o meu lazer no estudo de 
assuntos como este, tão pouco interessantes á hora in- 
quieta por que passa o mundo. . . 

-Mas, não seria licito ficar na exemplificação lem- 
brada, limitando-me a nomeá-la ou a titulá-la. Assim, 
vou aborda-la com todos os conhecimentos da minha 
minguada cultura, convencido de que me excusarão d11 

peu.. . 
Quando nasceu Amador Bueno? E' o primeiro que- 

sito que ouso formular e passar a responder. 
Vem a talho lembrar, neate~passo, quanto têm clau- 

dicado, sobretudo em datas. os vélbos cronistas. Se 
isso se patenteia frequentemente a,quem gaste a paci- 
ência na leitura dos amarelentos e rendados papeis dos 
nossos arquivos, não se deve proscrever uma data se- 
não quando ela haja sido corrigida autênticenlente. 

Ora, não me consta até hoje que. viesse alguem 
doeumentalmente arguir de estar equivocado Azevedo 
Marques, quando informa haver Bartolomeo Bueno se 
casado com Maria Pires, filha de Salvador Pires e de 
Micia-assu, trineta do cacique Piquerobi, em 1.571, ou 
seja no mesmo ano em que o nubente com o seti pai 
Francisco Ramires de Porros se averituraram na mu- 
dança da pomposa Sevilha, da qual os espanhois diziam: 
"Quem não viu Seviiha não viu maravilha", para a 
humilde e semi-bárbara S. Paulo. 

O sr. Carvalho Franco narra que Bartolomeu apor- 
tou a S. Pa~ilo em 1583, desertado da expedição de Dio- 
go Valdés ao estreito de Magalhães. O sr. Américo 
Moura diz que Bartolomeu declarara ter vindo aos 1580. 
mais ou menos; e repetindo talvez Silva Leme. que 



da, alias acertadamente, a entrada de Bartolomeu em 
1571, regista o casamento do sevilhano só em 1590. Xe- 
nhum tem razãc. Na "Nobiliarquia Paulistana", que 

'o  sr. Afonso Taunay fez estampar na Revista do Inst. 
Histórico do Brasil, tomo unico de 1926, lá está, á pagi- 
na 58, baseado em "Carfa da  prov. da Fazenda, livro de 
reg. n. 2, titulo 1602 até 767", a chegada de Bartolomeu 
a S. Paulo, em 1571. Pedro Taqiies e Azevedo Marques 
continuam pois de pé. Nenhuma prava capaz de der- 
rubar a afirmação de ambos, tão fortemente documen- 
tada, apareceu até hoje em letra de forma. 

Tomando legitimamente, pois, como ponto de par- 
tida essa eféméride, já em 1572, fatalmente, aquele casal 
deitaria ao mundo o seu primeiro filho. 

Quem foi êle? 
Sem duvida, Amador Bueno. 
Tudo o revela. 
A ascendência hierarquica de Amador sobre a ir- 

mandade apresenta-se notória. E essa predominancia 
dava-se, antigamente e até agóra, nas estirpes patriar- 
cais, pelo facto exclusivo da idade superior. O filho 
mais vélho em todas as grandes e bem constituidas 
familias representa tradicionalmente a autoridade pa- 
terna na falta temporária ou definitiva do chefe da 
casa. 

Acresça-se que o vélho Bartolomeu comparecia 
sempre nos grandes acontecimentos da vila acompanha- 
do do filho Amador. Assim foi na sessão célebre de 
1612, em que ambos assinaram perante o Concêlho e 
Câmara a acta de reclamações contra a interferência 
dos padres jesuitas nas relações dos paulistas com os 
selvicolas. 

Sobram ainda outros indices. 
Anteriormente, aos 1611, por exemplo, pai e filho 

ja pediam terras ao capitão-loco-tenente de São Vicen- 
te, alegando'grande pr6le. Quem se der ao trabalho de 
ler "Seamarias", vol. I, publicado pelo Arquivo do Es- 
4ad0, encontrará, á pag. 145, Amador Bueno recebendo 
ainda do procurador de Lopo de Souza (este aliás já 
falecera em 1610 e da morte não tivera conhecimento o 
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~rocurador)  uma légua de chão, além do Anhembi 
(Tietê). para nela instalar filhos e filhas: 

" . . . faço saber e m  como por Amador Bueno mo- 
rador na vila de São Paulo e qzre era casado e tem filhos 
e filhas e que não tem terras e m  que possa agasalhar- 
se e está informado que junto a Marialueres doria viu- 
va mulher que foi de Manuel Eianes janto a São Miguel 
aldeia dos indios estão terras deuoluto pedindo-me lhe 
fizesse mercê de lhe dar uma legua de terras junto ií 
dita Marialueres . . ." 

". ..a qual dita carta dada de terras eu Diogo de 
Onhate escrivão da fazenpa de S u a  Magestade nesta 
capitania de São Vicente fiz trasladar da propria que 
fornei á parte e vae na verdade e o concertei com João 
de Onhate meu filho que serve meus officios por minha 
ausencia por poder que para isso tenho do senhor go- 
vernador geral dom Francisco de Souza e o dito con- 
certo assignamos e m  Santos a quinze de m a r ~ o  de mil 
e seiscentos e onze anos". 

Com relaçáo a outros filhos do velho Bartolomeu. 
se três faleceram antes de Amador, como Rartholomeu, 
Francisco - pai do Anhanguer a- e Jerónimo. os -dois 
ultimos morreram na guerra contra o gentio e seus alia- 
dos, respectivamente, e m  1638 e 1644, o que denota alem 
disso cncoritrarein-se ainda 21 I!>OS ,.nl idade vil.~l. ,\ma- 
dor n esse tempo (Inventarii~ (1- Francisco Buciio) :11e- 
gava velhice, para se eximir da tutela dcs órfãos fi- 
cados. De Bartolomeu Bueno, o moto, que apenas pelo 
nome herdado tinha a probabilidade de ser o filho mais 
velho, sabe-se que só contraiu nupcias, pela vez pri- 
meira, aos 1630. Mais ou menos, nessa época, Amador 
já possuiri descendentes casados. , , 

Com relação ás 3 irmãs de Amador, surgem razões 
semelhantes. Mécia ainda vivia, em1668. bsabel ca 
sava-se pela 2.' vez, e m  1637. E de Maria, o filho mais 
vélho - Pedro da Rocha Pimentel, só tomaria estado. 
e m  1663, quando Amador, se vivesse até lá, daria já 
a bençáo a oisnetos, entre êles quicá Amador Bueno da 
Veiga, o futuro chefe da expedição paulista contra os 
"emboaban". 



Deviam pois todas elas ser bem mais novas do 
que o "Aclamado". 

Resta cómo argumento valioso a disposição em 
que os linhagistas clássicos. Pedm Taques, M. E. Aze- 
vedo Marques e L. G. da Silva Leme, enumeram a pró- 
le do sevilhano Bartolomeu, composta de 4 varões e 
3 mulheres. Se não se mostram de acordo na ordem 
dos nomes, colocam harmonicamente Amador na ca 
beça dos 7 irmãos. 

Ora, se Amador Bueno foi o primeiro filho e seus 
pais se casaram em 1571, não se praticará leviandade 
no concluir-se que êle veio ao mundo aos 1572. 

Atribuir outra data a ésse nascimento é amar de- 
masiadamente a fantasia. 

Posso passar agóra, em outro ensaio, ao segundo 
quesito : 

Quando e, logo, com que idade teria morrido Ama- 
dor Bueno? 

QUANDO E COM QUE IDADE MORREU AMADOR 
BUENO - O ACLAMADO? 

Uma advertência se impõe de inicio. Nenhum 
vulto colonial parece tão falho de documentação bio- 
grafica como o primogenito de Bartolomeu Bueno. Ao 
que se deverá essa lacuna? O'bra de puro acaso ou sone- 
gação intencionada, no interesse de tornar cada vez 
menos estudada a sua vida, votada, talvez por vélhos 
ódios, ao esquecimento? 

Amador Bueno e sua familia tiveram contra eles a 
inimizade dos poderosos espanhois e dos jesuitas, cer- 
tamente mais poderosos ainda. Aos primeiros negou 
êle a sua cabêça grisalha para uma corôa forrada de 
espinhos e fadada a puro jogo nas mãos castelhanas. 
Aos segundos, aos quais inegavelmnete o Brasil muito 
deve, êle expulsou pessoalmente da vila de S. Paulo. 
Qs primeiros passaram no seu justo rancor. Mas os 
segundos são impessoais e eternos, não tem pretkrito, 



- vivem sempre para as suas afeiçóes e antipatirs.. . u 
são eles os senhores dos nossos melhores arquivos, a 
ponto de Capistrano de Abreu efirmar que só se pode 
escrever com exatidão a histbria do Brasil depois de 
ser tracada a história da Companhia de Jesus. 

A' falta de melh6r documen:açáo está-se edstrito 
ao que os nossos escassos livros e cartórios de registo 
puderam guardar. E apresenta-se tiido tão diminuto, 
fragmentário e apagado! De maneira que os calculos 
têm que ser apreciados na relatividade da pobreza de 
nossos arquivos. 

Baseados neles, pode-s,e inferir que Amador Biieiio 
morreu abeirando-se dos 80 anos, entre 1646' e 16W. A 
validade dessa conclusão terminara, claro, no dia em 
que, á luz de outra comprovaçio, se demonstre tese 
diferente. 

Já se deu por verificado, no primeiro capitulo des- 
ta série, o nascimento de Amador, em 1572. Iniciou êle 
a vida publica nos fine da existência de seu pai. Atin-. 
giu os melhóres postos, lógo depois de 1620, como verda- 
deiro sucessor do vélho Barlolomeu Bueno. Quanto a 
estas afirmações, não há dúvidas na história. 

Finalmente, aos 1638, já tendo passado pelo* cargos 
de juiz ordinário, ouvidor, administrador das rendas e 
governador, galgava também a idade da velhice, E' o 
próprio Amador quem a alega perante o juiz de órfãos, 
que não passava do seu genro D. Francisco Ren- 
don de Quevedo. Azevedo Marques narra erradamen- 
te o facto como tendo-se dado em 18 de Outubro de 
1649. 

Mas fale o próprio termo dos autos forenses (Vol. 
XIV de Invents. e Testos., fls. 14) : 

"Aos uinte dias do mês de nouebro de mil e seiscen- 
tos e trinta e oito anos pelo juiz dds orfáos dom Fran- 
cisco Rendon de Quevedo foi mandado vir perante si a 
Amador Bueno tio dos orfáos filhos do defunto Fran- 
cisco Bueno para lhe dar  juramenfo para ser curador 
do:: ditos orfáos e aparecendo ante elle dito juiz dos 
orfüos em presença de mim escriuáo o dito Amador 
Bneno por elle foi dito que elle era curador dos orfãos 
filhos do defunto Bartolomeu Bueno seu irmão E ERA 



HORIEM VE'LHO E CARREGADO e nãe podia podia 
S P ~  czlrador dos ditos orfã3s e que somente pela obriga- 
çáo que tinha aos orfãos somente seria curador em- 
quanto se fazia o inuentdrio e se fizessem partilhas e 
acabwse o inventário e que depois fizesse elle dito juiz 
dos orfãos outro curador o que uisto pelo dito juiz assim 
o houve por bem e lhe dei1 o juramento dos Snntos 
Euanqelhos ao dito Amador Bueno para que fosse cura- 
dor dos ditos orfáos emquanto se fazia este inventário 
e parfilhas e até se acabar para como curador procurar 
pelos ditos orfãos e por sua fazenda elle recebe11 jura- 
mento e prometteu fazer officio de curador na forma 
sobredita e assignou com o juiz e eu Ambrosio Pereira 
escrivão que escreui - Quebebo - Amador Bueno". 

Mas, que é um homem vélho? A velhice, principal- 
mente para aqueles rudes seres de dura fibra do pas- 
sado paulista, e m  que septuagenarios como Manuel Pre- 
to e Fernão Dias Pais chefiavam expedições cklebres. 
não começava senão depois dos 60 anos. 

Seria pois, entáo, a idade de Amador, que nascera 
e m  1572, de 66 anos U m  dado confirma plenamente 
o outro. 

Não nego que chegue a expressóes como estas, 
quem folhear adiante esse mesmo inventario: 

" . . .porquanto elle (Amador) tinha outra tutoria 
e curadoria de seus sobrinhos filhos que foram do de- 
f m t o  Bartolomeu Bueno e não podia acudir a tanto 
além de que Sua Magestade o excusaun de dita cura- 
doria por.. . . filhos todos menores e conforme a Orde- 
nacão do liuro quarto titulo. . . . . . e quatro o excusaua 
Sua Magestade o que uisto pelo dito juiz mandou que 
se lhe torna~se seu requerimento e se lhe fizesse conclu- 
so Ambrosio Pereira escriuáo que o escrevi - Quebebo 
- Amador Bumo" (fls. 25). 

Advertir-se-há não ser wmum que um homem de 
66 anos possuisse ainda fiihos menores. Pode não ser 
comum, mas não é impossivel, sobretudo aos casais ds  
entáo, haverem tidos f i o s  mcnores, muitas vezes mais 
moços que 03 próprios netos. 

Surgem entretanto outras varias hipóteses que aju- 
d a m  a derrubar a objeção entre elas duas respeitaueis. 



Existe dociimentação de que o casamento de Ama- 
dor com Bernarda Camacho, filha de Domingos Luis, 
de cuja mulher descendem os nove filhos registados 
pelos linhagistas, houvesse sido em primeiras nupcias? 
Parecera acaso absurdo que Amador se tivesse casado 
antes disso com outra mulher a qual Ihe não deixasse 
filhos? A história nada refere. Mas o que a história 
ignora' deixaria de ocorrer? 

A segunda hipbtese seria Amador e Bernarda 
perderem os seus primeiros filhos na infancia ou não 
os haverem procriado nos primeiros anos de casados. 
De iim e outro caso sempre a humanidade abundoii. 

Mas, se Amador atingira os 66 anos em 1638, pela 
rua aclamação oontava quase a bela soma de 70 ja- 
neiros. 

Só essa ancianidade, ao lado de outras causas me- 
nos importantes, justificaria a sua retirada da vida so- 
cial e po!itica da capifania, após a sua recusa ao trono 
de rei de S. Paulo. 

Raras vezes topa-se com a grande figura colonja1 
depois de 1 de Abril de 1841. A íiltima passagem eni 
que se pode vê-lo é em 1646, quando êle assiste ao tes- 
tamento de sua filha Maria, casada com o fidalgo D. 
João Rendon, irmão do seu outro genro da mesma fa- 
milia castdhana. Dai em diante não consegiii dar 
jamais com seu nome em nenhum papel antigo. Em 
compensação, no dia de ano bom de 1650, saiu dos 
pelouros abertos a eleição de seu filho Amador Bue- 
no - "o moço", para juiz ordinkrio. Vai aqui, na pró- 
pria grafia da época e até com as saias abreviaturas 
earacteristicas, o t ê m  exato, que figura no L. V., pag. 
403, das Actas da Câmara: 

"Ao primeiro dia do mes de janro de mil seis ceri- 
tos e sincoenta nesta uilla de são paul10 da cappitanicc 
de são uicente na cara da camera della se ajuntarão os 
juizes ordinarios do anno passado gregorio joseph de  
moraes e ãtonio de siqueira de  mendossa e ureadores 
domingos teixeira cide e ãtonio de caldas fel10 e pro- 
curador do concelho belchior barreiros para effeito de 
se abrir o peltouro dos officiaes que este prezente anno 



an de server na republica pera o que mandarão vir 
dito sr ãte si a arca dos pellouroâ e abrir60 e tirou o 
juis mais uellzo gregorio jozeph os pellouros e os bara- 
lhou e m  hú  chapeo e mandou chamar h ú  menislo O 

qrtal tirou h ú  dos ditos pellonros e abrindo0 o dito juis 
achou sairem por juis AMADOR BUINO O MOS0 rnigel 
rodriges garssia e por ureadores estevão sanches fran- 
risco de bairros bernarro sanches de aguiar e procura- 
dor do concelho simão lopes fernandes de que manda- 
rão fazer este termo q. asinaro manoel de amara1 PS- 
crivão da camem o ~screui  - gregorio jozé - Ant." 
siqra. - Ant.0 de Caldas te110 - Dos. teixeira cide - 
Belchior barreiros". 

Observe-se agora atentamentéque, a partir desse 
momento, Amador Bueno, " o  moso", que nunca se 
assinou sem êste distintivo, passou apenas a firmar-se e 
a ser chamado Amador Bueno. E' que forçosamente 
já desaparecera da vida o "Aclamado". 

Significa isto que o falecimento de Amador Bue- 
no, o "Aclamado", salvo prova e m  contrário, ocorre0 
entre 1646 e 1650, quando êle se abeirava dos 80 annos. 

Equivocados pois considero todas as efemérides 
repetidas por alguns jornais que assinalam a morte do 
vélho Amador, Bneno, aos 13 de Março de 1683. Quem 
deixou de existir nessa data foi Amador Bueno - " o  
moço" ou " o  segundo", sabre que não paira nenhuma 
duvida. 

Resta saber-se, o que farei e m  seguida, onde foi 
sepultado o grande ancião. 

ONDE FOI SEPULTADO AMADOR BUENO 
- O ACLAMADO? 

111 . . 

Antigamente, durante o longo periodo wlonial, 
sepultavam-se as pessBas gradas nos templos religiosos, 
quando se tornava possivel o transporte dos despojos. 
Peões, escravos e indios, ordinariamente, se enterra- 
vam no ~ r d n r i o  camao. iunto donde a vida se Dartia. . A - . "  
E m  raros casos, e m  de-redor das capelas e igrejas. 



Em S. Paulo era assim A não ser o episodio dra- 
matico de Fernão Dias Pais, cujo corpo, previamenle 
carbonizado por processo indigena, se trouxe do renio- 
to s ~ ~ n i d o u r o  para a abzdia de S. Bento, os paulisias, 
em geral, ficavam inhumados, quando no sertão, á bei- 
ra dos rios ou nas abas dos morros. 

Só após Iresentos anos de existência, ou seja em 
1858, já reinando o excelso D. Pedro 11, S. Paulo teve 
pronta a sua primeira necrópole - Consolação. Na 
verdade, desde 1798, o governo de Lisboa recomendava 
aos bispos brasileiros que promovessem a constru~ão 
de cemitbrios separados dos templos para evitar os ma- 
les advindos. C o m a  ~ e p u b p c a ~  em 1890, separando-se 
a igreja do estado, entregaram-se os cemitérios á s  muni- 
ci:~alidades. 

Ma?, todos os templos de S. Paulo, mesmo capelas 
c ermidss, -costumavam guardar os restos mortais fie 
seus devotos. Até o ano de 1610, as igrejas de Nossa 
Senhora do 'Carmo, do CoGgio dos Jesiiitas e a Ma- 
@iz. eram as mais procurad.?~ para a morada eterna 
dos antigos paniistas. A primitiva abadiasinha de S ,  
Bento, a capela da Misericordia e as ermidas de San- 
tc Antonio e Nossa Senhora da Luz raramente recebiam 
defuntos.-'-- - . 

De 1642. em diante, a igreja de S. Francisco passou 
a fazer grande concurrência ás demais casas religiosas. 
Não se objecte que êsse prédio ainda não existia, como 
corre por ai. Lucrecia Leme, mulher de Fernáo Dias 
Pais, aos 1643, determinava em testamento, feito e as- 
sinado a seu rogo (ela não sabia escrever) por Fran- 
cisco Vélho de Morais: 

"Primeiramente quero e sou contente que leuan- 
do-me Deus desta uida, meu corpo seja sepitlfado nu 
igreja do bernauenturado S. Francisco e em srii hábito 
o qual pedirão aos seus religiosos me façam a caridade 
de dá-lo para isso". - Inu. e Tesfos. - uoI. XIV, pag. 313. 

O que existe de real é crie só -9s 1789 se trouxe 
São Francisco atk ao alinhamento da Ordem 3.*. Esta 
última data mostra-se aliás visivel sobre o alto batente 
de granito da porta principal de entrada. 



Amador Bueno - o aclamado, faleceu entre 15% 
e l("j0, como deixei demonstrado no capitulo anterior. 
Figura de tamanha importancia, maior entre todos os 
seus cr;ntempoí.aneos, si, poderia kjer sepiiltado n:;m 
dos cinco grandes templos da vil-, de S. Paulo: Matriz 
Jesuitas, São Francisco, Canno OU S. Bento, êste, n5o 
pela proporção do prédio, que era pequeno e humilde, -~ 
mas pelo prestigio da ordem. Nas capeias e ermidas 
costumavam ser recolhidas quase sb os seus construlo- 
res. E Amador não o foi de nenhuma. 

Percorramos os grandes templos da vila de S. I'aii- 
lo em busca dos despojos da preclara figura colonir.1. 

Na igreja dos Jesuiias, de forma nenhuma o Acla- 
mado se inhumaria, porque, desde 1640 até 1653, ela 
e colégio anexo estiveram fechados eni conseqiiencia 
do destêrro de seus operosos sacerdotes. Estivermi 
niio só fechados, mas até abandonados e roinosos. Xas , 
actas do Concêlho e Câmara dos, meados do século SVII 
reclamou-se contra êsse desleixo qiie dava em resul- 
tado haverem se tornado ambos em esconderijo: de 
vagabundos e malfeitores que praticavam ali dentro 
sceiias despudorosas.. . Alem do mais. acabaram os 
membros da Companhia inimigos fidagais de Amador 
Bueno e sua familia, que tomaram magna prrte na 
expulsão wfrida por aqueles reverendos padres. 

Na igreja matriz, por motivos semelhantes, não Fe 
teria recolhido os despojos do homem qi;,. 1 -  recusou uma 
o r ó a  de rei. Pois, os vigarios da época, Padre Manuel 
Nunes, primeiro, depois Padre Homem Albernaz, se 
mostraram vivamente solidêrios com os inacianos e che- 
garam a excomungar os paulistas da grei amadoriana. 

De maneira que, excluidas as duas mencionadas, 
sobram as três igrejas: Carmo, S. Bento e São Francisco. 

No Carmo, a êsse tempo, iam dormir o último sono 
de preferência as damas e donzelas paulistanas. Re- 
corra-se aos inventArios da 6poca e se ver& 

Acresce a favor dos dois outros prestigiosos tem- 
plos: São Bento e São Fras~cisco, que ambos, no grave 
e longo conflito dos vicentinos com os discipulos de 
Santo Inacio, s,e pos!arem ao lado dos rudes nativos, 



tendo por suas atitudes sofrido até severa incriminaçáo 
dos reverendos padres expulsos. 

Tudo está pois a demonslrar que Amador Bueno, 
em seu testamento, de que lastimavelmente nunca apa- 
receu noticia, determinaria sem duvida que o seu cor- 
po baixasse á sepultura numa destas duas igrejas: São 
Bento ou São Francisco. 

E esta não foi outra que a deS. Francisco. Afluem 
razões gara isto. A abadia de São Bento, desde três 
ou quatro anos atraz, estava condenada a desaparecer, 
para dar lugar, de 1650 em diante, ao templo que os 
frades beneditinos conseguiram da devoção de Fernão 
Dias Pais construir. Nessa igreja, chegada até êste 
séc:ilo, sepultou-se como já referi e é sabido, o cada- 
ver do Caçador de Esmeraldas, conduzido, cheio de 
peripecias, desde os confins das Minas Gerais recem- 
nascidas até á vila de S. Paulo, ai pelo ano de 1680 

Será dificil ou quiçá impossivel a quem percorra 
os vélhos testamentos dos paulistas encontrar, de 1640 
a 1660, um só individuo determinando o seu enlerra- 
inento na abadia beneditina. Entretanto, isso acontece, 
frequentemente, aos depoia de 1660, quando o novo 
templo ultimou a sua construção. 

Mas não só por exclusão se  uliega a inferir que o 
corpo do ''Aclamado" tenha sido recolhido em São 
Francisco, Concorrem mqtivos próprios. Ajunte-se, 
por exemplo, que Dona Maria, esposa de D. João Mateus 
Rendon, no seu testamento lavrado em 1646. assistida 
de seu próprio pai Amador Bueno, indicando então a 
preferencia da familia pela vasta casa franciscana, fez 
escrever: 

"Peço que meu corpo seja enferrado quando Deus 
for seruido leuar-me na igreja de São Francisco e no si8u 
hábito. . . . guardião me queira conceder a . . . . .fura9'. 
(Testos. vol. XIV, pag. 431). 

Não se confunda a igreja de São Francisco com a 
sua irmã gemea Ordem 3a de S. Francisco da Peni- 
tencia, que é menos velha. Nesta, ainda hoje intacta. 
recolheram-se, até 1858, inumeros membros da confra- 
ria, entre os quais o regente Padre Antonio Feijó (dali 
transportado recentemente para a cripta da nova Ca- 



tedral) e o Brigadeiro Tobias, bem assim várias nutras 
figuras dos fins da Colonia e do começo do Imperio A 
capela dos jazigos que guarda as sepulturas dos vilhos 
irmãos da Ordem 30, a qual se apresenta muito bem 
consenada, s6 foi constniida quando, em 1787, se pu- 
xou o antigo templo ate ao alinhamento a ~ f u d .  

A igreja de São Francism estendia a sua jurisdi- 
@o até ao casaraço de sobrado do conveato, em con- 
tinuação, aonde funcionou, duzentos anos depois e por 
um SRCUIO, a Faculdade de Direito, agóra lastimavel- 
mente substituida pelo aparatoso paiacio de cimento 
armado que vai surgindo no pateo lendário das coloira- 
das barulhentas e escandalosas de hoje, mais próprias 
ao ambito de uma cidade universitaria. 

Jaziam justamente nesta ultima parte as sepulturas 
dos mais notaveis paulistas da segunda e m  colonial. 
Na area propriamente da igreja e no que resta do 
convento, pude verificar pessoalmente a inexistência de 
vestigio de um unico sepulcm. 

Aliás, nas modificações sofridas pelo predio da Fa- 
culdade e, finalmente, na gua demolição total, d w o -  
oriram%e várias das inumeras catacurnbas que en- 
chiam as suas largas paredes de taipa de pilão e o seu 
s61o lageado. 

Tudo visto e examinado, autoriza a concluir-se que 
a cova do nobre vulto de Amador Bueuo foi aberta aii 
dentro daqueles volumosos vinte arcos romanos que três 
s&ciùos contemplavam. 

Recebendo um dia destes o volume XXXIV da Re- 
vista da Faculdade de Direito, que me ofereceu o seu 
ilustre bibliotecário sr. Antonio Constantino; dando no 
ventre da publicação com um trabalho do br. Ricardo 
Severo s a r e  a história daquele lendário prédio des- 
truido pela picareta do notavel arquitecto, a quem cou- 
be tão ingrata tarefa; percorrendo todas as suas pagi- 
nas eruditas, fui logo topar com uma estampa repro- 
duzida da fotografia de um pano de muro do vetusto 
claustro franciscano contendo varias velhas sepulturas 
sobrepostas. Numa destas se mostrava uma caveira, 
ao lado de um pequeno amontoado dos grandes ossos 
dos membros e tronco humano. 

.. . 
, .  ~ . . . . .. . " 

" . I  5 ,- .. 'r. 



Quem será capaz de afirmar não estarem ali na- 
quela ossada alvacenta os -sobejos da preclara figura 
de brasileiro que sO agdra a posteridade parece querer 
desenterrar de um ingrato esquecimento? 

Pobre e anoso mas povoado das nossas mais caras 
tradições, ésse vasto casarão franciscano, do qual não 
resta senão uma funda saúdade, bem poderia ser hoje 
o verdadeiro Panteon dos grandes homens de São 
Paulo. 



NOBIL IARCHIA B R A S I L I E N S E  

ou Colecçam de todas as Familias No- 
bres do Brasil, e as Capitanias, prinei- 
paimente daquella de S. Paulo, com a 
notia'a ceda donde sam Oriundos, mor- 

tes e Jazigos (1 )  

(2) Em nosso volume XXXII iniciamos a publicação da 
A'obiliarchia Bra8ilicnse de Roque Luiz Macedo Paes Leme da 
Camara, proseguindo no volume XXXIII, cujo trabalho foi prece- 
dido de um inieressaniissimo estudo de nosso prezado colia- 
borador Affonso de E Taunay. 

Continuamos boje a publicação das arvores geneaiogicas, 
parte integrante e final da "Nobiliarchian. 





ARVORE 55.. 

Lemos, Correm, Pires, Leites, Penteados. 

Irnaaio Coirea de 
Lemos 

Leite Pirw sal. de S.  
Paulo 

Francisco Correa de 
Lemos 



ARVORE 55.. 
f;l 

Lemos, Correas. Pires, Leites, Penteados. Ascendencia de Francisco Correa de Lemos. P 

O Capm. mor Gor. 
Anto. Correa de Lemos 
da Va. de S. Vicente 
nal. e n .  Cid. de S. 
P. n. a 29 de Dezo. de 
1651, Fund. da Capa. 
do Pilar da S. Faza. 
do Cahaguassú + a 25 

de Julho de  1675 J O ~ O  Correa 

Anto. Coro. de Lemos 
nal. da Capia. do Es- 
pto. Sto. cid. de S. 
P.  onde + a 12 de 90. 
de 1664, Ir .  de Lourço. 

Correa de Lemos 

C o r r e a d e i  
Lemos nal. 
e no. Cid. 
de S. Paulo, 
Ir. de Anto. 
C o r r e a  dei 
Lemos, ca- 
pm. mor da 

Parnaiba 

I D. Maria de Quadros, 
nal. de S. P. 

de L e m o s  
no. Cid. de 
S. Paulo on- 
de cas. a 28 
de Mo. de 

,719 

w 
Jose Correa de Lemos Q 
nal. da Capia. do Es- 

pirito Santo m 
r 
E D.  Francisca de Lira , 

nal. da mesma 

O Cap.mbr Bernardo de ld 
Quadros nal. de Sevilha 

Ame. 52." 
Cecilia Ribn). 

Matias Lopes tto. de 5 
Pros. Cap. 5 § 4.' 

João Lopes de  Medei- Caterina do Pro. 
D. Mna. d a L u s + a 1 4  rosnal.  e cid. de S.P. 

r z 
de 70. de 1721, Ir .  de 
D . Anna Ma. do Prado ! Po. Frz. de Andrc. 

nal. de Portugal Afo- mer. de J6. Cora. de 
Lemos gado no Rio pequeno 

D.  Mariana da Lus do Co. de Santos por 
nome Jerosatiba. 

I 
I Ma. da Lus nal. de S. P. 







i B.o da Fons.ca Maga- 
Ibães Ir. de João C0r.a 
de Mag.ens do Conc.0 
de Tendaes, Legitimas 
netos do Morg.0 de 

Linfões 
2.' Mer. 

I D. Fr.ca Ro- 
m r . 0  d a  

I Fonseca Ca- 1 
bral v.a de 
Mel. Pra. da 
Silva e Cas- 

Ir. do 
Cmel. Faus- 
tino Pra. da 
Silva do Sa- 
bará com q. D. Elena do Pr.0 Ca- 

bra] c. em Pindamo- 
nhangaba em 1683, na- 

tural de TaubatB 

L0ur.w da S.a da prin- 
cipai nobreza de Lam.0 
da C. de Mel. de Vasc.os 
Pr.a Sr. do Morg.0 de 

Sinfães 

r Po. Frz. o Ruivo na]. 

D. Beatris Lor.0 da t de Lamego 

princ.al nobreza de D. Leonor Corres nai. Lamego. de Lamego 

Anto. Bicudo Leme nal. 
de S. P. Ir. de Bras Te- 
ves Leme + ' a  27 de 

Abril de 1702 

Bras Teves Leme na]. e 
n. cid. de S. P. q. se 
passou pa. Gnaratin- 

guetá em 1669 
D. Margda. Bico. de 
Brito nal. de S. P. fa. 
de Anto. Bico. e Ma. 

do Prado 

Mel. da Costa Cabra1 D. Frca. ROmr.O das Ilhas dos Cabraes Cabra1 Ir. de Mel. da de ~ ~ l ~ ~ ~ t ~  + a 5 de Costa Leme, Fnnd. da Abril de 1665 
de PindamO- D. Frca. Cardoso fa. de 
nhangaba Gar. Vas Guedes e de p? 

Franca. Cardoso na]. 
de S. P. 





ARVORE 56.a 

Godoys, &!oreiras. Pires e Almeidas. 

I 
Francisco de Godoy 

de Aimeida 

Wguel de Godoy de 
Almeida nal. de Tau- 4 

baté mor. na Vila 
de W 

I D. Isidora Portes d'El 
Rei 



ARVORE 56.- 

Godo~s ,  Moreiras, Pires e Almeidas. Ascendencia de Francisco de 

Belchor de Godoy nal. 
de S. P .  onde c .  a 23 

de Abril de 1623 + , O Capm. Frco. de Go- 

I D. Catiia. de  Mendon- 
sa nal. de S. P. 

I João Piles o Proteclor 
Arve. 19.' 

doy mora. n .  cid. de 
S. P. mor. em Nazaré 
até 1703 em q. se pas- 
sou pa.  Tanbatb onde 
+ com 91 annos de ide. 

O C a p m .  
Fr  an ci sco 
d e  Godoy 
de Almeida 
nal. de Tau- 
bate: onde 

1 D. Mecia Rois 

O C a p m .  
Antonio de 
~ o d o y  Pi- 
res n. cid. 

de S. p. 

Godoy de Almeida. 

I 

Bar. de Godoy o Sevi- 
lhano d a  Arvore 3." 

foi Juis dos 

D.  Paula Moreira 

D. Tomasia Rois nal. . de S. P. 

Frco. de Menda. nal. 
da Ilha da Madra. no. 
c id .  de S. P. + a 30 

de 10bro. de 1630 
D. Ma. Dinis f a .  de 
Dos. Dias q. + em 
1611 e de Clara Dinis 

q .  + a 16 de Abril 
de 1616 

Orfãos e or- 
dro. mtas. 
veses. Vivia 

em 1772 

Salvador Pires 

Mecia Fernandes 

Garcia Rois 
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Tom6 Portes de1 Rei, 

João Portes de1 Rei Ir. Ornem del Rei 
de  Po. Omem de1 Rei 
nes. da Calheta Ia. da Arve. 4: 

descobridor das Minas Madeira 
do Rio das Mortes nal. 

de  Mogy das Cruses 
Jos6 Preto Pimeiitel 

D. Juliana Antes. Car- 
doso 

Caterina Dias 2 O 

E 
D. Leonor Frco. Correa d e  Oli- r ia 

n 
vra.  chamado Mata m 
Velhos nat. da Frega. 
da Concam. de  S. P. 
+ em 1687 I r .  de Anto. E * 

de Carvalhal r VI - 
E Simam da Mota Re- z 

queicho + a 1 2  de Mar- 
ço de 1650 to .  de Mcl. 

D.  AnEa. da Mota I r .  Requeicho e de Anna 
de  Fr. Alvaro de Re- - Ribro. q. va, tas. - 

Omem do1 
Rei nal. de 

queicho com Gaspar Mel. Sal- 

vago 
D. Ma. Barbosa fa .  de R Dos. Barbosa Caslhros. . e d e  Maria Rois 

' 
D. Juliana de Olivra. 
+ em TaubatB em 30 . 
de Jano. do 1728. I r .  
de Frco. Correa q .  + 
em TaubatB a 24 de 

8bro. de 28 



ARVORE 57." 

Limas, Moreiras. Barbosas, Penteados. 

Franco. Barbosa de 

i 
Lima na1 . e n . cid. de 
S .  P. + a 10 de Dero. 

de 1745 

Cosme Glz. Moreira 
Penteado Ir. de Igna- 
cio Xavier Mora. Pen- 
teado, Vigario da Va. 
de S .  Joáo da Atibaia 

em 1771 

D . Maria Pires de Bar- 
I ros nal. de S.  P. 



ARVORE 57.8 

Limas, Moreiras, Barbosas, Penteados. Ascendencia de fiancisco Barbosa de Lima. 

Isabel Glz. Moreira 
nal. de S. P. 

- Frco. Barbosa de Lima 
nal. da Va. de Viana 
n .  cid. de S. P. onde 
foi sargto. mor com 
806 de soldo, e passan- 
do a Ba. em 1682 foi 
ospede do Gor. Anto. 
de Sousa de Menes. + 

em 84 

Do's. Nunes Velho na1 
de Unhos termo de 

Lsba. 

I 

1 
Ma. Barbosa de La. 

nal. de Viana 

Gaspar Glz. Ordonho i 
Arve. 48: I 

D. Anna Moreira I 

Diogo Glz. Moreira 

D.  Anna Lopes 

Jorge Moreira 

D. Maria Gomes 

João Rois Castelhanos 

Cristovam Glz. 

Luis Gomes 

Angela Moreira 
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ARVORE 58.* 

Ribeiros Buenos Fonsecas. 

O Capm. de Cavalos 
Auxes. Mel. Frm. Xa- 

I vier Bueno das Minas 
Geraes 

Bmeo. Bueno da Fon- 
seca + no Jncni, com 
Ger.am Doa Roi8 da 

Fonseca, 

Stanldao da Fonseca 
Leme e oiros Irmaons 

moradores no Jacni 

D. Lnerecia de Leme 
da Fonseca 









ARVORE 59.8 

Lemos Moraes e Buenos. 

1. S i m  Bueno de Mo- 
raes e Silva I 

2. Salvador Jorge da 
Silva nai. de Parnaiba I 
3. Joaquim de Moraes 
Bueno nal. das Minas 

de Sta. Crus 
Bar. de Lemos e Mo- 

raes nai. de Mogy 
GlwsIí 1 





I D. C at n a. 
Pedroso de 
Uoraes nal. 
da Parnaibe 

. Frco. Pedroso Xavier 
gre. Congujstador das 
naçoens Barbaras, pe- 
netrou o Parag. no an- 
no de 1675, foi o ter- 
ror dos Castelbanos de 
qm. se queichou o Rei 
de &astela ao no. D. 
Pedro pelo Sargto. 
Abde. de Mançanares, 
trouxe 5 sinos da Cide. 
da Concam. do Para- 
Muai pa. S. P. + a I 9  de 

Jano. de 1680 

João Pedro. de Moraes 
n. cid. de S. P. conqdbr. 
de mias. aldeas q. re- 
duzio ao gremio da 

Igreja 

Pantal'eam Pdro. nal. do 
Porto Ir. de D. Leonor 
Pedroso iner. de P. de 

Moraes Dantas. 

D. Anna de Moraes Ir. 
do  dito Po. de Moras e 
fos. de Bar. de Moraes 

D. Ma. de Linia + a 5 
de IObro. de I627 

João da Costa Lima o 
Mirinhão 

D. Ignis Cdrnacho fa. de 
Dos. Lins acima Pa- 
droeiro e Fundador da 

Lus. 

Enriq' da Ca. Gago i 
Cristovam da Ca. de  i? 2a. mer. I Onhate. Z . . 

I D. Caterina de Onhate. 
D. Maria Cardoso nal. 

. de S. P. 4- a 23 de 7.O 
de 716 Gaspar Vas Guedes. 

Arve. 17a. 
D. Mecia Vas Cardoso. 

D. Francisca Cardoso. 



ARVORE 596 

Ribeiros Buenos Francos,  Ascendencia de Manuel  Franc isco  Xauier  Bueno. 

r Bmeo. Bueno de Ribe- 

M a n u e l  
Francisco 
X a v i e r  
B u e n o  

FXO. Bueno 
Luis nal. e 
n. cid. de 
'i. P. Ir. do  
Capm. Inor 
Govor. Mel. 
k t u e n o  da 
F o n s e c a  
mor. n a  Par- 
na. onde w 
estabeleeeo, 
despois do 
cazamto. 4- 
no Sitio da 
brituruna. 

ra o Sevilhano. 
O Alc. mor Gor. Ama- 

dor Bueno de Ribera D. Ma. Pires fa. de Sal- 
vor. Pires 

Diogo Bo. nal. e no. cid. 
de S. P. + em 1700. 

I Arver. 6.1 i Dos. Luis. 

D. Bernarda Luis D. Anna Camacho. 

Pedro Leme fo. de Bras 
Neves e de Leonor Le- 
me fa. de Po. Leme. 

Prado Fund. da Capa. 
D. Elena do Prado fs. 

D. Ma. de Oliveira nal. de João do Prado nal. 
de Jundiay + em 1699. de Olivensa e fa. de 

S. Victe. 

D. Ma. de Olivra. 



Simam Jorge fo. de otro 
de  Va. do Minho. 

D. Ma. Jorge 
Velho naL 
[ia Va. da 

Parnaiba. 

I Ds. Jorge Velho I D. Frca. Alvs. fa. de  Si- 
mam Alvs. vindos de  

Braga. 
(Salvador Jorge Velho. 

I Salvdor. Pires Fund. da 

D. Isabel Pires Montio. Capn. de Sta. Ignes. 

I D. Ignes Pires Montro, 

O Capm. Pedro Dias 
Parcoal Leite Paes Ir. Leme. 
do Gor. Fernam Dias 

Paes Leme. 

I D. Ma. Leite da Silva. 1 Arve. 4a. 
de [D. Marg. da Silva Leik. I 

i D. Ma. da Silva Brito. 

Dos. de Brito Peichoto 
nal. do Mo. Parente dos 

Bros. da Bahia. 

D. Sebastiana da Silva 
na da Va. de Santos. 



ARVORE 59.' 

Lemos Moraes e Buenos, Ascendcncia de Saluador J o r g e  de iMoraes 

< 
Bar. de Le- 
mos e MO- 
raes nal. e 
cid. de S. P. 
cas. na Par- 

naiba 

S a l v a d o r  
Jrmrge de Mo- 
raes nal. da 

Parnaiba, 
cid. de S. P. 1 

I I D. Frco. Lemos psl .  de 
D. Frco. de  Lemos nal. Orense. 
da Cid. de  Orense. cid. 

de S. P. D. Maria Soares nal. da 

D. Bar. de Lemos de 
Moraes nal. e n. cid. de 
S. P. Ir. de D. Jeronimo 

de Lemos. 

I mesma. 

Bar. de Moares Dantas 
to. de otro F. da C. nal. 

do Magadoiro. 

I D. Isabel de Moraes nal. D. Ignes Rois + a 29 de 
de S. P. + em 1630. I Agto. de 1653, fa. do 

Dezor. Gonsalo da Ilha 
da Madra. e de D. Me- 

tia Rois do Porto. 

Bmeo. Bo. nal. e cid. de B ~ ~ ~ .  R~~~~ de uibera 
S. P. onde tas. a 8 de 0 Sevilhano arve. retro. 

Jano. de 1631. D. Maria Pires 

I D. Ma. Ro. de Camargo 
nal. de S. P. + a 3 de José de Camargo 

9bro. de 1693. Arve. 9.a 
D. Ma. de  Camo. na]. de 
S. P. + a 14  de Sbro. 1 de 1707. D. Leonor Domingues. 



D. Isabel Pi- 
res hlontro. 
Ir. de Dos. 
J o r g e  da 
Silva Fam. 
do Sto. Ofi- 
cio q. sain- 
do de so- 
c o r r o  em 
1711 contra 
os Prence- 
ses q. ti- 
nham toma- 
do o Rio de 
dano. @ar- 

'neceo a Pra- 
ça de Stos. 
c o m  u m a  
compa. pa. 
a sua asista. 
e s e  l h e  
conferiu a 
P a t e .  d e  
Sargto. mor 

Salvor. Jorge Velho 
Arve. 9.8 

Dos. Jorge Velho 

D. Isabel Pires Montro. 

Pascoal Leite Pires 
la.  mer. 

D. Ma. da Silva Brito. 

I Simam Jorge 

Ame. retro 
D. Fica. Alvares 

Salvador Pires 
2 o 
m 
E 
Eè 

D. Ignes Montro. 2 - > 

I O .Capm. Pdro Dias Ec: 
Leme R 

V; m 
D. Ma. Leite dse Silva. 

i Dos. de Brito 

Arve. retro 
6: D. Sebastiana da Silva u 



ARVORE 60.a 

Dantas Moraes e Siqueiras 

- O Capm.mor Antonio 
de Moraes Pedroso, nal. 
de Jundiay passou pa. 
esta Pate. em Julho de 

1772. 

Jose de Mello Leme eid. 
de S. P. nal. da Villa 

de Jundiay. 

D. Leonor Leme da Cos- 
ta nal. de Jundiay. 



D. Leonor Leme da 
Costa 

ARVORE 60.' 
Aacendencia de D. Leonor Leme da Costa. 

O Capm.-mor José Dias 
Frra. da Frega. de Ma- 
tosinho + em Jundiay 
a 13 de Julho de 1772. 3 

E 
E 
F 

1 
Simam da Costa q jii . m 

I O Capm.-mor da Va. de em 1700 era +. c 
Jundiay Antonio da 
Costa Rcis nal. de Lsba. 

D. Ma. Leme do Prado Frga. de  Sta. Justa. Angela de Soisa. 
i 
V;: 
m 

nal. de Jundiay. 

Lucas Frz' Matos na]. 
D. Pascoa Leme do Pra- da Va. de  Viana do Mo. 
do na]. dc Jundiay onde 

cm 1745 1 D. Ma. Leme do Pro. C: 
na]. de S. P. a 
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ARVORE 61.' 

Andrades Goes Riberas Jforaes, Ascendencia 
de D. Rita Tiburcio Barreto Pereira F ~ [ c u J ~ .  

,- Do. Liberato Falcam de 
S. Paio offal. de Secre- i taria de Esto. dos Ne- 
gocios do Reino, Almo- 
xarife do Paço da Ma- 
dra. e Professo na Ord. 

de Cristo. 

1 

t Manoel Pera. Berreto 
D. Anua. Dezor. da Casa da Su- 

plicaçam. 
1 
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ARVORE 61.' 

Andrades Goes Riberas Moraes. 

JosB de Goes de Ribera 
Lsra de Moraes 

Diògo de Goes de Mo- 
raes Aibera Lara 

D. honor  Amalia + 

i 
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ARVORE 62." 

Vieiras Siluas Dias Pretos,. 

F Jermymo Vieira da 
Silva. 













ARVORE 63.8 

Siluas Pontes Lemes Malheiros. 

D. Maria Ignacia + em 
30 de Jano. com 5 dias 

de vida. 
José Pires Malheiros dei 
Pontes Leme nasceo em 
11 de Maio de 1798 + 
aliás Jose Melchior de 

Pontes Malheiro. 

Antonio Pires daSilva 
Pontes Leme. 

I D. Caeiana Malheiro de 
Meneaes Metello e Sou- 

to Maior. 



ARVORE 63.' 
N 

Silvas  P o n t e s  Soisas Malheiros,  Ascendencia  de A n t o n i o  P i r e s  da S i l v a  Pontes L e m e .  i5 

r Antonio Fernandes d a  
Silva. 

Dioao da Silva de Car- 

Anto. Pires 
da S.' Pon- 
tes L e m e  
C a v o .  d e  
Avis C8p.m 
de Fragata 
da RI. Ar- 
mada casou 
p o r  escri- 
ptura de 1 7  
de 70. de 
1795 com D. 

I 
O Capm. Franco. da Sa. I valho. 
Carvalho Ir. de Dias da 
Silva e de José da Sa. 
Costa, todos Capes. de 
Cavallaria Auxar. em 

D. Maria Antunes de 
Carvalho. 

JosB da S.. 
Pontes de 

Carvalho 
r Cavalr." da . 

Ordem de 
Cristo Ca- 
pm. mor da 
C i d e .  de 

Mariana 

José da Costa de Car. 
valho. 1711 contra os France- 

ses. Casaram. I D. Paula da Costa Ir- 
mãa do Conego João 

Gonges. Costa. D. Paula Nunes de Si- 
qra. Fra. de N - Vigros. 

Pedro Nunes de  Pontes, 
casou em 16 de  junho 
de 1632 + a 18 de niar- 
ço de 1659, deixando 16 

filhos. 

< 

D. Ignes Domingues de  
Rihera natural de S. 

Paulo. 

Antonio Domings. de 
Pontes, Ir. do veneravel 
PP. Melchior de Pontes 

D. Ignes Domes. de r? do Vigro. Geral de S. 
Pontes. Paulo Ro. 

Dr. João de Pontes cas. 
com D. Siisana Rodri- 
gues de Borba Gato. 



M a r i a n n a  
Dias P a e s  
Leme Irm. 
do D e z o r .  
Jose Pires 
Montro. de 
O l i v e i r a ,  
conservador 
da Universi- 
d a d e  d'e 

, Coimbra. 

Maximiano de Olira. 
Leme Cavo. de Cristo G. 
M. da Cide. de Ma- 

rianna. i 

D. Ignacia Pires de Ar- 
ruda Botelho filha . . . . 

Franco. Paes de Oli- 
vra. Cap.m Mor 6s or- 
dens do seu sogro a 
Govor. Fernáo Dias 

Paes Leme e Scoter, 

D. Marianna Paes Irm. 
do G. Mar Gera1 Garcia 

Rodrigu'es Paes. 

Franco. Pires Ribeiro 
foi criado com seo Pro. 
o G. M. Geral Garcia 
Roi8 e camarada nos 
Certõens ao servio. das 
minas com seo Tio o 
Govor. Fernáo Dias 

Paes Leme. 

Salvador do Oliveira 
Capm. e Comandte. do 
nistricto de Juquiri em 

S. Paulo. 

D. Antonia Paes Irm. do 
Govoi. Fernáo Dias 

Paes Leme. 

O Covor. Fernando 3 
Dias Paes Leme. w 

F 
n. Maira Garcia Velho, 
fa. do Capm. &for Gar- 
ria Rois Velho e de D. 

Alaria Biting. 
W 
w 

Franco. de Arruda e SA 
Fio. das Ilhas Ias. e fo. 

D. Maria de Arruda e Gonçalo Vas Bro. e de  
sua mer. D. Maria de  
Quadros Bicudo de cu 

Mendonça. 



ARVORE 63." 

Si luas  Pon tes  Lemes Malheiros. Ascendencia  de C a r t a n a  Mulheiros  d e  Menezes  
Metello Solto Maior. 

D. Caetana Malheiro de 
Meneses Metello e Sot- 

to-Maior. 

Alexe. Jose de S O U S ~  
Menezes Guedes Cavo. 
da Ordem de Cristo 
Moço da Camara de S. 

Mageste. 

D. Anua Antes. Pereira 
Mafieito de Sotto Maior, 
Guedes de ,  S i  Morgada 
de Gartemil e Fernan- 

dra. 

Luis de Sousai Meneses 
Alexe. Luis de Sza. Me- Capm. M. de Marialva 
nezes Cavo. de Cristo, no direito do Conse- 
Coronel Govor, da Pra- lheiro Alexe. Metello 
ça de Santos e S. Paulo. Embaixador a China. 

z 
ia 

2 
Luis Cerqra. Branda0 r 
PintoC avaleiro da Ord. 

D. Cnetana Mecia Bran- de Capm, M. de 
dão de Cerqueira Pinto Morgado dos 
Morgada de Nalas d 

s 
i; 

Tesoiros. 
Morilhoens n. no Pitan- 
gui nas Minas Geraes. 

D. Isabel Pires Montro. 
B 
'd 

I 
Antonio Luis Malro. Pe- I;: 
ra. de Sotto Maior Fido. : Gaspar Malho. Pera. de da C. Real Morgado de 5 

Sotto Maior Fido. Cavo. Cortosns. o 
da Casa R1. Morgado de ll- 

Cortemil. D. Aniia Fera. Malhro. n 
Silvra. ll- z 

1 * 
José de Sa Guedes Fi-  

D. Anta. L,uzia de SOU- do. da Casa Real Mor- 
sa Guedes Sotto-Maior gado da Fernandra. de 
Morgada da Fcrnandra. Ponte de Lima. 
e 'Fonte da Villa de 

Ponte de Lima. I D. Maria de Sotto- 
Maior. 



ARVORE 64.' 

Arrudas Pintos Regos 

i 
Sargento Xor Joaquim ... 

natural de S. Paulo. 

D. Maria da Anuciaçam 
casada com J o d  Joa- 
mim da Costa Gaviam- 
coronel de Müicias de 

quem teve filhos. 

Anto. da Costa de Mo- 
raes nal. de S. Paulo. 
Bueno de Moraes. 

I D. Policena Custodio de 
Lara. i 



' O Coronet 
Francisco 

Pinto do Re- 
go nal. da 
Va. de San- 

tos. 

I 

Joaquim 

ARVORE 641 

Arrudas Pintos Regos. 

O Capm. Andrb Corsi- 
(no de Matos de Infan- 
ta. na Praça de Santos 
nal. de Cascaes, Sor. 
Proprieto. do Ofo. de 
Escrivam da Ouvida. 

de S. Paulo. 

JosB Montro. de Matos 
Me. C. Govor. d a  Praça 
de Stos. com poder so- 
bre os Ouvidrs. de S. 
P. Sr. Propriet. dos Ofs. 
de Escr. da Ouvida. de 
S. P. Cavo. F. da C. RI. 

na]. de  Cascaes. 

D. Anna Violante nal. 
de  Cascaes. 

Anto. Montro. de Matos 
nal. dc  Carcaes. 

i 
Anto. Pto. do Rego f0. 
de Fo. do Govor. do Ro. 
de Angola Mel. d a  Cos- 
ta  e de s. mer. D. IZa- 

hel do Rego. 
D. Anna Pires da Silva 

npl. de Santos. O Capm. mor Provor. 
da Va. d a  Laguna Do- 
mingos de Brito Pei- 

choto nal. da Bahia. 

r 
I>iogo Pinto do Rego da 
mais illnstre nobresa 
de Portal. Capam Mar 
e Govor. da Capia. de 

S. Vicente. 

D. Maria de Bi-ito Silva 
Ir. intra do Capam 
mor Govor. de S. Ca- 

tna. 
Franco. de Brito Pei- 

choto. 
C I D. Anna da Guerra dos 

Legmos. Lemes Gner- 
ras de S. P. 







SESMEIROS E POSSEIROS 

Seamarias concedidas nos rnunicipios de 
Jundiahy, Campinas, Ytu, Porto Feliz, 
Tietê, Pieicaba, Limeira, Rio Qaro, São 
Carlos, Araraquara, Soroeaba, Itapetinin- 
ga, Faxiua, Tatuhy, Apiahy, Capáo Bonito, 
Botucahí, até 1820. 

João Buptista de Campos Aguirru 

Q UANDO se estudam os titulos de propriedade da 
zona ora cortada pelas ferrovias Paulista, Arara- 
quarense, do Dourado e Sorocabana, encontram- 

se alguns dados curiosos. 
Xos lugares mais antigos, Ytu spreseiita a sesma- 

ria de Pedro Vaz de Barros, em 1607; a da Companhia 
dc Jesus, em 1713; a de Jose de Campos Bicudo, em 
1723. Segue-se Porto Feliz, com a de Antonio Aranha 
Sardinha, de 1728; e as de 1725, na estrada do Sul 2 
Maximiano Goes Siqueira (Itarare), Luiz Pedroso de 
Barros (Rio Verde), Augelo Cardoso de Campos (Ita- 
petininga), Jose de Campos Botelho (Rio Tatuhy). 

As duas primeiras sesmarias concedidas em Cam- 
pinas o foram a Antonio da Cunha Abreu e João Bueno 
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da Silva, em 1728, com o nome de Campinho, antigo 
I: b i : s o  na estrada das minas de Goyazes. 

Felippe Cardoso pedindo a sesmaria do salto do 
Rio Piracicaba, em 1726, allegava que fez a sua custa a 
estrada de Araritaguaba a Ytú. Antonio Correa Bar- 
bosa, em 1782, solicitava a sesmaria do Jacarépupira 
(Brotas), tambem allegando sua diligencia, quando da 
abertura da estrada para Iguatemy, etc. 

As concessões de terras ao longo da estrada das 
minas de Goyazes, em 1726, para Bartholomeu Bueno 
da Silva, foram referidas em 1819 por Augusto de Saint- 
Hilaire que assignalou ns seguintes pousos ao longo da 
estrada - Capão das Pombas, Rancho do Felix, Jun- 
diahy (10 112 leguas), Capivary, Campinas (7 leguas), 
Rio Atibaia (3 leguas). 

A abertura da estrada de rodagem para o Rio Gran- 
de do Sul, em 1721 (Documentos Interessantes, vol. 35, 
pag. 56), assignala os seguintes pousos: Olho d'Agua, 
Sorocaba, Pero, Saperú, Lambary, Itapetininga (Capi- 
vary), Pescaria, Parnapitauga, Escaramuça, Rio Taqua- 
ry, Pirituba, Rio T'zrde, Morungaba cujas sesmarias, 
concedidas em 1728. são todas datadas da mesa de  
Apiahy; e Auguslo de Saint-Hilaire, em 1819, observou 
os pousos Psranapitanga, Fazendinha, Capão do Infer- 
.no, Itupeva, Fazendi~iba (outra), Pirituba e Itarari..; e, 
na estrada São Paulo a Ytu (18 leguas 1/P) : Potribii, 
Rancho Braga. 

A sesmaria de Ignacio de Almeida Lara (ao todo 
18 moradores marginaes da estrada de Piracicaba a, 
Ytu), foi que legitimou as suas posses, bem como a do 
Pouso do Bispo (Ytu) , compreendendo 37 moradores, 
tudo conforme as roes organizados pelo Juiz das me- 
dições. 



Algrmas concessões de sesmarias são confirmago 
de outras anteriores, que somente pela leitura dos do- 
cumentos e conhecimento topographico poderão ser lo- 
calizadas. 

A zona limite de concessão de sesmarias 6 Botu- 
catii, Jahu (2), Boa Esperanqa, Araraquara e Jabotica- 
bal (onde ha uma - a dos Pintos). 



NOMES 

Adão Fernandes de Salles 
Adriano José de Campos 
Adriano José de Campos 
Adriano José de Campos 
Adriano José de Campos 
Agoslinho de Brito 
Agostinho de Camargo Penteado 
Agoxtinho de Camargo Penteado 
Agostinho Camargo Penteado 
Agostinho Camargo Penteado 
ilgosti~zho José Maeiiudo 
Agostinho José Machado 
Agostinho José Machado 
Agostinho Leme 
Agostinho Luiz Ribeiro 
Agostinlio Nuues de Abreu 
Agostinlio Niznes d r  Abreu 
Agoslinlto Niznes de Abreu 
Agostinho Rodrigues de Almeida 
Albano de Almeida Lima 
Albano de Almeida Linia 
Albano Rodrigues 
Alberto Duarte Bemardo 

LOGARES 

Taquary Rio - Faxina 
Araras Ribo. CaW. S. Carlos 
Lagoa e Araras (S. Carlos 
Mogy Guassú Rio 
Mogy Guassú Rio 
Rio das Pedras 
? 
Araraquara Campos de 
Corurnbatahy Rio (Salto Grande) 
Corrente Rib.~ (Araraquara) 
Aguada Corrego (Capivary) 

Capivary 
Capivary 
Jacariquara (Piracicaba) 
Quilombo 
Capivary Ribc. (Paranapanema) 
Ital~etiniiiga n io  
Paranapanema Rio 
Cuscuzeiro 
São Carlos (Campinas) 
Tijueo (Campinas) 
Apiahr 
Apiahy 

DATAS 



Alberto Oliueira Leme 
Alberto Oliveira Lima 
Aleixo Gonçalves 
Alexandre de Almeida 
Alexandre Barbosa de Almeida 
Alexandre Barbosa de Almeida 
Alexandre Cerqueira Cardoso 
Alexandre Cerqueira Cardoso 
Alexandre Correa 
Alexandre Luiz 
Alexandre Luiz Almeida 
iilexandre Luiz Almeida 
A1exand.-p Luiz Almeida 
Alexandre Pereira da Gama 
Alexandre Simões Vieira 
Alexandre Simões Vieira 
Alexandre Simões Vieira 
Alexandre Simões Vieira 
Alexandre Simóes Vieira 
Alexandre Simóes Vieira 
Alexandre Simóes Vieira 
Alexandrina Casforina Ouriche 
Alexandrina Castorina Ouriche 
Alexandrina Castorina Ouriche 
Amador Bueno da Veiga ' 

Jundiavira 
Pedras RibeirTio (Jundiahy) 

Jacariquara 
Piracicaba 
Jaguary Rio (Campinas) 
Jaguary Rio (Medicçáo) 
Guarehy Estrada (Porto Feliz) 

Tietê Rio (Araritaguaba) 
Pouso do Bispo (Itú) 
Bom Retiro Corrego 
Capivary 
Capivary Rio 
Pedras Rio das 
Sumidor (Apiahy) 
Campina (Campinas) 
Capivary Rio 
Capivary Rio 
Capivary 
Goyáz Estrada de (Campinas) 
Goyáz Estrada de 
Pinheiro Ribeirão 
Melçueira de Cima Ribo. 
Barreiro Grande 
Piracicaba Rio 
Mogy Rio 



NOMES LOGARES 

Amador Bueno da  Veiga 
Amador Bueno da Veiga 
Amndor Moreira Leme 
Amador Moreira Leme 
Amaro Motta 
Anastacio José 
Arzdré de Campos 
Andr~! Dias de Agiiiar (Cap) 
André Dias Leite 
André Ilfunhoz 
André Sampaio Botelho (Cap) 
André Sampaio Botelho (Cap) 
André Sampaio Botelho (Cap) 
André Sampaio Boteiho (Cap) 
André Sampaio Bolelho (Cap) 
André Santpaio Bofelho (Cap) 
André Sampaio Botelho (Cap) 
Andié Souto 
André Souza Gurgel 
Angela Araujo 
Angola Machado 
Angelo Cardoso de Campos 
Artgelo Cardoso de Campos 

Ipitanga Rio 
Mogy Rio 
Jorupara Barra (Sorocaba) 
Sorocaba Rio 
.lacaré Rio (Itu) 
Fundo Ribeirão (Faxina . . 
(tuilombo Rio 
Avaremanduavuçu (Porto Feliz) 
Pouso Bispo (Itú) 
Almas Ribeiráo 
Capivary Ribeirão 
Capivary 
Capivary Rio 
Capivary Rio (Salto do) 
Itu e Piracicaba Estrada 
Itu e Piracicaba Estrada 
Estrada Piracicaba & Cia. 
Guarehy Barra Paraiiap0. 
Boqueirão Barra (Paranapo.- 
Yapó Rio 
Alambary (Itapetininga) 
Araritaguaba (Porto) 
Capivary Rio 
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Antonio de Almeidn i'aques 
ilnloiiio de Almeida Taques 
Anfo~iio de Almeida Tuques 
Antonio de Almeida Taqurs Campos 
Antonio de A l m ~ i d a  Taqucs Campos 
Antonio Almeida Taques Campos 
Antonio do Amara1 
Antonio de Anhaia Lobo 
Antonio E.ntunes Cardia 
Antonio Antunes Cardia 
Anlunio Arunlia Sardinha 
Antonio Aranha Sardinha 
Antonio Aranha Sardinha 
Anlorrio Bicudo 
ilnloiiio Ricudo Alnieida (Alfrs) 
Antonio Bicudo de Barros 
Anionio Bicudo dr liarros 
Antonio Borba Cato 
Antonio Borba Gato 
Antonio Bueno Frio 
Antonio Bueno Feio 
Antoiiio Caetano Aluares Castro 
At~tonio Caetano Aluares Castro 
A~iionio Caetano Aluares Cusfro 
Antonio Caetano Alvares Castro 

Pardo Rio 
I'edras Ribelriio 
Igiiatemy Caininho do 
Palmeiras Ribeira0 
Rio Claro (Itapeto.) 
Rio Pardo (Itapentiniiga) 
Lage Morro da ( I t u )  
Boa Vista Ribeirão (Itú) 
Quilombo 
Sorocaba Rio 
Anhemby Rio 
Araritaguaba 
Itagassaba Caclioeira A:iarito. 
Aiihumas Rio 
I'irnjiivii Rio (Sorocaba) 
Pcdcrneiraa Pretas (Sorocaba) 
Caajurú Mnllo 
Faxina 
Fundo Ribeirão (Faxina) 
Apinhy Barra l'urapanema 
Parnapitanga Campos 
Apizihy Estrada do 
Cachoeirinha Estrada $a 
1,ageado Ribeirão d o  
Paranapanema 





Antonio Cunha Abreu 
Antonio Cunha Abreu 
Antonio Cnnha Abreu 
Antr;rric Cunha Raposo Lenic 
Antonio D I ~ S  Prado 

(Veja Luiz Castanho Moraes Lara) 
Antonio Dias Prado 
Antonio Di~arte V d e  Capitio 
Antonio Feriiandes Oiteiro 
Antonio Fernundes Preto 
Antonio Ferráz de Arrudu 
Antoriio Ferráz de Carnpos 
Antonio Ferraz de Campos 
Antonio Ipei-rdz de Carnpos 
Antonio Ferrár de Canipos 
Antonio Fcrraz de Campos (Cap) 
A~iloiiio Portes Bustarnante Sá e Leine 
Antonio Fortes Bustaniunfe Sá e Leme 
Anto~iio Fortes Busturne~ite Sá 
Antunio I.'arquirn 
Antonio Furquirn Pedroso 
Antonio Ferreira 
Antonio Fonseca Leitão 
flntonio FIIrqrtirn Xauicr Pedroso 
Antonio Francisco 

Gogáz Estrada de (Campinas) 
G«yhz Estrada de (Ctiinpinas) 
Mogy Rio 
Jagunry Rio 
Earrriro (Jundinhy) 

Rarreiro (Jundialiy) 
Taquarussú (Apiahy) 
Anhembu Rio 
Campo Largo (Sororaba-. 
Itú 
Anhiiinas Rio (Caml~lrias) 
Atibaia Rio 
Atihnia Rio (Cairij>inas) 
Goy8z Estrada de 
Cciaz Estrada de (Campinas) 
Itliairii oii Capuava 
Quilombo (Juridialiy) 
Guaxindiiva (Pariiayba) 
Taquary Rio (Faxiiia) 
Taquary Rio (Faxina) 
Apiahy 
Apiahy 
Apiahy Porto do 
Jacariquara (Pirncicaba) 





Antonio JosQ Sosinho 
Antonio Leme Cavalheiro 
Antonio Leme de Miranda 
Antonio Leite dos Passos 
Antonio Leite dos Passos 
Antonio L.eite de Sampaio 
Antonio Leite Sampaio 
Antonio Leite Sampaio 
Antonio Lopes 
Antonio L o ~ e s  de Azevedo 
Antonio Luiz de Freitas 
Antonio Ilfachado 
Antonio Manoel de Barros 
Antonio Manoel de Camargo 
Antonio Manoel de Jesus Andrade 
Antonio Manoel de Jesus Andrade 
Antonio Ilfa~zot-1 de . l ~ s i l s  Andrade 
Anitonio Manoel de Jesus Andrade 
Antonio Maria Quartim (Cap) 
Antonio Maria Qlrartirn (Cap) 
Antonio Maria Silua 
.'lnlonio Martins 
Antonio Martins da Cunha (Herd) 
Antonio Martins R m o s  
Antonio Monteiro de Abrqu 

Cururú Bairro do 
Jundiacanga (Soroaba) 
Taquary Rio (Faxina) 
Porto Feliz 
Tiete abaixo Rio (P. Feliz) 
Paranapanema Rio 
Pinhal (Itapetininga 
Turvo Rib.O Cabeceiras 
Alambary (Itapetininga) 
Guarapiranpa (Sorocaba) 
Itú. 
Rio Claro (Itapetininga) 
7 

Piracicaba a Itú Estrada 
Piracicaba Rio 
Piracicaba Rio 
Piracicaba Rio 
Piracicaba Rio 
Congonhal Rib. (Barra) 
Piracicaba Rio 
Piracambucú (Araritaguaba) 
Pedras Rio das 
Jundiahy Rio (Itú) 
Pouso do Bispo (Itú) 
Campo Largo (Sorocaba) 



NOMES 

Antonio Moram Siqrrrira 
Antoriio Morlres Siqir~iru 
Antonio Jforaes Siqueira 
Antonio Moraes Siqueira 
Antonio Moraes Sigueira 
Antonio Moares Siqueira 
Antonio Nunes de Mattos 
Antonio Niines da  Silua 
Antonio Oliueiia 
Antonio Oliveira de Barros 
A ~iloi i io  Oliueira Burros 
Rnforrio Oliueii« Bueno 
Antonio Oliueira Fonsrra 
Antonio Oliueii a Pedroso 
Antonio Paes de Almeida 
Antonio Paes de Camargo (Conego) 
Antonio Paes d e  Cnmargo (Conego) 
Antonio Pereira 
Antonio Pereira 
Antonio Pereira Barbalho 
Antonio Pereira da G ú z  
Antonio Pinto 
Antonio Pinto 

LOGARES 

Ayapiy Morro (Jiiridialiy) 
Geraciiriznl (Juiidiahy) 
Jacareliy (Jundiahy) 
Jdpy Scrra d o  (Jiindiahy) 
Ilupeva (Jiiiidialiy) 
Jùndiahy Rio (Jundiahy) 
Sarapohy Rio 
l'iracambiicú (Tietê) 
Tnquary Rio 
Apiahy 
'I'aqiiary Rio 
Taquary Barro (Apiuliy) 
Fa..irial Rincáo 
Jacncreupava (Sorocaba) 
AnhembG (Itú) 
Araraquara 
Jnsaré Rio (Araraquara) 
A.uahy (ItU) 
Apiahy 
Almas Ribeirão Cachoeira 
4piahy 

Pouso do Bispo (Itú - Christaes) 

DATAS % 
10 
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Anlonio Soares da  Costa 
Arilonio Souza Azevedo 
Antonio Souza Pereira 
Antonio Teixeira de Camargo 
Antonio Teixeira Chaves (Padre) 
ilntonio Teixeira Chaues (Padrr) 
Aritonio Teixeira Chaues (Padre) 
Anlonio Toledo I'ira 
Antonio Vár Pinto Ribeiro 
Antonio Vieira Silua Pinto 
Axitonio Vieira Silva Pinto 
Antonio Xavier Paas 
Baldoino Mel10 Castanho 
E?alt?;nzar. de Almeida Leite 
Cull!inznr Gurcia 
Barbmrn Maria de ~ a t t k s  
Burrtabe' í;onçalues 
Rurnabé Gonçalues 
Barnabé Goncalucs 
Burnabé Gcncalues Mallio 
Barnabé Gonculues Mallio 
Rarnubé Gon~alues  Mallio 
Barnabé Gonçalves Mallio 
Bariiabé Gonçalues Mallio 
Bamabé da Rocha Barros 

Porto Feliz (Araritaguaba) 
Coiigonhas Ribciráo 
Piragora 
Atibaia Rio 
Campina Ribeirão da 
Paranapaneina Arraial 
São .Tos& Pinhaes Caininho do 
Italiiin hlirim 
Itahim ou Capuava 
Quilonibo 
Sorocaba Ria (Araritaguaba) 
Cabaçnes (Itapetininga) 
Boiry (Porto Feliz) 
São Pedro Fazenda (Faxina) 
J~çareupava  (Sorocaba) 
Jagwary Rio (Campinas) 
Eoqiieirão Barra Paranapanema 
Roc~ueirão Ribeiriio (Faxina) 
Roqiieirão Ribeirão (Faxina) 
Apiahy Rio 
Butiatuba 
Conceição Rib.0 Cab.O 
dapeva (Faxina) 
Outitiba (Faxina) 
Apiahy 
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NOMES 

Carlos Bartholomeu de Arruda (S. Mor) 
Curlos Bnrfholomeu de Arruda ( S .  Mor) 
Carlos Bartholomeu de Arruda (S. Mor) 
Carlos Bartholomeu de Arruda (S.  Mor) 
Carlos Bartholomeu de Arruda (Cap) 
Carlos Bartholomeu de Arruda (Cap) 
Curlos &riuno Nardi (Alfrs) 
Carlos Mariano Vasconcellos (Alfrs) 
Carlos Murinno Vasconcellos (Alfrs) 
Carlos Pedroso Araujo 
Catharina Mirel 
Catharina de Siqueira 
Cecilia Barbosa de Almeida 
Cbristaes Ribeirão Pouso do Bispo 
Chriatovam de Castro Lopes 
Christovam Diniz Anhaia 
Christouam Diniz Anhaia 
Christovam José de Abreu 
Ckristouum Monteiro Camalho 
Christovam Pereira 
Claudio Corr&u 
Claudio Furquim 
Claudio F~irquim de Campos 

LOGARES 

Itapeva Corrego (Piracicabe) 
Piracicaba Rio 
Piracicaba Rio 
Piracicamirim 
Pinhal Ribeirão (S.  Carlos) 
Pinhal Rib.~ (S. Carlos) 
Almas Ribeirão 
Almas Ribeiráo 
Conchas Ribeirno Barra Ahnax 
Guaxinduva (Parnahyba) 
Pouso do Bispo (Itú) 
Yapó Rio 
Jaguaty Rio (Campinas) 
Itú 
Apiahy 
Cubatão Cepellinha do 
Paraiiapanema Caminho do 
Porto Feliz 
Pirajibú (Sorocaha) 
Claro Ribeiráo (Rio Claro) 
Taquary Guassú (Faxina) 
Alambary (Itapetininga) 
Anhumas (Campinas) 

DATAS C: 
w 



Claudio Furquim de Campos 
Claudio Furquini d e  Campos 
Claudio Madureira Calheiros 
Claudio Madui'eira Calheiros 
Claudio Madureira Calheiros 
Claudio Madureira Calheiros 
Claudio de Madureira Calheiror 
Claudio de Mudureira Calheiros 
Claudio de Madureira Caiheiros 
Claudio de Mudureira Calheiros 
Claudio de Madureira Calheiros 
Claudio de Madareira Calheiros 
Claudio de Mndrtreira Calheiros 
Claudio de Madur~ira Calheiros 
Claudio de Mudureira Calheiros 
Clmndio de Madureira Calheiros 
Clemente da Cosfa 
Companhia de Jesus 
Companhia de  Jesus 
Compaizhiu de Jesus 
Conuento do  Carmo de  Y t u  
Conuento do  Carmo de  Y t u  
Conuento d o  Carmo de  Y t u  
Conuento do  Carmo dc Y t u  
Conuento do  Carmo de  Y t u  

Atibaia Rio (Campinas) 
Jaguary Rio (Campinas) 
Anliembu Rio do 
Anbembu Rio do 
Goiabeira Restinga da 
Goiabeira Restinga da 
Claro Rio (Itapetininga) 
Claro Rio (Itapetininga) 
Iguatemy Estrada de  
Itapetininga Rio 
1"irapora Ribeirão 
Piritiiba Rio 
Sarapuu barra Sorocaba 
Tatuhy Mirim 
Tres  Pontes 
Turvo  Rio 
Jiindiavira 
Ytu 
Y t u  
Sorocaba Estrada 
A l d a r y  barra do 
I tapetininga 
Itaquaquecetuba Campo 
Tucunduva Ribeirão 
Tatiihy 





,Domingos da Costa Machado Alfrs 
Domingos d u  osta Illuçhado Alfrs  "; ' Borningos Dias 
Domingos Dias Cesar 
I>ori~ir~gos Dias Cesai' 
Domingos Dias Leme 
Dorriingos Dios Lenie 
Domingos Dias Leme 
Domingos Dias Leme 
Ilomiiiqos Ferrrunrlcs 1,ima ('Pie) 
Domingos Fernandes Lima 
I)oniirigoa 77ei.nundes Lima 
Ilorriin!~o.s I'errrirrc 
Domingos Frrreira Pereira 
I)on:inqns C;oos Aluriel ( C .  M ô l )  
Dooiin(~o.v Gocs Maciel (G .  Môr) 
Domingos José 
Donii~zgo.s .Jose! Vicira (Cap)  
Domingos José Vieira (Cap) 
L~~l i i i l igos  .Tose! Vieira (Cal))  
Dorrcinqos .losi I'icira (Cnp) 
i)oricinqos Lopcs 
Domingos de Meira 
Dooiiriqos d c  Meira 
Dominzos de Meira 

Atibaia Rio (Campinas) 
,faguary Rio 
[tu 
Atuahy (Ytu) 
.Tecarrliy (ALuaiiy Iiu) 
Rorrciro (dundiahy) 
I~rridiahy Ri ~ ( J u i i d i a h y  n Itu) 
Lasca (Entre Jcinàiahy e Ytú) 
Lagoa (Eiatre Jundiahy eYtú) 
; t 1 a : !  (hlorru Pelado) 
? (Ityrapiaa) 
R!::iraqunra 
S;!r.ocabn Rio  
Emcuynba Morro (Soroçaba) 
11 fibaia Rio  ( ( ; C ~ : ~ ~ I ~ ~ I I : I S )  

'r;i:icn ( C : ~ n ~ : > i z ~ a s )  
A P ~ Y  
Ciialiada (It:,.petit~itlgzi) 
Encruzilhada 
P:rrrnap>:?i~<!,mn Ai'r'aIal 
I'orio Geral (I':ir.niial~ancm;i) 
.Tii'idialiy Mirirn 
C:irracáo Ribeirão 
?i'n:>elir;iiiga Rio 
Itapetinimga 





Estanislau de Campos Arruda (S. Mor) 
Estanislau d e  Campos  Arruda (S .  Mor) 
Estanislau José de Abreu 
Estanislau José de Abreu (G. Mor) 
Estanislaa José d e  Abreu (G. Mar) 
Estanislau José de Abreu (G. Mor) 
Estevam Amador dos Santos 
E s t ~ u a m  Gomes d o  Canto 
Estevam Pereira Barbosa 
Estevam Pereira da Silva 
Estevam Pereira da Silva 
Estevam da Silva Mallio 
Faustino Fe~nandes 
Faustino de Pontes 
Faustino de Pontes (sem effeito) 
F ~ l i c i n n o  da  Costa 
F ~ l i c i a n o  da  Costa 
Feliciano da Costa 
Feliciano d a  Costa 
Feliciano d a  Cosla 
Felippe de  Campos  (Cap)  
Felippe d e  C a m p o s  (Cap)  
Felippe de  Campos (Cap)  
Felippe de Campos (Padre) 
Pelippe de Campos  (Padre)  

Capivary Rio 
Curruçjo Ribeirão 
Cabaçaes (Itapctininga) 
Guarehy 
Morro Cavado Ribeirão 
Morro Cavado Ribeirão 
Taquary Rio (Faxina) 
Itahim Guass,ú 
Piracambucú (Tietê) 
Piracambucú (Araritaguaba) 
Piracambucú (Tietê) 
Taquary Rio (Faxina) 
Alambary (Itapetininga) 
Taquarussú (Apiahy) 
Taquarussú (Apiahy) 
Harata~>ucudava Ribeirão 
Itahim Guassú 
I t ah i i  Mirim (Itu) 
Lamarão (Ilú) 
Sorocaba Estrada 
Anliembii (Itú) 
Outitituba (Faxina) 
Taqiiary Rio  
Araritaguaba (Confirmada) 
Avecuiii Ribeirão 







NOMES 

Francisco Brito 
' ' Francsico Camargo Pimentel 

Francsico Camargo Pimentel 
Ii'r<lricisco Curi~urgo lJontes (Alfrs) 
Francisco Coelho Santiago 
Francisco Correa Moraes Leite 
Fruiicisco Correu nforaes Leifr? 
Francisco Correa Moraes Leite 
1:runcisco Correa Moraes Leite 
Francisco Correa Pupo (Cap) 
Francisco Correa Pupo (Cap) 
I'rancisco Dias Frirtado 
Francisco Dias Fiirtado 
Francisco Dias Furtado 
Francisco D i i z  
Francisco Domingues 
Francisco Duarte 
Francisco Duurfe 
Francisco Eugenio de Andrade 
Francisco Falcão 
Francisco Ferraz 
Franciscn Fortes Almeida Leme 
Francisco Franco Rocha (Cap) 

LOGARES 

Rio d?s Pedras (Barra Tietê) 
Atibaia Rio (Campinas) 
Jaguary Rio 
Bacayatavn 
Capivary Rio 
Sapopema 
Sapopema 
Sorocaks Barra Tietê 
'rietê Rio 
Mumbuca Cachoeira (Jundihy) 
Mumbuca Corrego 
liiiii<lo Ribeirão (Faxina) 
Pirituha Riheirio 
Taqiiary Rio (Faxina) 
Atuahy (Itú) 
Apiahy 
Apiahy 
Jaracabucú Ribo. (Una) 
Corumbatehy Rio 
Sorocaba 
Alarnbary (Itapetininga) 
Assuahy (Itú) 
Jacarequara 

DATAS 



íFrancisco Franco Rocha (Cap) 
Francisco Franco da Rocha 
Francisco Galvão de  França (Cap) 
Franrisco Galuão de Franca (Cap) 
Francisco Guluão de Franca (Cap)  
Francisco Garcia Vieira 
Francisco Godoy 
Francisco Godoy Moreira 
Franciaco Góes Maciel 
Francisco Gdes Maçirl 
Francisco Gomes de Carvalho 
Francisco José de Lima 
Francisco JosE de Mello 
Francisco José Sampaio Prixoto 
Francisco José Sampaio Peixoto 
Francisco Leandro Toledo Rendon 
Francisco Leandro Toledo Rendon 
Francisco Leandro Toledo Rendon 
Francisco Lerne de  Matfos 
Francisco Leme de Mattos 
Francisco Loureiro 
Francisco Munoel de Caruallzo 
Francisco Martins Bonilha 
Francisco Motta 
Francisco Novaes de Magalhães (Cap) 

Pir~cieaba Rio 
Piracicaba Rio 
Corumbatahy Rio (Salto Grande) 
Coruinbatahy Rio (Salto Grande) 
? 

Pouso do Bispo (Itú) Christaes 
Pedras Rio das 
Itapetininga 
Araras Ribeirão 
Mogy Guassú Rio 
Campos do Machado (Itapeta) 
Jacaré Rio (Araraquara) 
(:al>ivary Rio 
Ararailuara Campos de 
Piracicaba Rio 
IAavras de Antonio (Paniahyha) 
Capuava ou Itaim (Parnahyba) 
Ituhim (Painahyba) 
Capivary (Jundialiy) 
Atibaia Rio (Jundiahj) 
Ii'axinal (Rincãa) 
Itcipeva Cachoeira 
Tietê Rio 
Guaratinguetá (Sorocaba) 
Araraquara Campos 



NOMES 

F~nncisco Nunes de. Siqiieira (&p) 
Fiancisco Oliveira Eitteneourt 
F~arici ,~co Olio(4ril Fu1,:Fio 
Francisco Pacheco Domingues 
Prnlicisco Fnrheco Domirigries 
Fra~~c í sco  Poes 
Francisco Paes de Almeida 
Fi.ciivcisco Pues di? M e l ~ I o r l ~ n  
Fraitcinco Paes di, Pleiidorica 
Fi:mcisco Paes de Mendonça 
Francisco de Paula 
I~~,.cli;risc:o de P(riilu 
Fiapi-isca> de P~nrla Vi&a 
Frni,ci.si,o dc Pai,!? Vieirti 
Fraincisco Pinto 
F'r(z:~cisco Piiilo do  Rego 
Pruvc i~co  Philo do  Rc,go 
I.'~n;:i:isço Piuilo do  Rego 
Frnncisco Pinto d o  Rego 
Francisco Pires 
Francisco Ponce 
Frurici:rco Ribeiro 
Frdrrcisic ,'?,:br+rC, Mni<oes Peclroso 

Campo Verde (Sorocaba) 
Piracicsba 
Itapetiniriga R io  
Indaiatuba 
Itaicy 
Plnien Ia 
Sorocaba 
Igiiatemy Estrada de 
T'nraiiaparicrri:~ Rin 
Rio Pardo (Itapelininga) 
Pirscicaba 
. >  1 ~ c ~ i i a i y  G u w i h  (Faxiiiu) 

litnliim (Porto Feliz) 
'i'icif Ria  (t'vi-10 F!!li;;) 
Pouso do Bispo (Itú) (Christaes) 
Lavras Carniiilio 113s (Sorocaba) 
Klnii<lys~iiinuiiga ('Piete) 
Alnndyssuiiniiga (Tielê) 
Piritliha 'io 
Piracicaba . 
AhmGary (Itapetininga) 
.luguary:ziiil->a 
Jacareupava (Sorocaba) 



C 
w Francisco Rodrigues 

Francisco Rodrigues de Andrade 
Fraiicisco Rodrigues de Andrade 
Francisco Rodrigues Penteado 
Francisco Rodrigues Penteado 
Francisco Rodrigues Penteado 
Francisco Rodrigues Penteado 
Francis60 Rodrigues Penteado 
Francisco Rodrigues Salles 
Francisco Rondon 
Francisco de Sandre Nabo 
Fraricisco Simóes 
Francisco Souza Murça 
Franrisco Souza Xurça 
Francisco Sutil 
Francisco Sutil 
Francisco Teixeira 
Francisco Vieira 
Francisco Xavier 
Francisco Xavier de Azevedo (Cap) 
Francisco Xavier de Azevedo (Çap 
Frrincisco Xavier de Azevedo (C«p) 
Francisco Xavier de Azevedo (Tte) 
Francisco Xnvier de Azevedo (Tte)  
Francisco Xavier de Azevedo (Cap) 

Taquary Rio (Faxina) I 

Jaeariquara 
Corumbntaliy Rio 
Fortaleza Rio 
Itambi. 
Peritiva Ribeirão 
Taquary Ribeirão 
VorB Ribeirão do 
Sarnpohy Rio 
Yapó Rio 
Atuahy (Itú) 
Pinhal (Porto Feliz) 
Borda do Matto (Jundiahy) 
Pedras Morro das (Jundiahy) 
Per6 (Sorocuba) 
Iper6 (Sorocaba) 
Piracicaba a Itú Estrada 
Taquary Guassií (Faxina) 
Monte Alegre 
Capivary Rio 
Faxina 
Indaiatuba (Faxina) 
Outitiba (Faxina) 
Ponte Alta Rincão (Faxina) 
Zacharias Rincáo (Faxina) 



NOMES 

Francisco Xavier de Barros 
Francisco Xavier de Barros França 
Francisco Xavier de Carvalho (Pe) 
Fr'uncisco X a u i n  de Caruali'io (Pe)  
Francisco Xavier Monteiro 
Francisco Xavier da Rocha 
I~'ruilcisco Xuuier d a  Xocl~a (A! f s )  
fiun<:irc« Xauicr da R o c h ~  (Al fs )  
Francisco Xavier da Rocha (Alfrs) 
Francisco Xavier da Rocha 
Frnrrcisco Xnuier da Kocizcc (A l / s )  
Fra!icisco Xaiiier d a  Koc11a (4lfs)  
Francisco Xauier da Koclin (-4lfs) 
Francisco Xavier da Rocha (Alfs) 
I-'rartcisco Xaoier de SulIes 

..I~'ranciseo Xauier d e  Stilles 
Francisco Xavier de Salles 
Francisco Xauier d e  Sulles 
fiaricisco Xauier dc Sulles 
Francisco Xuuier d e  Solles 
Francisco Xauier dos Sanfos (Brigd.0) 
Francisco Xavier dos Santos 
Francisco Sauier Vdz 

LOGARES DATAS 

C? . . 26- 8-1818 
Corumbatahy Rio (Salto Grande) 25- 9-1816 
Itapeva (Elaira ~ap ivary)  
Tanque ( I t u )  
Guivarapo Ribeirão (Tietê) 
Araraquiara Campos de 
Araras, Ribeirão 
Araras Ribeirão 
Atibaia Rio (Campinas) 
Atibaia Rio (Campinas) 
Cziclioeira Grande (Atibaia) 
Cainpiiias Ve lha  Barra 
Goyáz Estrada d e  (Campinas) 
Mogy Guassú Rio 
Cinzas KibeirSo 
Itambk 
Jaguaryahiba Rib.~ 
Moilte Negro Campos do 
F'inheirinhos (Jaguarahiba) 
Vallo Ve lho  (Jaguaryaliiba) 
Araraqiiain 
Jacaré Rio 
Cunirú  Bairro d o  



Gabriel do Prado 
Garcia Rodrigues Velho 
Gaspar Cubas Ferreira (Cap) 
Gcispar Cunha (Fallecido) 
Gaspar Fernandes 
Gaspar Rodrigues 
Gaspar Vá? (Fallecido) 
Gastão Caldeira Brandt de Carvalho 
Geraldo Dorningn~s 
Geraldo Leme 
Gertrudes de Almeida 
Gertrudes de Godoy 
Gertuudes Leite 
Gertrudes Maria 
Gonçalo de Arruda Leite (Cap) 
Gonçalo Doarte 
Gonçulo nuarte  do Valle (Alfrs) 
Gonçalo Ferreira 
Goncalo Nrines 
Gregorio Barbosa 
(;regorio Corrda 
Guilherme Váz Pinto 
H~nr ique  Silua Colla~o 
Henrique Silva Collaço 
Ignacio Alexandre de Lima 

Itanhacn (Porto Feliz) 
Jarabobou (Sorocaba) 
Jacareupava (Sorocaba) 
Ifayecú Capella Conceição (Ilú) 
?. 
Ar>iah: 
Aluahy 
7. 
Campo Largo 
Piracicaba 
Artrçoiaha Morro do 
Itapetininpa 
Pouso do Eispo (Ifú) Chriataea 
Piracicoba 
Taqwnry Rio (Faxina) 
Taquarussú (Apiahy) 
Tayiiorussú (Apiahy) 
Apiahy 
Merce.: Bairro (Araritaguaba) 
Gmpiiias (Apiahy) 
Capivary Rio 
ltú 
Paranal>tincma Caminho 
Sarapahy Rio (Sorocaba) 
Capivn:.y 



NOMES 

Ignacio Alvares Lima 
Ignacio Aivares do Prado 
Ignacio Aives da Silva 
Ignacio Almeida 
Ignacio de Almeida Lara 
Ignacio de Almeida Lara 
Ignacio de Almeida Lara 
Ignacio de Almeida Leite 
Ignacio Antonio Pereira 
Ignacio Barbosa 
Ignacio de Borba 
Ignacio Caetano Leme 
Ignacio Caetano Leme (Alfrs) 
Ignacio Corrêa 
lgnacio Costta Ferreim 
Ignario L)omingices e 37 moradores 
Ignacio Eloy Madureira 
Ignacio Ferráz Leite 
Ignacio Ferráz Leite 
Ignacio Ferráz Leite 
Ignacio tierreira (Tte) 
Ignacio Ferreira de Sá 
Ignacio Ferreira de Sá 

i 
Capivary 
Curruçio Ribeiráo 
Pouso do Bispo (Itú) Christaes 
Estrada de Itu 
Estrada de Itú 
Piracicaba 
Yapó Rio 
São Pedro Fazenda (Faxina) 
Claro Ribeíráo (Rio Claro) 
Porto Feliz 
Pouso do Bispo (Itú) Chrirtaee 
Engano Ribeirão Barra Quiiombo 
Piracicaba a Itú Estrada 
Pouso do Bispo (Itú) Christaes 
Jundiahy Rio 
.Turuparú Barra Sorocaba 
Pinhal (Itapetininga) 
Jacaré (Itú) 
Tietê Rio 
Tietê Rio Itú 
Atibaia Rio (Campinas) 

Anhumas Ribeiráo (Campinas) 
Anhurnas Ribeiráo (Campinas) 



Iqriacio Frucfiuoso 
Ienncio Gomes (Fallecido) 
Ignacio Gomes de Leão 
Ignacio Gomes de Leáo 
Ignacio Gonçaivea Lima 
Ignacio Guedes Pinto 
Ignacio José 
lgnacio José 
Ignaoio José 
Ignacio Leite Penteado 
Ipnacio Leite de Godoy 
Ignacio Lopes Machado 
I~nacio Moreira 
Ipnacio Nobre Pereira 
Ignacio Nobre Pereira 
Ignacio Pacheco da Costa 
Ignacio Paes de Oliueira (Padre) 
Ignacio Paes de Oliueira (Padre) 
Ignacio Paes de Oliueira (Padre) 
Ignacio Paes de Oliueira (Radre) 
Ignacio Pedroso 
Ignacio Paes de Oliueira 
Ignacio Pedroso de Miranda 
Ignacio Pedroso de Miranda 
Ignacio Piheiro 

Boituva (Porto Feliz) 
Rio Claro (Itapetiniiga) 
Itapetininga 
Tiirvo Ribeirão Cabeceiras 
Jacaré Rio (Araraquara) 
A P ~ Y  
Fundo Ribeirão (Faxina) 
Monjollo Velho Barra Fundo 
Taquary Mirim 
Indaiatuba (Faxina) 
Itapetininga 
Cuarapiranga (Sorocaba) 
Apiahy 
Tietê Rio 
Congonhaa Ribeirão 
Indaiatuba 
Capivary Cachoeira (Jundiahy) 
Quilombo (Jundiahy) 
Capivary (Jundiahy) 
Capivary Rio 
Sarapohy Rio 
Quilombo 
Alambary (Sorocaba) 
Alambary Barra Sarapohy 
Araritaguaba 



NOMES 

Ignacio Pinheiro Homem 
lgnucio PNtheiro flomem 
Ignacio Rodrigues Cordeiro 
Ignacio Rodrigues Paiuu 
Ignncio Rodriguer de Sampaio 
Ignacio da Silva Guedca 
Igntrcio Vieira Antunes (Cup) 
Ignacio Xavier kuiz 
Ignacio Xavicr Luir 
lzabel Duarte de Novaes 
Izabel Gomes 
Izidoro da Silua Moraes 
Jeronymo de Abreu Magalhães 
Jeronynlo de Abreu MagaIháes 
Jacyntho Alves 
J~ronymo Cai~alheiro Leite 
Jeronymo Cavalheiro Leite 
Jeronymo Cerqueira 
Jeronymo Corrtu 
Jeronyn~o Costa Guintarács 
Jeronymo da Costa Guimarães 
Jeronymo Moreira 
Jeronymo Paes 

LOGARES 

l 
Araritaguaba 
Pilões (Porto Feliz) 
Tuwo (Sorocaba) 
Itupeva Cachoeira 
São Pedra Fazenda (Faxina) 
Jundiahy 
Alrnas Ribeirão das 
Apiahy Porto 
Eiscaramuça (Apiahy) 
Araraquara 
Japy Serra do (Jundiahy) 
Capivary (Jundiahy) 
Jnpy Serra do (Jundiahy) 
~ ~ i n d i a h ~  
Pouso do Bispo (Itú) Christaes 
Atibaia Rio 
Quilombo Ribeirão (Campinas) 
Itapetininga 
Almas Ribeirão das 
Ilapcva Rio (Soroeaba) 
Sorocabe (Jacareupava) 
Cachoeira (Paranapanema) 
Araçoiaba Morro 

DATAS '2 
, A- 
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Joaquim Duarfe do  Rego (Sarg. Môr) 
Joaquim Duarte do Rego 
Joaquim Duarte d o  Rego (Sarg. MÔr) 
Joaquim Duarte do Rego (Tte) 
Joaquim Duarte do Rego (Tte)  
Joaquim Ferreira Netto 
Joaquim Francisco da Cruz 
Joaquim Galuão de França (Tte) 

.Joaquim Galvão de França (Tte) 
Joaquim José de Barros 
Joaquim José Pint oMoraes Leme 
Joaquim José Pirtto Moraes Leme 
Joaq~iim José Pinto Moraes Leme 
Joaquim José da Rosa (Aifrs) 
Joaquim José da Rosa (Alfrs) 
Joaquim José de Sant'Anna 
Joaquim José dos Santos (Cap) 
Joaquim José dos Santos (Cap) 
Joaquim José doa Santos (Cel) 
Joaquim José Teixeira (Cap) 
Joaquim José Teixeira 
Joaquim José Teixeira 
Joaquim José Teiseira 
Joaquim José Teixcira 
Joaquir~~ Lago 

Araraquara 
Araraquara 
Araraquara 
Capivary 
Capivary Rio 
Brejo Grande (Araraquara) 
Corumbatahy Rio 
Morro Azul 
Pinhal Ribeirão Cab.O 
I. 

Itaquere Rio 
Itaquere (Araraquara) 
Mogy e Tietê Rios 
Anhumas 
Atibaia Rio (Campinas) 
Campinas (Apiahy) 
Jacaré Rio (Araraquara) 
Jacaré Rio (Araraquara) 
Capivary Cachoeira (Jundiahy) 
Atibaia Rio (Campinas) 
Atibaia Rio (Campinas) 
Atibnia Rio (Campinasi) 
Atibaia Rio (Campinas) 
Engano Rib." Barra Quilombo 
Ondas As 
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João Almeida (Guarda Môr) 
João Aluares 
João Aluares 
João Aluares 
João Aluares de Araujo 
João Aluares de Araujo 
João Alues de Araujo 
João Alue3 da Rocha 
João Antonio Duarte Eueno (&p) 
João Antrtnes Maciel 
Joáo Antunes 
João Antrincs de Siqueira 
JOGO Aranha Sardinha 
João de Araujo 
João de Araujo 
João de Araujo 
João de Araujo 
João de Araujo Silva 
João de Arattjo Silr~n 
JOGO Baptista 
Joüo Barros Pedroso (Alfrs) 
Jogo Barros Pedroso (Alfrs) 
Joáo Bicudo 
João Bicudo 
João Bicudo de Agnirra 

Indaiacariga (Sorocaba) 
Anliembú Rio 
Rio Claro 
Rio Pardo (Itapetininga) 
Avaremanduavuçú (P .  Feliz) 
Pardo Rio 
Turvo Rio 
Inhaiba (Sorocnba) 
Birocicaba a Itú Estrada 
Pirnpora (Sorocaba) 
Quilombo 
Pimenta ( I t ú )  
Sumaré Ponta 
Apiahy 
Capão Allo (Itapetininga) 
Tatuhy Ribciráo do 
l'atiihy Ribeirão do 
Roqueirão (Itapetininga) 
Grande R i b . ~  (Itapetininga) 
Alambary (Itapetininga) 
Atibaia Rio (Campinas) 
Monte Alegre (Campina-,) 
Alambary (Itapetininga) 
Lambary Barra do 
Anhembú (Itú) 



NOMES 

João Borges (Fallecido) 
João Bueno 
João Bueno da Silva 
João Bueno da Siloa 
João Bueno da Silva 
Joáo Couto Aragão Magalhães 
João Couto e Aragão Magalhães 
João Corcto e Aragão Magalhães 
Joáo Couto e Aragão Magalhães 
João Costa 
Joáo Damaceno Barbosa 
Joáo Dias Leme 
Joáo Dias Moreira 
JoZo Diniz da Silva 
João Domingues Vidigal 
Joáo I)uarte do Rego 
João Iluarte do Rego 
João Doarte do Rego 
João Duarte do Rego 
João Escudeiro 
João Fernandes 
Joáo Fernandes 
João Fernandes de Lim 

LOGARES 

Atuahy 
Atibaia Rio 
Campinho (Campinas) 
Goyhz Estrada de  
Goyáz Estrada de (Campinas) 
Barrinha Corrego da  
Lambary Barra do 
Sarapuhy Rio 
Tucunduva Ribeirão 
Indaiatuba 
Jaguary Rio (Campinas) 
N. S. Penha Morro Sorocaba 
Pouso do Bispo (Itú) Christaes 
Pouso do Bispo (Itú) Christaes 
Jacareupava (Sorocaba), 
Atuaby (Itú) 
Assuahy (Itú) 
Boiery (Itú) 
Capivary Rio 
Turvo (Sorocaba lado mar) 
Itú 
Outitituba (Fasiua) 
Itupeva Cachoeira 

DATAS E 



Joáo Fernandes Maciel 
João Ferraz Bueno 
João Ferraz de Campos 
João Ferreira Oliueira Bueno (Eng.9 
Joáo Ferreira Oliueira Bueno (Eng.9 
Joáo Ferreira Oliueira Bueno 
João Ferreira Oliveira Bueno 
João Ferreira Sauedra 
João Franco 
Joúo Fortes de Almeida 
Joúo Garcez de Oliueira 
João Godoy Silva (Tte) 
Joã oGomes de Godoy 
Joáo Gonccclues 
João Gonçalves Seixas 
João Ignacio 
João Josi Leite da Fonseca 
João José de Lima 
João José da Silva - Joüo Josd da  Silva (Cap) 
João Leite 
João Leite de Camargo Penteado 
João Leite d @Cerqueira (Tk) 
João Leite Garcez 
João Leite Moreira 

Boiluva Ribeirão Barra do 
Quilombo 
Campinas 
Capivary 
Capivary 
Estrada Piracicaba (via Itu') 
Itapeva (Barra Capivary) 
Japy Serra do (Jundiahy) 
Atibaia Rio (Campinas) 
Congonhas Ribeirão 
Morro Agudo 
Boery Rio (Itú) 
Itapetininga 
Atuahy 
Pouso do Bispo (Itú) Christaes 
Borda do Campo (Jiindiahy) 
Dispensa de lapso de tenipo 
Taquary Rio (Faxina) 
Anhumas Ribeirão (Campinas) 
Morro Azul 
Pouso do Bispo ( I t Ú )  Christaes 
Ponte Alta (Campinas) 
Sapopema (Tietê) 
J ~ P Y  
Pouso do Bispo (Itú) Christaes 



NOMES 

João Leite I'enteado (Sarg. M ó r ~  
5030 Leite Penteado (Sarg. Mór) 
João Leite Penteado (Surg. M6r) 
João Leite Penteado (Surg. M6r) 
João 1,eite Penteado (Sarg. M6r) 
João Leme 
João Leme 
Jooã Leme 
Joüo Leme da Rocha 
Joâo Leme da Rocha 
Joüo Lima 
João Lima e Abreu 
João Lima e Abreu 
João Lima c Abreu 
Jogo Lopes de Franca (Cap) 
Joáo Lourenço Cotrim 
João Lourenço Cotrim 
João Luiz Barbosa 
João Macedo 
Joüo Machado Castanho 
João Machado de Lima 
Joáo Machado de Lima 
JoCo Machado da Silva 

LOGARES 

Cinza Capão do 
Itambé 
Jaguariayba Rio 
Jagunriayba Rio 
Bfoiitencgro Fazenda 
Paranapanema 
Ponle Alta Ribeirão 
Taquary Rio (Faxina) 
l.ag6a-Jundiahy (Estrada de ItÚ) 
Lagoa-Jiiiidialiy a Itii 
Turvo (Sorocaba) 
Campa Largo Sorocaba 
Cocaes Matto do (Itapetininga) 
Rciicdictinos Caminho dos 
Ceveiro Ribeirão 
Campina do Pinheiral (Passagem) 
Paranapanema Caminho do 
Taqu~ry Rio (Faxina) 
Taquary Rio 
Pirapora (Sorocaba) 
Cubatão 
Itarnbb Corrcgo do 
Campo Verde (Sorocaba) 

DATAS 8 
LU 



João Manoel 
João Manoel do Amaral 
Joáo Manoel do Amaral 
João Manoel Gil Fer.O (Tte)  
Joáo Martins Borges 
30io Mello do Rego 
Joüo Mello d o  Rego 
João Mello do Rego (Cel) 
João Monleiro das Neues 
Jogo Monteiro de Oliveira 
Jono Motla 
João Moura 
Joâo Oliucira 
João Oliveira 
Joáo Olivei~a Falcão 
Joüo 0lii)rira Falcão 
João Oliveira Fale50 
João Oliueira FaIcüo 
Joáo Oliveira Freire Andrada 
Joáo Oliveira Freirc Andrada 
JoZo Oliueira Freire Andrada 
JoCo Oliveira Frrire Andrada 
Joâo Oliurira Freire Andrada 
Joâo Paclieco Monteiro 
Joáo Paes de Sousa 

Monte Alegre 
Atibaia Rio (Campinas) 
Campinas 
Sorocsba (Rnrra Tictê) 
Pouso do Bispo (Itú) Christaes 
Agua~aba (Cachoeira) Araritg.~ 
Italiim Mirim 
ãiet6 Rio (Araritaguaba) 
Jiindialiy Blirini 
Atihaia Rio (Campinas) 
JrcarE (Itu) 
Itliain ou Capuava (Jiindiahy) 
Ararilaguaha 
IMandyssuniingt (Porto Feliz) 
B;i+racoyaba (Sorocaba) 
Giiarapiraiiga Sorocaba 
Ipero Ribeirão Sorocaba 
Sarapoliy Burra IperO 
Mandyssununga (Tietf) 
Mandyssununga (Porto Feliz) 
Porto Feliz 
Tietê Rio Abaixo 
Uvutucatii e Rio Tietê 
v o q i i q  (Itapetininga) 
Sarepohy Rio 
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José de Arruda 
José de Arruda Penteado 
José Antonio 
&sé Anlonio (Posse) 
José Antonio do Amara1 
José Antonio do Amara1 
José Antonio de Lacerda (Cap) 
Joaé Antonio de Oliveira (Alfrs) 
José Antonio Morgado 
José Anfonio Paes (Alfrs) 
José Antonio Paes 
José Actonio Paes de Oliveira 
JorG hiitonio Pacs de Oliveira 
J lsé  Antorzio Pars de Oliveira 
J a ~ d  Antonio Paes de Oliveira 
José Barros Fajardo 
Joaé Barros Penteado 
José Borges 
José Brito 
José Brito 
José Camargo Paes 
José Camargo Paes 
José Campos Bicudo 
José Campos Bicccdo 
José Campos Bicudo 

Alambary Barra do 
hvaremandiiavuçú (Porto Feliz) 
Porto Feliz 
Tati7 Ribeirão (Salto) 
Atlbaia Rio (Campinas) 
Jaguary Rio 
Guasiiiduva (Pariiahyba) 
Capivary 
Piracicaba Rio 
Caclioeira Iha da 
Porto Feliz 

Mandyssunringa (Ti&) 
Mandyssunungn (Porto Feliz) 
Pirnpora 
Rio Tietê 
Anhumas 
Itapeva, Barra Capivary 
Itupeva Caclioeira 
Porto Feliz 
Porto Feliz (Araritaguaba) 
Jurupará (Sorocaba) 
Pirapora (Sorocaba) 
Tatuhy Rio Barra (Sorocaba) 
Caajurú * 

Taquary Rio (Itú) 



LOGARES DATAS 8 
1 

José Campos Bicudo 
José Campos Bicudo 
José Campos Monfeiro 
José Campos Monteiro 
José Campos Paes (Tte) 
José Campos Paes 
José Cardoso 
José Cerino de Godoy 
José Corrêa de Moraes 
José Corrêa Vasques 
José Cubas de Lima 
José Cunha Abreu (Cap) 
José Domingues 
José Domingues da Rocha 
José Duarte de Novaes (Alfrs) 
José Femandes 
José Femandes de Almeida, 
José Fernandes de Almeida 
Josd Fernandes de Almeida 
Jose Fernandes Leme 
José Fernandes Leme 
José Ferraz-de Abreu 
José Ferraz de Abreu 

Tatuhy Rio Barra Sorocaba 
Guiijary Rio 
Itú 
Tatuhy Rio (Barra Sorocaba) 
Corrente (Araraquara) 
Fortaleza (Araraquara) 
Anhemby Rio 
Assuahy (Itú) 
Capivary Barra Itapetininga 
Atibaia Rio (Campinas) 
Apiahy 
Mogy e Tietê Rios (Itaquere) 
Atibaia Rio (Campinas) 
Atibaia Rio (Campinas) 
Araraquara 
Alambary (Itatapetininga) 
Anhuinas 
Atibaia Rio (Campinas) 
Jaguary Rio (Campinas) 
Indaiatuba (Faxina) 
Taquary Rio 
Almas Rib.' das (Capão Bonito) 
Poço RibeirBo do (Capão Bonito) 



JosP Ferrar de Abreu 
José Ferreira de Oliveira 
José Ferreira de Oliveira 
José Ferrcira de Oliveira 
José Florencio de Oliveira 
José Furtado 
José Francisco 
José Francisco de Aguiar 
Jos6 Francisco Fernandes 
José Francisco de Paula (Padre) 
José Francisco de Paula (Padre) 
José Francisco de Salles 
José Francisco de Salles (C. Mor) 
José Francisco de Salles (C. Mor) 
José Francisco de Salles (C. Mor) 
José Galvão de Franca (Tte) 
José Galvão de França 
José Galvão de França 
José Calvão de França 
Josd Goes Botelho (Cap.0) 
José Goes Botelho Ribeiro Moraes 
José Goes Botelho Ribeiro Moraes 
José Goes Botelho Ribeiro Moraes 
José Goes Moraes 
José Coes Moraes (Cap. M6r) 

Paranapanema Rio 
Capivary Barra (Itapetininga) 
Itapetininga Passagem 

, Paranapanema Rio 
Porto Feliz 
Apiahy 
Pouso do Bispo (Itú) Christaes 
Guarehy 
Itsnhaen (Porto Feliz) 
Piracicaba Rio 
Pirscicaba Rio 
Capivary Cachoeira (Jundiahy) 
Capivary Cachoeira 
Capivary Cachoeira 
Capivary Cachoeira 
? 
Corwmbatehy (Salto Grande) 
Pinhal Ribeirão Cabeceiras 
Itapeva Barra Capivary 
Congonhal Campo do 
Ondas As 
Bemardo Rib." do Barra do 
Piracicaba Rio 
Araraquara Caminho (GoyAz) 
Escaramuça 



NOMES 

José Goea Moraes (Cap. Mór) 
José Goes Moraes 

3 José Goes Moraes 
José Goes Pacheco (Cap) 
Jost Goes Siqneira 
José Gonçalves 
José Gonçalves 
José Gonqalves 
José Ignacio Camargo Penteado 
José Ignacio Ribeiro Ferreira (Dr.) 
José Ignacio Ribeiro Ferreira (Dr.) 
José lgnucio Ribeiro Ferreira (Dr.) 
José Ignacio Ribeiro Ferreira (Dr.) 
J o d  Joaquirn (Tfe) 
Joaquim José Barbosa 
Joaquim José Barbosa 
Joaquim José Barbosa 
José Joaquim Costu Gaviüo (Cel) 
José Joaquim Costa Gaviüo (Cel) 
José Joaquim Sampaio 
José Joaquim Sampaio 
José Joaquim Sampaio 
José Joaquim Sampaio 

LOGARES 

Sapucahy Mirim 
Taquary Mirim 
Yapó Rio 
Capivary 
Indaiatuba 
Capão Alto (Itapetininga) 
Taquarussú (Apiahy) 
Tatuhy Ribeirão 
Ponte Alta (Campinas) 
Botão Sesmaria Compra 
Botão Sesmaria (Rio Claro) 
Jacark Rio (Itú) 
Pinlial Ribeirão (S. Carlos) 
Capivary Cachoeira (Jundiahy) 
Pinhal (Porto Feliz) 
Pinheiros Sitio 
Sorocaba Rio 
Onqa Ribeirão da 
Mogy Guassú Rio 
Araraqiiara Campos de 
Rio Piracicaba 
Rio Piracicaba 
Cachoeira dos Patos 



José Joaquim Sampaio 
José Joaquim da Silva Cap.) 
Jose Justiniano Barbosa 
José Leite 
José Leme da  Rocha 
José Leme da  Silva (Cap) 
José Leme da Silva 
José de Lima ., 
Jose Lopes 
José Loureiro de Alrneida 
José Loureiro de Almeida 
José Lonreiro de Alrneida 
José Lourenco Leite 
José Luiz Coelho (Cap) 
José Luiz Machado 
José Maria Rodriguei de Carvalho 
José ,Mariano de Oliveira 
José Marins Loureiro 
José Martins de Alrneida 
José filarfins de Azevedo 
José Martins Borges 
José Moraes Aguiar (Padre) 
José Moraes Aguiar (Padre) 
José Moraes Aguiar (Padre) 
José Moraes Aguiar (Padre) 

Piracicaba Rio 
Piracicaba Rio 
Araraquara 
Alambary (Itapetinimga) 
Jacaré Rio (Itú) 
Jundiacanga (Sorocaba) 
Taquary Rio (Faxina) 
Campo Largo (Sorocaba) 
Apiahy 
Campos do Turvo 
Cocáes Matto do (Itapetininga) 
Tiirvo Rio (Barra Pinhal) 
Pouso do Bispo (Itú) Christaes 
kvaremanduavuçú (P. Feliz) 
Assuahy (ItU) 
Soroeaba (Barra aio Tietê) ) 
Cururii Bairro do 
Pirajuvú (Sorocaba) 
Poitso do Bispo (Itú) Christaes 
Dispensa de lapso de tempo 
Pouso do Bispo (Itú) Christaes 
Almas Ribeirão das 
Almas Barra Paranapanema 
Cachoeirinha Ribeirão 
Poço Campo do 



NOMES 

José .Moraes Preto (Cap) 
José Moraes Preto 
João Manoel Amara1 (Alfrs) 
José Manoel Ferrez (Tte) 
José Manoel Ferraz (Tte) 
José Manoel da Luz 
José Manoel da  Luz (Cap) 
José Manoel de Siqueira 
José Manoel de Siqueira 
José Manoel Tauares 
José Novaes Dias 
José Nooaes Dias 
José Novaes Dias (Alfrs) 
José Nunes 
José Oliveira 
José Oliveira 
José Pachcco Monteiro 
José Pacheco Monteiro 
José Pacheco Monteiro 
José Pacheco Monteiro 
José Pacheco Monteiro 

, José Pacheco Monteiro 
José Paes 

Jaguary Merim Barra 
Pirassununga Cachoeira 
Araraquara 
Mogy Guassú 
Veadoa Campos do 
Piracicaba Rio 
Piracicaba Rio 
Eoituva (Porto Feliz) 
Sorocaha Rio 
Cururii Bairro do 
Gericatú Rio 
Itararé Rio (Cabeceiras) 
Morungaba 
Pederneiras (Itapetininga) 
Alambary (Itapetiniiga) 
Atibaia Rio 
Capivary (Paranapanema) 
Encruzilhada 
Lagoa Grande (Itapetininga) 
Palmital Matto do 
Paranapanema 
Sepultura Ribeirão 
Pirapora Ribeirão (Somcaba) 

DATAS 



José Paea de AImeida 
José Paes de Almeida 
José Paes de Almeida 
José Paes de Almeida 
José Paes de Almeida 
José Paes de Almeida 
José Paes de Almeida 
José Paes de Almeida 
José Paes de Almeida 
José Paes de Almeida 
José Paes de Almeida Lara 
José Paes de Almeida Lara 
José Paes de Camargo 
José I'aes de Camargo 
José Pedroso 
José Pellegrino Paes 
~ o s d ~ e r e i r a  
José Pereira de Queirdz 
José Pereira da Silva (Tte) 
José Pereira da Silva 
José Pinheiro 
José Pinto Tavares (Cap) 
José Pires 
José Pires de Camargo 
José Pires de Camargo 

Boqueirão (Faxina) 
Paranapanema (Boqueiráo Rib.0) 
Paranapanema 
Soubo Passagem 
Taquary Rio 
Taquary Rio 
Zaçliarias Rincão do 
I'onte Alta Rincão (Faxina) 
Taquary Rio 
Zacharias Rincão (Faxina) 
Guarehy Rio 
Guarehy Barr a(1tapetininga) 
Guararapo Ribeirzo (Tietê) 
Sarapohy Rio 
Pouso do Bispo (Itú) Christaes 
Taquary Rio (Faxina) 
Alambary (Itapetininga) 
Capivary Cachoeira (Jundiahy) 
Taquarussú (Apiahy) 
Ti t ê  Rio Abaixo 
Rio das Pedras 
Onça Ribeirão da 
Jundiahy Mirim 
Porto Feliz 
Tietê Abaixo Rio (P. Feliz) 



NOMES 

José Poncia Diniz (Padre) 
José Poncio Diniz (Padre) 
José Prado 
José Ribeiro de Araujo (Tte) 
José Ribeiro de Araujo (Tfe) 
Joaé Ribciro de .JralrJo (Tte) 
José Rocha Camargo 
José Rodn'gues 
José Rodrigues 
José Rodrigites 
José Rodrigues 
José Rodrigues Garcia 
José Rodrigues Garcin 
José Rodrigues Garcia 
Jose Rodrigues Quevedo 
José Rodrigues de Almeida 
José Rodrigues Guimarães 
José Rodrigues Guimarães 
J o d  Rodrigues Guimarües 
José Rodrigues Simões 
José Rodrigues Simões 
José Rodrigues Simões 
José Rodrigues Simóes 

LOGARES 

Guarehy Estrada (Araritaguaba) 
Palinital (Guarehy Est. de) 
Olaria Corrego 
Cnbaveiras Ribeirão ( ~ r a r a q . ~ )  
Furnas Ribeirão (Fortaleza) 
Mogy Guassu Rio 
Goiaz Estrada de (Campinas) 
i'iracicaba Rio 
?:raricaba 
Piracicaba Rio 
Porso do Bispo (ItU) Christaes 
Ilaoca Morro (Faxina) 
Taquary Guassú (Faxina) 
Taquary Mirim (Faxina) 
Curruqáo Ribeirão 
Anhumas 
It~petininga ) 
l'dvatincuara Corrego 
Pescaria Barro Itapetininga 
Cabaçaes Estrad a 
Porto Geral (Itapetininga) 
Sarapuu Rio 
Tucunduva Passo 

DATAS 
, E 

R- 6-1754 



José Silva 
José Silva 
José Silva de Almeida e 15 visinhos 
José Silva 
José da Silveira Cesar 
Josk da Silveira Leme 
José Simão de Oliveira 
José Simões de Oliveira 
José Simcío de Oliveira 
José Sim& de Oliveira 
José Souza Nunes 
José Souza Prado 
José Souza Siqueira 
José Teixeira 
José Vdz de Carvallio (Cel.) 
José Vaz Pinto 
José Vieira 
José Vieira Nunes 
JosP Vif ira Nirnes 
José Vieira Nlines 
Leandro Rodrigues Fortes 
Leonor Garcia de Siqueira 
Leonor Garcia de Siqueira 
L ~ o n o r  Garcia de Siqueira 
Leonor Garcia de Siqneira 

Avarema~iduavuçii (Porto Feliz) 
Brejo Grande (Araraquara) 
Merres Bnirro {Araritaguaba) 
Porto Feliz 
Ati~ahy (Itú) 
Rio das Pedras (Barra Tietê) 
J ~ P Y  
Juiidiavira 
Morro Agudo 
Morro P.gudo 
Giiaxiiiduva (Parnahyba) 
Piracambiicú (Araritaguaba) 
Anliumas Ribeirão (Campinas) 
BPr acicaba 
Capivary Cachoeira (Jundiahy) 
Capivary 
Sorocaba Rio 
Apereatuba (Sorocaba) 
Sorocaba Rio 
Juriipari (Sorocaba) 
Apiahy 
Almas Ribeiráo das 
Cachoeirinha (Itapetininga) 
Ciirralinlio (Itapetininga) 
Poço Ribeiráo 



NOMES 

Leonor de Siqueira 
Loureiro (Padre) 
Lourenço de Almeida 
Lourrnfo de Almeida Leme 
Lourenço de Almeida Leme 
Lourenço de Almeida Prado 
Lorrrerz$o de Almeida Prado 
Louren~o Antunes de Lima 
I.ourenco Leite Penteado (Padre) 
I,ourenço Leite Penfeado (Padre) 
Lourenço Leme de Brito 
Lourenço Ribeiro de Siqueira 
Lucas da Fonseca 
Laiz de Araujo Coura 
Liciz Antonio Neves de Carvalho (Cel) 
Luiz Antonio de Souza (Cel) 
Luiz Antonio de Souza (Cel) 
L~iiz  Antonio de Souza (CeI) 
Luiz Antonio de Souza (Cel) 
Luiz Antonio de Souza (Cel) 
Luiz Antonio de Souza (Cel) 
Luiz de Carvalho Bastos 
Luiz de Carvalho Bastos 

LOGARES 

Yapó Rio 
Rio Claro (Itapetininga) 
Tietê Abaixo Rio (P. Feliz) 
Capivary 
Porto Feliz 
Itú 
Jacaré Rio (Itú) 
Fundo Ribeirão (Faxina) 
Jaguarial~yba Rib.0 
Peritiva Ribeirão 
Taquary Rio (Faxina) 
Avaremanduavuçii (Porto Feliz) 
Taquary Rio 
Piracanibucu (Araritaguaba) 
Soroeaha (Barra no Tietê) 
Jacaré Rio (Araraquara) 
Jaguaiy Rio (Campinas) 
Piracicaba Rio 
Sorocaba (Barra no Tietê) 
Sorocaba (Barra do Tietê) 
Tatu Ribeirão (Salto) 
indaiatuba 
Indaiatuba 

DATAS 

19- 3-1704 
18-11-1786 
12- 6-1800 

r 1- 3-1800 g, 
21- 8-1798 o 
15- 1-1773 

24- 1-1785 !? 
6- 5-1782 $ 
4-11-1732 ,* 
7-11-1732 

25- 1-1785 
25- 6i1800 " 
11- 3-1779 6 
11-10-17 g 
20-11-1798 
29- 1-1819 
28- 7-1800 - 
6- 5-1818 E 

28-11-1798 
18- 1-1800 
6- 5-1818 
2-12-1763 
2-12-1733 



Luiz Castanho de Moraes Lara 
Luiz Domingues da Silua 
Luií Ferreira Botelho 
Luiz Gomes da Costa 
Lviz Ignacio da Penha 
Luiz Lopes de Carvalho 
Luiz Lopes de Carvalho 
Luiz Manoel da Cunha Bastos 
Luiz Mendes de Almeida 
Luiz Mendes de Almeida 
Luir Mendes de Almeida 
Luiz Pedroso de Barros 
Luiz Pedroso de Barros 
Luiz Pcdroso de Barros 
Luiz Pedroso de Barros 
Luiz Pedroso de Barros 
Luií Pedroso de Barros 
Luiz Pedroso Furqriim 
Luiz Pedroso Furquim 
Li~iz Pedroso Furquim 
Luiz Pedroso Furquim 
Luiz Pereira 
Luiz Silva 
Luiz Soares 
Luiz Soares Leme --- 

Barreira (Jundiahy) 
Itapecú Capella Conceição (Itú) 
Capão Bonito 
Sumidor (Apiahy) 
Taquarussú (Apiahy) 
Birassuiaha (Ipanema) 
Birassuiaba Serra 
Cachoeira dos Patos 
Palmital Capão do 
Paranapanema Rio 
Sepultura Ribeiráo (Apiahy) 
Apiahy 
Curityha Caminho de 
Verde Rio Cabeceiras 
Itnrart: Rio 
Taquary (Apialiy) 
Escaramuça Faz. 
Almas Ribeiráo 
Capão Palmital 
Palmital Capáo do 
Paranapanema Encruzilhada Eet. 
Pouso do Bispo (Itú) Christaes 
Atuahy 
Atibaia Rio 
Pouso do Bispo 
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Maria Berbosa de Campos 
filoria Benfa Rodrigues de Athayde 
Maria Bernardes Viuua (Medição 1809) 
Maria Diaa Leite 
Maria Ferraz 
Maria Flora de Andrade 
Maria Leite 
Maria Leite 
Maria Leite de Csimargo 
Maria Leite Ferreira 
Mario Luiza d f  Franco 
Maria Luiza de França 
Mario Monteiro 
Maria Nazareth Nascimento Lima 
Maria Nazareth Núscimento L i a  
Maria Nunes 
Maria Paes 
Mario Paes 
Maria Paes 
Maria Perfrosa 
Alueia Pereira 
.Maria Thereza do Rosario 
Mnrianna Angelica Forte Bustamante 
Marianna Pontes 
Mariano Correa dc Moraes 

Ponte Alta (Campinas) 
Guaxinduva (Parnahyba) 
Pirapora (Sorocaba) 
Corumbatehy Rio (Salto Grande) 
Qrailombo 
Corumbatehy Rio 
Itapetininga 
Pouso do Bispo (Itú) Christaes 
Akibaia Rio 
J.mdiahy Mirim 
Capivary 
Capivary 
Piragibu 
Racaetava 
I p a n ~ m a  B a m  (Sorocaba) 
Fundo Ribeirão (Faxina) 
Pdrsipora (Sorocaba) 
Paranapanema Caminlio 
Sarapuhy Rio 
Boituva Ribeiráo Barra 
Jtahim Mirim 
1:rngano Rib.0 &ama Quilombo 
Itahim an Capuava (Parnahyba) 
Jacariqunra 
Capivary 



NOMES 

Marinno Correa de Moraes 
Martim Mello Taques Goes e Aranha 
Marlim Mello Taqnes Goes e Aranha 
Martim Mello Taques Goes e Aranha 
Martim de Mello Taques 
Martim Mello Tagurs Goes e Aranha 
Martinho Leme da Silua 
Martinho Leme da Silva 
Martinho Leme da Silva 
Martinho Ribeiro Garcia 
Martinho Silua Pmdo 
Matheus CorrCa Leme 
Matlr~us Corrêa L e m ~  
Matheus Corrêa Leme 
Matheus de Mattos 
Matheus de Matfos 
iilatheus da Silva Biceno (Tte. CeL) 
Matheus da Silva Bueno (Tte. Cel.) 
Matheus da Silua Blieno (Tte. Cel.) 
Matheus da Silva Bueno (Tte. Cel.) 
Mathias Ferreira de Macedo 
Mathias Ferreira de Macedo 
Mathias Ferreira de ICiacedo 

LOGARES 

Capivary 
Capivary Rio 
Piracjcaba Rio 
Contorno Piracicaba 
Piracicaba 
Tietè Rio 
landtiacanga (Sorocaba) 
Juadiacanga (Sorocaba) 
Pirapora Barra Sarapohy 
Pouso do Bispo 
Jiindialiy Mirim 
A11nas Ribeiráo das 
Bnrajaitiba Ribeirão 
Cachoeira 
Fortaleza Rio 
vurá Ribeirão d o  
I::irnpo do I'aib,? (Itapetininga) 
Pederneiras Negras Riho 
Tatetos Ribeirão (Irapetininga) 
Itaoca Sertão 
Taquary Guassú 
Taquary Mirim 
Toquary Ouassú (Faxina) 

DATAS 
: @ 



k Mathius Leite Pentendo (Cap. Mdr) 
Mathius Leife Penteado (Cap. Mdr) 
Matbias Leite Penteado (Cap. Mbr) 
Mathias de Madureira Barbosa 
filathias de Madureira Barbosn 
Mathias de Madureira Calheiros 
Mathias de Madureira Calheiros 
Mathias de Madureira Calheiros 
Mathias Pereira Leme 
Maximiano de Goes e Siqueira 
Maximiano de Goes e Siqueira 
Maxiiniano de Góes e Siqueira 
Maximo de Faria 
Maxiino de Faria 
Miguel Alberto Vasconcellos 
Miguel Alberto Vasconcellos 
Miguel Arruda Penteado 
Miguel Arruda Penteado 
Miguel Cabra1 
Miguel Cunha 
Miguel Fernandes 
Miguel Fernandes 
Miguel Ferreira Diniz 
Migziel Gonçalves 
Miguel Pires 

Fundáo (Apiahy) 
Ribeira Estrada da (Apiahy) 
Taquaruaaú (Apiahy) 
Pirituba Rio 
Xacurur6 Barra Pirituba 
Anhaiba Campos do 
Penha Serra da (Sorocaba) 
Preatuha (Sorocaba) 
Taquary Rio 
hpiahy e Taquary 
Itarare Cab.O (Morungaba) 
Morungnha 
Ieró (Sorocaba) 
PerÓ (Sorocaba) 
Corrente (Araraquora) 
Fortaleza (Araraquara) 
Indaiatuba 
Indaiatuba 
Atuahy 
Piracicaba ' 

Alambary (Itapetinínga) 
Itapetininga 
Ipnacio Pereira Ribeiro 
Araritaguaba 
Jundiahy 



NOMES 

Miguel JOGO 
Miguel João de Castro 
Miguel Jo&o de Castro 
Miguel João de Castro 
Migurl João de Custro 
Miguel João de Castro 
Miguel Jorio de Castro 
Miguel Josd Braga 
Miguel de Lima Barros 
Miguel Soares 
Modesto Antonio Coelho Netto (T. Cel) 
Modesto Antonio CoeUio Nt-tto ( T .  Cel.) 
Modesto Antonio Coe1110 Netto ( T .  Cel.) 
Modesto Antonio Coellio Netto ( T .  Cel.) 
Modesto Antonio Coelho Netto (T. Cel) 
Modesto Antonio Corllio Net fo  ( T .  Cel.) 
M ~ d r s t o  Antonio Coelho Netto (T.  Cel.) 
Modesto Antonio Coelho N ~ t t o  ( T .  Cel.) 
Modesto Antonio Coelho Netto ( T .  Cel.) 
Modesto Antonio Coelho Netto (T. Cel.) 
Illodesto Antonio Coelho Netto (T .  Cel.) 
Modesto Antonio Coelho Netto (T. Cel) 
Marioel Alfonso Taborda 

LOGARES 

Roituva (Porto Feliz) 
Caclioeira Ilha da 
Guararapo Ribeirão*<Tietê) 
Sapopeina 
Sorocaba' Rio 
Tiett, Abaixo Rio (Porto Feliz) 
Sorocaba Rio 
Cliapada (Itapetininga) 
Campo Largo (Sorocaba) 
N. S. da Penha (Morro) Sorocaba 
Capivary Rio 
Capivary 
Capivary 
Capivary Rio 
Capivary Mirim 
Copivnry Mirirn 
Estrada Piracicaba a Itú 
Estrada Piracicaba a Ith 
Estrada Piracicaba a Itu 
Piracicaba 
Rio das Pedras 
Pedras Rio das 
Barreiro Jundiahy 

DATAS 



ilfanoel Affonso Taborda 
.%fnnoel Affonso Taborda 
Manoel de Almeida 
Manoel de Almeida 
Manoel Alves Tosta 
Manoel Antunes Maciel (Alfrs) 
Manoel Araujo Beltrão 
Mano?( Aranjo Beltrüo 
Manoel Araujo Beltrão 
Manoel de Arruda 
Manoel Antonio de Araujo 
Manoel Antonio de Araujo , 
Manoel Antonio de Araujo (Cap) 
Manoel Antonio de Araujo (Cap) 
Illanoel Antonio de Arairjo (Cap) 
Manoel Antonio de Araujo (Cnp) 
Manoel Antonio de Ararijo (Cap) 
Manoel Antonio de Araujo (Cap) 
Manoel Antonio de Araujo (Cap) 
Mnnoel Antonio de Azevedo 
Manoel Antonio de Azevedo 
Munoel Baptista Prestes 
Manoel Baptista Prestes 
Manoel Baptista Prestes 
Manoel Baptista Prestes 

Lagoa-Jundiahy ( ~ s t :  de Itii 2-10-1773 
Lagoa entre Jundiahy a Itu' 2-10-1793 
Boa Vista 8- 6-1728 
Paranapanema Caminho do 8- 6-1728 
Porto Feliz 12- 8-1816 
Rio d;is Pedras 6- 2-1797 
Cabutuatuba Barra Paranapanema 29- 5-1728 
Cachoerinha Ribeiráo da 1- 6-1728 
Cachoeiriaiha Ribeirão da 29- 5-1728 
Alamharr (Itapetininga) 20- 8-1783 
Vende (Sesmalii Botio) (Rio Claro) I- 9-1183 8 
Capão Alto (Itapetininga) ..-..-.... ~1 O 

? (Ityrapina) 19- 5-1781 H 
Jacarcpipira Rio 25- 2-1782 
Pederneiras Fazciida 3- 1-1766 2 rn 
Pederneiras Fazenda V- 1-1766 i 
Tatuhy Ribeirão (Itapet.0) . .-. .-. . . . 
Tatuhy Ribeiráo do :: 

31- 1-1766 
Tatuhy Ribeirão do 31- 1-1766 
Capivary (Jondiahy) 11- 4-1786 
Capivary Rio do 11- 4-1786 
Currução Ribeirão (Itapet.8) 20- 4-17&7 
Encruzilhada 30- 1-1782 
Itapetininga Rio 20- 4-1784 
Moqucm (Itapetinmga) 20- 4-1784 



NOMES 

Manoel Baptista Prestes 
Manoel Barros Ferráz 
Manoel Barros Ferráz 
Manocl Barros Freire 
Manoel Campos 
Manoel Campos 
Manoel Campos Machado (Tuctor) 
Manoel Cardoso de Siqueira 
Ilfanoel Cardoso de Siqueira 
Manoel Cardoso de Siqueira 
Manoel Coe1110 
Alanoel Corrêa (Cap) 
Afanoel Corrêa Leite (Cap) 
Manoel Corrêa Lemos (Cap) 
Manoel Corrêa Oliveira (Cap) 
Afanoel Corrêa Oliveira (Cap) 
Manoell Corrêa Oliveira (Cap) 
Manoel Costa Aranha (Padre) 

3 Manoel Cruz Pereira 
Manoel Duarte Novaes 
Manoel Duarte de Novata 
Manoel Fabiano Madureira 
Manoel Fabiano Madureira 

Paranapanema Arraial 
Morro Azul 
Pinhal Wibeiráo Cabeceiras 
Morro Azul 
Itú 
Merces Bairro (Araritaguaba) 
Porto Feliz 
Itagasiriba 
Itapiranga P o p  (Rio Tietê) 
Pirapora 
Pedras Ribeirão (Jundiahy) 
Itupeva Cachoeira 
Tiet& Rio 
Ithain ou Capuava Jundiahy 
Nhambu Rio (Itapetininga) 
Paranapanema 
Rio Claro (Itapetininga) 
Estrada de Matto Grosso 
Claro Ribeiráo (Rio &o) 
Bernardo Ribeiráo do 
Congonhal Campo do 
Aracoiaba Morro (Sorocaba) 
Boqueirão (Itapetininga) 

DATAS 
t+ 



Manoel Fabiano Madureira 
Manoel Fabiano Madureira 
Manoel Fernandes Colmin 
Manoei Fernandes Sampaio 
Manoel Fernandes Souto 
Manoel Fernandes Souto 
Manoel Femz de Campos (Cap) 
Manoel Ferraz de Campos 
Manoel Ferreim 
Manoel Ferreira de Jesus 
Manoel Fortes Machado 
Manoel Fortes Machado 
Manoel Francisco Gil 
Manoei Francisco Ci 
Manoel Francisco Gonçalves 
Manod Comes 
Manoel Gomes Franco 
Manoel Gomes Silua 
Manos1 Gomn Silva 
Il.fanoe1 Gomes Silva 
Manoel Gonçalves de Aguiar (S. M.) 
Manoel Gonçalves de Aguiar (S. M.) 
Manoel Gonçalves de Aguiar (S. M.) 
Manoel Gonçalves de Aguiar (S. M.) 
Manoel Gonçalvu de Aguiar 

Sorocaha Rio 23- 2-1791 
Taboão Corrego Barra (Sorocaba) 2 5  2-1791 
Itú 14- 6-1745 
Campinas Velha Barra 4- 1-1799 
Guaxinduva (Parnahyba) 27- 2-1702 : 
Ithain ou Capuava 5- 5-1797 
Morro Azul 11-10-1817 
Tatu Ribeirão (Salto) 6- 5-1818 
Ithaim Guassú 4 6-1766 
Pirajuvú (Sorocaba) 4-1-1786 
Mandyssununga (Forquilha) 31- 81781 
Pirapora (Tietê) 31. 8-1781 E 
Araraquara Morro 26- 1-1782 
? Ityrapina 26- 1-1782 
Bateas Ribeirão das 4- 6-1728 
Apiahy 22- 5-1782 
Almas Ribeirão 2- 3-1782 
Campina (Sorocaha) 21- 1-1802 m 
Sarapohy Rio Zl- 1-1802 
São Francisco Serra 21- 1-1802 
Almas Ribeiráo das (Apiahy) 17- 6-1726 
Furnas 20-10-1732 
Paranapanema Rio 17- &I726 
Pirapi tanga Rio 17- 6-1726 
Poço (Itapetiniinga) 17- 6-1726 E 



NOMES 

Manoel Gonçalves Alentado 
Manoel Gonçalves da Costa . Manoel Gonçalves da Silva 
Muno~l Gonçalues da Silva 
Manoel Hermogenes 
Manoel Ignacio de Faria 
Manoel Joaquim de Faria 
Manoel Joaquim Pinto Arruda 
Manoel Joaquim Ribeiro 
Manoel Joaquim Ribeiro 
Manoel Joaquim Ribciro 
Manoel José 
Manoel José de Almeida 
Manoel José de Almeida Leme 
Manoel Josi de Almeida Leme 
Manoel Joaé Alvares 
Manoel Josd Alue* 
Manoel José Braga 
Manoel José Braga 
Manoel José Braga 
Manoel Jo.vi Váz (Cap)  
Manoel José Vaz Botelho (Cap) 
Manoel José Velho (Tte) 

LOGARES 

Jundiahy Mirim 
Pedras Ribeirão (Jundiahy) 
Atibaia Rio (Campinas) 
Poço (Campinas) 
Aracoiaha Morro 
Piracicaba Rio (Vende) 
Piracicabe Rio 
Araraqunra Campos de 
Boa Vista Ribeirão (Araraquara) 
Boqueirâo (Araraquara) 
Jacaré Grande Rio 
Jacariquara 
Itapetininga 
Palmital Grande Ribeirão (Fax.) 
Palmital Pequeno Ribeirão 
Fundo Ribeirão (Faxina) 
Monjollo Velho Barra 
Itapetininga 
Itapetininga 
Jtapetininga 
Capivary Rio 
Posto Feliz 
Araraquara Serra 

DATAS g 
m 



Manoel Josd Velho 
Maiioel José Velho (Tte) 
Manoel José Velho (Tte) 
Manoel José Velho (Tte) 
Manoel José Velho (Tte) 
Manoel Leite 
Manoel Leite 
Manoel Leite de Sampaio 
Manoel Leme 
Manoel Leme do Prado 
Manoel Leme 
Manole Leme do Prado 
Manoel Lopes Castello Branco 
Manoel LOPPS Castello Branco 
Manoel Lopes Castello Branco 
Manoel Lopes Teixeira 
Manoel Manso 
Manoel Martins Santos Rego 
Manoel Marfins Santos Rego 
Manoel Miranda 
Manoel Monteiro de Cnrvalbo 
Manoel Monteiro de Carvalho 
Manoel Morato - 
Manoel Moraes 
Manoel Nunes Pereira (Fal.") 

Botão Sesmaria (Vende) 
Corrente das Pederneiras 
Jacarepipira Rio 
Piracicaba Rio 
Poço Comprido 
Alambary (Itapetininga) 
Pous odo Bispo (Itú) Christaer 
Tanque (Itú) 
Cabaçaes (Itapetininga) 
Itapetininga 
Rio das Pedras 
Pecaria Barra (Itapetiniiga) 
Capivary Rio 
ItÚ Caminho de 
Capivary Rio 
Piracicaba 
Guararapo Ribeirão (Tietê) 
Araraquara Campos de 
Sorocaba Rio 
Borda do Campo (Jundiahy) 
Piragibú (Sorocaba) 
Piragibú Rio (Sorocaba) 
? 
Piracicaba 
Pederneiras (Itapetininga) 



Manoel das Neves Pires 
Manoel Oliueira Carualho (Cap) 
Manoel Oliveira Carualho (Cap) 
Maiioel Oliveira Carvalho 
Manoel Paes 
114anoel Pereira Pavão 
Manocl Pinto Ferra2 
Manoel Pinto do Rego 
Manoel Pinto do Reno 
Monoel Porto 

" 

2Çlanoel Portes (Fallecido) 
Msnoel Proenca 
Manoel ~ ibe i rò  de Lima 
Mmoel Rodrigues de Barros 
Mai70eI Rodrigues de Barros 
d4anoel Rodrigiies de Barros, 
Manoel Rosa 
Manoel Rosa 
Manoel Rosa 
Manoel Rosa 
Manoel Rosa 

i Manoel. Rosa 1Waciel 
Manoel da Silva 

Coyaz Estrada de (Campinas) 15-11-1732 
Campo Verde (Sorocaba) 30- 6-1700 
Jaracabucu R i b . ~  (Uria) 
Una (Sorocaba) ~i O 

Jacnriquara 8-10-1797 e 
S'orocaba Rio 23-11-1696 m 
Ararnqaara Campos 15- 4-1785 
I'crncambecír (Arnritaguaba) 22- 9-1740 
Peracambecll (Araritaguaba) 22- 9-1740 2 
Mandyssununga (Tiet&) 7- 1-1800 D 

Mandyssununga (Porto Feliz) 13-11-1798 " 
Alambary (Itaptininga) 20- 8-1783 c 
Sorocaba Rio 23-11-1696 5 
Anhumas 18- 8-1792 
Jaguary Rio 18- 8-1792 :, 
Mogy Guassu Rio 10- 6-181Ci n 
Caclioeira Corrego (Apiahy) 7- 3-1783 $ 
Morro Grande (Apialiy) 7- 3-1783 
Sumidor (Apiahy) 7- 3-1783 
Taqerarussái (Apiahy) 7- 9-1182 
Taquariissú (Apiahy) 7- 3-1783 
Araras RibeirBo 13- 8-1818 
Itapetininga 28- 7-1781 



Wanoel da Silva Collares 
Munoe) da Silva Collares 
Manoel da Siiva Coliares 
Munoel da  Silva Collares 
Mmee! da Silva Ribeiro 
Manoel Soares 
Manoei Soares Ferrax 
Nanoel Vieira Pinto (Alfrs) 
Mwiooi Vieira Pinto (Alfrs) 
Nicolau Corrêa 
NicoEea Correa da Silva 
Nicolau Correa da Silua 
Nicolau Gonçalves da Silva 
h'icolau Gonplves da  Silva 
~Vicolau Fonplues da  Silva 
Nicolau Josk dos Reis .., Nico?au José doa Reis 
Nicolau Pereira Campos Vergueiro 
Nicolau Pereira Campos Vergueiro 
Nicolau Pereira Campos Vergueiro 
Nicolnu Pereira Campos Vergrzeiro 
Nicolau Pereira Campos Vergrzeiro 
Nicolati Pereira Campos Vergueiro 
Nicolan dos Reis 
A'icolau dos Santos 

Capivary Rio 
Capivary Ribeirão 
Capivary Rio Salto do 
Itú a Piracicaba e Campinas 
T~guary  Rio (Faxina) 
Capivary (Jundiahy) 
Jundiahy Rio 
Bom Retiro Corrego 
Capivary Rio 
('tiopada (Itapetininga) 
Clbapes (Itapetininga) 
Itapetininga 
.4nhumas Barra (Campinas) 
Atibaia Rio (Campinas) 
Jaguary Rio (Campinas) 
Paranapanema Rio 
Scgultnra RibP.táio 
Asaraquara Serra de 
Ceveiro Rikirso (Piracicaba) 
31~1rrc1 Azul 
Piracicaba Rio 
Piracicnba Rio 
Tatú Ribeirão (Salto) 
Lagôa Grande (Itapetininga) 
Jperti (Sorocaba) 



DATAS NOMES 

Nossa Senhora de1 Populo 
Nuno Gomes Ferreira 
Pantaleão de Coes 
Paschoal Ribeiro 
Patricio Manoel de Andrade Silva 
Paulino Tenente 
Paulino Ayrea de Agnirra (Cel) 
Paulo de Anhaia Leite (Padre) 
Paulo de Anhaia Leite (Padre) 
Paulo de Anhaia Leite (P~dre )  
Paiilo de Anhaia Leite (Padre) 
Paulo de Anhaia Leite (Padre) 
Paulo de Anhaiu Leite (Padre) 
Paulo Severo Moraes Olivrzira (Padre) 
Paulo Severo Morars Oliveira (Padre) 
Pedro de Almeidu 
Pedro Antonio de Oliveira (Tte) 
Pedro Barboza de Amorim 
P e d p  Correa 
Pcdro Correa de Moraes 

/Pedra Ferraz Pacheco 
Pedro Gonçalves de Meira (Tte) 
Pedro José Baptista 

Jacarepuava (Sorocaba) 
Paranapanema Rio 
Taquary Rio (Faxina) 
Jundiahy Rio (Jundiahy) 
Corombatahy Rio (Piracicaba) 
Porto Feliz 
Pinhal (Porto Feliz) 
Apereatuba Campo do 
Pinhal (Itapetininga) 
Itapetininga Rio 
Itapetininga 
Itapetininga Rio 
Sorocaba Rio 
Capivary, Barra Itapetiniiga 
Curityùa Estrada de 
Turvo (Sorocaba) lado do mar  
Qiiilombo Rio (Jundiahy) 
Jucaraliy (Jundiahy) 
Outu e Ararataguaga (Itii) 
Itapetininga 
Piracicaba Rio 
Campinas 
Anhumas Rio 



Pedro José Baptista (Alferes) 
Pedro José Baptista (Alferes) 
Pedro José Baptista (Alferes) 
Pedro José Netto 
Pedro José Netto 
Pedro José Netto 
Pedrn Leme da Siva 
Pedro Luiz Moreira 
Pedro Machado 
Pedro Illachado 
Pedro Machado da Silva 
Pedro Mel10 
Pedro Moraes Caualcante 
Pedra iVloraes Caualcante 
Pedro Pinto 
Pedro P i t o  Lara 
Pedro Rodrigues 
Pedro Rodrigues 
Pedro Rodrigues Moreira 
Pedro Silva 
Pedro Silva Chaves 
Pedro Silva Chaves 
Pedra Silita Chaves 
Pedro Silua Prado 
Pedro Souza 

Anliumas (Campinas) 
Atibaia Rio (Campinas) 
Jaguary Rio 
Arararluara 
Brejo Grande (Araraquara) 
Jacarb Rio 
Jundiacanga (Sorocaba) 
Tuiunduva Ribeirão 
Jaracabucii Ribeirão 
Pirapora Ribeirão (SMrocaba) 
Campo Verde (Sorocaba) 
Cbrystaes Ribeiráo 
Avnremanduavuçu (Porto Feliz) 
Piracicaba Rio 
Pedra Rio das (Piracicaba) 
Piracicaba 
Apereafuba (Sorocaba) 
'Taguarihanduba Ribeirão 
Porto Geral (Itcpetininga) 
Boqiieirão (Itapetininga) 
Cupâo Alto (Itapetihinga) 
Pederneiras (Sorocaba) 
Tatuhy Ribeirão 
Tatiiliy ~ibeiráo- 
Atibaia Rio 





Raphael Alves de Castro 
Raphael Anluneo 

.,Raphael Antonio Pereira 
Raphael Costa 
Hnpha~l OIiueim 
Wnphael Oliveira Cardoso 
Rnphacl Rocha de Oliueira 
Rapliael dos Santos Pereira 
Rapiiael Tobias de Aguiar (Padre) 
Rapliael Tobias de Aguiar (Padre) 
Raymundo Alvares Santos Prado 
Raymundo Aivares Santos Prado 
Ra~rnundfi Silua Prado (Cup) 
h'agrnurido Silua Prado (Cap) 
Raymundo Silva Prado (Cap) 
Rayrnrindo Silua Prado (Cap) 
Ricardo Carbosa de Siqueira (Tte)  
Ricardo Barbosa de Siqueira (Tte)  
Ricârdo Barbosa de Siqueira (Tte) 
Rirardo Barbosa de Siqueira (Tte) 
Rosa Dias Ferreiro 
Rosn do Prado 
Rosn do Prado 
Rosa do Prado 
Rosa do Prado 

Guararnpo Ribeirão (Tietê) 
Campinas Velha Barra 

Claro Ribeirão (Rio Claro) % 

C u r u r ~  Bairro do 
Jundiahy Rio (Jundiahy) 
Enrrano Ribeirão Barra Quilombo 
Pedras Ribeirão (Jundiahy) 
Chro Ribeirco (Claro Rio) 
Arihaiba (Sorocaba) 
Cabaç:ies (Itapetininga) 
Campinas 
Jundiehy MiRin 
Blonle A!egre 
Miiniwiica Cachoeira 
Tapera Grande 
Tapera Velha 
Barreiro 
Goyáz Estrada de 
Louveirri 
Monte Alegre 
Cunirú Bairro do 
Itaoca Sertão 
Taquary Guassú (Faxina) 
Tsquery Guassú Ri o 
Taqiiary Mirim 



NOMES 

Roqiie Pinheiro de Alnleida (Fal.0) 
Kodrigo Bicudo 
Rodrigo Bicudo Xacim 
Salvador de Almeida 
Saliiador de Brito 
Salvador Corrêa 
Saluador Corrêa 
Salvador Cubas 
Saluador Jorge Velho (Sarg. M6r) 
Salvador Leme da Silva 
Saloador Marfins Bonilha (Cap) 
Saluador hTurdi Vasconeellos Noronha 
Salvodor Oliveira Ayres 
Salvador Oliveira Ayres 
Salvador Oliveira Ayres 
Salvador Oliveira Ayres 
Salvador Oliueira Ayres 
Salvador Oliueira Leme 
Salvador Oliueira Leme 
Salvador Oliveira Leme 
Saluador Oliueira Leme 
Saluador Pedroso 
Saluador Pedroso de Abreu 

LOCARES 

'Pilões (Porto Feliz) 
Borda do Matto (Jundiahy) 
Pedras Ribeiráo (Jundiahy) 
Pouso do Bispo (Itú) Christaes 
Mercez Bairro (Araritaguaba) 
Alambary (Itapetininga) 
Tacluary Guassú (Faxina) 
~ ~ & h y  - 
Itapccu Capella Conceição 
Taquary Rio (Faxina) 
Avarcrnariduavucu (P. FeUz) * .  
Almas Ribeiráo 
Capiva~y Rio Qitaipetininga) 
Capivary Barra Itapetininga 
Itapetininga Rio 
Itapetininga Rio 
Capirary Rio (Itapctininga) 
Iundiaiariga (Sorocaba) 
Barreiro (Itq!petiiiin&a) 
Capivary (Barra Itapetininga) 
Itapetininga (Barra Paranap.") 
Almas Ribeirão (Apiahy) 
Almas Ribeirão 

DATAS 



Salvador Pedroso de Abreu 
Salvador Pedroso d e  Abreu 
Saluador P e d r ~ s o  d e  Abreu 
Saluador Pires 
Salvador Pires 
Saluador Pires 
Saluudor Pires 
Saluador Pires de Lima 
Saluador Pires de  Lima 
Saluador Pires de Linia 
Salvador Pires de Lima 
Salvador Ribeiro Garcia 
Sebnsfiáo A luar~nya  Braga 
Seb(tstiáo Aloar~ngu Braga 
S ~ b ~ ~ f i á u  Aluarcnga Braga 
Sebusfiáo illuurrngu Braga 
Sebastião Alvarenga Braga 
Sebnstião Aluarenga Braga 
S ~ b c s f i ã o  Aluar<~nga Brnga 
SebusiiGo Aluarenga Braga 
Sebastião Gil de Godoy 
Sebastiio Leite 
Sebastião Leme 
Sebastião Leme da Costa 
Sebastiio de Paiva e Alrneida 

Paranapanema 
Pinhal Grande 
Turvo Rio 
Anhembi Rio (Sorocaba) 
Jatahy Cachoeira (Sorocaba) 
Jarabobou (Sorocaba) 
Viraçoiaba i ~ o r o c a b a j  
Paiol Fazenda 
Sor<raba a Itapetininga Estrada 
Tntetos Ribeiráo (Itapetininga) 
Twcunduva Ribeirão (Itapet.) 
Pouso do Bispo (Itú) 
Alambary (Pederneiras) 
Barreiro (Itapetininga) 
Itapetininga 
Onça Morro da (Ilapetininga) 
Pederneiras (Itapetininga) 
Pederneiras 
Tatuhy Ribeirão 
Vallo \'clho (Pederneiras) 
Itapcfininga 
Pouso do Bispo (Itú) 
Jacariquara 
Estrada de Itú 
Bateias Ribeirão das (Paranap.) 



NOMES 

Sebastião de Paiva e Alrneida 
Sebasliüo Pinheiro Raposo (Meslr. CO) 
Sebastião Rodrigues Quevedo 
Severino Tinoco 
Silvestre Martins Nogueira 
Simão Barboza Franco 
Simno Barboza Franeo 
.Simão Barboza Franco 
Simão Barboza Franco 
Sim50 Gomes de Leio 
Sinião Leme da Silva 
SirnPo Leme da Silva 
Simão Tavares 
Simio Oliveira Falcão 
Simão Oliveira Falcão 
Simião de Oliveira Leitão 
Simião de Oliveira Leitão 
Simino de  Oliveira Leitão 
Simino de Oliveira Leitão 
Sirnião de Oliveira Leitão 
Sim60 teme da Silva 
Simião Leite 
Simião Leite 

LOGARES DATAS 
C> 

I'nranapanema Estrada 3)- 5.1728 
Mandipayba Río (Sorocaba) 7-12-17,?2 
Pederneiras (Itapetininga) 24- 5-1782 
Sumidor (Apiahy) 7- 3-1789 4 
Atibaia Rio (Jundiahy) 15- 2-1753 $' 
Boquelráo Barra Paranapanema 27- 2-1765 
Capão Alto (Itapetininga) ..-..- .... % 
(iuarehy Rio 4 2-1788 3 
Ta!uhy Ribeirão do 31- 4-176G 2 
Itapetininga I#- 2-1786 
Itaoca Morro ( ~ a x i n a )  5- 1-1787 " 
Taquary Guassú (Faxina) 5- 1-1781 c 
Alibaia Rio 20- 3-1792 6 

Guarapiranga 30- 8-1758 2 
Sarnpohy Riu 30- 8-1758 + 

Cayapanema Capiio do 18- 5-1728 q 
C?-aes (Itapetininga) 18- 5-1728 
FGranapanen>a Caminho das Minas 18- 5-1728 E 
Sarapuhy Rio do 18- 5-1728 
Sarnpuhy Rio do (Sorocaba) 4- 7-1728 
Taqiiary Mirim (Faxina) 5- 1-1787 
Botucatuba Fazenda 23-12-1773 
Ponte Alta b c ú o  (Faxina) 23-12-1773 



Simiãc~ Leite 
Siniião Leite 
Simião Leite 
Theobaldo de Mello Cezar 
Theohaldo de Mello Cezar 
Theotonio Rodrigues Brandão 
Thereza de Araujo 
, Thereza de Camargo Penteado 

Thin~otco de Alrneida 
Thimoteo Corrêa de Góes 
Thimoteo da Silva Moraes 
Thomár Corres 
Tfionié de Almeida Lara 
Thomé de Blmeida Paes 
Tlionié de Almeida k e s  
Thomé de Almeida Paes 
Iliiiomé dc Almeida P'aes 
Thomé de Almeida Paes 
Thomé Rueno da Silva 
Tlion~é Bueno da Silva 
Thomé Bue~io da Silua 
Tltomé Bueno da Silua 
Tliomé Corrêu 
Thomé Corrêa de Maraes 
Thomé Lara (Fallecido) 

Taquary Rio 
Taquary Rio 
Zricliarias Rincão (Faxina) 
Rios das Pedras (Barra Tietê) 
Corrego Secco Barra Capivary 
Indaiatuba (Faxina) 
Yapó Rio 
Atibaia Barra Jaguary 
Turvo (Soroeaha lado do mar) 
Rio Hiapó 
Apiahy 
Crautatuba (Araritaguaha) 
Taquary Rio 
Curityba Caniiriho de 
Faxina 
Fundo RiLeirão (Apiahy) 
Itapeva Corrego (Apiahy) 
Taquaiy Rio 
Alambary (Itapetininga) 
Coinibral Estrada do 
Estiva Ribeirão (Itapetininga) 
Sarapiiliy Rio (Porto da) 
Araritagiiaba 
Boa Vista RibeirEo (Itú) 
Pcró (Sorocaba) 



Thomé Moreira de Godog 
Thomé Moreira de Godoy 
Thomê Pacheco Gonçalves 
l'honié Puclieco Conçalues 
Thomc' Pacheco Goncalues 
Tho~né  Pncheco Goncalues 
Thomé Pacheço Cony~lues  
7'homé Vieira de Aloieida (Padre) 
Thonié Vieira de Almeida Lara 
Thomé Vieira de  Almeida Lara (Pe.) 
Tliomé Vieircc de  Almeida Lara (Pe.) 
Thomé Vieira Almeida Lara (Padre) 
'i'lzomt: Vieira Almeida Lar« (Padre) 
Thomé 'Vicira Alnieidn Larir (Padre) 
Thomé Vieira Almrida Lara (Padre) 
Thomé Virira Almeida I m a  (Padre) 
Thonté Vieir« A l m ~ i d n  Lanc (Padre) 
Tito Cardoso 
Vicente do Amam1 
Vicente de Anhaia Pedroso 
Vicente Costa Taques Góes e Aranha 
Vicente da Costa Taques C. Aranha 
Vicente da Costa Taqrres G. Aranha 

LOGARES 

Faxina Barra (Fundo Rib.") 
l'aquary Rio 
Araritiguaba 
Bacaytava 
(:ongonhas Ribriráo 
Porto Feliz (Araritaguaba) 
Porto Feliz 
hpiahy Mirim Rio (Cp. Bonito) 
Cabaçaeu (Itapctininga) 
Capão Bonito 
I'aranapariema Estrada de 

DATAS 3 
c0 

Paranapanema ) 7- 1-1783 
Pinhal (Itapetininga) 22-12-1783 
Poço Ribeiráo (Capão Bonito) 12- 4-1781 
São JOSE Iiio (Capão Bonito) 12- 4-1782 
Turvinho Ribeirão 7- 1-1783 
Turvo Grande (Barra Paranapan.) 7- 1-1783 
Porto Piracicaba 26- 6-1726 
Lage Morro da (Ifu) 25- 9-1772 
Jundiacanga (Sorocaba) 30-10-1782 
Capivary Rio 22-10-1814 
Correntes das Pederneiras 27- 6-1783 
Piracicaba 20- 6-1788 



Vicente da Costa Taques G. Aranha 
Vicente da Costa Taques G. Aranha 
Virent? da Costa Taques G. Aranha 
Vicerite da Costa Taques G. Aranha 
Vicente Costa Taques Góes c Aranha 
Vicercte Costa Taques Góes e Aranha 
Vicente Costa Taqucs Gdes e Aranha 
Vicentp Perreira do Amara1 
Vicentr Ferreira do Amara1 
Vicente Ferreira Machado 
Vicente Ferrár 
Vicente Fesraz de  Lara 
Vicente Francisco da Costa (Alfrs) 
Vicente Furquim 
Vicente Pires de Andrade 
Vicente da Silva Bueno (Cap) 
Victor Antonio de Arruda 
Victor Antonio de Arruda 
Vicfor Antonio de Arruda 
Victor Antonio de Arruda 
Victor Dias Paes 
Victorino de Castilho 
Vigario da Parochia 
Zacharias Leite da Silva 

Piracicaba Rio 
Tietê Rio 
Anhembú Rio 
Anhembii Rio 
Goiabeira Restinga 
Iguatemy Estrada 
Paranapanema Rio 
Itaicy 
Indaiatiba 
Campo Verde (Sorocaba) 
Almas Ribeirão 
Almas Ribeiriio (Capáo Bonito) 
Capivary 
Alambary (Itapetininga) 
Araras Ribeirão 
Capivary 
Anhemby Rio 
Araraquaramerim Serra 
Capivary 
Quacatú Rio 
Apiahy 
Tagrrary Rio (Faxina) 
Apiahy 
Paranapanema 





ELOGIOS HISTORICOS 
(1916 - 1918) 

Eugenio Egas 

Por ser morosa e a largos interuallos a 
publicação da Revista do Instituto, ficou re- 
solvido que os - Necrologioa - de 1916, 17 
e 18 fossem diuulgados desde logo. Os dados 
biographicos foram tirados da imprensa dia- 
ria, principalmente do "Jornal do Commer- 
cio", edição do Rio, e, sem esse ualiosissimo . 
auxilio, pouco se poderia fazer. 

As homenagens deuidas aos socios falle- 
cidos nos ultimos tres amos  tornaram urgen- 
te o apparecimento deste liuro. 

Aqui deixo os meus agradecimentosi a 
todos quantos me ajudaram nesta piedosa ta- 
refa, que desempenhei commovido e com 
saudades. 

S. Paulo -maio de 1919. 

E U G E N ~  &AS, 
Orador do Instituto Historico 





1 - FRANCISCO JOSÉ HERBOSO 
2 - CARLOS VALENTE DE NOVAES 
3 - ORVILLE DERBY 
4 - JosÉ VERISSIMO 
5 - AFFONSO ARNOS 
6 - ALCIDES DE FREITAS CRUZ 

Meus senhores, 

E STA sessão commemora o vigesimo-segundo an- 
niversario do Instituto Historico e Geographico 
de S Paulo. 

No dia 1 . O  de novembro de 1894, alguns patriotas 
e homens de letras fundaram esta associação, que se ia 
consagrar ao estudo da historia e geographia do Brasil. 
especializando-o no que diz respeito ao nosso estado. O 
grande publico é alheio a este trabalho obscuro, mas 



constante, a este esforço invisível, mas tenaz; que ani- 
ma, desenvolve e fortalece o sentimento de amor á Pa- 
tria. Os laboratorios escondem-se dos profanos; e aos 
indifferentes, vidros e livros enfileirados em estantes, 
pouco valem. Pasteur ou Marconi, Newton ou Ruy 
Barbosa, Oswaldo Cruz ou Roux passaram por esses la- 
boratorios, antes que a Gloria os coroasse. E as pro- 
prias espadas, que agora ensanguentam o mundo, esti- 
veram mergulhadas no estudo antes de serem cravadas 
em peitos humanos. 

Para que a Victoria e o Triumpho brilhem, é ne- 
eessario que o Trabalho e o Estudo preparem a Luz. 

Vêde o nosso Instituta. Começou tão simples e 
tão pobre, embora rico de esperanças, que se vão tor- 
nando realidade, apezar das difficuldades que de tem- 
pos a esta parte nos acabrunham. 

A nossa re~ i s ta  encerra estudos da mais alta valia, 
contribuições historicas do mais subido valor; e, em 
todos esses escriptos e documentos, bem se percebe o 
estremecido amor que á Patria consagramos 

.r$ Por largos annos, os poderes publicos nos auxilia- 
ram efficazmente. 

$i- 
% 

O Instituto foi porém privado ultimamente não só 
das subvenções que recebia, mas ainda da impressão 
gratuita da sua revista. As subvenções pecunisrias fa- 
zem-nos muita falta, mas não nos reduzem ao sileíicio. 

r T  
Alguns trabalhos de consocios eram publicados na 

P imprensa diaria, qire tambem agora se recusa a rece- 
h e l ~ s ,  porque são extensos e o espaço dos jornaes é 
limitado. Cma tal situação não deve continuar, e eu 
desta tribuna faço um appello sincero e fervoroso aos 
nossos consocios, que têm representação politica, afim 
de que se restabeleça a tradição hemfazeja de auxiliar 
a nossa revista, tradiçiio que nasceu com o proprio Ins- 
tituto. 

Precisamos faiar; e agora, nas vesperas do cente- 
nano da nossa autonomia politica, nada mais necessario 
que a revista se publique com intervallo menor, divul- 
gando ao mesmo tempo os preciosos documentos que, 
sobre a Independencia, existem no Archivo Publico de 
S. Paulo. 



Tudo nos leva a esperar que a nossa casa e o 
nosso orgam de piiblicidade de novo recebam o am- 
puro official, de que tanto precisam. 

A nossa actividade não é maior, e os nossos tra- 
balhos não são melhores, porque no meio social pau- 
lista todos somos polygraphos, todos somos encyclope- 
dicos: - o meio não comporta especialistas. D'ahi re- 
sulta qiie a nossa vida social é febril e desordenada, que 
os nossos estudos e trabalhos literarios não obedecem 
a uma directriz preconcebida. E' o mal do continente. 
Quem se julga entre nós definitivamente collocado oii 
definitivamente ligado a uma profissão? No turbilhão 
pavoroso que é a vida americana, a preoccupação ma- 
xima dos homens é a fortuna. Só os que se sentem 
por ella repellidos buscam nas letras um ideal que Ihes 
dê alento, e uma distracção que Ihes traga animação e 
consolo. E esses obscuros obreiros da civilização, que 
vivem accumulando, em sua pobreza, os thesouros com 
que a Patria hrilhoii no passado e ha de fulgir no fii- 
turo, são os que se reunem em as?,ociaçÕes como esta, 
cuidando dos que já se foram, e que nada Ihes podem 
dar. D'ahi resulta que os, favorecidos da fortuoa, em 
qualquer das suas manifestaçóes, devem correr ao en- 
contro dos nossos fins, que são os mais nobres e ale- 
vantados. 

O estudo e o lrabalho são como a electricidade, 
que não é vista mas 6 elemento de alto poder. 

Queremos a felicidade da Patria. - Contaiiios aos 
bravos que chegam, a vida dos bravos que dormem no 
seio da immortalidade. Somos unia força latente. Kão 
é preciso que nos vejam. Basta que nos sintam e au- 
xiliem. A nossa esperança é forte e fundada. Voltará 
o alento que nos esta faltando. 

Volvamos agora o olhar para os amigos ausentes, 
eternamente ausentes, e sobre as suas personalidades 
repousemos, por alguns instantes, o nosso pensamento 
e as nossas melhores saudades. 

Certo, uma cadeia de montanhas tem alturas di- 
versas; aqui, é o outeiro, ali o morro, acolá o pico ele- 
vado, mais alem, quasi a tocar os céus, a montanha co- 
lossal. Mas, essas elevações desiguaes, que se desta- 



cnm da planicie normal da vida, são indispensaveis & 
cordilheira, que se fórma e se desenvolve e se atira 
para o azul, e depois desce de morro em morro, de 
outeiro em outeiro, até alcançar a plauicie do lado op- 
posto, onde o sol se esconde e a vida se extingue, na- 
quelle longo, immenso, incommensuravel campo, onde 
tudo é silencio, onde tudo é paz, mas onde tambem 
tudo é gloria e immortalidade. 

Os pequenos que se movem na terra, e os grandes 
que se movem no eupaço,*nada mais fazem do que tra- 
balhar. Trabalhar é viver e produzir. Pensar é illu- 
minar o caminho traçado. Podiamos gravar na facha- 
da da nossa casa aquelle axioma de Lavoisier: - Nada 
perece, tudo se transforma. Os nossos amigos que ja- 
mais veremos, porque descansam da vida terrena no 
somno de que se não conhece despertar, bem mereciam 
que palavra vibrante e poderosa relembrasse neste re- 
cinto os seus meritos. A minha é fraca; mas, eu vou 
cumprir o meu dever; e no cumprimento do meu dever, 
eu me sinto forte. 

Invoquemos os nomes de todos elles, e sobre cada 
um digamos algumas poucas palavras sinceras e fun- 
damente sentidas, porque exprimem o carinhoso affecto 
dos que ficaram aos que se foram. 

i 

FRANCISCO JOSE' HERBOSO 

Notavel escriptor, politico e diplomata chileno. 
O dr. Francisco Herboso era de nobre ascendencia 

espanhola; filho dos condes de S. Miguel de Carma, her- 
dou destestitulares grande opulencia e o seu tradicio- 
nal cavalheirismo de fidalgo. Fez os seus estudos su- 
periores na Europa e nos Estados-Unidos; era versado 
em sciencias naturaes, jurispmdencia e no curso de 
Sciencias Moi-aes e Politicas, feito na respectiva Escola . 
em Paris. 

Seu gosto pelas viagens e curiosidade pelo Oriente 
levou-o a percorrer a Palestina, logo em seguida ao seu 
consorcio com a distincta senhora dona Maria Corrêa 



de Herboso. Desta peregrinação pelos Santos Lugares, 
o dr. Herboso publicou um livro denominado Reminih- 
crncias de Viajes, como outras sobre o Egypto. a Grecia 
e a Espanha. 

Em sua existencia de homem elegante, gentlernan 
apurado,e fino diplomata, conheceu a França, a Belgi- 
ca, a Italia, a Suissa, a Austria, a Turquia, a Inglaterra, 
os Estados-Unidos. o Mexico e o Japão, trazendo de to- 
dos esses paizes grande numero de obras literarias, 
objectos de arte e collecção de cousas historicas, que fi- 
zeram d2 sua residencia no Chile e depois no Rio de 
Janeiro e em Petropolk um museu de preciosidades. 

Durante dezoito annos foi deputado pelo partido 
liberal chileno e ligado a politica de Balmaceda. 

Na presidencia Errazuriz, o dr. Herboso foi minis- 
tro da Justiça e da Instrucção Publica, tendo então pre- 
sidido a reunião do Congresso Medico Latino-Americano 
que em 1900 se reuniu em Santiago do Chile. 

No exercicio das funcções ministeriaes deu nova 
organizago ao systema penitenciario e reorganizou os 
tribunaea do Chile, tendo publicado importantes rela- 
torios, que são verdadeiras memorias scientificas. 

Em 1901 foi nomeado ministro plenipotenciario em 
missão especial na Colombia e na Venezuela; neste 
posto procedeu com habilidade diplomatica e fez as 
negociaçóes preliminares para os tratados entre a Co- 
lombia e o Equador. 

Tratou tambem, o dr. Herboso, da propaganda da 
conferencia internacional latino-americana que se cele- 
brou no Mexico e, em 1904, prestou grande serviço Q 
paz do continente sul-americano agindo efficazmente 
para a solução do conflicto de fronteira entre a Colom- 
bia e a Veneuzela, fazendo com que o general Rafael 
Reys, presidente eleito da Colombia, quando regressou 
da Europa, fosse visitar o general Cypriano Castro, pre- 
sidente da Venezuela, os quaes trataram directamente 
das questões de limites entre as duas republicas. 

Em 1906, foi desempenhar uma importante missão 
diplomatica no EQuador e em 1907 voltando ao Chile, 
para descançar da sua laboriosa actividade representa- 
tiva, o governo nomeou-o ministro plenipotcnciario no 



Brasil, onde conquistou grandes sympathias na socie- 
dade carioca e nas viagens que fez a S. Paulo, Paraná, 
Santa Catharina e Rio Grande do Sul, para conhecer 
estados. 

Além das Rerniniscencias de Viajes, o dr. Francisco 
Herboso publicou os seus Discursos Parlamentares. em 
um volume, e os Estudos de suas ,Missões Diplomaticas. 

Pertenceu á Academia Historica de Bogotá: á SO- 
ciedade Nacional de Jurisprudencia da  Colornbia e a 
Arcadia Romana. 

No peito da sua farda brilhavam a medalha de ouro 
da Instrucção Publica de Venezuela; o busto do general 
Bolivar, o Libertador da Colombia, Venezuela e Bolivia; 
a condecoração da Real Ordem Espanhola de Carlos 111 
e outras ordens honorificas estrangeiras. 

Era membro correspondente da Sociedade de Geo- 
graphia do Rio de Janeiro, Academia de Estudos IIis- 
toriws do IIexico, Jurisprudencia da Universidade de 
Philadelphia, Atheneu Literario-Scientifico do Chile e 
socio correspondente da Academia de Madrid. 

O dr. Francisco José Herboso falleceu na capital 
do Japão, onde exercia as altas funcções de ministro 
plenipotenciario do Chile. 

Existe em nossa bibliotbeca a obra em tres volu- 
mes - Reminiscencias de Viajes - com retrato e de- 
dicatoria autographada de Francisco Herboso. No pri- 
meiro tomo o escriptor trata de Paris e Italia; no se- 
gundo, do Egypto; no terceiro, da Terra Santa. 

A obra é offerecida á esposa do illustre diploma- 
ta, e reveste-se de caracter intimo. Dirigindo-se á con- 
sorte, assim se exprime: 

"Cedo por fin a 10s deueos que tantas 
veces me has manifestado de que te deje, co- 
mo recuerdo, más 6 menos coordinadas 
nuestras impressiones de turistas, en la epoca 
de nuestros largos viajes. 

Tardia es esta publicacion y me resnel- 
vo a hacerla tan s610 porque ella no tiene 
sino un carácter intimo y de familia, sin in- 
terés, en consecuencia, para nadie fuera de 
nosoiros". 



Apezar da declaração do literato, o livro não inte- 
ressa sómente ao feliz czsal Herbors. Interessa o to- 
dos. E' iim magnificc trabalho, cheio de vida, de cmo- 
gtes. dc elevados sentimentos, e airavés do  qual perfei- 
tamecle se comprehende, para se admirar em segiiida, 
esse espirito, qce percorreu a vida, para felicidade da  
familia, bem da Patria e orgulho da humanidnde. Co- 
mo é tocante a visi;a ao tumulo de Maria A~itonia de 
Herboso y E s p a z ~ ,  cujos restos mortaes ùesconçam no 
cemiierio de Père-Lachaise: 

. . . Ange chdri, prie pour tes parents 
Que tu laisses inconsolubles. 
Dieu nous a separkes: Dieu nous rkunira. 

E deante da sepultura da irmá, a musa do poeta 
entoa um delicadissimo canto de saudade: 

Angel más que muier, hija querida, 
Me dió eu t i  de1 se;or Ia ercelsa mano; 
T u  eras m i  bien, encanto de mi vida, 
Mas. era Dios tu dueio soberano. 

E' si Dios com su gloria te convida, 
T u  madre 1lorQrfí t u  fin tempmno 
Contemplando tus restos eu e1 sue10 
Y tu alma de unge1 esmltando e1 cielo. 

Merece ainda ligeira referencia, a maneira graciosa 
por que é narrada a visita que Francisco Herbcso e fa- 
milia fizeram a rainha Isabel 11" de Espanha, então do- 
miciliada em Paris, e separada do marido d. FrancBco 
de Assis. 

Apesar, poréni, ae se :icharem interrompidas as 
relações de tão latos e regios personagens, d. Francisco 
de Assis, uma vez por outra, convidava d. Isabel a i r  
ao seu palacio de Epinay, para paszrem r<n pequeno 
rato en dulee ,conuersacion. 

E ella ia .  - Ora, Pari3 estA táo longe de Madrid! 
No dia em que Herboso procurou a rainha, estava 

ella almoçando com d. Francisco, por ser esse dia o do 
ariniversarir, do seu neto, d. Affonso XiII, r-i de Es- 
panha. 



O escriptor sorri: - "Curioso sistema de conservLr 
:elaciones ciitre conyujes qut  viven ~eparados . .  . "  

Mais adiante: - "Después de tanta amahili<ind n?s 
inclin6 afectuosamente la cabeza, signo que usan 10s 
monarcas para indicar que está terminada la audiencia". 

Francisco Jose Herboso foi figura de alto relevo 
na sociedade chilena. Occupou posiqóes da maior res- 
ponsabilidade, representou a sua nação em paizes dos 
mais cultos, e soube conquistar sympathias e admira- 
ção para a nobre terra chilena e muita gloria e brilho 
para o seu nome. Diplomata, escriptor, poeta, tempe- 
ramento de artista, fidalgo de raça, nobre de maneiras e 
de sentimentos, Herboso deixou assignalada a sua pas- 
sagem pela sociedade de fórma que-a eternidade do 
seu nome está assegurada pela propria eternidade da 
vida nacional de sua Patria. 

CARLOS VALENTE DE NOVAES 

Socio correspondente do Instituto; era  natural do 
Para, e representou esse grande estado no Congresso 
Federal. 

Inlelligcnte e trabalhador, Valente de Novaes es- 
creveu compendios de aeoaraphia para o curso prima- - - -  
rio, mkdio i superior. 

A - 

Em 1909 foi escolhido vice-presidente da Commis- 
são Oraauizadora do Primeiro Coneresso Brasileiro de 

~ - "  u 

Geographia, que se reuniu no Rio de Janeiro. 
Exerceu o professorado na capital do Para, niere- 

cendo de todos considerações e applausos. A sua in- 
fluencia social fez-se sentir, principalmente, nessa car- 
reira obscura, mas l~roficua e altamente patriotica que 
é o magislerio. Káo póde haver melhor gloria do que 
preparar a mocidade para as luctas do futuro. 

Os profesorea mesmo os mais obscuros (e Valeii- 
te de Novaes o era brilhante) vão com as suas luzes 
illumiuando o caminho que os discipulos devem trilhar. 
São elles os factores principaes do progresso da Patria 
e os melhores defensores das tradições e glorias da 
Nação. 



ORVILLE DERBY 

Americano do norte. Nasceu no estado de Nova 
York, cidade de Relloggville, em 1851. Veio para o 
Brasil, pela primeira vez, em 187% contando apenas 
vinte e dois annos de idade. 

Fazia parte da relebre missão scientifica chefiada 
pelo sabio Hartt, a quem muito deve o Brasil pelos 
estudos feitos e explorações pormenorizadas das nossas 
riquezas naturaes. Em 1879, dirigiu os trabalhos da 
secçáo de geologia do Museu Nacional, trabalhando sob 
as ordens de dois insignes brasileiros: - Ladislaii Neto 
e Baptista de Lacerda. Em 1886, Orville Derhy pas- 
sou-se para S. Paulo, onde veio dirigir a Commissão 
Geographica e Geologica, em bôa hora creada pelo con- 
selheiro João Alfredo, quando presidente da provincia, 
e ate agora mantida graças ti exacta coniprehensáo que, 
das coisas publicas, têm tido os governos de S. Paulo. 

Convidado por hfiguel Calmon, um dos grandes mi- 
nistros que a Reepnblica tem tido ,foi Derby para o Rio 
de Janeiro, onde chefiou o Serviço Geologico do Brasil. 

E trabalhou até o dia em que, com um tiro de re- 
volver na cabeça, poz termo á vida material. 

Dentre os estrangeiros que nos honraram com sua 
amizade e que ao Brasil deram sem reservas o melhor 
dos seus esforços intellectuaes, ha de se destacar esse 
modesto, singular e profundo sabio, que passou qua- 
renta e um annos de vida em nosso meio. E' longa a 
lista dos seus estiidos substanciosos, foi febril a sua 
actividade literaria e scientifica. Orville Derby não des- 
cansava. A sua paixão foi o estudo da geographia e da 
historia do Brasil. A terra e o Iiomem deste recanto 
sul-americano foram a sua unica, constante e ininter- 
rupta preoccupação. 

A nossa revista está cheia de bellos e originalissi- 
mos trabalhos, que esse homem verdadeiramente supe- 
rior produziu, no meio de seus serviçoa profissionaes, 
sempre de rosto jovial, coração alegre e animo bondoso. 



"Em 1899, refere-nos o erudito e fiiio cavalkeizr), 
sr. barão de Ramiz Galvão, tive occasião de traduzir 
a excellente obra didactica de Lapparent - Rescirno de 
Geologia - nada se me offereceu de mais valioso para 
dar ideia geral da constituição geologica do só10 brasi- 
leiro do que uma memoria de Derby, publicada na obra 
de Wappeu., e fil-1 inserir no livro, como estimavel 
appendice". 

Nos assurnptos de sua especialidade, .Derby era 
profundo, a sua competencia sólida e real. Ao lado dos 
grandes estrangeiros que nos estudaram e prezaram, ao 
lado de Martius, Saint-Hilaire, Spix, Agassiz, Riedel, 
Gorceix e outros, ha de eternameote brilhar ó nome de 
Orville Derby. 

Ainda não se passaram muitos dias da glorificação 
de Derby no Instituto Historico e Geographico Brasi- 
leiro. Ali, naquella benemerita associação, a voz auto- 
rizada de seu preclaro orador official proclamou o va- 
lor de Orville Derby. Poucos dias antes daquella con- 
fortadora consagração, o nome de Derby fora dado a 
um mineral classificado graças aos seus conselhos. E 
na Bahia, Theodoro Sampaio, num magistral e beliissi- 
mo discurso, fez ao sabia americano as mais justas e 
calorosas referencias, perante um congresso de geogra- 
phos que o applaudiu. 

Senhores, quando um vulto empolga awim o sen- 
timento unanime dos compelentcs e dos estudiosos, 
forçoso é reconhecer que o valor perdido era enorme, 
e a perda calou fundo nos cii.culos intellectuaes. 

Derby descançou na morte material, mas os seus 
trabalhos vivem e viverão nos livros notaveis que nos 
legou. 

JOSE' VENSSI1110 

Paraense. José Verissimo, pela sua vasta ciiltura, 
curiosidade espiritual, dons literarios e criticas, patrio- 
tismo e sentimento humano, era uma das primeiras fi- 
guras do nosso meio iniellectual e na historia da nossa 



mentalidade ficará como um dos typos mais represen- 
tativos e influentes. 

Nasceu no Pará aos 8 de abril de 1857, fallecendo, 
portanto, aos 59 aiinos incompleftos. 

Foi redactor da "Gazeta do Norte" e de seus arti- 
gos nesse jori~al pub!icou o livro intitulado "Primeiras 
Paginas". 

Pouco depois (1887) escreveu "Scenas da Vida 
Amazonica". Foi um livro que o consagrou escriptor e 
que mereceu de Ramalbo Ortigão as mais euthusiasti- 
cas referencias. 

As "Scenas da Vida Amazonica" ,sã'o contos ,de 
uma vivacidade emocionante. A grandeza dos encan- 
tos naturaes da Amazonia apparece e moldura de um 
modo extranho as fabulas interessantes que se desen- 
rolam num estylo simples, que era então o do auctor. 

Um critico despreoccupado poderia ver naquellas 
paginas vibrantes de cor local a promessa de um grande 
escriptor de ficção.. . 

Na "Pesca do Amazonas", outra obra de mocidade, 
José Verissimo descreven a' vida dos pwcadores da 
Amazonia. Nos "Estudos Brasileiros" revelou a sua 
cultura, o seu patriotismo curioso e sagaz, o seu inte- 
resse critico pelas cousas nacionaes. 

No seu livro "Educação Nacio~ual", que ainde pu- 
blicou no Pará, accentuou o seu original nacionalismo. 

Entrou para o corpo docente da Escola Normal; foi 
director do Externato do Gymnasio Nacional, director 
da Escola Normal, redactor do "Diario Official". 

Escreveu na "Noticia", no "Correio da Manhã" e 
no "Jornal do Commercio", manteve uma "Revista Li- 
teraria", na qual registrou o movimento literario do 
Brasil e do estrangeiro. 

Diz um dos seus biographos: - José Verissimo 
firmou a sua reputacão de critico. Sylvio Romero era 
um critico vehemente e ardoroso, iconoclasta e atrevido, 
que, como mesmo confessou e o caracteriza, atacava ou 3 
elogiava personalidades e livros, como methodo de com 
bufe. A aua critica era arma de guerra. 

Araripe Junior deixou dois estudos magistraes, dos 
quaes os que tratam de Alancar e de Gregorio de 



Mattos, serão citados e aproveitados pelos seculos afó- 
ra. .  . Mas Jose Verisismo, se não fez considerações ori- 
ginaes como Sylvio Romero, e analyses eternas conio 
Araripe Junior, inaugurou no Brasil a verdadeira criti- 
ca profissional que até então não existia e que se inter- 
rompeu quando deixou a actividade jornalistica. A cri- 
tica  ela critica, não pretexto para digresdio nem arma 
de guerra. 

- 

Se bem que Jose Verissimo briihasse em nosso meio 
intellectual &mo critico, para muitos sem rival até ago- 
ra, esta casa o apreciou sempre como historiador. 

E neste departamento do saber humano, Jose Ve- 
rissimo cultivou um dos mais difficeis ramos de estiidos. 

A historia da formação intellectual de um povo, a 
historia dos seus principaes vultos, a historia da iufluen- 
cia que os escriptores exerceram, eis tarefa pesadissi- 
ma mesmo para athletas da envergadura de José Veris- 
simo. A acção do general que vence a batalha é vi- 
sivel, e todos sentem e reconhecem os seus effeitos; a 
influencia do sabio que allivia os soffrimentos dos 
homens, inventando apparelhos ou descobrindo especi- 
ficas, é reconhecida e acclamada sem contestações; mas, 
contar a historia dos que influiram nas correntes tão 
varias e de tão diversa intensidade, que aqitaram e con- 
duziram a onda humana, nesta ou naquella patria, com 
o intuito de fazer sentir a acção deste ou daqiielle ageu- 
te, é tarefa ingrata e que desperta explosões da vaidade, 
orgulho e odio. 

Criticar - que coisa difficil! Como os nossos pro- 
prios sentimentos nos enganam, e nos perturbam, e nos 
desviam da verdade! 

E' necessario estar alerta e prevenido comsigo mes- 
mo para não cahir no que se censura a outrem. Um 
pouco de affeição, e a critica corre perigo; um pouco 
de leve despeito ou ligeira hostilidade, e a critica ser& 
imperfeita. Criticar não B destruir nem desalentar: - 
criticar é alentar e construir. E' aconselhar e ensinar, 
não é perseguir nem ridicularizar. Para i s ~ o  que o 
vulgo chama critico, todos são aptos. Mas, para o que 
os espiritos equilibrados chamam fazer critica, poucos, 
rarissimos, são capazes. E a prova é que, de todos os 



milhares de criticos de toda a ordem, que o Brasil tem 
tido, apenas de dois eu sei, que chegaram até n6s res- 
peitados e cheios de prestigio: - Araripe e Josk Ve- 
rissimo. 

José Verissimo, apesar das Iuctas bravias em que 
se envolveu, dos erros que sem duvida commetteu, che- 
gara 6 posteridade porque a sua obra, no fundo, é obra 
de justiça, de amor nacional, de ardente patriotismo. 

- Eu hei de ser sempre um matuto convencido, 
dizia elle. - Quero que meu paiz e minha patria nada te- 
nham que invejar ao estrangeiro. 

A's vezes José Verissimo tinha movimentos de de- 
sespero : 
- E' meihor, escreveu uma vez, que se não publi- 

que mais nada nesta terra. 
E isto disse José Verissimo, porque não gostou de 

um livro, que fez successo, ephemero talvez. 
E' conhecido o caso da renuncia do seu logar na 

Academia de Letras. 
Tal temperamento havia de commetter precipita- 

ções. Mas, analysando esses gestos de desanimo ou de 
man humor, ver-se-& que elles tinham por origem um 
sentimento extranho, singular e originalissimo de amor 
á Patria. 

Seja como for, a obra do historiador ha de ficar. 
E os tempos passarão sem que a figura de José 

Verissimo jamais se apague. 
EUe queria a perfeição em tudo, esquecido entre- 

tanto de que a perfeiçáo foge para longe, quando della 
nos julgamos perto. 

AFFONSO ARINOS 

Mineiro. Affonso Arinos nasceu em 1868, na cida- 
de de Paracatii. Formado em direito na Faculdade de 
São Paulo, advogado, jornalista, homem de letras e de 
negocios, exerceu multiplas actividades e pela sua cui- 



tura; SU? elegincia, sua aqáo,  era persomgem de des- 
taque na geração dominante no Brasil. 

Foi magistrado, lente do Ggmnasio Mineiro, da Fa- 
culdade de Direito de Ouro Preto e cedo estréo:~ nas 
letras com fulgor e originalidade. 

Na Reuista Brasileira começou a publicar contos, 
impressões, paizagens do sertão mineiro que chamaram 
a attenção do publico. Pouco depois reuniu em volu- 
mes esses trabalhos: Pelo Sertão k a sua estrka. 

Esses contos, essas narrações do sertão, marcaram 
o seu feitio de escriptor. Um feitio especial, singular, 
sugges,tivo, attrahente. Nos seus trabalhos vibra todo o 
calor da alma do nosso homem do interior. A valentia 
brutal e solerte de Joaquim Mironga, a8 visões do "Pe- 
dra Barqueiro", o terror da "Noite Sinistra", o drama 
empolgante das "Bodas de sangue", o encanto das "Pe- 
reiras", vivem em paginas limpidas, claras, cheias de 
sol, de bravura e de poesia sertaneja! 

Affonso Arinos tinha o segredo de poder conservar 
na linguagem de seus personagens, vocabulos locaes, 
sem prejudicar a belleza dos periodos e a graça do 
estylo. 

A celebre phrase - o estylo é o homem - não po- 
deria encontrar melhor applicação do que na definicão 
critica dos trabalhos literarios de Affonso Arinos. 

Foi director e redactor do "Commei.cio de S. Pau- 
lo", na sua phase de propaganda monarchista. Eriidi- 
to, interessando-se por tudo que se passava no mundo, 
viajando muito, ~iverido de alguns annos a esta parte 
mais na Europa do que no Brasil, conservava todos osi 
sentimentos nacionalistas, todos os ardores patrioticos. 

Quando voltava de longas ausencias na Eiiropa,' 
gosta7.a de se emhrerihar nas mattas, de viver no ser!ão, 
conversando com os homens rudes, que são a força. a 
reserva, e garantia da nacionalidade que tanto amava. 
Arinos gostava de sentir bem de perto a alma nacional. 

Na sua ultima estadia em S. Paulo, Affonso Arinos 
fez, a convite da "Sociedade de Cultura Artistica", uma 
eerie de conferencias sobre lendas e tradigóes hrasilei- 
ras, onde reuniu lindas observações e tratou de velhos 
typos do "folk-lore". Foi a sua ultima e maior obra. 



Obra de patriotismo, obra immortal, que só historiador 
profundo, encarnado em poeta de forte inspiração, po- 
deria levar a cabo, com o brilho e energia que Affonso 
Arinos lhe soube dar. 

Na Revista do Instituto Historico e Geographico 
Brasileiro encontra-se um dos trabalhos mais interes- 
santes do illustre polygrapho. E' um estudo sobre D. 
Pedra I e seu tempo. 

Affonso Arinos representou no Congresso de Ame- 
ricanistas de Berlini o Instituto Historico e Geographi- 
co Brasileiro, de qiie era sacio effectivo. 

Affonso Arinos era um patriota que vivia a viajar; 
e tanto mais viajava tanto mais se convencia do orgu- 
lho de ser brasileiro. Estudava com amor o nosso pas- 
sado, as aventuras dos povoadores do sólo, os costumes 
de seus descendentes sertanejos, os esforqos da nossa 
arte primitiva, e da politica qiie formavam :a nossa 
nacionalidade. . . Affonso Arinos apresenta-se-nos co- 
mo um typo digno de estudo e ainda mais de fervorosa 
admiração. 

A Europa, ou melhor, o estrangeiro nunca o sedu- 
ziu nem o desfibrou. Se nie posso exprimir assim, eu 
direi que Affonso Arinos, em suas viagens, explorzva 
a Europa, em proveito do seu brasileirismo. Quanto 
mais viajava, tanto mais amava a sua patria. 

i'11ia vez enconlrei-o em Lisboa, no Auenida Palace. 
- Então, Arinos, para o Brasil? 
-- Sim. isto s6 serve para estudos, passeios, diver- 

timentos e negocias, e para melbor se amar a nossa 
grande, a nossa incomparavel terra brasileira. E ae- 
crescentou: - Gonealves Dias não era d poeta, era 
philosopho tambem. 

Tempos depois, tomava elle a tarefa benemerita 
de contar em memoraveis conferencias as lendas e tra- 
dições brasileiras. 

Artista inspirado e do mais fino quilate, não quiz 
que outros lhe preparassem a immortalidade do nome. 
Elle proprio fez a sua apotheose, a apotheose final, 
grande, retumbante, intensamente luminosa, nessa obra 
de patriota e de politico, que 6 a serie de suas ultimas 
conferencias. 



Poucos mezes passaram-se, e o seu espirito táo lin- 
do e tão suave se disso!via no ceu azul e embalsamado 
dessa encantadora cidade espanhola, onde por toda 
parte se veem flores perfumosas, visõasi de belleza in- 
comparavel e seducções inexplicaveis. 

ALCIDES DE FREITAS CRUZ 

Riograndense do sul. Nascido em Porto Alegre em 
14 de marco de 1868. Filho legitimo de Manoei Pinto 
de Lacerda Cruz e de d. Adelaide Leopoldina de 
Freitas. 

Foi educado no Gymnasio de S. Pedro e no Exter- 
nato do Collegio Episcopal, tendo antes frequentado o 
curso do Collegio Souza Lobo, onde fez SRLS estudos 
preparatorios. 

Em exames da Escola Militar de Porto Alegre tirou 
o diploma de agrimensor e exerceu um emprego no 
Escriptorio Central da Estrada de Ferro de Porto Ale 
gre a Uruguayana. 

Dispondo da livarria politica, literaria e srientifica 
de seu tio conselheiro Leopoldiuo Joaquim de Freitas. 
antigo official do Exercito Nacional e possuidor de so- 
lida cultura intellectual, Alcides de Freitas Cruz apro- 
fundou-se nos estudos e leituras historicas, ate o anrio 
de 1890. 

Com a proclamação da JRepubbca, d t e  'que era 
amigo e companheiro politico de Julio de Castilhos e de 
outros republicanos propagandistas - obteve nomeação 
para o cargo de primeiro official da Thesouraria do 
Estado. 

Depois da consdituinte riograndense de 1891, passou 
a pertencer ás assembl(as legislativas estadoaes at6 a 
data de sua morte, em março deste anno de 1916, e ja- 
mais deixou de colalborar activamente na imprensa dia- 
ria de Porto Alegre. 

Publicou alguns artigos de assumptos historiws do 
Sul - no Jorx~al do Comercio do Rio de Janeiro. 



Collaborou, alguns annos, na publicação do Alina- 
nack do Rio Grande do Sul, obra que era um reposi- 
torio de informações literairas, historicas e scientificas 
do Rio Grande do Sul, fundado pelo illustrado dr. Gra- 
ciauo Alves de Azambuja. 

Estudou direito em S. Paulo, tendo concluido o 
curso em 1898, e foi lente de Direito Administrativo na 
Faculdade Livre de Porto Alegre. 

Como escriptor publicou uma traducção do inglez, 
do Direito Publico Americano de Cooley e por este mo- 
tivo foi nomeado socio correspondente da Associaçáo de 
Jurisfas de Nova York. 

Escreveu um Compendio de Direito Administratii~o 
Republicano e deixou no prélo, editado pelos srs. Fran- 
cisco Alves & Comp., um Tratado sobre Divisões e De- 
marca~ões de Terras. 

Occupou-se muilo na imprensa do Sul com a pm- 
paganda para a applicação do Regislro Torrens. 

Cultivou com apreço os estudos historicos e poli- 
ticos sul-americanos. 

Escreveu monographias historicas e militares sobre 
episodios da guerra de Missões, entre estas uma bio- 
graphia do brigadeiro Rafael Pinto Bandeira e outra 
sobre a Antiga Provincia do Rio Grande, nos tempos 
das guerras contra o general José Artigas, do Uruguay. 
e Acontecimentos da Campanha Cisplatina. 

Era advogado competente e conceituado em Porto 
Alegre; e, na asuernbl6a dos representantes do seu es- 
tado, occupava-se de preferencia de questões de econo- 
mia e instrucção publica. 

Em 1912 passou alguns mezes em viagem na Eu- 
ropa, illustrando o espirito, aprimorando o coragão, e 
revigorando o seu patriotismo, que nelle era traço cara- 
cteristico da sua brilhante e vigorosa personalidade. 

Alcidea Cruz foi talento adaptavel a todas as ma- 
nifestações do espirito. Funccionario publico cumpri- 
dor de seus deveres; advogado honesto e preparado. que 
tantas e tão difficeis quanto importantes causas defen- 
deu; escriptor elegante e erudito; representante do povo, 
dedicado á causa publica; eis em traços geraes a figura 
do socio correspondente que l i  no Rio Grande, no ex- 



tremo sul da nossa Patria, tanto elevou o nome e os 
creditos desta casa, que elle honrou com os fulgores da 
sua culta intelligencia e com a bondade affectuosa do 
seu coração. 

ARTHUR ORLANDO 

Pcrnambucano. Era filho de Josk Caetano da Sil- 
va, prnprietario e fundador da "America Illustrada". 
Matriculou-se cedo na Faculdade de Recife e se tornou 
dos discipulos predilectos de Tobias Earreto. Com Syl- 
vio Romero, Alartíns Junior, Phaelanto Cnmara, com- 
bateu, muito moço, pelas idbas novas que sacudiam a 
intellectualidade européa nos meados do seculo passa- 
do. A nova philosophia evolucionista embriagava os 
jovens cerebros aniericanos, cheios de imaginação, avi- 
dos de saber e de idéas, e dirigia e coordenava os seus 
trabalhos e acção. 

No "Diario de Pernambuco", em revistas e opus- 
culos, na advocacia e na politica, foi desenvolvendo o 
seu poderoso espirito sedento de saber, ancioso de co- 
nhecer, insaciavel de erudicão, a qne tudo interessava 
e que tudo via sob o ponto de vista scientifico e so- 
ciologico. 

A sua erudicão era profunda e foi sempre progres- 
siva. Amava as "id6as" por ellas proprias e vibrava 
cheio de enthiisiasmo e emoção quando, depois de ap- 
plicações e raciocinios, via luzir como verdades ow gran- 
des principios philosophicos que foram de facto a unica 
paixão de sua vida. 

Foi director da instruc$ão primaria e secundaria 
em Pernambuco e durante varias legislaturas represen- 
tante do Estado na Camara Federal. 

Os seus livros de mocidade - "Meu Album" e "Phi- 
locritica", - revelaram toda a força de seu espirito. 
As  maximas interessantes do primeiro e as analyses 
frias do segundo mostraram a capacidade de seu tem- 
peramento philosophico, que tudo queria comprehender 
e abranger. 



Critico, literato, wciologo, vulgarizador de philo- 
sophias e jornalista, combateu na politica estadoal, veio 
ao Rio como deputado, mas no deputado i Camara o 
grande publico continuou a ver o polygrapho e o ju- 
rista. 

Um dos seus livros primordiaes foi um ensaio ma- 
gnifico sobre o pan-americanismo. Com elegante con- 
vicção, foi dos primeiros a levantar o estandarte da co- 
operação continental. 

Nesse livro ha paginas magistraes, que passarani 2 
relativamente despercebidas, porque foram publicadas 
numa época em que esses estudos estavam mais des- 
curados do que actualmente. 

O pan-americanismo apparece a Arthur Orlando co- 
mo "uma obra de fraternização entre o pan-latinismo 
e o pan-saxonismo, despertando entre os povos da Ame- 
rica a idEa e o s~.nlimento de um destino commum". 
A funcção da America na historia do mundo é, para o 
auctor, decisiva. Acivilização avança "paraf um direi- 
to economico" ou "Economia Juridica" e "para conse- 
guir esse resultado é que a America procura interna- 
cionalizar suas relações e interesses economicos". "O 
pan-americanismo procura realizar, escreveu eUe, na 
esphera economica o que o cliristianismo realizou n : ~  
esphera religiosa. Emquanto a Europa ganhou tempo 
oppondo barreirfas a Asia e despejando na Amerira as 
levas de emigração que, atravks do cadfinho do Xovo 
Mundo, têm constituido o povo eleito, que caminha em 
huscaf da terra de Promissão, a America procura re- 
meaio para o mal que a afflige e para o perigo que a 
ameaça". 

Para elle ;i America cabia "completar a grande 
tarefa de Alexandre no Oriente e de Cesar no Occidente, 
organizando o pan-americanismo em defesa da nova 
concepção da justiça, da moral, da religião, da arte". 

Em 1907, Arthur Orlando foi eleito membro da 
Academia de Letras e foi recebido por Oliveira Lima, 
que saudou nelle o espirito philosophico que não se 
abate e amesquinha no meio das agitações da vida 
quotidiana. 



Em 1908 publicou um livro sobre o Porto e a ci- 
dade do Recife, erudito trabalho de propaga~da e de 
amor á terra natal. 

Em 1914, Arthur Orlando publicou em Recife o pri- 
meiro volume de sua grande obra que recotiliecia niio 
poder talvez acabar: O Brasil, a Terra e o Homem. 

O pernambucano illustre, que tanto honrou o Insti- 
tuto Historico e Geographiw de S. Paulo, foi um digno 
filho dessa terra cheia de glorias e de bravura, que des- 

a de os mais afastados tempos de nossa historia se bateu 
com denodo e incomparavel tenacidade pelas idkas de 
grandeza, liberdade e união da patria brasileira. 

Pernambuco e S. Paulo unem-se na tradição histo- 
rica. Foi no exemplo doa pernambucanos durante as 
luctas hollandezas que o visconde de Porto Seguro, glo- 
rioso filho de S. Paulo, procurou estimulos para reer- 
guer a coragem brasileira, que parecia desfaflecer em 
grave momento da nossa historia. Arthur Orlando, pelo 
seu eepirito cheio de bellas audacias, pelo sei1 trabalho 
e iniciativa, era um digno representante dessa longin- 
qua terra, que tanto amamos, e que elle tanto elevou. 

PADRE JULIO MARIA 

O padre dr. Julio Maria, missionario apo~tolico, e 
irltimamente membro da Ordem dos Redemptoristas, na 
residencia do Rio de Janeiro, foi uma grnnde gloria da 
I .?!bana . sagrada. 

A morte do padre Julio Maria encheu de luto a 
i.greja brasileira. 

Era um dos sacerdotes mais cultos do paiz e um 
dos prkgadores que mais têm honrado a nossa oratoria 
sagrada de todos os tempos. Náo era, porém, sómentc 
uma gloria do pulpito. A sua eloquencia, o calor da 
sua argumentação, o d o r  nas discussões religiosas, o 
seu grande preparo philoiophiw, inauguraram uma 
nova phase na propaganda catholica no Brasil, com as 
suas notaveis conferencias, feitas por todo o paiz, taiito 
nas igrejas como em associações scientificas ou fiiiadas 
a o  catholicismo. 



Ha trinta annos que esse apostolado vinha sendo 
feito com um grande fervor pelo illustre sacerdote, cuja 
fé era igual ao seu preparo, dando-lhe os maiores esti- 
mulas para a lucta pelos seus ideaes 

Na tribuna, não encantava apenas, nem se limitava 
ao esforço de convencer: luctava, discutia, com o enthu- 
siasmo de um polemista ardoroso. As questões sociaes 
do Brasil abordou-as sempre com a sua rude franqueza. 
servida por um sincero patriotismo Podiam não ser 
exactos os seus principios e as suas theorias; foram 
sempre muito discutidos, e não eram menos notaveis 
os seus antagonistas. Mas a qualidade dos adversarios 
e a lucta que provoca,am as conferencias constituiam 
o maior elogio ao illustre defensor do catholicismo. 

Entrando para uma congregação religiosa, quiz o 
padre Julio Maria viver ainda mais concentrado, dentro 
de sua fé, aiheiado do mundo e das honras que nu-nca 
lhe faltaram. A consideração geral seguiu-o, poreim, ati. 
o convento, de onde sahiu muitas vezes para continuar 
a sua missão apostolica de pr8gador. 

Julio Cesar de Moraes Carneiro, era natural de 
Angra dos Reis, onde nasceu a 20 de agosto de 1850. 

Estudou humanidades em Nictheroy, matriculando- 
se mais tarde na Faculdade de Direito de S. Paulo, onde 
se bacharelou e defendeu these, recebendo o gráu de 
doutor em borla e capello em 1874. 

No inicio de sua carreira foi politico, exercendo 
depois cargos de magistratura, na então provincia de 
Minas Geraes. 

Casando-se, do seu consorcio houve. dois filhos. 
Envinvando, renunciou vida profana, resolvendo or- 
denar-se. Foi estudar theologia em Marianna. recebendo 
ordens das mãos de D. Silverio Gomes Pimenta a 29 
de novembro de 1891. Adaptou o nome de padre Julio 
Maria para significar o seu especial amor a Virgem. 

Como padre secular, fixou sua residencia em Juiz 
de FOra, percorrendo depois como missionario aposto- 
lico quag todos os estados do Brasil. 

Tomou habito em 16 de abril e fez votos em 21 
de dezembro do mesmo anno, no Convento de Nossa 
Senhora da Gloria, em Juiz de FOra, contint~ando o seu 



segiindn noviciado por mais seis mezes, conforme a 
regra da congregacão. 

T. c.ni principros de 1907. o pa<!rc. Julio iMaria veio 
par:! o Rio de .Janeiro, oncie na r:rioresma desse aiino 
inaugiirou as conferencias da Cathedral, sobre o Deca- 
logo, conferencias que, com interrul>ção de poiicos an- 
lios, co!?tinoou a fazer atc o anuo rle 1915, quando se 
maiiiiestaram os primeiros symptomas da molestia que 
o rictimou. 

O padre Julio Maria deixa as seguintes c~bras: 
"Apostropliesl', "Pensamentos e reflexões", "A Grap",  
"A Paixão", "O Deus. desprezado", "A Igreja e o povo". 

Deixa tambem diversos fasciculos de confereiiclas 
religiosas na igreja da Cruz dos hlilitares e na cathedral 
da Archidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. 

No livro do Centenario ha um estudo do padre 
Julio Maria sobre a religião, as ordens religiosas e as 
instituiçGes de beneficencia no Brasil. 

Quando estava em S. Paulo, vinha diariamente a 
esta casa, ler jornaes, consultar livros e apreciar os 
novos, como dizia. 

Foi aqui que tive a honra de o conhecer e a su- 
prema ventura de ouvir e admirar o seu fino espirito e 
esmerada educação. Convidava-nos para as suas confe- 
rencias na Sé, e, de ante-vespera, dava-nos o thema, 
que ia desenvolver. Lembro-me, perfeitamente, do seti 
discurso sobre o Anti-Christo, que o padre Julio Maria 
nos recommendara, com empenho. O prégador, de facto, 
colhera nessa tarde do Anti-Christo uma das suas mais 
brilhantes coroas de orador sagrado. Só a disciplina e 
a educação impediram que a mais retumbante salva de 
palmas que se possa imaginar enchesse o vasto templo. 
No dia seguinte, estavamos alguns membros do Insti- 
tuto, na ùib!iotl~eua, $I espera do g r a d e  pregador, para 
felicital-o e indagar quem era o Anti-Christo. E assim 
foi.  

O padre Julio Maria, sorriu-se e com aqiielle bom 
humor, que tanto distingue os homens de talento, res- 
pondeii : 

- Pois não sabem quem 6 o Anti-Christo? 
- Talvez, respondeu um dos presmentes. 



- Na minha conferencia de amanhú sabe!-n-'To. 
Fórma elegante de convidar. . . 
D a  um encanto ouvir o padre Julio Mzrin. A srrcl 

figura forte. mediana, os seus olhos negros, brilhantes 
e limpidos, a sua vóz agradavcl, a siia d i c ~ ã o  clara e 
perfeita, a sua gesticulação sobria e sempre aprolxiad:~. 
na justa medida do effeito desejado, a siia grande 11111s- 
tração, as boas anecdotas com que sabia auavizar a 
conversação, jamais serão olvidadas, pelos que tiveram 
a ventura de o coiihecer e de com elle tratar. A 
preta do habito dava forte realce á sua cabeça bem 
talhada. 

Havemos de vd-o sempre na nossa fbibliotheca, Q 
sentado, calmo, lendo ou conversando e com o iion~e 
victoriado em todo o paiz e o talento aureolado pelas 
glorias da tribuna sagrada. 

ALFREDO DE CARVALHO 
i 

Pernambucano. Falleceu com cerca de 45 annos. 
Engenheiro, dedicou-se com amor a sua profissão. 

Patriota, cheio de enthusiasmo e de esperanças, amou 
o Brasil estremecidamente e es!ndou-lhe a historia coni 
vivo interesue. A sua bibliotheca brasiliense era das 
melhores em poder de particulares. 

E Alfredo de Carvalho tratava-a com carinho dc 
artista. 

Collaborou na  imprensa em geral, e todos nós lem- 
bramos dos seus magnificos trabalhos publicados no 
"Estado de S. Paulo" de que foi collaborador assiduo, 
em certo periodo. Sempre tratou de assumptos de his- 
toria patr.a, que estudava ncs auctores estmiigeiros, 
principalmente hollandezes e allemães. Traduziu Tol- 
lenare, Matheus van den Brock e o major Link; com- 
punha o livro "Aventuras e Aventureiros no Brasil" - 
sem deixar de trabalhar na sua grande obra - A His- 
toria da reboluçáo pernambiicana de 1817 - Orgaiiizw'i 
tambem a "Bibliographia Brasileira", penoso trabalho, 
e de longo folego, para o qual havia já reunido para 

a 
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mais de doze mil fichas. Deixa doze obras publicadas, 
todas ellas muito estimadas e applaudidas. E d'aqui 
se dirige um appello aos patriotas e intellecluaes de 
Pemambuco para que não deixem permanecer em ma- 
nuscripto as duas valiosas obras que Alfredo de Car- 
valho não teve ensejo de entregar aos prélos. 

Nesta longa corrente, que une os espiritos e os 
corações dos brasileiros, Alfredo de Carvalho era um 
dos mais fortes arrimos. Trabalhador, estudioso, crente 
e talentos0 o pranteado consocio partiu para o Alem dei- 
xando em todos n6s uma funda, uma immensa saudade. 

CONEGO ARAUJO MARCONDES 

Paulista. José Pedro de Araujo Marcondes nasceu 
em Taubate.. Ordenado em 1888, partiu do Seminario 
Episcopal de S. Paulo, cheio de fé e de esperança, a 
pregar e defender a doutrina de Cliristo. Clama, clama, 
ne césses!. . . 

E a fé que o alentava,.a esperança que lhe dava 
forças para a lucta da vida, anceavam pela caridade de 
que Araujo Marcondes ~,e fez aposto10 devotado. Per- 
correu cidades, villas e parochias, durante largos vinte 
e oito annos de sacerdocio. 

Por toda a parte, o seu zelo pelo bem não esmo- 
receu, a sua fervorosa dedicação B causa do christia- 
nismo não esfriou. A caridade, tal como o Nazareno 
a prkgau, era a sua divisa - Inter animas, charitas. 
E Araujo Marcondes extinguia trévas de ignorancia, 
ensinando os analphabetos; dava alento aos desanima- 
dos, com palavras encorajadoras e carinhosa sympa- 
thia; remediava a pobreza. entregando aos pobres e 
mendigos o pouco, o pouquissimo que nem para elle 
eram sobras. Nunca se recusou ao cumprimento dos seus 
arduos deveres de sacerdote. Jamais mediu sacrificios, 
nem escolheu horas, nem pesou responsabilidades, por 
mais graves que fossem, quando a voz do Senhor o 
chamou, ou quando a ordem dos seus superiores lhe 
apontou o caminho. 



A estas elevadas qualidades de sentimento, o co- 
nego Araujo Marcondes alliava os primores de uma in- 
telligencia brilhante, ao servico de erudiçáo não vulgar. 

Foi professor de varias disciplinas, e exerceu os 
cargos de vice-reitor do Seminario e, depois, director do 
Collegio Diocesano. 

Publicou varias trabalhos literarios. Musico, deixa 
varias composiçóes, entre as quaes convém assignalar 
diversas - Ave-Marias e Pindorama. 

Conego cathedratico da S& de S. Paulo, soube nes- 
se elevado posto conquistar a amizade, a confiança e 
a admiração de seus pares, pelas suas virtudes e saber. 
"A sua modestia escondeu os seus meritos e velou o bri- 
lho de suas obras", disse um dos seus biographos. 

Apesar disso, porem, o conego Aranjo Marcondes, 
discipulo de Cbristo e ardoroso defensor da sua immor- 
tal doutrina, revive em todos os Corações que o conhe- 
ceram e amaram. A sua alma e a sua memoria, em 
suave brilho envolvem os nossos espiritos, num movi- 
mento irresistivel de amorosa e profunda sympathia. 

FELISBELLO FREIRE 

Era ser&ipano. Nasceu em Itaporanga, 'a 30 de 
janeiro de 1858. Em 1881, Felisbello Freire, após bri- 
lhante curso na Escola de Medicina da Bahia, recebeu 
o grau de doutor. 

No seu estado natal, na cidade de Laranjeiras, ini- 
ciou a sua carreira de clinico e politieo. Fundou o Par- 
tido Republicano Ristorico de Sergipe, e o jornal par- 
tidario O Larmjense. 

hoclamada a Republica, o governo provisorio no- 
meou-o governador de Sergipe. 

Eleito deputado B Constituinte, a sua figura par- 
lamentar destacou-se logo, e o nobre representante de 
Sergipe tomou parte em difficeis e importantes traba- 
lhos da Camara dos Deputados. 

Paz-se ao lado do marechal Floriano Peixoto, no 
periodo da revolta da Armada, 8 de setembro de 1893, 



e foi ministro dos estrangeiros e da fazenda no governo 
do chamado Marechal de Ferro. 

TaIento malleavel, Felisbello Freire disfinguiu-se 
em todas as espheras do saber que culiivoii. Na im- 
prensa, escreveu muito. 

Na Bahia, quando estudante, em Sergipe, quando 
j á  formado, e no Rio, quando deputado federal, a penna 
de Felisbello Freire refulgiu. Desses artigos de impren- 
sa, muitos foram reunidos em folheto&: - Rabea.3- 
Corpus; O protestantismo e a sciencia; Parallelo entre 
Roberto Pires Ferreira e o padre Antonio Vieira; Po- 
pulagío de Sergipe, leis do seu desenvo!vimento. 

Felisbello Freire não se limitou a trabalhos elini- 
cos. Escreveu tamhem obras de medicina, entre as quaes 
os competentes destacam: - "Os caracféres clinicos da  
seinhose", "Complicagóes Cardiacas , "Asphyxia por 
submers6o", "Eclampsia e seu tratamento", "Euolup?o 
da materia". 

Kão tenho elementos seguros para classificar qual 
o maior valor de Felisbello nas suas multiformes mani- 
festaçóes intellectuaes. Quem foi melhor, o medico, o 
politico. o financista ou o historiador? 

Inclino-me, porém, para o lado daquelles que sus- 
tentam ser Felisbello Freire um historiador de nasci- 
mento. De facto, as suas obras de historia nada têm 
de v~lgares,  e muitas são meamos notaveis. Historia de 
Sergipe, Colonisa~áo de Sergipe, Hisforia Constitucio- 
nal da Republica, Historia Territorial do Brasil, Histo- 
ria da cidade do Rio de Janeiro e Historia da  Reuo!fa 
dão a Feli~bello um dos mais assignalados lugares en- 
tre os nossos historiadores. Como medico e politico. 
decorridos alguns annos, a figura de Felisbello paesará 
esbatida aos olhos dos que relerem a historia elinica e 
politica dos nossos tempos. Mas, a figura do Iiistoria- 
dor brilhara sempre mais, através dos seus livros aci- 
ma citados, porque são trabalhos que hão de ganhar 
merecimentos novos, a proporção que nos afastarmos 
da época em que, com imparcialidade e justiça, a pen- 
na de Felisbello os mereceu. 

Felisbello Freire foi u m  trabalhador infatigavel. 
Seu espirito jamais repousou. Ora a medicina o em- 



polgava, ora a imprensa diaria, ora a politica, e sem- 
pre a historia de seu paiz. 

Intelligencia culta e vivaz, grande energia moral e 
acendrado patriotismo, eis os traços caracteristicos de 
quem a morte se apoderou, quando ainda Felishello 
Freire nos podia dar muitos frutos do seu ininterrupto 
trabalhar. 

GARCIA REDONDO 

Manoel Ferreira Garcia Redondo, lente da Escola 
Polytechnica, membro fundador deste Instituto, nasceu 
no Rio de Janeiro a 7 de janeiro de 1854. De 1862 até 
1872 esteve na Europa, tendo frequentado as aulas do 
Lyceu e da Universidade de Coimbra, onde foi contem- 
poraueo e companheiro de casa de João Penha, Gon- 
~ a l v e s  Crespo, Guerra Junqueiro, Macedo Papança, 
Bernardino Machado, Candido de Figueiredo, Bitten- 
court Rodrigues e outros. 

Regressando ao Brasil, matriculou-se na Escola 
Polytechnica do Rio de Janeiro, onde se diplomou em 
1876, sendo orador da turma desse anno, respondendo 
ao discurso do visconde do Rio Branco, director da 
Escola. 

Em 1879 foi nomeado engenheiro fiscal das obras 
da alfandega de Santos, cargo que desempenhou até 
1882; nesse mesmo tempo construiu o theatro Guarany, 
de Santos e levantou a planta cadastra1 da cidade. Em 
1883 foi encarregado, pelo Governo, da revisão do pro- 
jecto Roherto, procedendo a novos e detalhados estu- 
dos do porto de Santos, para a execução de um cáes 
sendo o seu projecto approvado e adoptado. 

De 1884 a 1886 fez os estudos e projectos na linha 
de Carris de Ferro de Sant'Anna, do Ramal Ferreo Pi- 
nhalense e do serviço de abastecimento de aguas de 
Mogy-Mirih; projectou e construiu o ramal descalva- 
dense e o ramal ferreo de Santa Rita. 

Em 1887 foi encarregado pela empresa balnearia 
de Poços de Caldas, de fazer a canalização das aguas 



thermaes, sem perda sensivel da respectiva tempera- 
tura e dos principioa therapeuticos dessas aguas, pro- 
blema que resolveu brilhantemente, conforme pareceres 
de commissões de medicos e engenheiros. 

Em 1888 projecíou e construiu o theatro João Cae- 
tano e o hospital Anna Cintra, de Amparo. Em 1889, 
fez o projecto para o serviço de exgottos de Santos; 
nesse anno foi fiscal da Companhia Cantareira e Ex- 
gottos e contraclon e construiu o leito da linha ferrea 
de Tatuhy a Itapetininga. 

Em 1890, com os srs. drs. Carmo Cintra e Este- 
vam de Oliveira fundou o Banco Constriictor e Agri- 
cola de S. Paulo, do qual foi director; fez os estudos 
para o ramal ierreo Mogy-Limeira. De 1890 a 1894 foi 
fundador e director das companhias 3Iogy-Limeira e 
Cortnme e Fabricação de Calçado, sendo presidente 
desta. Em 1894 foi nomeado lente cathedratico da Es- 
cola Polytechnica de S. Paulo e incumbido pelo governo 
do assentamento dos trilhos da linha ferrea de Tatuhy 
a Itapetininga, para facilitar o transporte de tropas e 
munições de guerra durante a revolta de  6 de setemhro 
de 1893; foi então nomeado capitão de artilharia da 
Guarda Nacional. 

Em 1893, fundou com o dr. Cesario Motta e outros 
o Instituto Historico e Geographico de S. Paulo, para 
o qual elaborou os estatutos. 

Em 1896 fez os estudos definitivos da estrada de 
rodagem de S. Bliruel Archanjo a Sete Bar r i s  Em 
1897 realizou, por conta do Estado, servios de drena- 
gem em diversos pontos da Capital. 

Ainda quando estudante em Coimhra, alli fundou 
com Bittencourt Rodrigues, Sergio de Castro e Macedo 
Papança, a folha literapia "O Peregrino" e o "Almanach 
dos Estudantes", coliaborando em diversos jornaes por- 
tuguezes. Em 1872, fundou com Aiigusto Fomm Junior 
e Francisco Picanço o "Ecbo Academico", redigindo 
tamhem o "Centro Academico" e a ''Id6a". Em 1877 
collaborou na "Gazeta de Noticias" e no "Mosquito", 
"Diario Popular" e "Jornal do Commercio". do Rio de 
Janeiro, e na "Provincia de S. Paulo". 



De 1878 a 1881 foi redactor do "Diario de Santos" 
e do "Commercio de Santos", jornaes onde fez com 
Alexandre Rodrigues, a campanha abolicionista. T i esse 
periodo fundou com Henrique Porchat, Telles e outros 
o Niicleo Republicano Santista, do qual foi director- 
presidente. Publicou as seguintes obras: "O Desfecho 
de um Desafio", pamphleto; "Arminhos", contos; "O 
attentado da rua S. Leopoldo", romance de collaboração 
com Paula e Silva, Carlos Affonseca e João Guerra; 
"Caricias", paginas intimas; "Perfil hiographico", do dr. 
Bernardino de Campos; "A choupana das rosas", con- 
tos; "Molestias e bichos", comedia; "A fabrica de pro- 
ductos ceramieos Santa Cruz"; "CAes de Santos"; "Ex- 
gottos de S. Paulo"; "Em prol da lavoura"; "O muui- 
cTpío de Cunha e a cultura da vinha"; "Botanica ele- 
mentar", de collaboração com Rodolpho Theopbilo; 
"Bom humor e a vida airada"; "Cartas a Sara"; "En- 
saios de critica literaria e arlistica"; "Mario", drama, e 
o "Urso Branco'', come,&a. Collaborou em diversos 
jornaes e revistas desta capital e do Rio de Janeiro, e 
ha cerca de 2 annos dirigiu durante algum tempo a - - 
"Vida Moderna". 

Socio fundador do Ins,tituto, Garcia Redondo, por 
eiie trabalhou muito. O seu talento malleavel. o seu 
fino espírito e o seu bom humor inalteravel, deram-lhe 
logar de destaque em nosso meio intellectual. 

A sua ultima conferencia nesta casa, sobre o desco- 
brimento da America, trabalho em que Garcia Redondo 
nega a Colombo a gloria da prioridade desse mesmo 
descobrimento, causou viva impressão. 

E' um bello estudo de historia, que poz em mag- 
nifiea evidencia mais uma vez as aptidões varias da 
robusta intelligeneia do nosso confrade, cuja perda sin- 
ceramente deploramos. Trabalhador infatigavel, Garcia 
Redondo po meio de seus emprehendimentos ihdus- 
triaes, encontrava lazeres para cultivar com fina e ele- 
gante superioridade as artes, o jornalimo, as conferen- 
cias, a literatura e as sciencias. 

Sempre alegre, jovial e delicado, Garcia Redondo 
sabia alliar aos encantos do cavalheiro as seduqões do 
literato e do scieutista. 



Paz B sua alma - A sua memoria seri  sempre 
querida nesta casa. 

ANTONIO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO 
0 

Paulista. Formou-se em direito pela nossa fncul- 
dade em 1887. Foi juiz municipal, delegado de policia, 
vereador e presidiu a camara municipal de Brotas. 

Quando estudante publioou uma traducção em prosa 
do poema "Evangelina", de Longfellow. Esse trabalho, 
que mereceu elogios da critica, ainda hoje é lido com 
satisfacção. 

Albuquerque Pinheiro não era um luctador, que 
enfrentasse a corrente humana para vencel-a. Era um 
idealista. Seu temperamento cheio de bondade, e vol- 
tado ás coisas espirituaes, levou-o a um discreto afas- 
tamento da vida politica e social, ao ponto de quasi 
desapparecer do nosso meio intellectual, embora tivesse 
sido elle um fervoroso cultor do direito, da historia e 
das bellas letras. Morreu moço, e a cidade de Brotas, 
cujos destinos presidiu, é-lhe devedora de gratidão, pelo 
muito esforço e dedicação que lhe mereceu o munici- 
pio natal. 

A sua memoria suave e sympathica viverá no co- 
ração dos amigos, na admiração dos contemporaneos 
e no seio das instituições e corporações a que pertenceu 
e dignificon. 

DINAMERICO RANGEL 

Pernambucano. Diplomado em direito pela acade- 
mia de Recife, veio para S. Paulo, onde exerceu cargo 
de magistratura. 

Proclamada a Repuhlica, Dinamerico Range1 não 
aceitou a nova ordem de coisas. e veio advogar nesta 
capital. Foi primeiro secretario deste Instituto, ao qtial 
prestou relevantes serviços. 



Homem dotado de talento e de vontade, mas in- 
transigente em suas c reqas  politicas, Dinamerico Rail- 
gel atravessou os ultimos annos de vida no meio de 
uma tempestade de difficuldades. O seu espirito vol- 
tou-se, então, para a religião catholica, de qne se tor- 
nou adepto fervoroso, e o seu coraçZo tocado pelo istro 
poetico, defsfez-se em versos profundamente sentidos. 

FL!nca se queixou da sua sorte: - Iuctava pela 
subsistencia e nos lazeres compunha poesias. 

Magistrado, deixou nome respeitado; homem de 
letras, amou as instituições patrias que se dedicam aos 
estudos de historia e geographia; poeta, sentiu o:: ideaes 
do Christianismo, e muitas dns suas poesias sCo ver- 
dadeiramente bellas. pela elevação dos pensanientos e 
pureza de sentimento. 

A sua prudencia e a illustração juridica inspiravam 
confiança, e muitos lhe ouviam os conselhos seguros e 
severamente honestos. 

Dinamerico Rangel era bom e affectuoso. Chefe de 
familia exemplar, amigo desinteressado, mas sensivel, 
ás  vezes em excesso, passou pela vida trabalhando sem 
cessar. Nem por isso, esqueceu ou descurou os seus 
deveres para com as associações de que fez parte. Como 
1 . 0  secretario desta casa, fez tudo quanto lhe foi pos- 
sivel pelo desenvolvimento do Instituto, pela boa acei- 
tação da nossa revista e pelo prestigio da nossa so- 
ciedade. 

Bemdita seja a sua memoria, que jamais cahira em 
olvido, por ser Dinamerico Rangel um exemplo de tra- 
balho e vontade. 

Espirito culto e coração byper-sensivel. a sua figura 
seduzia aos que deiie se  aproximavam. 

Jurisconsulto e poeta, amante de sua patria, as suas 
producçóes foram sempre applaudidas. 

O Instituto muito lhe deve: - a nossa gratidão 
sera eterna. 

MANOEL DE MELLO CARDOSO BARATA 
I 

Paranaense, nascido em Belém. Formado em direito' 
pela Faculdade de Recife em 1872, occupou ainda muito 



joven cargos electivos e de nome-cão. Vereador de 
Belhm, membro da Liga Redemptora, provagandista da 
republica, vice-governador do Pará, membro da cunsti- 
tuinte republicana, senador federal, Blanoel Barata em 
todos eises pOstos soube conquistar apreço, considera- - .  
ção e respeito. 

A politica, porém, não era a sua paixão. Ellle 
amava, com enthusiasmo, o estudo da historia patria, e 
da materia de sua predilecção reiiniu imporiantes e 
numerosos livros, que formaram uma das mais impor- 
tantes bibliothecas particulares do Brasil. Deixa miiitcs 
trabalhos, alguns ineditos. Piiblicados, são apreciados 
o seu valioso "Catalogo dos jornaes paraensesn; - A 
anfiga produc~ão e expcportação do Pará": "A jornada de 
Francisco Caldeira de Castello Branco". "A Jornada" 
é um trabalho de folego e disse a ultima palavra sobre 
a fundação da cidade de Belém. 

Manoel Barata foi um dos filhos illustres do Pará, 
e o seu nome não se ofusca ao lado dos nomes glorio- 
sos de Souza Franco, d. Romualdo e Hilario Gurjão. 

Espiritos gentis! Sombras luminosas que deslizaes 
dconte de nosso pensamento! Vinde! Permanecei ao 
nosso lado! Não desampareis este recinto Dae-lhe um 
pouco dessa luz suave que vos envolve, e iuspirae-nos 
a todos a melhor maneira de amar, servir e honrar a 
Patria. 

Vendo-vos, seiitindo-vos, nós vemos e sentimos as 
glorias dos nossos antepassados, a s  scenas dos nossos 
episodios historicos, a marclia triumphal dos heroes, 
que vieram de muito longe: do mais remoto Passado, 
em buwa do Presente, confiantes no Futuro, cuja res- 
ponsabilidade nos pertence. 

Estas sombras nos recordam o? bandeirantei oii- 
sados e atrevidos, que bateram sertões, desceram e sii- 
biram rios, exploraram minas fizeram a geographia e 
a mineralogia nacionaes, numa lucta gigantesca contra 
a natureza e tambem contra os homens. 

Foram elles que, pelo Tieté, desceram ao rio da 
Prata e subiram ao Amazonas. 



Foram elles que povoaram Minas e Matto Grosso, 
Rio Grande do Sul e Piauhy. 

Depois, vieram os sacerdotes para civilizar os in- 
dios, e entre elles se destaca, como sol que não tem 
occaso, esse padre Vieira, cuja palavra allisonante, fazia 
tremer a cathedral hahiana, prégando a guerra ao hol- 
landez que ousara occupar o torrão natal. 

Era a oratoria sagrada ao serviço da Patria. E 
quai~do o Brasil iniciou a sua vida autonoma, foram os 
juristas que lhe organizaram a sociedade, que lhe de- 
ram leis e leccionaram o direito nesses dois grandes 
centros, que levaram a paz e a união ao norte e ao sul 
do paiz. 

Com os progressos que fizemos, a engenharia ex- 
tendeu estradas de ferro, construiu usinas, triangiilou 
immensos territorios, desenrolou fios telegrapliicos que 
permittem a mais perfeita solidariedade entre cstremos 
afastadissimos. E depois, os poetas cantaram as nossas 
glorias, os nossos feitos, os nossos mares, e as nossas 
florestas verdejantes e myteriosas; os politicos nos de- 
ram as garantias e liberdades indispensaveis á vida na- 
cional; os criticos e os professores esforçaram-se em 
bem orientar aos estudiosos, indicando-lhes os errcrs e 
mostrando-lhes os acertos; e todos, todo4 rem excepçáo, 
os sabios, os sacerdotes, os engenheiros, os poetas, os 
literatos, os geographos, os historiadores só tiveram um 
pensamento unico: - servir e honrar a terra natal. 

Sombras queridas! Permanecei aqni, nesta casa, 
ao nmso lado. SO ha duas coisas realmente bellas neste 
mundo: - o amor e a morte, disse o poeta. 

Vos amaste3 a Patria, a morte vos entregou A His- 
toria. 



HOMENAGEM POSTHUMA 

A 

ALFREDO DE TOLEDO 

Discurso proferido na sessão solenne 
de 5 de junho de 1917. 

Senhores. 

A LFREDO de Toledo, a cuja memoria prestamos 
hoje esta homenagem, nasceu em Braqança, S. 
Paulo, a 7 de abril de 1869,. Foi sempre um es- 

tudioso e esforçado trafalhador. Na provincia de San- 
ta Catbarina, onde eatudou humanidades, leccionou la- 
tim e escreveu artigos para muitos jornaes. Nas duas 
arduas carreiras de professor e jornalista, em tão verdes 
annos, conquistou applausos. Terminados os prepara- 
torios, Alfredo de Toledo matriculou-se na Faculdade 
de Direito de S. Paulo, concluindo em 1894 o seu curso 
juridico em Pernambuco para onde se transferira Por 
occasião de receher o gráu de bacharel, Alfredo de To- 
ledo mereceu da imprensa pernambucana rasgados elo- 
gios. A Gazeta da Tarde, jornal de Martins Junior; O 
Commercio de Pernambuco, folha de Pereira Junior; 
O Jornal do Recife, importante diario do Norte, e o Dia- 
rio de  Pernambuco. tão conhecido pelo brilho intelle- 
ctual de sieus redactores, foram unanimes em procla- 



mar os dotes de espirito do joven paulista, que acabava 
de receber num diploma conquistado dignamente, a re- 
compensa dos seus estudos. De regresso a S. Paulo, foi 
visitar a sua querida Bragança, que lhe ouvira o pri- 
meiro vagido, e, quarenta e oito annw depois, recehe- 
ria o seu ultimo alento. Formado em direito, moço. 
aspirando posições e glorias, com o cerebro e o coragio 
cheios dessas illusões seductoras, que com o caminhar 
do tempo perdem de brilho, mas nunca de todo abando- 
nam o homem, Alfredo de Toledo abriu hanca de advo- 
gado na cidade natal, e logo os seus amigos e admira- 
dores, porque os tinha dedicados e ardorosos, lembra- 
ram-se de o eleger representante do povo na assemb!ba 
legislativa. Foi, então, que a Gazeta de Braganqn e A 
Voz do Pouo, de Sorocaha, publicaram topicos enalte- 
cendo a personalidade do advogado hragantino, que. no 
entender daquellas folhas, reunia em sua pessôn todos 
os predicados de iutelligencia e caracter para ser 
deputado estadoal. 

Promotor publico, mereceu referencia~ elogiosas do 
respectivo juiz de direito, como se p6de ver no Correio 
de  Amparo, de 1898. Quando Alfredo de Toledo trans- 
feriu sua residencia para esta capital possuia nome 
feito na imprensa, no foro e nas letras juridicas e his- 
toricas. Seu nome era prezado em muitissimas asso- 
ciações de intellectuaes; e, ultimamente, pertencia a 
quasi todas as instituições que neste nosso immenso 
Brasil se consagram ao estudo da historia e geogrqphia 
nacionaes. 

* 
* * 

O nosso Instituto elegeu Aifredo de Toledo sacio 
correspondente em 20 de junho de 1895; effectivo, em 
5 de fevereiro de 1900; henemerito, em 5 de agosto de 
190& Qualquer que seja o ponto de vista em que se 
colloque o critico justo e imparcial, não poderá deixar 
de reconhecer a dedicação, o enthusiasmo, o zelo, o 
amor, o ciume, ás vezes talvez excesivo, com que o 
nosso pranteado vice-presidente acompanhava a nossa 
vida social. Alfredo de Toledo soffria profundamente 



.dessa d o e n ç ~  de que todos nós soffremos, uns em es- 
tado sempre agudo, outros em estado chronico, e ainda 
outros, e estes em maior numero, em fórma periodica, 
o bairrismo paulista. 

Ah! o bairrismo paulista tem nome na historia, 
porque nno é proprio só dos filhos de S. Paulo. Elle 
ataca tambem, e ás vezes diabolicamente, os filhos de 
outros estados, e ate de outros paizes, que comnosco 
vêm col labor~r nas ~ b r a s  do progresso e da civilizaç50. 
Mas, tranquillizemo-nos: - a doença não é prejudicial, 
antes é bcnefica, porque os paulistas desejam o engran- 
deciniento de S. Paulo para maior renome do Brasil; 
porque os paiilistas querem que a sua terra seja como 
a bandeira nacional: - para todos e de todos. 

E' esse bairrismo o autor das nossas estradas de 
ferro, da nossa grande lavoura; é origem dessas cor- 
rentes poderosas das immigrações, que nos deram a im- 
mensidare do braço operario para, num trabalho pode- 
roso e continuo, despejar a bordo dos vapores a riqueza 
das nossas terras, e retirar das alfandegas as fortuiias, 
que nos chegam de além mar. 

E' bom, portanto, e bom para todos, que em São 
Paulo, trabalham, soffrer ao menos um pouco desse 
mal. . . benefiw. 

Alfredo de Toledo almejava que o nosso Instituto 
fosse dos primeiros no genero; almejava que a nossa 
revista fosse tão boa como as melhores que sobre as- 
sumptos historicos se publicasem. D'ahi a febre de man- 
ter permutas, de fazer circular a nossa revista; d'ahi, o 
anceio constante em que seu coração vivia de se rela- 
cionar com todas as instituições literarias e scientificas 
do paiz, de fazer fundas amizades com todas as perso- 
nalidades do nosso meio. Dotado de magnifica memo- 
ria, Alfredo de Toledo conhecia perfeitamente a vida 
do Instituto; e não lhe escapavam os momentos, e as  
occasiões opportunas, para o exacto cumprimento dos 
deveres de cortezia social. A sua illustracáo não era 
vulgar; era solida e variada. Não possuia o dom da 
galavra falada, mas attrahia pela sinceridade dos seus 
sentimentos e affabilidade do trato lhano. Por causa do 
Instituto combateu varias vezes. Umas vezes foi ven- 



cido, outras vencedor, como é natural. Mas, tinia coisa 
devo declarar: - as) luctas em que se envolveu. nesta 
casa, não tinham por fim senão a prosperidade do Ins- 
tituto. Alfredo de Toledo, como todos n6s, tinha suas 
preferencias, e, d'ahi, procurar para seus companheiros 
de responsabilidade os que lhe seguissem mais de perto 
a orientação. 

Os homens que escapam a este sentimento tão ge- 
neralizado e tão communi são raros, porque esses são 
os grandes conductores, os grandes chefes, os unicos 
que pódem levar a felizes destinos as sociedades, as fa- 
milias, os povos, as patrias. 

Mas, meus senhores, não esqueçamos o principio 
philosophico: - as grandes acçóes nascem do coração. 
Não esqueçamos ainda que o coração nos leva a erros 
deploraveis, mas que tarnbem a intelligencia não é infal- 
livel. - O justo equilbrio do coracão e da intelligencia 
é que fórma a justa escolha. "The right man in fhe 
right place" é mais obra do acaso do que da sabedoria. 

Lembro-me muito bem de quando entrei para esta 
casa, cuja inauguração tive a fortuna e a honra de as- 
sistir. Ouvi a consagração que dos trabalhos prestados 
ao Instituto por Alfredo de Toledo e seus companhei- 
ros fez o orador official: 

"Não fora S. Paulo a terra dos bandei- 
rantes, um centro activo de energia moral e 
material, e por certo não teriamos para hon- 
rar esta solemnidade a inauguração deste 
surnptuoso edificio. Aggremiação como esta, 
fundada modesta e obscuramente ha 15 annos 
póde dizer que o seu passado é um amplo 
extendal de luctas. 

Nos nossos dias, graças ao esforço in- 
gente do denodado batalhador Alfredo de To- 
ledo, secundado pelo estudioso sr. Ihering, 
Pereira Guimarães e o incansavel Arthur 
Vautier, temos a ventura de nos reunir nesta 
magnifica séde, que é um attestado vivo de 
quanto puderam a tenacidade, a dedicação e 
a abnegação desses socios do .Institutov. 



380 EUGEXIO EGIS 
\ 

Dessa data em diante, acompanhei de perto a evo- 
lução do Instituto e posso dar o meu depoimento pes- 
soal, favoravel, sem duvida, á personalidade do nosso 
f dec ido  vice-presidente. 

Numa memoravel eleição para directores, organi- 
zaram-se duas chapas, uma dellas, a batida, era patro- 
cinada por Alfredo de Toledo e seus amigos de peito. 
A victoria foi ephemera, e a represalia foi alem do quc 
devia ir. Os resultados dessa lucta foram funestos, não 

-aos socios, isso é bem claro, mas i nossa sociedade. As 
suas finanças, que eram prosperas, foram em descala- 
bro crescente, ate ao ponto de não serem conhecidas. e 
a fallencia sentou-se á soleira das nossas portas; A Re- 
vista deixou de ser publicada por Iar~uissimos mezes: 
e muito ciistou pol-a quasi em dia, como eçti. E não 
foi só: - perdemos a* subvenções que nos davam o 
Estado e o Xiinicipio, prohibiu-se a impressão do nosso 
orgam no Diario Offic'ial e o Instituto passou e viveu 
dias calamitosos, sendo frequentado por muito poucos 
socios e realizando sessões com cinco e seis membros 
presentes, inclusive a mesa. 

Amigo incondicional, leal e constante desta casa. 
onde passo diariamente longas horas de trabalho, tive 
com Alfredo de Toledo e ontros amigos conferencia% so- 
bre os destinos do Instituto, c~i jas  despesas haviam au- 
gmentado inutilmente, mesmo quando as suas finanças 
eram pessimas. 

Pouco a pouco foram ceesando as divergencias 
entre socios, e Alfredo de Toledo poz-se resolutamente 
á frente do movimento conciliador, entendendo-se com 
os elementos que eile julgava contrarios, mas que não 
eram senão amigos do Instituto. Em taes condições foi 
facil a organização da actual directoria. 

Os principias que alguns defendiamos, e que Alfredo 
de Toledo aceitou e reconheceu como bons eram estes: 
"no Instituto não ha partidos, ha cultores da historin 
e da geographia; não h a  politica, mas precisamos de 
amigos na politica; as directorias não de~rem fazer poli- 
tica, mas não podem dispensar os politicos esti~diosos", 

Referindo-vos estas coisas vos dou ideia do amor 
que Alfredo de Toledo consagrava ao Instituto, por cuja 



causa se separou de alguns socios, e por cujx causa de 
novo com elles se eiicontrou, com melhor affei~áo e in- 
teira lealdade. Posso affinnar-vos que do coração de 
Alfredo de Toledo haviam desapparecido todo- e rpaes- 
quer res,entimentos nascidos das luctas inglorias e es- 
tereis, que aqui algumas vezes se travaram. Alfredo 
de Toledo desappareceu justamente quando es!a casa 
ia  retomando o caminho da sua prosperidade. O nosso 
actual presidente, que tão altamente collocado esti, 
olha-nos com verdadeira sympathia, e comprehende per- 
feitamente, que, instituições como esta, em todos os 
paizes do mundo, não pódem viver vida proficua sem o 
amparo e prestigio governamentaes. E, quando os nos- 
sos grandes trabalhos para o Centenario chegarem a 
bom temo,  a nossa gratidão ha de se voltar para a 
memoria de Alfredo de Toledo, que repôz o Instituto 
no bom caminho; e para a nosso actual presidente. que 
tudo quanto é possivel vae fazer, e fará, para que o 
Inslituto entre na senda larga da prosperidade a que 
tem direito, e possa dignamente cumprir a sua missão 
historica, em data tão proxima e a mais memoravel de 
toda a nossa vida nacional. 

Foi brilhante, meus senhores, o papel de Alfredo 
de Toledo, como socio correspondente, effectivo e he- 
nemerito resta casa. 

E, se cvmo director, a sua estrella não brilhou com 
o mesmo fulgor em todos os momentos, devemos reco- 
nhecre que, nas ultimas eleições que elle dirigiu, o seu 
descortino foi grande e a sua obra digna da eterna gra- 
tidão desta casa. 

* 
* * 

.# . , 
Vejamos agora, ainda que rqidamente, as pro- i 

ducções de Alfredo de Toledo publicadas em nossa . ~ 

revista. 
Uma reiuindica$áo improcedente, trabalho publi- 

cado no vol. VI da revista, pags. 122 a 158, 6 digno de 
admiração, pela erudição que Alfredo de Toledo rcve- 
lou, pelo vigor da argiimentação e logica das. con- 
clusões. 



382 EUGENIO EGAS 

O major José Domingues Codeceira no seu estudo 
- A ideia republicana no Brasil - sustentou que a mal- 
lograda revolução de 1710, em Pernambuco, fora a pri- 
meira tentativa para a liberdade nacional sob a forma 
do governo republicano no solo da America, com Ber- 
nardo Vieira de Rcllo, á frente. 

ANredo de Toledo cahiu-lhe a fundo e chegou, apiis 
longo e brilhante estudo, que muito honra a sua penna 
de historiographo, ao seguinte resultado: 

"E' dado asseverar, sem receio de con- 
testaçáo e sem possibilidade de erro, que são 
falsas, completamente falsas as proposições do 
sr. major José Domingues Codeceira, que os 
factos por elle narradoa não tiveram nunca 
existencia real objectiva, que a guerra dos 
mascates não teve nem siquer por um peque- 
no instante como causa efficiente a idéa da 
independencia e que, por consequencia, não 
procede a reivindicação da precursoridade da 
independencia e da republica para Bernardo 
Vieira de Mello". 

Em todo esse longo e brilhantissimo trabalho, sen- 
te-se o ardoroso enthusiasmo do então joven historio- 
grapho. 

No volume XII da mesma revista, p0de ser lido o 
minucioso diccionario topographico da comarca de 
Casa Branca, que Lafayette de Toledo escreveu e o nosso 
pranteado vice-presidente coordenou e fez publicar. 

Ainda no mesmo vol. X i I  da revista do nosso Ins- 
tituto, Alfredo de Toledo publicou dois belios, e bem 
estudados trabalhos: - Juiz de Fóra em S.  Paulo, r 
Ouvidoriu de  Paranuguá. 

No primeiro (Juiz de Fóra em S .  Paulo) Alfredo de 
Toledo relata-nos, com pormenores de quem estava se- 
nhor do assumpto, a historia do juizado de fóra de S. 
P a ~ l o ,  apresentando traços biographicos dos magistra- 
dos que serviram o cargo, desde 1811 ate 1833, quando 
o Codigo do Processo Criminal declarou estinctos, nesta 
provincia, os logares de juiz de fóra; no segundo tra- 



balbo (Ouuidoria de Paranaguá) Alfredo de Toledo se- 
guiu o mesmo methodo, e, i proporção que nos apresen- 
ta a lista dos ouvidores de Paranaguá, diz-nos, em qua- 
tro palavras justas, o essencial da vida delles. 

Em todos esses estudos de paginas da historia pa- 
tria, Alfredo de Toledo revelou optimas qualidades de 
escriptor, grande erudição e paciente calma de inves- 
tigador. 

São tarnbem merecedores de apreço os seus traba- 
lhos forenses e os escriptos que deixou publicados so- 
bre questões de direito. 

O nosso eminente confrade, Affonso de Freitas, em 
seu monumental trabalho sobre - A Imprensa Perio- 
dica de S. Paulo - enumera os escriptos de Alfredo 
de Toledo e fornece abundantes dados, que muito ser- 
viram para este discurso. 

Meus senhores. Alfredo de Toledo 6 digno, sem a 
menor contestaçáo possivel, da nossa saudade e do 
nosso respeito. A sua vida foi de luctas e de soffri- 
mentos. Aquellas não enfraqueceram o seu animo for- 
te; estes eram curtidos em silencio, recalcados para o 
mais intuno do seu organismo moral. Nunca se lhe 
ouviu uma palavra de despeito ou desanimo. Nunca 
se Ihe ouviu uma queixa, e elle, nestes ultimos tempos, 
viu-se privado de saude, de trabalho, de quasi tudo. 

A ultima vez que nos vimos, foi em fins de abril, 
na bibliotheca do Instituto, em vesperas de sua malfa- 
dada e derradeira viagem a Bragança. 

Ardia em febre, estava gravemente enfermo, mas 
parecia ter ainda alento para alguns mezes. 

Disse-me: - "Não poderei vir & sessão de 5 de 
maio, por ainda não estar de todo restabelecido. Não 
falte. Venha. Traga os nossos amigos. Precisamos 
dar vida ao Instituto, agora que o Centenario se apro- 
xima". E, depois de pequena pausa: - "Chegaremos 
ao Centenario?" Elle sorriu, tristemente. 



384 Euccsio Ecas 

- E' provavel, muito provavei, respondi. 
Forçoso é reconhecermos. meus senhores, que a me- 

moria de Alfredo de Toledo jamais se apagará, jamais 
desapparecerá dos fastos da vida social e literaria de 
S. Paulo. O nome do pranteado vice-presidente esta 
ligado a esta casa, a este Instituto, e tanto mais prezado 
será, quanto mais proficuos forem os nossos trabalhos. 
Honra a sua memoria. 



1 - JosÉ VIEIRA FAZENDA 
2 - AUGUSTO F ~ I R E  DA SILVA 
Z - OSCAR DE SA CAMPELLO 
4 - JosÉ BRANT DE CARVALHO 
5 .- ANTONIO FRANCISCO DE PAULA SOUZA 
6 - SERGIO FLORENTINO DE PANA MEIRA 
7 - ALFREDO DE TOLEDO 
8 - AUGUSTO DE SIQUEIRA CAFIDOSO 
9 - RAPHAEL MARIA GALANTI 

Meus senhores. 

A QUI estamos reunidos para cumprimento de um i 

dever sociah: - recordar os nomes e os feitos 
dos companheiros que se foram, durante o anrio 

que vae findar. No desenvolvimento da lucta diaria, 
mal percebemos, ás vezes, os que tombam feridos pela 
morte; e, quando, neste dia, em todos os annos da exis- 
tencia do Instituto, nos encontramos para prestar ho- 
menagem aos nossos mortos, e sobre as suas memorias 
depôr saudades carinhosas, é com o coração palpitan- 
do de magoa e tristezas, que volvemos o pensamento 
para os que se envolveram no absoluto silencio. Jamais 
reveremos os que nos deixaram pela força da lei na- 
tural; sentimos, porém, os seus feitos, e podemos re- 
constituir a sua acção social, ouvir a s  suas palavras, 
seguir os seus exemplos, ou praticar os seus conselhos. 
E' que nas associações como esta a morte não existe, 



porque nos templos, em que a Historia pontifica, a vida 
6 eterna. A materia transforma-se. O espirito sub- 
siste. 

Nove foram os consocios que nos deixaram. Par- 
tiram tendo cumprido neste mundo os seus deveres. 
cada qual na esphera de sua acção. Este no magiste- 
rio a.quelle na administração, este outro no sagrado sa- 
cerdocio, aquelle outro na imprensa, ainda outro nas 
multiplas manifestações do trabalho intellectual, e altas 
preoccupações da politica. Passaram pela nossa terra 
deixando lembrança dos seus nomes: e 116s aqui esta- 
mos para, colligindo e methodizando dados, que se acha- 
vam esparsos, traçar as linhas principaes, que orientem 
os que desejem celebrar, com pormenores, a memoria 
dos pranteados consocios de que hoje nos lembramos 
com infinito affecto. Escusado é declarar, portanto, 
que o meu trabalho, no que diz respeito á coordenação 
de dados hiogrpahicos dos consocios, a que hoje pres- 
tamos esta sentida e singela homenagem, limitou-se a 
reproduzir, com pequeninas alterações, as noticias da 
imprensa diaria, e os apontamentos que pude obter de 
amigos e parentes dos socios fallecidos. Nem 6 possi- 
vel proceder de outra maneira, porquanto o orador do 
Instituto não conhece a fundo a vida de todos os nossos 
consocios. ATon omnia omncs. De resto, para dispen- 
sar certos dados, preciso se tornaria fazer critica histo- 
rica. Não seria então esta a opportunidade para tal es- 
tudo: a critica historica para ser proficua deve ser feita 
depois que o tempo tiver, durante dezenas de annos. 
completado o seu trabalho de extinguir paixões. A 
nossa reunião 6 para avivar saudades e depôr flores. 
Sursum corda! 

Para aquelles que praticam o mal, ou mesmo são 
indifferentes ao bem, a morte deve ser um pesadelo 
cruel. Para os que não sabem o que é a Humanidade. 
ignoram os encantos da Familia, desconhecem e não 
podem sentir as delicias moraes, que resultam da grau- 
.deza da Patria estremecida, a morte é um justo castigo, 
é a sombra eterna e impenetravel. Nem por piedade 
se lhes poderia applicar a phrase de Tacito: "Honestu 
mors turpi uita potior". 



Mas, para os bons, a morte é um novo aspecto dc,. 
vida. 

A lugubre reflexão que os trappistas adoptaram 
como diviza, desde 1140, o memento mori não lembra 
o terror do desconhecido, mas a necessidade de pro- 
duzir muito e depressa para que os posteros nos bem- 
digam. Felizes os que podem proclamar com Petrarca, 
que terminaram a jornada antes que se fizesse noite: 
"E eompié mia giornafa inanzi sei-a". 

Os que desta casa se partiram para o Alem sou- 
beram amar a Familia, idolatrar a Patria, defender a 
Humanidade e cumprir, portanto, os seus grandes de- 
veres. '(Os olhos do homem que morre voltam-se pnra 
o Sol; e todos os peitos mandam o ultimo suspiro ri luz 
que foge". 

O homem bom, escreveu Leopardi, não deseja mor- 
rer sem beijos e sem pranto. Morre como os justos, 
ouvindo a phrase de La Fontaine: "rien ne troublr sa 
fin; c'est le soir d'un beau jour". 

A phrase melancolica e quasi de descrença - les 
morts vonf vite - não vos deve inspirar receios, 6 con- 
socios faiiecidos, "O nobres intelligencias offuscadas", 
no dizer de Shakespeare. Não temaes o eCquecimento. 
Tivestes beijos e pranto, tivestes e tereis as nossas flô- 
res e as nossas eternas saudades. A vossa memoria não 
perecerá, porque, nesta casa, nada passa, nada desappa- 
rece. tudo é vida, tudo 6 fuiuro. O proprio passado 6 
o nosso presente. 

O primeiro que nos deixou foi 

JOSÉ VIEIRA FAZENDA 

O dr. Jos6 Vieira Fazenda nasceu no Rio de Ja- 
neiro a 28 de abril de 1846 e falleceu a 18 de fevereiro 
ultimo na sua cidade natal, de que, ao que se diz, ja- 
mais se ausentou. Estudou preparatorios no ColIegio 
Vietorio, bacharelou-se no Collegio Pedro 2.0 em 1865. 
Maíriculou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Ja- 
neiro em 1832. recebendo o grau de doutor em 1878. 



Exerceu a clinica na freguezia de S. José. com saber e 
- caridade. Foi juiz de paz e intendente municipal, medico 
da Santa Casa do Rio de Janeiro e bibliothecario do 
Instituto Historico e Geographico Brasileiro. Persgnaii- 
dade original a do dr. Viei~a Fazenda: - metbodico a 
rigor, levantando-se invariavelmente ás 6 horas, ás 7 
estava vendo os seus doentes da Santa Casa, ás 11 lio- 

, ras se achava no Instituto Historico, donde se retirava 
ás 16, recolhendo-se á casa, que era muito perto do seu 
amado Instituto. 

Nunca embarcou, raras viagens fez de estrada de 
ferro, e, ultimamente, nem de bond andava. Movia-se 
sempre a pé. Duas grandes e intensas paixões domi- 
naram a sua longa vida de solteirão: - a historia do 
Brasil, com preferencias para a da cidade de S. Seh-?s- 
tião, e o Instituto Historico. Dotado de grande facili- 
dade de escrever, assombrosa memoria, amor intenso 
pelo estudo da historia, o dr. Vieira Fazenda deixa uma 
vastissima obra, que, reunida, darê varios e grossos vo- 
lumes. Coliaborou activamente no Jornal do Com- 
mercio , Gazsta de Noficias, Noticia; Kosmos, Renascen- 

e ça e Reuisfa do Instifufo Historico e Geographcio Bra- 
sileiro. 

Os seus escriptos revelavam erudição hsitorica ex- 
traordinaria, fóra do commum, como ainda não se co- 
nhecia, e já agora não se conhecerá tão cedo. 

Foi com estranho e carinhoso cuidado que o dr. 
Vieira Fazenda traçou na Revista do Instituto Historico 
Brasileiro a vida iiiteira da notavel e benenierita asso- 
ciação, de que não era socio, mas amigo dedicadissinto. 

Foi tocante o que o Instituto Historico Brasileiro 
fez por occasião do fallecimento do dr. Vieira Fazenda, 
e é digno de registro e leitura repetida o que delle disse 
o sabio orador daquelle Instituto: 

"Teria eu aqui concluido, senhores, a minha tarefa, 
se a gratidão desta Casa não ine impuzesse o cumpri- 
mento do alto dever, aiiiando a esta cohorte de illiis- 
Ires collegas colhidos pela morte o nome de um patri- 
cio, a quem todos admirámos e amámos. Não se ins- 
crevêra jamais entre os membros do Instituto Histori- 
co; ma3 se o não fez por invencivel escrupulo era de 



facto um esteio e uma gloria nossa, era um infatigavel 
e diligentissimo collaborador em todos os nossos tra- 
balhos, o companheiro arguto de todas as pesquizas, o 
amavel e esclarecido guia de qiianlos cultivam este cam- 
po de estudos. Perdoai-me se, transgredindo as regras, 
eu junto á pleiade brilhante dos cidadãos de que vos 
falei, o nome jimais esquecido, para sempre memora- 
vel do dr  José Vieira Fazenda, o bibliothecario emerito 
do Instituto, que em dias deste auno cerrou os olhos á 
luz do dia, deixando todavia um rasto de luz immorre- 
doura no exercicio de seu cargo. A dedicação e o amor. 
com que servia por muitos annos a nossa caurrt, a série 
copiosa de excellentes trabalhos que legou sobre cousas 
de nossa terra e parliculai$mente deste torrão, que lhe 
foi berço - a cidade do Rio de Janeiro, são titulos que 
jusiificani esta excepção. Perdoai illustres collegas, 
permittindo que eu glorifique comvosco o nome do sau- 
doso brasileiro, que não foi socio effectivo, benemerito 
ou honorario do Instituto, mas que se associou de co- 
ração a nos6a vida, effectivameute, com a mais alta be- 
~iemerencia e fazendo a maior honra ao seu muito 
amado Instituto". 

O Instituto Historico de S. Paulo associa-se a esta 
sentida e justa manifestação ao beuemerito patriota, 
cujo n w e  tanto honrou e honrará esta casa provin- 
ciana. 

AUGUSTO FREIRE DA SILVA 

O dr. Augusto Freire da Silva era filho de Josi. 
Freire da Silva e de d. Florisbella Lircia Rraule da Silva, 
tendo nascido na cidade de S. Luiz do Marauhão, a 17 
de outubro de 1836, e fallecido em S. Paulo, a 7 de 
março. 

Depois de alguns estudos de humanidades, feitos 
em sua provincia, veio para o Rio de Janeiro, em ciijo 
commercio se empregou, applicando-se ao estudo da 
arte tachygraphica com o intuito de fazer della pro- 
fissáo. 



A conselho, porhm, de um amigo e conterraneo, 
resolveu continuar seus estudos, tendo feito, na Carte, 
exames de algumas materias. 

Por circumstancias particulares, foi, entretanto, 
obrigado a interrompel-os e procurar um emprego no 
escriptorio das loterias da provincia. 

O mesmo amigo, que antes o aconselhára a conti- 
.nuar os estudos, fundou em S. Paulo o "Collegio Ypi- 
ranga" e convidou-o para exercer o cargo de sub-dire- 
ctor e de professor do mesmo estabelecimento. 

Foi então que, aceitando o convite, não si, concluiu 
os seus estudos, duas vezes interrompidos, como se me- 
triculou no curso juridico, em que se formou em 3 de 
dezembro de 1862. 

Em 28 de junho de 1865 foi nomeado juiz munici- 
pal e de orphãos do termo de Batataes. Desse cargo 
passou a occupar a promotoria publica de Franca. para 
que foi nomeado por decreto de 16 de novembro de 1873. 

O consielheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira, em 
11 de abril de 1874, fel-o professor de grammatica c 
lingua nacional do curso annexo A Faculdade de Di- 

d reito de S. Paulo. 
Por decreto de 28 de dezembro de 1877 foi recon- 

* duzido ao cargo de juiz municipal e de orphãos de Li- 
meira. 

Exerceu o cargo de inspector interino da Instmcção 
Publica, para que foi nomeado em 12 de novembro 
de 1878. 

Em 6 de dezembro do mesmo anno, sendo presi- 
dente da proviucia o dr. João Baptista Pereira. foi no- 
meado procurador fiscal dos Feitos da Fazenda. 

Finalmente, em 8 de novembro de 1898, ha por- 
tanto 19 annos, foi nomeado pelo vice-presidente do 
Estado, em exercicio, dr. Peixoto Gomide, director do 
Gymnasio da Capital, posto onde foi colhido peia morte. 

O sr. dr. Augusto Freire da Silva fazia parte de 
varias associações, entre as quaes o Atheneu Maranhen- 
se, Sociedade União Literaria, e Sociedade Literaria 
"Auxiliadora da Insfrucção Popular". 



Fundou em Santos um collegio para educação de 
meninos, que foi obrigado a fechar em 1873, por causa 
da epidemia da febre amareiia. 

Vindo para S. Paulo, fundou outm estabelecimento 
de ensino, mas, poucos mezes depois, como se déra em 
Santos, fechou-o por causa da epidemia de variola. 

Publicou em 1W3 o "Novo methodo de ensinar a 
ler e escrever". Desta obra sahiu nova edição, tendo- - Ihe o autor accrescentado um estudo sobre a "Civilidade 
primaria", de Chantal, um resumo da doutrina christã, 
exlrahido do catecismo historico de Fleury e das pri- 
meiras noçóeu de calculo - Paris 1875; - "Noções de 
prosodia e orthographia", para uso da infancia. inter- 
caladas de um resumo de etymologia e syntaxe, extra- 
hido da "Grammatica Portugueza" de Francixo Sotero 
dos Reis, pelo dr. Pedro Nunes Leal - S. Luiz do Mara- 
nháo, 1871; - "Compendio da grammatica portugue- 
za" - S. Luiz do Maranhão, 1875. 

Além de seus trabalhos intellectuaes, o emerito 
educador deixa indeleveis traços de sua passagem pela 
vida de S. Paulo, no tocante ao nosso progresso. Foi 
elle um dos propugnadores e defensores da construcçáo 
do viaducto do Chá e tomou parte activa e directa na 
realizaqão do famoea melhoramento. 

A acção principal, porém, do dr. Augusto Freire 
foi no ensino publico, e ha de ficar historica a direcçáo 
que, por largos annos, deu ao Gymnasio do Estado. 
Exemplo de trabalho diario, constante e pertinaz, exem- 
plo de pontualidade no cumprimento de deveres; exem- 
plo de probidade profissional; exemplo ainda de amor 
á Familia e á Patria, a memoria do dr. Augusto Freire 
da Silva jamais se apagará do nosso meio social. Esta 
casa muito lhe deve pelo apoio e prestigio que sempre 
Ih e dispensou. 

OSCAR DE SA CAMPELLO 

Nasceu no Rio Grande do Sul em 1874, e falleceu 
nesta capital em 9 de março. Formado em engenharia 
pela Escola Polytechnica do Rio de Janeiro, em 1895. 



Seguiu a carreira do magisterio. Foi lente cathedrati- 
co de inglez da Escola Normal, da Escola de Commer- 
cio Alvares Penteado, Emola Americana, Mackenzie 
College e Gymnasio Diocesano. 

Oscar de Si  Campello foi professor respeitado pelo 
seu !saber e estimado por suas qualidade pessoaes. 
Dado aos estudos de historia, produziu varias conferen- 
cias, muito applaudidas, c que circularam na imprensa. 

Ha muitos annos que SA Campello, por enfermo, 
fora recolhido a uma casa de saúde, donde só sahiii 
para a sua ultima morada. 

Náo foi só ao Instituto Historico de S. Paulo, de 
que era socio prestimoso, que Sê Campello deixou pro- 
funda3 saudades. Seu- alumnos, egualmente, chora~ri 
a perda do abalizado professor e devotado amigo, e siia 
Familia a do chefe carinhoso. 

JOSC BRANT DE CARVALHO 

O dr. José Brant de Carvalho nasceu aos 31 de 
março de 1856, no Rio de Janeiro, e falleceu em S. 
Paulo no dia 2 de abril. Era filho Igitimo de José Pe- 
reira de Bulhões Carvalho e d. Augusta Brant de Bu- 
lhões Carvalho. Fez o curso de humanidades nos col- 
legios Kopke e Fonseca Lima, do Rio de Janeiro. For- 
mou-se na Escola Polytechnica do Rio, em 1877. De 
1877 a 1879, esteve em Londres estudando a especiali- 
dade de mechanica. Ao chegar da Europa trabalhou 
alguns mezes nas officinas da Estrada de Ferro Central 
do Brasil. De 1880 a 1884, prestou serviços á construc- 
çHo da Estrada de Ferro D. Thereza Christina. De 
1884 a 1886, dedicou-se A exploração das minas de car- 
vão do Tubarão em Santa Catliarina. De 1887 a 1891, 
esteve em exploraçóes e construcções de estradas de 
ferro no Estado ,Oriental. Em 1892. foi nomeado en- 
genheiro da Conmissão de Saneamento de S. Paulo. 
Em 1895, esteve eomo engenheiro da Commissáo Muni- 
cipal de Santos. No fim desse mesmo anno foi nomea- 
do lente substituto da Escola Polytechnica de S. Paiilo, 



para cinco annos depois, em 1901, tornar-se lente ca- 
thedratico. 

Eis em rapidos traços a vida desse profissional il- 
lustre e probo que se chamou Jos6 Brant de Carvalho. 

Seria, porém, imperdoavel que o orador do Insti- 
!rito não se detivesse por instantes para esboçar, em 
tres linhas leves (pois que o momento nRo permitte 
melhor desenho) a figura do fidalgo consocio, como en- 
genheiro, fnnccionario municipal, e lente cathedratico. 
Cama engenheiro, Brant de Carvalho foi o saber e a 
probidade profissional reunidos sob a direcção de uma 
vontade firme. Dedicoli-se á exploração e estudos do 
carvão de pedra, que desde muiti~fiimos annos mereceu 
a atteiição e as preferencias dos avós de Brant de Car- 
valho. Quando em 1856, Brant de Carvalho esteve tra- 
balhando em Tubarão, já seu avô o Visconde de Rar- 
bacena havia escripto memorias notaveis sobre o palpi- 
tante assumpto do carvão de pedra nacional. Falta- 
vam então elementos para a larga mineração desse pre- 
cioso artigo; e as difficuldades, que ainda existem, não 
poderiam ser removidas. Diga-se, porém, em honro de 
Brant de Carvalho, que elle jamais perdeu a esperança 
no futuro da mineração carbonifera, mineração que re- 
presenta um dos grandes embasamentos da soberania 
nacional. 

Em janeiro de 18%. a Camara Municipal de Santo3 
investiu o dr. José Brant de Carvalho do cargo de <?i- 
rector da Repartição de Obras Municipaeb O seu no- 
me fora indicado A Camara como o de um profissional 
competente e honestissimo, e foi com o maximo prazer 
que a administração municipal viu confirmadas todas 
as inforiiiações. Era esse um momento muito difficil 
para o municipio. Especialmente as obras publicas re- 
queriam uma direcqão de capacidade technica e maxi- 
ma probidade. 

O dr. José Brant de Carvalho vencendo innumeras 
difficiildades, entre as quaes sobresabia a escassez de 
reclinas com que a Camara luctava, consegue, dentro 
de pouco tempo, restabelecer a normalidade, cohibindo 
abusos inveterados, applicando as leis sem vexames aos 
particulares, mas tambem sem concessiies que pareces- 



sem fraquezas, exercendo uma rigorosa fiscalização dos 
dinheiros publicas, e, desta sorte, a Repartição de Obras 
entrou numa phase utilissima para o miinicipio. Não 
obstante as multiplas questões que prendiam a sua at- 
tençáo uo exercicio do cargo de que estava investido, 
ainda o seu espirito operoso encontrava tempo para 
dedicar-se ao preparo do Codigo de Posturas, na parte 
relativa aos arruameutos e edificaçóes. 

Esse trabalho foi totalmente incorporado ao Codigo 
de Posturas de Santos em 1897, e até hoje é pmcura- 
dissimo e elogiado. 

Data desse tempo o maior impiilso que tiveram as 
avenidas Conselheiro Nebias e Anna Costa as duns 
grandes arterias que deram A cidade de Santos aspecto 
novo, e foram o passo decisivo no caminho das grandes 
obras de saneamento, que, depcis, se foram realizando 
num commiim trabalho do Miinicipio e do Estado. 

Desde 1896 que a nossa Escola Polytechnica, tão 
considerada nos meios intellectuaes, poude ouvir a pa- 
lavra do professor Brant de Carvalho; a principio, como 
substituto interino; depois, como cathedratico, logo ao 
iniciar-se o curso de 1901. Os seus discipulos são una- 
nimes em reconhecer o seu saber: os seus collegas de 
ensino, professores emeritos como elle, são concordes 
em proclamar a sua competencia. E' difficil encontrar 
quem seja capaz de substituir tantas e tão variadas ca- 
deiras. Pois, meus senhores, o professor Brant de Car- 
\.?lho, versado em todas ou quasi todas as especiali- 
dades do longo curso de engenharia, nunca se negoii 
a substituir os collegas ausentes. E eram admiraveis a 
compentencia e zelo com que preleccionava as mate- 
rias que tinha de ensinar. Tambem, meus senhores, era 
grande o respeito e a estima com que o distinguiam 
lentes e disipulos. 

Alto, magro, moreno, com a barba aparada ornan- 
do-lhe o rosto sympalhico e attrahente, onde dois bellos 
olhos negros brilha\am de bondade e alta distincção 
carinhosa, Brant de Carvalho era um digno descenden- 
!e desses dois Barbacenas, que tanto trabalharam pela 
causa publica brasileira. Parece-me que ainda o estou 
vendo em nossa bibliotheca, distincto e sobrio de ma- 



neiras, tão distincto que se podia sentir desde logo. delle 
se aproximando, a competencia do intellect~ial e a I'i- 
dalg~iia do cavalheiro. 

ANTONIO FRANCISCO DE PAULA SOUZA 

Nasceu a 16 de dezembro de 1843, em Itú. Era 
filho do conselheiro Antonio Francisco de Paula Souza 
e de D. Maris Rai~haela de Barros Souza. Seus avos 
paternos eram o conselheiro Francisco de Paula Souza 
e Mello, notavel vulto no periodo das regencias e nio- 
mentos liberaes da época, e D. Maria de Barros Leite 
de Paula Souza; os maternos: Antonio Paes de Barros 
(primeiro barão de Piracicaba) e D. Gertnides de 
Aguiar de Barros. 

O dr. Antonio Francisco de Paula Souza frequen- 
tou collegios em S. Paulo e Petropolis, embarcando 
aos 12 annos pa& Zurich, de onde, por não concordar 
com o regimen escolar, transferiu-se para albm Rheno, 
continuando os estudos em Carlsruhe. 

Formou-se aos 25 annos, em 1867. De volta ao 
Brasil estabeleceu-se em Campinas e ahi se fez propa- 
gandista da Repubiica. 

O conselheiro Joaquim Saldanha Marinho confiou- 
lhe a organização e direcção da Repartição de Oãras 
Publicas da Provincia, cargo que exerceu com extraor- 
dinario brilho. 

"Em additamento ao necrologio feito no Instituto Historico 
de São Paulo, recebeu o sr. dr. Eugnio Egas, orador daquelle 
Instituto e nosso disüncto collaborador, a carta que .damos 
abaixo, escripta pelo dr. A. de Pauia Souza, filho do illustre 
paulista, que com tanto brilho dirigiu a Escola Polytechnica 
de S. Paulo. Por essa carta fica esclarecido um ponto da bio- 
graphia do finado dr. Paula Souza: esclareddo um ponto de 
sua biographia e augmentado .o*'oal#moral, jh t i o  elevado. de 
miem occnpava alta.s.posiç$es s&?%g~, não pela seducção dellas, 
mas para bem servir a Patria, co sobranceria e dignidade. 

O gesto do finado Paula Souza 6 de uma altivez immensa; 
e o silencio de Floriano revelador de uma energia patriotica 
sem limites, como depois ficou provado. Eram dois gigantes 



Publicou: "A Republica Federativa do Brasil". Foi 
promotor da Convenção de Iiú, celebre assembl&:i de 
onde nasceu o partido republicano de S. Paulo. Partiii -- para os Estados-Unidos, tendo naufragado nas alturas 
do mar das Antillias com prejuizo total do que levava. 
Sem recursos, fez-se porta-mira nos Estados-Unidos, ao 
mesmo tempo que leecionava mathematica. Chegou a 
desenhista e chefe de escriptorio da Rock ZsIand and 
St. Louis Company. Durante sua permanencia nos Es- 
tados-Vnidos correspondia-se com Americo de Campos 
e Luiz Gama, dois grandes espiritos, voltados para os 
idbaes da Republica e da Abolição. i 

Passando-se para a Allemaiiha, casou-se com a si-a. 
d. Ada Henveg, filha de um dos chefes da revolução de 
Baden de 1818, o tribuno e dent is ta  Jorge Herweg. 

De novo em Campinas, abriu escriptorio de enge- 
nharia e publicou Linhas de bitola esdreifa. 

Organizou os projectos para a constr;icção da Es- 
trada de Ferro Ituana; serviu de arbitro entre a Coni- 
panhia Paulista e os empreiteiros da construcção da 
linha at4 Campinas. 

Foi o chefe da secção de estudos e constnicção do 
s , trecho de Tatu a Rio Claro. 

Ejm 1883, engenheiro chefe da Estrada de Ferro 
Rio-Clarense, termina em 120 dias a exploração e pro- 
jecto de 105 kilometros de linha. Projectou o abas- 
tecimento de aguas na cidade de Itii. Reformou o ma- 
-- 
um em frente do outro. No momento, não se comprehenderam, 
nem se explicaram. Cada iim seguiu o caminho recto do de- 
ver. Hoje, esti tudo esclarecido. 

Eis a carta: 

"Nictheroy, 5 de Dezembro de 1917. 
126, rua Jos6 Bonifacio. 

Exmo. sr. dr. Eupenip Egas. Minhas respei- 
tosas saudações. - Extremamente commovido, li 
com grande me=.. o bello discurso pronunciado 
por v. exa., n%Jns.~alo F&istorico, em homenagem 
á memoria do m  saudoso p@ o dr. A. F. de Pau- 
Ia Souza, e pub ado rro stado de S. Paulo", 
ediçáo da tarde, em 6 e 7 do mez p. p.. Muito 
penhorado, venho manifestar a v. exa. os meiis 
sinceros agradecimentos. Aproveito a 0ppon:uni- 



teria1 fixo e rodante da Companhia Ituana, cujo trafego 
se achava paralyzado. 

Eis em largos traços a acção deste notavel paulista 
no regimen monarcliico. 

Proclamada a Republica, Prudente de Moraes con- 
vidou-o para organizar a Superintendencia das Obrai 
Publicas, onde permaneceu ate 1891; ahi estudou o pro- 
jecto da Escola Normal da Praça da Repiiblica e lan- 
çou os seus fundamnetos, tendo tambem se dedicado a 
estudos serios sobre o saneamento das cidades paulistas. , 

Emittiu parecer opinando que Araraquara fosse o 
ponto de partida de uma estrada de ferro-de penetra- 
ção em Matto Grosso. 

Foi tambem politico, isto é, occitpou cargos de elri- 
ção e foi ministro. Deputado estadoal e presidente da 
C m a r a  dos Deputados de S. Paulo em 1892, conquis- 
tou maior prestigio para o seu nome já tão prestigioso. 

Foi Raula Souza q u e q  ,apresentou em abril de 
1892 o projecto creando o Instituto Polytechnico de 
S. Paulo, hoje Escola Polytechnica, instituto de ensino 
superior dos mais afamados do Brasil. 

Floriano Peixoto, em periodo difficillimo de nossa 
bistoria, offereceu-lhe as pastas do Exterior e da Via- 
ção, as quaes geriu durante quatro mezes apenas. 

Apresentou ao marechal vice-presidente em exer- 
cicio o projecto da navegação do Rio Amazonas e da 

dade, para vir expor a v. exa. os motivos pelos 
quaes meu pae se exonerou do cargo de ministro 
da Viaçáo do governo do marechal Floriano, e que 
v. exa., por falta de  esclarecimentos a respeito, 
náo poude consignar na fiel e bem feita biogra- 
phia apresentada. Em virtude do grande desen- 
volvimento economico do n o s 0  Estado, a capaci- 
dade de transporte da "S. Paulo Railway", come- 
çava a ser insufficiente, em 1893: para prevenir, 
pois, uma crise de effeitos desastrosos, tornava-se 
necessario executar a duplicaçáo de suas linhas. 

Exoosta essa situação ao marechal Fioriano. 
ficou combinado que meu pae apresentasse o pro- 
jecto para uma novação de contracto, entre a "S. 
P. Railway" e o governo federal. Depois de acura- 
dos estudos, meu pae organizou o projecto e cm 
meados de Agosto (93) submetteu-o ao julgamento 



duplicação das linhas da S. P. Railway. Como Floriano 
demorasse com a solução, preoccupado como estava 
com a revolta de 6 de setembro, pediu demiseo. Este 
ponto de sua vida não me parece bastante esclarecido. 

Foi quem lembrou o barão do Rio Branco para 
nosso representante junto aos Estados-Unidos, na ques- 
tão das Missões. 

Chegando a S. Paulo, após sua retirada do minis- 
terio de Fioriano, incumbiu-o o governo de estudar aq 
nossas fronteiras com o Parana, ameaçadas de invasão 
pelos federalistas, dando-lhe o presidente Bernardino de 
Campos plenos poderes para organizar a defesa contra 
as hordas de Gumercindo Saraiva. 

Regressando de Itarar4, foi nomeado director do 
Gymnasio do Estado e da Escola Polytechnica, e pos- 
teriormente s6 desta. 

Director da Escola Polytechnica, deixou toda e qual- 
quer outra preoccupação para sómente cuidar do des- 
envolvimento desse instituto para o qual viveu o resto 
de sua longa vida sempre brilhante. 

Certo, vulto como este não póde ser devidamente 
apreciado nos limitea do discurso de hoje. A acção 
social do dr. Antonio Francisco de Paula Souza foi ex- 
tensa e profunda. Como engenheiro, Paula Souza era 
considerado, pelos seus collegas, o mestre insigne, o 
profissional elegante e chic, ao corrente de todas as 
innovações e melhoramentos, de todo e qualquer pro- 

do marechal. Decorreram-se varios dias, sem que 
o marechal desse uma solução ou opinião a res- 
peito; essa demora de uma solução, desgostou a 
meu pae, ,que a interpretou como sendo devida a 
divergeueia de ponto de vista; e, nessas condições, 
não quiz mais continuar fazendo parte do governo. 
Pediu a sua exoneração (em fins de Agosto) que 
lhe foi concedida a 4 ou 5 de Setembro. vespera 
da revoiia da esquadra. 

Ora, a revolta de 6 de Setembro, inesperada 
para a maioria da Nação, mesmo para os ministros 
de então, não foi surpresa para o marechal Floria- 
no. Soube-se, depois, que o marechal estava, com 
muita antecedencia, ao, par  do  movimento plane- 
jado, e esse fado  explica sufficientemente os mo- 
tivos que o levaram a adiar as soluções de pro- 



greaso das arfes e seencias, da architectura e da ma- 
thematica. 

Folitico, o dr. Antonio Francisco de Paula Souza 
jamais descreu da Repuhlica, seu ideal desde moço, e 
nunca deixou de apregoar a enorme confiança que o 
futuro do Brasil lhe inspirava. 

Professor, deixa nas suas lic$óes, e no enthusiasmo 
e saudades'dos seus collegas e discipuios, a prova ca- 
bal de sua grande competencia. 

Administrador, ahi está a organização e vida da 
Escola que dirigiu por longos vinte e quatro annos para 
lhe comprovar os meritos. 

Patriota, ahi estáo os seus trabalhos, as suas preoc- 
cupações constantes para lhe attestarem o zelo inex- 
cedivel. 

Foi o anno passado, em dias de dezembro, que o 
benemerito director da Escola Polytechnica falou, pela 
ultima vez, aos moços que iam partir como engenhei- 
ros. Recommendou-lhes com insistencia a probidade 
profissional, antes de tudo; e pregou-lhes ainda uma 
vez os principias moraes mais alevantados, pedindo- 
Ihes que nunca perdessem a fe  no futuro e destino da 
nossa tema. 

"Está agora em moda fazer-se confronto dedavo- 
"ravel h Republica, recordando tempos passados, disse 
"o dr. Paula Souza Meus senhores, eu venho desses 
"tempos, e posso assegurar-vos que temos progredido 
"muito, muitissimo mesmo. Ha quem tenha saudades 

blemas de ordem administrativa, por mais impor- 
tantes que fossem, preoccupado como estava em 
defender as instituições skriamente ameaçadas na- 
quella época. Sem mais, desejando a v. exa. safide 
e felicidade, peço dispor de quem 6 com alta esti- 
ma e consideraçáo de v. exa. atto. amo. cro. obro. 
(a) 'A de Pania Souza". 

Esta carta, que é depoimento digno de f6. bem merece ser 
annexada ao discurso proferido pelo orador do Instituto Histo- - 
rico de S. Paulo. Por  ella se tornam publicos traços fortes do 
caracier de doas extraordinarias personalidades, ambas nobres 
e dignas, ambas agora recolhidas ao glorioso templo da His- 
toria.". 

("O Estado de S. Paulo", ed. da noite, d e  
4 de fevereiro de 1918). 



"dos tempo5 que passaram: - eu nãr> tenho. Sêdc hon- 
"rados, trabalhae e confiae no futuro do Brasil, que 
"tanlo espera e precisa dos seus engenheiros". 

Para terminar este tenue esboço biographico do 
nosso pranteado consocio, basta recordar que o dr. An- 
tonio Francisco de Paula Souza recebeu em vida a glo- 
rificação dos seus meritos, com a collocação do seu 
busto em bronze a entrada da Escola Polytechnica, si- 
gnificativa homenagem que lhe prestaram o enthusias- 
mo dos seus alumnos e a admiração dos seus collegas; 

am uma ver- basta recordar que os seus funeraesb for- 
dadeira apotheose a que se associaram governo, mes- 
tres, alumnos, collegas e admiradores, disputando a 
mocidade a honra de carregar á mão os preciosos des- 
pojos até a necropole da Consolaçáo. 

A este homem bem se applicam as palavras que 
Madame de Sevigné escreveu a proposito de Blanche- 
fort: - "E agora que tudo cessou, eu chóro e me deses- 
pero pela morte deste homem tão perfeito, que se in- 
dicava como exemplo a todos> os nossos jovens". 

SERGIO MEIRA (*) 
I 

O dr. Sergio Florentino de Paiva Meira nasceu na 
provincia da Parahyba do Norte em 1858 e f d e c e u  
nesta capital no dia 30 de abril,. Com grande brilho fez 
seus estudos no Rio de Janeiro; matriculou-se em 1875 
na Faculdade de Medicina, recebendo o grau de doutor. 
com distincçáo, em 1880. Formado, veio clinicar em 

i*) Depois de lido e publicado o meu discurso, recebi no 
dia 7 de novembro de 1917, os apontamentos que aqui ac- 
crescento, fornecidos pelo sr. dr. Carlos de Paiva Meira, filho 
do i p s t r e  consocio fallecido. 

Filho legitimo do Senador e Conselheiro do Imperio: João 
Florentino Meira de Vasconcellos. 

Nasceu na villa do Pillar, provincia da Parahyba, em 7 de 
setembro de 1857. Fez seus preparatorios no Recife de onde 
veio para matricular-se na Faculdade de Medicina do Rio de  
JaneiM em 1875. 

Ap6s um curso, quasi todo com distincqóes, formou-se em 
1880 tendo sido approvado com distincção em defesa de these. 



Campinas, onde residiu até 1888. constituindo alli fa- 
milio. 

Seus serviços á sociedade paulista são muitos e 
  ali os os e nelles revelou o poder da siia intelligencia, 
as fulguraçóes do seu talento e a boiidade de seu for- 
moso coração. Foi auxiliar leal, dedicado e competente 
dos primeiros governoa republicanos. Dirigia o servio  
sanitario de S. Paulo, quando se deu a transformação 
politica do paiz, em 1889. Não Iho sordo concedida a 
exoneraçáo que so!icitára, trabalhou ardorosamente pelo 
aperfeiçoamento da repartição a seu cargo. Remodelou 
todos os serviços do importante departamento da saúde 
publica; organizou o Laboratorio de Analy~es Chimicas, 
com Lachaud, o notavel chimico f ra~cez ;  o In5titiito 
Bactereologico, com o professor Le Dantec; a Pharma- 
cia do Estado, hoje Laboratorio Pharmaceutico. Foi um 
dos fuzdadores da Sociedade de Medicina e Cirurgia 
de S. Psulo, e sempre esteve ao lado dos que se bate- 
ram pela fundação de uma faculdade de medicina nes- 
ta capital. 

A sua carreira medica foi brilhante e util. A sua 
actividade intellectual inexcedivel. Socio do Instituto 
Historico de S. Paulo, o dr. Sergio Meira sempre nos 
deu o concurso de seu apoio e a animação de seus 
applausos. 

ALFREDO DE TOLEDO 

Alfredo de Toledo nasceu em Bragança, S. Paulo a 
7 de abril de 1869. Foi sempre um estiidioso e esforçado 

Foi medico interno das clinicas do Prof. Torres Homem e 
assistente da clinica do Prof. Visconde de Saboia. Seguio para 
Campinas onde cliaicou de 1S81 até 1888, ahi casou-se com D. 
Adelaide Meira, filha do finado Cel. Antonio Egydio de Swdza 
Aranha. 

Foi nomeado Inspector Geral de Hygiene da então provin- 
cia de São Paulo em começo de 1889 pelo Barão de Loreto do 
min'steno Ouro Preto, mudando então sua residencia para São 
Paulo. 

Ratificado no lugar de Inspector Geral da Hygiene do Es- 
tado pelo Governo Proiisorio (Dr. Cerqueira Cezar) em 22 de , 
dezembro de 1891. 



trabalhador. Na provincia de Santa Catharina, onde es- 
tiidou humanidades, leccionou latim e escreveu a r t i . 9 ~  
para muitos jornaes. Nas duas arduas carreiras de pro- 
fessor e jornalista, em tão verdes annos, conquistou ap- 
plausos. Terminados os preparatorios. AIfredo de To- 
ledo matriculou-se na Faculdade de Direito de S. Paulo, 
concluindo em 1894 o seu curso juridico em Pernambu- 
co, para onde se transferira. Por occasiáo de receber o 
grau de bacharel, Alfredo de Toledo mereceu da im- 
prensa pernambucana rasgados elogios. A Gazeta da 
Tarde, jornal de Martins Junior; o Commercio de Per- 
nambuco, folha de Pereira Junior; O Jornal de Recife, 
importante diario do norte e o Diario de Pernamb~u'o, 
tão conhecido pelo brilho intellectual de seus redacto- 
res, foram unanimes em proclamar os dotes de espiirito 
do joven paulista, que acabava de receber um diploma 
conquistado dignamente. 

De regresso a S. Paulo, foi visitar a sua querida 
Bragança que lhe ouvira o primeiro vagido, e, 48 annos 
depois, receberia o seu ultimo alento. Abriu banca de 
advogado na cidade natal e logo os seus amigos e ad- 
miradores, porque os tinha dedicados e ardorosos, 
lembraram-se de o eleger representante do povo na 
Assembléa Legislativa. Foi então, que a Gazeta de 
Bmgança e A Voz do Pouo, de Sorocaba, publicaram 
topicos enaltecendo a personalidade do advogado bra- 
gantino, que, no enteder daquellas folhas, reunia em 
sua pessoa todos os predicados de intelligencia e cara- 
cter para ser deputado estadoal. 

Reorganizou então todo o Serviço Sanitario *e passou a 
ser estadoal ficando nomeado Director da Hygiene em 30 de 
julho de 1892 (Dr. Vicente ,Carvalho) cargo este que occupou 
ate março de 1893. 

* 
t *  - 

Fundador da Sociedade de Medicina e Cirurgia, da qual era 
Secretario Perpetuo. 

Fundador da Polycliuica de Sáo Paulo. 
Fundador da Gotta de Leite. 
Director clinico da Beneficencia Portugueza. 



Promotor publico mereceu referencias elogiosas do 
respectivo juiz de direito, como se póde ver no Correio 
de Amparo de 1898. 

Quando Alfredo de Toledo transferiu sua residen- 
cia para esta capital, possuia nome feito na imprensa, 
no foro e nas letras juridieas e historicas. O nosso 
Instituto elegeu-o socio correspondente em 20 de junho 
de 1895; effectivo, em 5 de fevereiro de 1900; beneme- 
rito, em 5 de agosto de 1908. Qualquer que seja o 
ponto de vista em que se çolloque o critico justo e 
imparcial, não poderá deixar de reconhecer a dedica- 
ção, enthusiasmo e zelo, com que o pranteado vice-pre- 
sidente acompanhava a nossa vida social. 

Dotado de magnifiea memoria, Alfredo de Toledo 
cpnhecia perfeitamente a vida do nosso Instituto; e não 
lhe escapavam os momentos e as occasiões opportunas, 
para o exacto cumprimento dos deveres de cortezia 
social. A sua illustração não era vulgar, era solida e 
variada. Quando entrei para esta casa, cuja inaugura- 
çáo tive a fortuna e a honra de assistir, ouvi a consa- 
gração dos trabalhos prestados ao Instituto por Al- 
fredo de Toledo e seus companheiros, feita pelo orador 
official : 

"Não fora S. Paulo a terra dos bandei- 
rantes um centro activo de energia moral e 
material, e por certo não teriamus para hou- 
rar esta solernnidade a inauguração deste 
sumptuoso edificio. 

Aggremiação como esta, fundada modes- 
ta e obscuramente ha 15 annos p6de dizer que 
o seu passado é um amplo estenda] de luctas. 

Medico e mesario da Santa Casa. 
Membro da commissão permanente do Instituto Pastenr. 
Na Agrienltwa occupou durante muito tempo o lugar de 

Diredor da Sociedade Panlida de Agricultura, onde se dedicou 
a iodos os problemas da lavoura pauiista e valorizaq3o do cafd. 

Era fazendeiro no  importante municipio de S. Manoel, 
sendo sua fazenda considerada uma das mais adeantadas do 
Estado. 

Exposiçdo Nacional: - Foi o presidente da commissão or- 
ganizadora da exposjçâo preparatoria de S. Paulo, para a Ex- 



Nos nossos dias, graças ao esforço inlen- 
te do denodado batalhador Alfredo de To- 
ledo, secundado pelo estudioso Sr. Ihering. Pe- 
reira Guimarães e o incançavel Arthur Vau- 
tier, temos a ventura de nos reunir nesta ma- 
gnifica &de, qiie é um attestado vivo de quail- 
to puderam o tenacii',ade, dedicaçâo e 2hi.e- 
gaçáo desses socios do Instituto". 

Alfredo de Toledo desappareceu justamente quando 
esta casa ia retomando o caminho de sua prosperidade. 
O nosso actual presidente, que tão altamente collocado 
está, olha-nos com verdadeira sympathia, e compreheii- 
de perfeitamente, que, instituiç.5es coma esta, em tocios 
os paizes do mundo, não podem viver vida proficua 
sem o amparo e prestigio governamental. E, quando os 
nossos grandes trabalhos para o Centenario chegarem a 
bom termo, a nosaa gratidão ha de se voltar para a me- 
moria de Alfredo de Toledo, que repoz o Instituto no 
bom caminho, e para o nosso actual presidente, que 
tudo quanto é pwsivdl jA está fazendo para qus o Ins- 
tituto entre na senda larga da prospei-idade a que tem 
direito. 

As producçõei de Alfredo de To!edo sáo dignas de 
estudo, e o seu papel como sacio correspondente., effe-. 
ctivo e benemerito desta casa foi brilhante. 

AUGUSTO DE SIQUEIRA CARDOSO 

Nascido em Jacarehy, em 30 de janeim de 1858, 
filho do austero magistrado, o sr. dr. Virgilio de Siquei- 

posição Nacional de 1908, tendo feito par!c da representrção 
de S. Paulo perante esta Exposiç3o no Rlo de Janeiro. 

Agua: - Na questão do abastecimento de agua de S. Paiilo, 
tomou parte saliente na discussão do assumpto, perante a So- 
ciedade de Medicina, na Literatura medica, e pela imprensa 
da capita:. tendo defendido o systema de abastecimento de S. 
Paulo, com o emprego dos filtros para a agua destinada aos 
misteres secundarios. 

Politicamente conservou-se fiel zo antigo regimen, embo-a 
sempre prestando seu auxilio ao Estado de S. Paulo, depois da 
Republica. 
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Ta Cardoso, e de d. Carlota Josephina Malta, pertencia 
o dr. Augusto Cardou, aos mais velhos troncos paulis- 
i a s  Falleceu nesta cidade no dia 12 de junho. 

Bacharelado em direito em S. Paulo, no anno de 
1881, encetou a sua vida publica na magistratura. De 
1882 a I883 foi proinoior publico e c~rador  geral de 
orphãos em Descalvado e Pirassununga; de 1883 a 1885, 
exerceu os mesmos cargos em Jahú e Dois Corregos; re- 
movido em 1885 para Parahybuna, desligou-se d- ma- 
gostratura, passando a exercer a advocacia em S. Paulo. 

Socio fundador do Ins,tituto Historico e Geogra- 
phico de S Paulo e correspondente do InrtitU!v Para- 
hybano, fora em 1903 eleito membro do Institu:~ His- 
torico Brasileiro. 

Muito versado na historia de S. Paulo, escreveu 
"Apontamentos genealogicos sobre os ascendentes e de- 
scendentes de Pedro Taques"; "Apontamentos genealo- 
gicos sobre os Malta Cardoso"; "Pedro Taques, estudo 
genealogico". Conhecedor da genealogia paulista, orga- 
nizára uma concordancia das obras de Pedro Taques e 
Silva Leme, que deve apparecer brevemente, na reedi- 
çáo da "Nobiliarchia Paulistana", pelo Instituto Bra- 
sileiro. 

O dr. Augusto de Siqueira   ar doso era um enthu- 
siasta dos trabalhos e estudos bistoricos. Assiduo fre- 
quentador desta casa, fez tudo quanto lhe era possivel 
fazer pelo engrandecimento do Instituto de S. Paulo. 
Seus trabalhos não mereceram sómente os applausos 
dos estudiosos de provincia; foram julgados favoravel- 
mente pelo Instituto Historico Brasileiro. Bondoso, 
cortez, incapaz de molestar a quem quer que fosse, mo- 
desto, tranquillo e calmo, deixou-nos, com a sua morte 
repentina, mergulhados na mais funda saudade. 

RAPHAEL MARIA GALANTI 

O paàre Raphael Maria Galanti nasceu em Aseoli a 
15 de novembro de 1840. Italiano de origem, foi todavia 
um brasileiro de coração. Na idade de vinte annos ves- 



tiu a roupeta da Companhia de Jesus, essa brava cohor- 
te de semeadores do Bem, que deixou em nossa historia 
traços immorredouror de sua passagem com os nomes 
respeitahilissimos de Nobrega, Anchieta, Pinto, Figuei- 
ra, Antonio Vieira e tantos outros heroes, que a grati- 
dão dos brasileiros não esquece. 

Depois de iniciar trahalhos apostolicos em Santa 
Catharina, para onde o mandaram seus superiores, vol- 
veu a Roma para completar altos estudos theologicos; 
passou, em seguida, pela Inglaterra e Relgica, e, esco- 
lhendo esta nossa terra de Santa Cruz para campo de- 
finitivo de seus triumphos, a estas plagas tornou em fins 
de 1871. 

Chegado ao Brasil, pela segunda vez, trabalhou em 
missões em S. Paulo, no Amazonas e no Rio de Ja- 
neiro. No Pará teve por encargo o professorado no 
Seminario de Belém, e ali foi igualmente companheiro 
do eminente D. Antonio de Macedo Costa nas visitas 
pastoraes desse grande brasileiro - uma das glorias do 
episcopado nacional. 

Do rude e meritorio trabalho das missões passoli-se 
o erudito padre Galanti para a não menos meritoria 
funcção do magisterio, em que consumiu o resto da 
vida; foi mestre no Collegio de S. Luiz, em Itu, e aca- 
bou mestre no Collegio Anchieta, em Friburgo. 

Começara o apostolado doutrinando o rude selva- 
gem; veio a concluil-o doutrinando a intelligente e es- 
perançosa mocidade brasileira, preparando-a para a 
conquista do futuro e para o serviço da Patria, que elle . 
tarnbem adoptára por sua, que elle amava como siia 
r á sombra de ciija bandeira tinha de exlialar o ultiirio 
suspiro. 

As viagens que fizéra pelo nosso vastissimo terri- 
iorio, a longa permanencia que lhe foi dado ter no 
nosso meio social accenderam-lhe o amor pelo Brasil. 
Deste sentimento nascerani os excellentes livros que 
compoz, desde a Breve Historia do Brasil destinada & 
primeira infaacia dos cursos preliminares, até o Cnm- 
pendi0 de Historia do Brasil, em quatro volumes alen- 
tados, que formam a sua obra capital. . 
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Não satisfeito com este tributo de amor, legou-nos 
ainda a Historia da Republica e Biographias de Bru- I .  

sileiros Illusfres. Em todos estes livros, que o autor 
dedicou á instrucção da nossa juventude, brilha a par 
de critica muito sã um meticuloso cuidado na consulta 
das melhores fontes: elles constituem precioso legado, 
que força a gratidão dos brasileiros e a dos seus con- 
frades deste Instituto, do qual foi socio da mais alta 
consideração. 

O benemerito padre Galanti a 2 de agosto proximo 
passado e já septuagenario, despediu-se da vida, de 
seus caros companheiros e de seus amados discipulos, 
que se contam por milhares talvez. Na lembranca e 
no coração de todos elles perdurará o seu nome, cer- 
cado do mesmo affecto e da mesma veneração que tri- 
butamos aos melliores mestres e aos mais devotados 
amigos e servidores do Brasil. 

I 

hleus senhores. Macaulay ensinou "que a historia 
ao menos na sua perfeição 6 obra de poesia e philoso- 
phia. Deve portanto imprimir no espirito verdades ge- 
raes, que representam ao vivo caracteres e successos 
particulares. A verdade, porém, 6 que estes elementos 
liostis de que ella se compõe, poesia e philosophia, não 
formaram até agora amálgama perfeito. Fazer com que 
o passado.viva como presente; aproximar o longinquo; 
collocar-nos na intimidade dos grandes homens, ou so- 
bre a eminencia de onde se domine um vasto campo de 
bata!ha; dar realidade de carne e sangue aos persona- 
gens historicos, que se nos puderam apresentar como 
personificações ideaes e allegoricas da legenda; evocar 
a nossos olhos a figura dos antepassados com todas as 
particularidades de dicção, habitas e vestuarios; intro- 
duzir-nos em suas casas, assentar-nos ás suas mesas, 
revolver os seus velhos armarios, explicar seus costu- 
mes e pesados moveis, todas estas particularidades do 
dominio do historiador passaram As mãos da novella 
historica. 

Extrahir, porém, a philosophia que se desprende 
da historia; formar opinião sobre osi successos e os 
homens; estabelecer relação das causas com os effeitos; 



tirar da vida passada licções de sabedoria moral e poli- 
5 tica, são trabalhos que constituem a tarefa difficil de 

uma classe distincta de escriptores". 
E accrescenta o mesmo philosopho inglez: - "pa- 

rece-nos, entretanto, que este methodo ou systema tem 
todas as desvantagens da divisão do trabalho, sem ne- 
nhum dos seus meritos". E' preciso, ensina Vicente 
Liipez, 6 preciso ver os tumultos e seus actores, ouvir 
o estrondo de suas vozes, surprehendel-os nas trevas 
dos seus conciliabulos, sentir seus triumphos e tremer 
ao desabar dos cataclysmos, como se todo esse bulicio 
estivesse movendo-se de novo no fundo de cada tima 
das paginas que se escrevem 

Modesto Lafuente ensina que, ás vezes, a harmonia 
da vida universal é perturbada por um genio extenni- 
nador, e o mundo assiste ao espectaculo de um povo 
que succumbe aos seus golpes destruidores; mas. desta 
catastrophe resulta ou a liberdade de outros povos, ou 
a descoberta de uma verdade fecundante, ou a conqcista 
de uma idéa que aproveita á massa commum do genero 
humano. Jti não cogitemos das grandes tragedias uni- 
versaes; nem dos extraordinarios dramas que se desen- 
rolaram na edade antiga, medieval ou moderna. em 
paizes estrangeiros. Não recordemos agora o nome dos 
generaes romanos: que destruiram a Grecia. sem p d e r  
destruir a sua arte e a sua phiiosophia; não nos dete- 
nhamos em maldizer esses crudelissimos imperadores, 
que pretenderam apagar com sangue a luz que despon- 
t6ra na Judéa; não pensemos neste momento nos des- 
p t a s  que desappareceram, quando surgiram a impren- 
sa e a bussola, e a polvora poz-se ao lado do fraco. Não 
vamos procurar fora os ensinamentos do passado Aqui 
mesmo, nos factos que a n i s a  historia registrou como 
gloriosos, acharemos exemplos e licçóei. 

Para que bem possamos conhecer o caminho a 
seguir, neste grave momento historico da nossa vida 

ssar em ra- nacional, será bastante, meus senhores, pa. 
pida revista alguns capitulas da historia patria. Oriun- 
dos de uma raça forte, que se immortalizou pela aiida- 
cia e coragem dos seu; emprehendimentos, ha de ser 
éempre consoladora para nós a lembrança daquelles que 



se bateram em Guararapes; daquelles que, tendo á fren- 
te os valorosos Corrêas de SA, limparam a bahia de Gria- II 

nabara de audazes piratas e conqiiistadores; de Braz 
Cubas que, acompanhado de bravos patricios. repellii? a 
invasáo traiçoeira ao só10 patrio; daquelles que, na Ir?- 
cta pelo direito, se immortalizaram nas campina- do 
Sul; de todos esses bravos que a gloria coroou de lortzos 
em Riachuelo e Tuynty. Os exemplos desses nossos 
antepassados havemos de seguir; as licçóes da nossa 
historia serão proveitosas: - jamais o nosso pavilhão 
cahirá sem dignidade, jamais as estrellas de nossa ban- 
deira perderá0 o brilho intenso qiie possuem. Seja qual 
fôr a sorte que o Destino nos reserve, cahiremos com 
honra, cumprindo o nomo dever, como vós o soubestes 
cumprir, 6 mortos queridos, ó sombras luminosas, que 
hoje estaes comnosco, erguendo votos pela grandeza e 
victoria do Brasil. 

Almas boas e bemfazejas! inspirae-nos. Inspjrae- 
nos, 6 vós que ouvis com calma o fragoroso embate 
das armas crueis Jnspirae-nos a iinião sagrado. 



1 - FRANCISCO IGNACIO MARCONDES HOMEM DE MELLO 
2 - JOAQUIM JosÉ DE CARVALHO 
3 - JosÉ EDUARDO MACEDO SOARES 
4 - VICTORIPIO COELHO DE CARVALHO 
5 - JosÉ AIIIERICO Dos SANTOS 
6 - ALBERTO LOFGREN 
7 - FRAXCISCO DE TOLEDO MALTA 

S ENHOR presidente, senhoras e senhores. E' o dia 
das saudades, lacrymis hoc tempus. Perpassam 
hoje mais perto de nossas mentes e corações as 

figuras dos companheiros de estudos, que durante o 
anno social nos deixaram para sempre. O trabalho 
prosegnira, ;sem duvida, porque os que partem são 
substituidos pelos que chegam. Mas, os que chegam, 
para melhor desempenlio do papel que lhes foi desti- 
nado, necessitam que o exemplo e modelo sejam bons. 
Do esforço de cada um, resulta a obra grandiosa do 
conjuncto. Certo, nem todos dispõem da mesma força 
ou de iguaes recursos. A natureza, entretanto, em sua 
sabedoria infinita, deu a todos os seres, minimos o11 
gigantescos, missão a cumprir. E' do perfeito deseni- 
penho da missão de cada ser que resulta a harmonia 
impeccavel da vida, em qualquer das suas manifesta- 
ções individuaes ou collectivas. 

Vêde o nosso passado e presente. Forças desi- 
guaes: umas, quasi imperceptiveis; outras, vigorosas, 



que se destacam em sua imponencia, foram erguendo a . . 
instituição, cuja vida póde ser apreciada na revista do 
Instituto. Aos nossos mortos cabe sem duvida o maior 
quinhão nas conquistas; e, nós, os sobreviventes. feli- 
zes nos confessamos em reconhecer o merito e valor 
dos que se foram da maleria, mas vivem na eternidade 
dos nossos pensamentos. 

Dir-vos-ei sobre cada um dos nossos mortos deste 
anno algumas poucas palavras, pela ordem chronolo- 
gica dos fallecimentos. 

FRANCISCO IGNACIO M. HOMEM DE MELLO 
(BARBO HOMEM DE MELLO) 

Sasceu em Pindamonhangaba, estado de S. Paulo, 
no dia 1.0 demaio  de 1837 e falleceu em Campo Bello, 
estado do Rio, no dia ' de janeiro de 1918. Seus res- 
tos mortaes descansam no Rio de Janeiro, no cemiterio 
de S. João Baptista. Filho do Visconde de Pindamo- 
n!iangaba, estudou preparatorios em Mariana e gra- 
duou-se em direito em 1858. Advogou em sua cidade 
natal, depois passou-se para o Rio, onde foi professor de 
histeria, no afamado Collegio Pedro 11, 1861,.deixando a 
cadeira para vir presidir a provincia de S. Paulo, 1864. 
Administrou tambem as  provincias do Ceará, Rio Gran- 
de  do Sul, no periodo mais agudo da  guerra contra o 
Paraguay, e Bahia, esta em 1878. Representou S. Paulo 
no  Parlamento Nacional (1867-70, 1878-SI), foi ministro 
do Imperio em 1880, inspector geral da Inslrucção Pu- 
blica, professor do Collegio Militar, intendente da Ca- 

.- pita1 Federal. Teve o titulo de conselho; foi dignitario 
da Ordem da  Rosa, socio honorario do Instituto Histo- 
rico e Geographico Brasileiro, membro da Sociedade de 
Geographia e de outras importantes associações nacio- 
naes e estrangeiras. E' grande a lista dos seus trabs- 
1110s literarios, historicos e scientificos, e, na sua quati- 
dade de  geoçrapho, conquistou o prinieiro lugar eiitre 
os nacionaes. Os seus mappas do Brasil sZo repiitados 
os melhores e-mais completos. 



Por occasião de sua morte, foram innumeras e 
tocantes as manifestações de profundo pesar que se 
produziram em todo o paiz. O barão Hon.em de Mello 
era sacio de todos os institutos historicos e geographi- 
cos do Brasil. Para chegar a tão alta posição na so- 
ciedade e merecer tantas e tão repetidas provas de 
apreço, consideração e respeito de uma nacão inteira t 
preciso possuir valor intellectual e moral fóra do coni- 
mum. E' preciro ser um homem de excepcional valor E 
o barão Homem de Mello era-o, sem a menor contestação 
possivel. Estudar e nnelysar a sua vida scientifica, po- 
litica e literaria, é tarefa para hombros fortes. 

O orador do Instituto Historico de S. Paulo, porém, 
bem conhece as suas forças; e, por isso, tocará mais 
detidamente apenas em dois periodos notaveis da vida 
do barão Homem de Mello: - a presidencia de S.Pnulo 
e do Rio Grande do Sul. 

Presidente de S. Paulo 

Nomeado a 13 de fevereiro de 1864 para o elevado 
cargo de presidente de S. Paulo, tomou posse no dia 8 
de março, contando 37 annos incompletos. Sua admi- 
nistração foi hriihante, embora houvesse suscitado lu- 
ctas partidarias, que só serviram para lhe realçar o me- 
rito e a energia patriotica. A tranquillidade em toda a 
provincia era completa e perfei!a. As eleições realiza- 
das no periodo da sua administração foram livres, e o 
governo não i n t e ~ e i u  nos pleitos que então se desenro- 
laram. A segurança individual, porem, deixava a de- 
sejar. Na opinião do presidente, tres eram as causas 
principaes que contribuiam directamente para essa falta 
de segurança na provincia: - o aiigmento da popula- 
ção fluctuante; a ignorancia das classes inferiores; a ex- 
cessiva benginidade do julgamento no jury. Em 1864, 
São Paulo contava dezeseis comarcas, quarenta e nove 



termos e delegacias, cent? e vinte e cinso sub-d~Iegaci~s, 
trinta e tres cidades, trinta e nove villas e cincoenta e 
tres freguezias. A guarnição militar e policiEl era de 
519 homens (praças e officiaes) dos quaw 149 perten- 
ciam á crivallaria de linha e 400 ao corpo municipal 
permanente. A situação financeira da provincia era 
má: S. Paulo devia 829:506$500 e as suas despef~as com 
juros e reformas subiam a 50:407$350. 

"Este estado de cousas. dizia o barão Homem de 
Melio, produz uma funesta perturbação na economia 
de iodos os ramos de serviço". 

Apertado por difficuldades finn<cceiras, qu a>. ic-~en- ' 

civeis, obrigado ao pagamento de compromissos for- 
maes e inadiaveis, o presidente de §. Paulo levou a bum 
termo uma feliz combinação com o Banco do Brasil, 
por sua agencia nesta capital, que deu em resultar10 
vantajosa operação de credito para os cofres pruviii- 
ciaes. Consistiu o accôrdo em serem transferidas no 
Banco do Brasil as letras dos particulares, credores da 
provincia, á proporção que se fossem vencendo. de mo- 
do que, dentro de certo prazo, o banco seria o unico 
credor da provincia, estabelecendo-se a esse tempo coii- 
diçóes favoraveis de pagamento de juros e resgate de 
capital. O presidente mandou ainda estudar o meio 
de folgarem as condições financeiras do thecsouro pro- 
vincial, e esse estudo foi magistralmente feito p'elos 
funccionarios de fazenda. A instrucção primaria era 
ministrada por 251 escolas publicas e 1.30 particulares, 
num total, portanto, de 431 escolas preliminares. Conhe- 
cedor das necessidades da provincia, da sua provincia 
natal, que estava administrando, o barão Homem de 
Mello ligou especial interes~e ao desenvolvimento das 
vias de communicação e proclamou: 

"O primeiro passo a da;. 6 levantar um mappa da 
viação da provincia". E depois accrescentou: "O grande 
defeito do nosso systema.de viação consiste nessa en- 
redada de multiplicidarie de caminhos, que sem metho- 
do abrimos, e de que offcrece o norso orçamentv :!na 
imagem perfeita". 

E preocciipado com rt problema, exclamavs num 
tom de censura e espanto: "Duplicidade de estradas 



para o mesmo ponto!" Era premente a solução do abas- 
tecimento d'agua potavel a capital, pois que em 1864 
a sua insufficiencia chegara ao auge. Em 1864, S. Paulo 
linha menos agua potavel do que nos tempos colouiaes. 
A população, cerca de vinte mil almas, dispunha para 
todos os misteres de 17.000 medidas ou canados d'agua 
em 24 horas e o barril custava 60 rs. A canalização 
dos mananciaes da Cantareira não era possivel devido 
ao estado financeiro da provincia. Que fazer? Pro- 
curar resolver o problema por outro meio mais prom- 
pto, que fosse ao mesmo tempo efficaz e economico. 
Augmentaram-se os chafarizes da cidade. Construi- 
ram-se quatro novos, situados no largo do Pelourinho, 
hlisericordia, S. Bento e S. Francisco. O chafariz da 
Misericordia, que produzia 17.000 medidas d'agua em 
24 horas (45.220 litros) passou a fornecer 140.000 . . . 
(372.400 litros). E esse grande sepiço publico foi feito 
em pouco tempo. Para bem se poder imaginar o que 
foi esse melhoramento, levado a termo com resolução 
f h e  e em pouco tempo, bastara referir que um jornal 
da Apoca coguominou o presidente de Moysés paulista, 
com grande escandalo dos adversarios, que não queriam 
ver no esforço do presidente milagre algum, mas sim 
cumprimento elementar de dever, que, entretanto, elles 
não tinham sabido ou querido cumprir. São ainda da 
presidencia Homem de Mello dois acontecimentos que 
merecem ser apontados: a inauguração do primeiro 
plano inclinado da estrada de ferro de Santos a São 
Paulo, 28 de julho de 1864, com a presença do presi- 
dente, que fez o trajecto na machina com os engenheiros 

-, da S. Paulo Railway; a inauguração official do Theatro 
S. José, a 4 de setembro de 1864. O primeiro aconte- 
cimento, todo elle de ordem industrial e commercial, 
desvendava á provincia novos e vastissimos horizontes 
na sua vida economica e para o seu futuro financeiro 
de opulencia e progressos constantes e interminaveis: 
o outro dava ensejo as manifestações de arte e belleza, 
animando as letras, aprimorando a cultura social e 
alargando as conquistas da civilização em todos os seus 
encantos e seducções da vida moral. Seis dias dura- 
ram as festas inauguraes do Theatro S. José e rnidosas 



foram as manifestações academicas. Homem de Mello 
foi um dos optimos presidentes da sua provincia natal, 
que tanto se orgulha do filho querido. 

Presidente do Rio Grande do Sul 

Mas, estava ainda reservada muita gloria e muito 
trabalho, arduo trabalho, ao nosso benemerito patricio. 
Deixando a administração de S. Pauio a 23 de outu- 
bro de 1864, seu prestigio augmentou. Dois annos de- 
pois foi o barão Homem de'Mello nomeado presidente 
do Rio Grande do Sul, 27 de dezembro de 1866, che- 
gando A heroica provincia a 16 de janeiro de 1867. Es- 
tava o Brasil em plena guerra contra o Paraguay; e a 
provincia do Rio Grande do Sul, por sua situação geo- 
graphica e estrategica, era de pesada e difficillima ad- 
ministração. Para bem dirigil-a naquelle grave mo- 
mento, mist&r se tornava ser patriota e energiw, como 
quem melhor o fosse. Li estava o bravo e iendario 
general Manoel Luiz Osorio, cuja presença electrizava 
os soldados nas conquistas das mais estrondosas victo- 
riahEneontraram-se os dois illustres brasileiros logo 
ap6s a chegada do novo presidente. O marque2 de 
Caxias (1867) tornara dependente da organização de um 
exercito com elementos riograndenses do sul a conti- 
nuação da guerra. Por aqui bem se vê que importan- 
cia excepcional assumira a commissão do barão Homem 
de Mello, como presidente daquella provincia. Vejamos 
em rapida synthese a acção do novo presidente. No 
mesmo dia da chegada (16 de janeiro de 1867) mandou 
um proprio a Orqueta, levando carta ao general Osorio, 
Nessa carta, Homem de Mello combinou com Osorio 
uma conferencia. A 17 Osorio respondeu que partiria 
immediatamente para o lugar indicado e a 18 de janeiro 
de 1867 realizavase a historica e famosa conferencia de 
Pelotas. Ia-se organizar o %O corpo de Exercito, que, 



sob o commando de Osoria, marcharia para o thratro da 
guerra. Era nesse corpo que, no dizer de Zacharias de 
G6es e Vasconcellos, presidente do conselho, todos nós 
deposifamos tantas esperanças. Em memoria apresen- 

TO em tada ao Instituto Historico e Geographico Brasilel 
1871, Homem de Mello fez o refrato de Osoriu e deu 
suas impressões da entrevista de Pclotas. Vem de mo!- 
de um resumo da opinião, sobre o soldado brasileiro, 
emittida pelo bravo Osorio e tambem a impressão qiie 
Homem de hlello teve do cabo de guerra: - "Osorio 
admirava a constancia do soldado brasileiro. O cea- 
reme é bravo e rapido em disciplinar-se, egualmente o 
pernambucano e bahiano. O paulista é mais tardo em 
receber o manejo das armas, mas bravo, obediente e 
concentrado: -- esta sempre em seu acampamento." 
A physionomia do barão de Herval, escreveu Homeni 
de Mello, é franca; seus modos desaffectados e simples. 
Em suas palavras e gesto ba uma certa expressão de 
placidez, que e o traço predominante de seu caracter. 
E' sincero e cordial; não fala de si; nem se queixa; la- 
conico, escrevendo ou falando; não usa de cumprimen- 
tos ou palavras futeis. E' delicado de sentimentos e 
nobre de coração. E' frugal e abstemio. Eis o homem 
em casa. Outiw era o exterior do soldado á frente das 
tropas: - "olhar fulminante, gesticulaçáo sobria, voz 
dominadora, nenhuma palavra inutil, arrojo impetuo- 
sissimo, figura magestosa e empolgante, dir-se-ia o pro- 
prio "Marte baixado do Olympo para vencer batalhas". 
E o paulista, presidente da provincia do Rio Grande, 
em 1867? Alto, magro, esbelto, olhar firme e pene- 
trante, maneiras simples, educação primorosa, tranquil- 
lidade d'alma inegualavel, comprehensão segura e esa- 
cta de seus deveres e responrdiilid-i.lr-._ sabia querer, 
impor, transigir, @veniaT :e ad-i ~iistrar. De solido 
preparo intellect~a!, conhecend:~ n hiskoria dos povos. 
habituado a tratar com militarei; oriuniio de uma ra-a 
forte, que nos tempos colgniaes penetrou sertóes, que 
na kpoca da separação esteve ao lado do principe liber- 
tador, o barão Homem de Mello ate os seus ultimos dias, 
foi o perfeito typo do paulista franco e leal. 



Corajoso e devotado, justo e equilibrado em seus 
julgamentos, orgulhoso do seu bairrismo, e ainda mais 
do seu amor entranhado á grande Patria, que elle ama- 
va, o barão impunha-se ao respeito publico. Estudan- 
do e conhecendo a fundo a historia e geographia do 
Brasil, depositou sempre a maior e melhor esperanqa no 
seu futuro. A ultima vez que esteve nesta casa olhando 
para o mappa do Brasil assim se exprimiu: - "Que 
grande Patria! Nunca deixou de progredir. E que fi- 
1110s devotados, todos trabalham, e eu posso affirmar 
que em brilho intellectual nenh-xm excede ao bahiano, 
na guerra ao riograndense do siil, na paz e civilização 
ao paiilista". E eu lhe disse: - "Barão, V. Excia. es- 
quece que é paulista". 

E elle: - "Não esqueço. A verdade, illuminada 
pelos factos, a ninguem escapa, nem a mim que agora 
estou meio cégo. De resto, meu amigo, a minha opi- 
nião é de toda a gente imparcial. Os paulistas nunca 
mandaram dizer, vão logo dizendo o que sentem. ou 
calam-se". Lembrei-me, então, do que escreveram Saint- 
Hilaire e Armitage: - "Baliianos, intelligentes; per- 
nzmbucanos, ardentes e independentes; mineiros, pa- 
cifficos e industriosos; paulistas, inflexiveis e perse- 
verantes". 

O barão Homem de Mello tinha mais de 80 annos 
quando aqui esteve pela ultima vez. Era admiravel a 
sua memoria, justo o .seu criterio julgador e juvenil o 
seu entbusiasmo e amor pelo Brasil e São Paulo. Co- 
nhecedor dos nossos usos e costumes, tendencias e as- 
pirações liberaes, o barão Homem de Mello nunca se 
deixou levar pelas impressões pessoaes do momento. 
"Os homens, dizia, são os mesmos em toda a parte e 
em todos os tempos: - bons, indifferentes e maus. O 
que é indispensavel ao progresso é que os bons se reu- 
nam para na vida publica defender os seus direitos. 
Bons são os que amam os interesses da Patria e des- 
prezam os seus". 

Mas, voltemos a Pelotas. Quando se separaram a 
19 de janeiro de 1867, Osorio disse ao barão: - "Tenha 
V. Excia. pena de mim, como eu tenho pena de V. 
Excia". 



Movia-se na imprensa local de Porto Alegre forte 
campanha rontra a organização do 3." corpo. O barão 
conr,eguiii por meios suasorios remover esse obstaculo, 
se bem que o pudesse fazer pela lei chamada - Corfa- 
Cabeça. Desde o dia da posse, 22 de janeiro, atk cabal 
desempenho de sua missão principal, Homem de Melb 
não c!escançou, trabalhou calorosa e infatigavelmente 
pela causa da Patria, empenhada em sanguinolenta 
guerra. Por seu lado Osorio trabalhava, embora ainda 
muito doente, com uma perna inchada. imposs<bilitado 
de montar. Fazia de carro o serviço por toda a cam- 
panha riograndense. A 21 de janeiro marchou de Or- 
queta para Bagé com 460 homens; de Bagé para Ale- 
grete com 600. Em Alegrete reunir-se-iam outras for- 
ças. Havia difficuldade e demora na organização de 
tropas, porque eram muitos os pedidos de excusa. 

Homem de Mello acabou com esse abuso e as.;iimiu 
attitude rewluta e definitiva a respeito: - "Póde V. 
Excia. ficar certo, escreveu ao general Osorio, póde V. 
Excia. ficar certo que, na questão das isencóes, cessa- 
ram os abusos ate aqui praticados". E accrescentou: 
" A I . '  ei incumbiu a todos os cidadãos a defesa do paiz, 
e me parece que, quando o inimigo atacar a caea de 
um brasileiro, este não ha de,deixar-se matar, dizendo: 
- "Não me defendo porque sou casado, ou porque sou 
caixeiro". 

Quanto Bs inspecções havia tambem graves abusos. 
O presidente acabou com e l le ,  fazendo vir A sua pre- 
sença os que rme diziam doentes e aceitando, nesse par- 
ticular, a opinião de officiaes da absoluta confiança de 
Osorio. Removidos os grandes obstaculos que eram as 
excusas e inspecções de saúde, a tropa começou a au- 
gmentar. Ein 22 de fevereiro de 1867, o general escre- 
via de Alegrete ao presidente: - "Cheguei hoje a esta 
cidade, onde ficam reunidos 1.600 homens. Supponho 
reunir ao todo 4.000, pouco mais.0~1 menos, porque as 
isenções que deu o antecessor de V. Excia. resumiram 
muito o numero de praças". 

Homem de Mello para poder bem cumprir os seus 
deveres, de accôrdo com a sua consciencia, teve de usar. 
de grande energia e praticar actos demonstrativos do. 



seu poder e resolução decidida de servir a causa da 
Patria. Entre elles avultou a suspensão do marechal 
LUiz Manoel de Lima e Silva, tio do marquez de Caxias, 
do comando superior da guarda nacional de Porto Ale- 
gre. No meio de tantos trabalhos, o barão Homem de 
Mello cahiu enfermo, fortemente atacado de intermit- 
tente. De cama, ardendo em febre ou tiritante de frio, 
continuou a governar, resolvido a manter-se i frente da 
administração, até que a organização do 3 . O  corpo de 
Exercito atravessasse o Uniguay. Ao mesmo tempo em 
que o presidente cahiu enfermo, o cholera-morbus ini- 
ciava a sua devastação em Porto Alegre. 

Finalmente, a 23 de março de 1867, o 3.' corpo, sob 
o commando do bravo barão do Herval, começou a pas- 
sar c rio Urugcay, e rluando, a 18 de julho, atravessou 
o Passo da Patria era farte de 5.451 homens. 

Homem de Mello, dando mão forte a Osorio, orga- 
nizou em tres mezes, janeiro a março, um dos melho- 
res corpos de exercito dos que se bateram no Paraguay; 
e, dentro de seis, esse mesmo corpo formava na van- 
guarda do exercito nacional, nas proximidades de Tuyn- 
ty, onde a espada de Osorio rebrilhara ao sol de 24 de 
maio do anna anterior (1M6). Memoraveis são as pa- 
lavras de Homem de Mel10 dirigidas i assembléa pro- 
vincíll do Rio Grande, reunida em Porto Alegre, no 
dia 16 de setembro de 18f.7: - "A organização do 3.0 
corpo de Exercito, em prazo limitado, é a mais alta ex- 
pressão do patriotismo desta Provincia. Esse proceder 
cheio de grandeza foi, no resto do Imperio, recebido 
com sentimento de respeito e admiração". 

E depois, com grande elevação de vistas e intelli- 
gencia, declara: - "Aproveito a occasião para agrade- 
cer aos distinctos cidadãos e as differentes autoridades 
civis e militares, que tanto auxiliaram o governo nessa 
tarefa, a efficaz e espontanea dedicação que desenvol- 
veram para levar-se a effeito a organização do 3 . O  corpo 
de exercito. Atravessamos uma dessas crises supremas, 
em que, da energia do momento, pende um futuro de 
seculos e os destinos desta e das gerações que vierem. 
Compenetrado da grave responsabilidade que sobre mim 
pesa, puz ao serviço dessa causa todo o esforço, que 



em mim cabia. Se comprehendi toda a estensão de 
meus deveres, nesta época a mais solemne de minha 
vida, Deus e o paiz o jiilgaráo. 

* 
* * 

Outros muitos louros colheu ainda em sua longa, 
util e proveitom carreira politica e literaria esse bene- 
merito paulista. De facto, agraciado com o titulo de 
barão por serviços reaes prestados á Patria, em quadras 
das mais sombrias, Homem de Mello foi notavel minis- 
tro do imperio (pasta considerada da maior responsa- 
bilidade) no ministerio de 28 de março de 1880, presi- 
dido pelo immortal conselheiro José Antonio Saraiva, 
trabalhando, portanto, ao lado de Mauoel Pinto de Son- 
za Dantas, Pedro Luiz Pereira de Souza, José Rodri- 
ques de Lima Dnarte, Visconde de Pelotas e Manoel 
~ u a r ~ u e  de Macedo. Isto quer dizer que homem de 
Mello sempre achou lugar entre as culminancias poli- 
icias e intellectuaes do nosso paiz. A lucidez do seu 
espirito foi perfeita até aos extremos da vida. Ouvi 
este facto bem significativo. Fomos juntos á Bibliothe- 
ca Eduardo Prado e a conversação encaminhou-se para 
as viagens imperiaes a S. Paulo. Perguntou-me o ha- 
rão: - "Lembra-se da quadrinha imperial que em 
1846 d. Pedro I1 improvisou em Itú, para ser glosada?" 
Sim, respondi: 

"O sincero acolhime~zto 
Do fiel povo ituano: 
Gravado fica no pezto 
Do seu grato soberano". 

"E as glosas?" Não conheço. "Pois Ih'as vou re- 
produzir". Diga-me, prezado barão, a do senador Ver- 
g u e i ~  Essa nunca ouvi. A do conselheiro iilartjm 
Francisco, o moço, eu já li uma vez, mas náo tenho 
lembrança alguma a proposito. Da glosa d e  Vergueiro, 
o barão Homem de Mello só se lembrou da primeira 
quadra : 

"Do dever o cumprimento 
Que se estende a muito mais 
Vós, Senhor, por bom chumaes 
O sincero acolhimento". 



Mas, a glosa de Martim Francisco, que em 1&16 era 
juiz municipal de Itu e contava 22 annos, elle repetiu 
toda em vóz firme e sem a menor hesitasão: 

Mote dado pelo imperador : 

" O  sincero acolhimento 
Do fiel pouo ituan? 
Grauado fica no peito 
Do seu grato soberano". 

Glosa de  Martim Francisco : 

"E' apenas cumprimento 
Do dever o mais sagrado 
Deste povo deuotado 
O sincero aco!himento. 

h'ão póde ser fingimento, 
Possit~el em peito humano, 
Festejar um soberano, 
Que as nosass almas contenta, 
Que as ideias representa 
Do fiel poro ituano. 

Senhor, que i m e n s o  conceito 
Gosas da idnùe na flôr! 
O que nos votaste - amor, - 
Gravado fica no peito. 

Prara aos ceus que satisfeito 
Fiques do pouo ituano: 
E creias que u m  ente hi~mnno 
Não lenta mais que tentou, 
Quando a vinda festejou 
Do seu grato soberano". 

E logo a seguir o barão reproduziu outra quadra, 
que o imperador, nesse mesmo anno de 1846, improvi- 
sou em Santos, ao visitar a fonte do morro de S. Bento: 

"Dom Pedro Segundo 
Esta fonte uisitou; 
Aora mais honra lhe dar 
Dois cópus d'agua tomou". 

Esta não foi glosada; mas, fundida em-metal e eol- 
locada no local onde o imperador encontrou tão boa 
agua. Não sei se ainda existe a placa. Tanto, porhm, 



a quadra de Santos como a de Itú são bem caracte- 
risticas: - ambas têm o cunho imperial. 

Foi a ultima vez que q benemerito e honrado bra- 
si'eiro nos visitou. Com a sua morte desappareceu um 
grande bataihador; mas ficou o exemplo luminoso, que 
poderá guiar as novas gerações no caminho do estudo, 
do bem e da honra. 

JOAQUIM JOSÉ DE CARVALHO 

O dr. Joaquim JosC: de Carvalho nasceu na cidade 
do Rio de Janeiro a 23 de m a r p  de 1850 e falleceu em 
S. Paulo a 28 de janeiro de 1918. Doutorou-se em me- 
dicina pela Faculdade do Rio de Janeiro, no anno de 
1872, e clinicou em muitas cidades do Brsail. Quando 
em Curityba, foi nomeado, após brilhante concurso. 
lente de francez do Gymnasio Paranaense e de Historia 
do Brasil da Escoia Normal. 

Em 1871, por serviços prestados a colonia italiana, 
o dr. Joaquim José de Carvalho foi agraciado com o 
titulo de official da Ordem da Corôa da Italia. Ainda 
academiw de medicina foi a Buenos Aires, em missão 
scientifica e, depois de formado, serviu como medico le- 
gista da policia da Capital Federal. Em S. Paulo, o dr. 
Carvalho collaborou na imprensa e dedicou-se a vida 
inteiiectual. Era cirurgião honorario do Exercito Na- 
cional, socio correspondente do Centro de Sciencias, 
Letras e Artes de Campinas. da Sociedade de Medicina 
e Cirurgia do Rio de Janeiro, da Sociedade de Geogra- 
phia de Lisboa e de muitas outras sociedades literarias 
e scientificas. O dr. Carvalho publicou grande nume- 
ro de obras scientificas e literarias, muito apreciadas 
pelos estudiosos. Temperamento ardoroso, cheio de 
actividade e energia o dr. Joaquim José de Carvalho 
sustentou por vezes polemicas terriveis; amante do pro- 
gresso e civilização, dedicou-se a uteis emprehendimen- 
tos. São Paulo deve-lhe a fundação de sua Academia 
de Letras. Confessemos que, para reunir em torno de 
uma ideia, que náo era sympathica, e para fundar uma 



academia regional, era preciso ter prestigio na roda dos 
intellectuaes, afim de poder impor uma convicção, de 
que resultasse o movimento victoaioso, cujo inicio par- 
ti- da vontade ferrea do dr. Carvalho. Vivendo de 
sua clinica, e com escassos meios de fortuna, o pran- 
teado consocio soube ganhar em nosso meio social apre- 
ço, estima e consideração. Era vasto o circulo de suas 
amizades e grande o apreço em que eram tidas. as suas 
qualidsdes e dotes intellectuaes. Sua erudição era vas- 
ta, e o dr. Carvalho acompanhava de perto, não só o 
movimento da sciencia de que era apostolo, a medici- 
na, como tambem o desenvolver da literatura e arte. 
Scu espirito não envelheceu. O corpo, sim, esse cahi~i 
ao peso da traiçoeira enfermidade que o matou, adqui- 
rida após violenta lucta que sustentou pela imprensa. 
Sua memoria será sempre respeitada nesta casa, que o 
conhecia e admirava pelo seu robusto talento e senti- 
mentos patrioticos. 

JOS* EDUARDO MACEDO SOARES 

Sacio fundador. Nasceu em Maricá. antiga provin- 
cia, hoje estado do Rio de Janeiro, a 26 de agosto de 
1853 e falleceu nesta capital a 25 de fevereiro de 1918. 
Desde muito cedo revelou irresistivel pendor para os 
estudos das sciencias naturaes e ensino da mocidade. 
Fixando residencia na cidade de S. Paulo, aqui leccio- 
nou por mais de trinta annos, não só em estabeleci- 
mentos de ensino superior, como tambem no collegio 
que fuiidou e dirigiu. De facto, tanto na Escola Xormal, 
de que foi lente considerado e estimado, como tambem 
na Escola de Pharmacia, que fundou com o dr. Braulio 
Gomes, de saudosa memoria, conquistou a confiança e 
os applansos de lentes e alumnos como professor eru- 
dito, zelosa e preparado. O seu gymnasio - Gymnasio 
Macedo Soares - alcançou renome entre os estabeleci- 
mentos cougeneres; e, de facto, foi uma casa de ensino 
de primeira ordem. Este successo do Gymnasio Ma- 
cedo Soares deve ser levado á conta do grande amor do 



seu director á causa do ensino e da regeneração de 
costumes civicos, ficando para cogitações secundarias 
os proventos pecunbrios que aquella casa de ensino 
pudesse apresentar. 

Macedo Soares queria ensinar e não fazer fortuna, 
que poderia ter feito, mas não fez. Empobreceu, defi- 
nhou e succumbiu na sua cadeira de lente, professor 
e dirertor, fornecendo aos moços seus alilmnos as armas 
som que deviam triumphar nas carreiras que, porven- 
tura, escolhessem. Macedo Soares conhecia não si> a 
sua patria, mas ainda grande parte das naçóes mais 
adeantadas do globo. Viajou demoradaniente as repu- 
blicas platinas, França, Suissa, Italia, Inglaterra, Esta- 
dos-Unidcs e Canadá. 4 s  suas longas excursões não. 
obedeceram a outro intuito que não fosse o progresso 
da instruc$ão, no Brasil e S. Paulo, pela adopção ou 
adaptação dos methodos aperfeiçoados. 

Macedo Soares foi um verdadeiro sacerdote da ins- 
trucção em nosso meio. Contam-se por centenas os 
rapazes que delle receberam gratuitamente em seu 
gymnasio, como internos, as  luzes da instrucção pri- 
maria e secundaria. Dizendo-se que Macedo Soares 
exerceu a caridade, por essa forma tão suave e elevada, 
no meio do mais profundo silencio, está definido o ho- 
mem pelo seu triplice aspecto: a intelligencia, o cara- 
cter e o coração. Não é em vão que um professor, 
cheio de saber e cie distincção de maneiras, actúa por 
longos trinta annos no seio de uma sociedade culta e 
progressista. Em vida mesmo, Macedo Soares teve mui- 
tas vezes ensejo de sentir a glorificação do seu trabalho, 
e de presentir a apotheose que á sua memoria seria 
feita. De facto, senhores, morto o nosso illustre con- 
socio, as manifestações de pezar foram tão grandes, so- 
lemnes e espontaneas, que pareciam bençãos lnmino- 
sas lançadas sobre um corpo, que ia para a gloria, con- 
duzido em triumpho pelo bem que soube fazer. "Sau- 
dade immensk, immensa solidão". Os educadores não 
morrem. Revivem a todo o momento nos corações dos 
alumnos, e ainda na propria vida das familias, do Es- 
tado e da Patria. 



VICTORINO COELHO DE CARVALHO 

Era natural de Portugal. Nasceu a 26 de abril de 
1874 em S. Thiago da Carreira e falleceu em Tremem- 
bi., estado de S. Paulo, a 28 de abril ultimo. Diplomou- 
se na Escola Normal do Porto e veio para o Brasil, pela 
segunda vez, em 1893, estabelecendo sua residencia em 
Taubatk, onde empregou a sua actividade no jornalis- 
mo. Ahi fundou diversos jornaes, collaborando tam- 
bem em muitos do Rio de Janeiro, S. Paulo e interior. 
Transferiu sua residencia para Tremembk, por motivo 
de molestia, e dedicou-se ali á vida politica, tendo oc- 
casião de prestar valiosos serviços ao municipio. 

Foi Victorino Coelho de Carvalho quem conseguiii 
a elevação de Tremembé á categoria de municipio e. 
quem mais esforpos empregou para a installação da 
sua Camara Municipal, de que foi secretario, e mais 
tarde prefeito. 

Exerceu tambem o cargo de inspector escolar. De- 
dicou seus lazeres ás letras, tendo escripto diversas 
obras, entre ellas a biographia de "Dom José, Arcebis- 
po de Darnis", o "Almarhck do Diario de Taubaté", 
"Traços historico-criticas de Taubaté", "Almanack do 
Norte de S. Paulo", "A condessa de Saint Geran, (tra- 
ducçáo de A. Dumas)", "Historia de Tremembé" e gran- 
de numero de conferencias, traduccões e artigos scien- 
tificos e literarios. 

Era sacio da Liga Maritima Brasileira e veneravel 
da Loja Caridade e Justiça, de Taubati.. Victorino 
Coelho de Carvalho tomou parte saliente no 2.' Con- 
gresso de Geographia, realizado em S. Paulo, em 1910, 
e na esphera de sua acção social muito fez pelo pro- 
gresso dos lugares em que residiu. 

O Instituto Historico de S. Paulo perdeu nelle um 
dos seus melhores e mais dedicados collaboradores. 

JOSÉ AMERICO DOS SANTOS 

José Americo dos Santos nasceu na cidade do Rio 
de Janeiro a 8 de dezembro de 1848. Estudou e edu- 



cou-se em sua terra natal e eni Petropolis, nos melhores 
collegios. Alumno do Imperial Collegio D. Pedro 11, 
recebeu o gráu de bacharel em letras no anno de 1865. 
Dedicou-se depois ao estudo da engenharia, matriculan- 
do-se na Escola Central do Rio de Janeiro. Ali alcan- 
çou os diplomas de engenheiro geographo, bacharel em 
mathematicas e sciencias physicas e naturaes e em 1871 
terminou o curso de engenheiro civil. Desde o come- 
ço do curso na escola de engenharia, José Americo dos 
Santos praticava em hydraulica nas obras que se fi- 
zeram na Alfandega do Rio de Janeiro e na Commissão 
de Refory do Abastecimento de Agua da Capital do 
Imperio. Logo depois de formado, em 1871, o dr. Jose 
Americo dos Santos occupou o cargo de engenheiro- 
ajudante do dr. André Rebouças, constrnctor do caes 
das Docas Kacionaes, então Docas D. Pedro 11. Trans- 
ferindo-se para o estado de S. Paulo occupou o cargo 
de chefe da secção central da Companhia Mogyana, 
onde teve occasião de prestar grandes serviços á com- 
panhia e á viação ferrea nacional. 

O dr. José Americo dos Santos trabalhou ainda em 
muitas outras estradas de ferro, não só em commissão 
do governo imperial, como tambem a serviço de coin- 
panhias. Trabalhou nas eslradas de ferro de Pernam- 
buco, Pirapitinga, Brasil Great Soufhern. D .  Thereza 
Christina, Conde D'Eu, Bahia Central, S. Paiilo Rail- 
way e outras. Em 1885 o dr. Americo dos Santos con- 
cluiu como representante, gerente e engenheiro chefe 
da empresa A. Gabrielli, as obras que esta contractou 
com o governo brasileiro para abastecimento de agua 
do Rio de Janeiro, canalizando as aguas dos rios do 
Ouro, Santo Antonio e São Pedro. No mesmo anno 
serviu de arbitro, por parte dos proprietarios. no pro- 
cesso de desapropriação das terras e aguas da Serra do 
Commercio, para reforço do abastecimento do Rio de 
Janeiro. O dr. Americo dos Santos foi o organizador 
de grande numero de companhias nacionaes; e, em 
muitas dellas, occupou elevados cargos na directoria. 
Citaremos apenas a Companhia Iniciadora de Melhora- 
mentos, Companhia Melhoramentos e Viação do Rio 
Grande do Sul. Foi o presidente do Banco Iniciador de 



Melhoramentos, na vaga do conselheiro Jeronymo So- 
dré Pereira. Além de tantos e tão importantes traba- 
lhos, o dr. Americo dos Santos empregava sua activi- 
dade em serviços particulares, em seu escriptorio de 
engenharia e collaborava na imprensa technica. Publi- 
cou, de 1880 a 1891, como redactor proprietario, a "Re- 
vista de Engenliaria", periodico quinzenal, teclinico, il- 
lustrado, tendo occasião de discutir importantes assum- 
ptos de interesse da engenharia nacional. Representou, 
no Rio de Janeiro, de 1887 a 1901, a S Paulo Railujay 
Cornp. durante os trabalhos de dup!icação da linha na 
Serra do Cubatão. Em 1901 foi nomeado membro da 
Commissão Organizadora do 3.' Congresso Scientifiw 
Latino-Americano, tendo sido director-thesoureiro da 
sua directoria até o anno de 1909. Dois annos mais 
tarde, em 1903, foi nomeado e desempenhou briihante- 
mente o cargo de commissario do Brasil na Exposição 
Universal de S. Luiz (Estados-Unidos). Terminada esta 
elevada commissão, o dr. Americo dos Santos tomou 
parte saliente no Congresso Scientifico Latino-Ameri- 
cano (1905) e em seguida nos trabalhos para publica- 
ção da Secção de Engenharia, de que foi presidente. 
No anno seguinte, 1906, foi nomeado, pelo barão do 
Rio Branco, secretario da Delegação Brasileira ao 3.0 
Congresso Internacional Americano, que se reuniu no 
Rio de Janeiro, sob a presidencia de Joaquim Nabuco. 
Fez parte de unia commissão de estudos dos, exgottos 
do Rio de Janeiro e foi um dos autores do projecto de 
reforma da Inspectoria de Fiscalização das Estradas de 
Ferro da União e da Commissão Fiscal das Obras do 
Porto do Rio de Janeiro, tendo sido nomeado, em 1911, 
director technico desta wmmissão. Por motivo de mo- 
lestia teve de declinar o honroso convite que recebera 
do Ministerio do Exterior para ser o representante do 
Brasil no Congresso Internacional de NavegagBo. rea- 
lizado em Philadelphia, no anno de  1912. 

O dr. Americo dos Santos desempenhou, além das 
referidas, muitas outras importantes commissões do go- 
verno do impeno e da republica. Publicou varias obras 
scientificas e collaborou em diversos jornaes e revistas. 



Tomou parte activa na campanha aholicionista, ten- 
do sido agraciado com o Officialato da Ordem da Rosa, 
por serviços que prestou durante a propaganda para a 
abolição da escravatura e pelo muito que fez a favor 
da emigração para o Brasil. Aposentou-se no cargo de 
Inspector de Portos, Rios e Cenaes. O dr. José Americo 
dos Santos era socio de muitas sociedades scientificas 
do Brasil e estrangeiro. Homem de acção, dotado de 
intelligencia superior, possuindo um caracter cheio de 
energia, o dr. José Americo dos Santos triumphou na 
sua esplendida carreira scientifica. Grande amigo e 
admirador de S. Paulo, esteve nesta cidade, ha cerca 
de tres annos, em visita ás mais importantes manifeeta- 
çóes do nosso progresso escolar, industrial e archite- 
ctonico. 

T'isiiou demoradamente o Lyceu de Artes e Offi- 
cios, dirigido pelo preclaro consocio Ramosi de Azevedo, 
varias officinas importantes e o nosso bello Theatro 
Municipal, com todas as suas completas installaçóes, que 
são das melhores actualmente conhecidas, no mundo 
inteiro. Aproximei-me desse homem, no Rio, quando 
elle espontaneamente me procurou para cumprimentar- 
me por occasião da minha posse no Instituto Historico 
e Geographico Brasileiro. "Sendo o sr. paulista, disse- 
me, quero ser seu amigo". Ao que lhe respondi: - 
Todos os paulistas natos ou adoptivos (eu sou nato) 
são sempre felizes em manter relações de amizade com 
homens cul:os e de profunda actuacáo social como TT. 
Excia. 

Conhecedor do Brasil, orgulhosa de sua Patria. es- 
tudioso e trabalhador infatigavel, o dr. Josb Americo 
dos Santos deixa de si memoria que nunca se apagará. 

ALBERTO LOFGRZIV (*) 

Este era dos fundadores do Institu Historico de S. 
Paulo. Natural da Suecia, veio para o Brasil e fez-se 

(*) Ja estavam escriptas as linhas acima, quando o orador 
do Institnto recebeu os apontameuTos, alias muito exactos, que 
seguem : 

"Alberto Lofgren nasceu em Siockolmo em 11 de Setembro 
de 1854, completou seus estudos de philosophia e sciencias na- 



cidadão brasileiro. Em 1874 terminou os seus estudos 
em Upsala e fez parte da commissão de estudos que 
esteve em nossa paiz. Aqui, tendo resolvido adpotar 
como sua segunda patria a terra do Cruzeiro, identifi- 
cou-se com a vida nacional e prestou relevantes wmi- 
ços ás sciencias naturaes, especialmente á botanica e 
zoologia em que se especializara. Antes de fixar sua 
residencia no Rio de Janeiro, onde falleceu a 30 de 
agosto de 1918, exerceu cargos em S. Paulo, na Com- 
missão Geographica e Geologica e Ilorto Botanico. Foi 
um grande trabalhador e sincero amigo do Brasil. Al- 
berto Lofgren lançou em S. Paulo as bases do actua! 
serviço meteorologico e, pessoalmente, installou eni 
muitas cidades do nosso interior diversos postos, cujos 
apparelhos adquiriu por subscripções, conseguindo ob- 
servadores gratuitos ou com insignificante retribuição. 
No Brasil o dr. Lofgren foi soeio fundador do Instituto 
Historico e Geographico de S. Paulo, do Centro de 
Sciencias, Letras e Artes de Campinas, da Sociedade 
Scientifica de S. Paulo, e desde 1915 socio fundador e 
secretari'o geral da Sociedade Brasileira de Sciencia; 
socio correspondente do Instituto Archeologico e Geo- 
graphico de Pernambuco. do Grenuo Literario da Ba- 
hia e do Instituto Cearense. No estrangeiro era socio 
correspondente das academias de Stockolmo e Viena, 
das sociedades botanicas de Stockolmo, Upsala, Chris- 

turaes na universidade de Upsala, tendo sido logo convidado 
para tomar parte em unia importante expedicão scientifica ao 
Erasi:, organizada em 1874 pcla Academia das Sciencias, dc 
Stockolmo. 

Terminados os trabalhos dessa expedição Lofyren resoiveu 
permanecer no Brasil, trabalhando, a principio, como enge- 
nheiro da Cia. Pauiista de Estradas de Ferro, no prd'ongamento 
de soas linhas de Camginas a Pirassununga. Nesta ultima ci- 
dade residiu durante zlguns mezcs, passando depois a residir 
em Campinas onde se dedicoii ao ensino das sciencias natn- 
raes. Como professor, leccionou no Coiiegio hlorton e tambem 
particularmente, nessa mesma cidade, onde em 1878, no dia 2 
de Xarço, contrahiu casamento coin Enima Bremer, ceremoriia 
essa realizada em casa da Baroneza de Campinas, perante as 
testemunhas Frederico Hernpel, Roberto Miller. Barão de In- 
daiatuba, Antonio Egydio de Souza Aranha e outros. 

Transferindo-se mais tarde para S. Paulo (isso deu-se mais 
ou menos em 1396, veio organizar as secções de Botanica e Me- 



tiania, Copenhague, Berlim e Helsingfors; socio effecti- 
vo da Société Internationale des Botanistes: socio remi- 
do da Sociedade Linnéana de Londres. Era cavalheiro 
de primeira classe da Ordem de Wasa desde 1902 e re- 
ceheu a medalha Regnelliana da academia de Stockol- 
mo em 1895 Em 1913, extincta a seccáo hotanica na 
Inspectoria das Obras contra as Seccas, foi contractado 
para servir como chefe da secçáo no Jardim Botanico. 

Neste cargo foi effectivado em janeiro de 1918. por 
concurso prestado em 21 de dezembro de 1917. O dr. 
Alberto Lofgren deixa um grande numero de obras, 
ohras essas que, em conjuncto, constituem a "Bihliogra- 
phia Lofgsen". Entre as mais importantes destacam- 
se: "Rhiosalia llegalantha", especie nova, 1903; "Mo- 
nogsaphia da Rhipsalis Pilocarpa", nova especie, 1904; 
"Plantas uteis indigenas ou para introduzir ipecaciia- 
nhas" (1906) ; "Serviço Florestal para particulares" 
(publicação do Horto Botanico Paulista, que mereceu 
um officio de louvor do Governo) ; "A Flora Brasilieii- 
se", do Dr. C. Ph. Martius (1904); "A juta - Breve in- 
formação sobre as condições edaphicas e climaticas pa- 
r a  a sua cultura no Brasil", (parecer apresentado á So- 
ciedade Nacional de Agricultura, em fevereiro de 1917) ; 
"Manual das familias phanerogamas" (1917). 

E' longa a lista dos trabalhos do illustre socio fun- 
dador e a nossa revista guarda valiosos attestados do 

teorologia da Com~missão Geogrnphica e Geologica do Estado de 
S. Paulo, trabalhando sob a direcção de Orville Derby, chefe da 
Commissão e ao lado de Gonzaga de  Campos, Paula Oliveira, 
Theodoro Sampaio, Hussack, etc. 

:Como chefe da sec$ão botanica dessa Commsisão, organizou 
o rico herbario hoje entregue ao Museu Paulista; como chefe da 
seeção meteoroIogica, f o i  o primeiro organizador do importan- 
te serviço mrteorologico do Estado. Muitos trabalhos foram, 
então, por elle dados a publicidade como contribuição ao es- 
tudo das plantar paulistas e sua classificação systematica. Di- 
versos trabalhos foram tambem publicados, contendo dados e 
estudos sobre o nosso clima. Durante esse tempo leccionou na 
Escola de Pharmacia e no Collegio Mackenzie. 

Ainda durante a vigencia de sua chefia nas duas secçóes 
mencionadas, çonseguio Lofgren a creação do importaiite Horto 
Botanico, localizado nas immedia~ões da Serra, da Cantareira, e 
que por muitos annos permaneceu sob a sua direcção onde rcn- 



seu talento, saber e operosidade. Conheci de perto o 
dr. Alberto Lofgren e posso dar-vos o meu testemunho 
de que eIle era um estrangeiro amigo da nossa Patria, 
á qual serviu com sinceridade, leal e dignamente Aliás. 
todos vbs compartilhaes os mesmos sentimentos do Ins- 
tituto em relação a esse homem que viveu da sciencia 
e para a sciencia. Paz á sua alma e gloria ao seu 
nome. 

FRANCISCO DE TOLEDO MALTA 

O dr. Francisco de Toledo Malta nasceu em Jaca- 
rehy, estado de S. Paulo, a 23 de fevereiro de 1857, e 
fallecen, nesta capital, a 29 de setembro de 1918. Era 
bacharel em sciencias juridicas e sociaes pela Faculdade 
de S. Paulo, tendo recebido o grau em 1880. Nomeado 
juiz municipal de Araraquara, no antigo regimen, hon- 
rou a toga de magistrado. 

Proclamada a Republica, o dr. Francisco de To- 
ledo Malta, que pertencia a iuna familia liberal, aceitou 
o novo regimen, e tornou-se dedicado republicano. 
Tendo adquirido prestigio e a confiança dos chefes do 
partido republicano, foi eleito deputado á assembléa 
legislativa estadoal, e mais tarde deputado federal. 
Convidado pelo sr. dr. Rodrigues Alves, quando pela se- 

lizou diversos estudos theoricos e praticos, alguns dos quaes ge- 
raram importantes e u'teis emprehendimentos, hoje em pleno 
desenvolvimento e progresso no Estado de S. Paulo. 

Entre esses empreheudimentos citam-se as florestas artifi- 
ciaes da Cia. Paulista de Estradas d e  Ferro, as culturas de  acca- 
cias australianas nos aridos terrenos de S. José dos Campos, as 
Festas das Arvores realizadas nas escolas de todo o Estado, etc. 

En1 fevereiro de 1904, como complemento ao estudo de 
fruticultura e acclimatação de fruteiras enropeas que estava 
sendo feito no Horto, foi Liifgren comn~issiooado pelo Governo 
do Estado de S. Paulo para estudar a fruticultura na drgentina 
e acompanhar os trabalhos da exposic50 de  frutas que por 
essa occasião se realizava na cidade de Buenos Ayres. O resul- 
tado dessa commissáo foi puhlicado em um folheto intitulado 
"A Fruticultura em Argentina" que mereceu louvores do Go- 
verno Paulista. 



gunda vez presidia os destinos de S. Paulo, para secre- 
tario da Fazenda, aceitou o encargo e foi leal e intel- 
ligente collaborador do egregio paulista, que 6 agora o 
presidente eleito da Republica. 

O dr. Francisco de Toledo Malta foi homem de tra- 
balho e iniciativa. Durante o largo periodo em que foi 
politico, produziu mui,o, collaborou na  imprensa e pu- 
blicou varios trabalhos de actiialidade, que agradaram. 

Ultiniamente deixou a carreira politica e dedicou-se 
ao mu!ualismo, mas, ao que parece, sem apreciavel 
successo financeiro, pois solicitou e obteve um cartorio 
de tabelliáo, que, por novo, não lhe poderia render 
muito. A sua vida modesta dos ultimos tempos e o 
seu retrahimento crescente eram, hoje se reconhece, 
coiisequcncias da enfermidade que minava a pouco e 
pouco aquelle organismo idealista. E' que o idealismo 

I e a realidade se chocam no terreno aspero da vida mo- 
derna. E o enfraqiiecimento dos ideaes, num homem 
affcctiioso e bom como era o dr. Francisco de Toledo 
Malta, teria de acarretar, por força, graves perturba- 
cõeq a que a materia não resistiria por muito tempo. 

A siia existencia, porém, não passou despercebida 
na sociedade. Intelligente, honrado e bom, o dr. Fran- 
cisco de Toledo Malta foi util a Patria e a Familia. 
Sua memoria será lembiada com respeito. 

Ein 1908 deixou Lófgren o Estndo de S. Paulo para diri- 
gir a secção de hotai~ica da Inspectoria de Obras contra :ts 
Seccas do Norte do Brasil, trndo cntáo escripto diversos tra- 
balhos sobre a região norte assolada pelas scccas, entre os 
quacs se destacam as "Sctas Botanieas" do Ceará e "Contribui- 
Cões para a questão florestal da região do iiordeste do Brasil". 

Em 1913, extincta a secção de botanicn dessa Inspectoria, 
entrou Lofgren ao serviço do Jardim Botnnico do Rio de Ja- 
neiro, como chefe coctractado da secção de bo!anica e physio- 
logia vegetal. iConfirn;ado nesse cnrço em Janeiro de 1918, de- 
pois de concurso prestado em Dezembro de 1917, veio a falle- 
cer em 30 de Agosto de 1918, logo depois de ter concluido um 
dos mais importantes trabalhos cscriptos em portuguez sobre 
a botanica systematica brasileira, o "Manual das familias nalri- 
raes Phanerogams com chaves dichotomicas das familias e 
generos brasileiros" cortendo mais de  600 paginas e impresso, 
com especial autorização do Governo. nas officinas da Imprensa 
Sacional. 



Senhores. A Histo~ia é uma constante licção de 
moral. Os homens, qualquer que seja a sua categoria, 
têm o dever de trabalhar pelo bem da Familia e da 
Patria. Conforme seja o valor de sua acção social, as- 
sim se fará o seu julgamento historico. E desse julga- 
mento não ha fugir. O tempo, factor primordial, para 
que as sentenças sejam bem fundamentadas, mostra os 
erros ou acertos commettidos. Os que chegam de novo 
e assumem postos de realce devem aprofundar as suas 
meditações sobre o passado, quando pensem em fazer 
coisas, que outros já tentaram. 

Ernesto Renan, na sua celebre conferencia, profe- 
rida na Sorhonne em 11 de março de 1882, sob o sug- 
gestivo titulo - Que é uma nação? - ensinou que, 
depois da queda do imperio romano, de Carlos Magno, 
Carlos Quinto e Bonaparte, era possivel que ninguem 
mais tentasse governar ou dominar o mundo Por que? 
Porque, logieamente, teria o mesmo flm que tiveram 
os Cesares poderosos de Roma, a guerreira; de Carlos 
Magno, o monarcha de vastissimos dominios; de Carlos 
Quinto, cujo reino era immenso e aguerrido; de Bona- 
parte, cujas aguias ergueram tão alto e irresistivel vôo, 

No Brasil, Lofwen foi socio fundador do Instituto Historico 
e Geographico de S. Paulo, do Centro de Sciencias, Letras e 
Artes de Campinas, da Sociedade Scientifica de S. Paulo, socio 
fundador e secretario geral da Sociedade Brasileira de  Scien- 
cias. socio correspondente do Instituto Archeologico de P e r  
nambuco, r10 Gremio 1-iterario da Bahia, e do  Instituto Cearense. 

No estrangeiro era soeio correspondente das Academias de 
Stockolmo e Vienna, das Sociedades Botanicas de Stockolmo, 
Upsala, Christiania, Copenhagen, Berlim e Helsiugfors, socio 
effectivo da Sociita Internationale des Botauistes; socio remi- 
do da Sociedade Linueana de Londres. Era cavalheiro da or- 
dem de Wasa e em 1895 mereceu a medalha Regnelliana da 
Academia de Stockolmo. 

Deixou viuva, duas filhas e quatro filhos. Destes, o pri- 
meiro Oscar, ooeupa o cargo de Insp~ctor  de Immigração em 
Santos; o segundo, Arthur, é engenheiro e reside actualmente 
no Estado de Minas; os outros dois, Luiz e Axel, são eugenhei- 
ros contractados do Serviço Geologico do Brasil". 3. 



para finalmente cahirem em Waterloo e desapparece- 
rem em Santa Helena. 

Um seculo depois !houve iquem, desprezando as 
lisçós da Historia, pretendesse novamente tentar a he- 
gemonia sobre o universo. Todos sabemos o que estA 
acontecendo, e o que vae succeder. Não ha forças hu- 
manas que submettam ao seu imperio povosi e nações 
fundamentalmente diversas na sua psychologia e nos 
seus ideaes. Eis por que Oliveira Martins ensina, que 
a Historia 6 a mestra da vida. Não é, entretanto, s6 
por e s e  lado da critica e conselho, que o estudo da 
Historia deve ser encarado. 

Nem todos pódem ser criticos ou historiadores; 
mas, qiiasi todos que sabem lêr e escrever p0dem ser 
historiographos. E a missão mais imPoftante do histo- 
riographo (collaborador valioso dos historiadores) e 
reunir e coordenar .documentos, que salvem do esqueci- 
mento os feitos bons ou maus, brilhantes ou comuns ,  
dos que agiram na sociedade, afim de que sobre elles 
se faça julgamento definitivo e imparcial. Dividido as- 
sim o estudo da historia, em duas partes bem distinctas, 
critica e narrativa, não poderemos deixar de reconhe- 
cer que prestam serviços B Patria, ao Estado e á Fami- 
lia todos quantos contribuem para que novos documen- 
tos e trabalhos sejam apresentados, e submettidos á me- 
ditação de contemporaneos e vindouros. Volvamos os 
nossos pensamentos para aquelle ponto luminoso, onde 
nos ouvem as sombras queridas que merecem a nossa 
viva sympathia, o melhor dos nossos affectos, e a nossa 
mais profunda admiração. 

- 



R E C E N S E A M E N T O S  

de ordenanças, da Cidade de S. Paulo 
e seu municipio 





Lista da Compa de Ordenansa do Bayrro de Santa Ama dd 
qual hé Cappm. Manoel Cavalheyro [Leite] de hedade de 46 a. - i :.. 
fiifferes Franco. Xer. Leyte de hide. 22 as. .. . 

. . 

'. 
Sargentos i 

Sargta. do numero Anto. Frz. Nogra. saltro. ide. 40 as. 
Sargto. Supra João Franco. Morais casdo. ide. 40 as. 

Soldados 

BAYRRO DE S. ANNA 

Esquadra 1.. 

3.0 Sargto. do numero - Anto. Frz. No- 
- gra. Solim. (1) 
Cabo de esquadra - Mel. Carvalho 

Góes Cazo. 
Franco. Joz& de Amorim 

%lixo. 
boe6 Pires Barboza Soltro. 
Franco. Pires Stro. 
Anto. Miz. Lisboa Soltro. 
José Marques Sza. Soltro. 

Ide. Cor 

52 Brorico 

17 Branco 
27 Branco 
18 Ermw 
54 Branm 
45 E r a m  

Lavrador 
Y" 

Lavrador 
. . 

1 -, 
Lavrador .: 

.;; Lavrador .; 
". 

Lavrador .:d 
Lavrador 
Lavrador * 

(1) Em frente de cada numero consta no original "de 
bide." - &e idade. 



Franco. Fiz. So1tro. 
Mel. do Pilar Soltro. 
Jose da Sa. Bapta. Cazado 
Franco. Xer. da Sa. Soltro. 
Joaqm. da Sa. Soltro 
Miguel Corra. Soltm. 
Jozé de Gmmgo Cazado 
Matheos Pedroso Cazado 
Miguel Frz. Cazado 
Jozé Miz. Cazado 

Esquadra 2p 

Cabo de esquadra - Euzebio Vaz Ca- 
zado 

Maiheos Leme Cazado 
Joaqm. Leme da Sa. Soltro. 
Franco, Pires Salomão Ca- 

zado 
Jozé Pires Scltro. 
Salvador Pires Fz. Soltro. 
Simplicio Pires Soltro. 
Ruberb Pires Salomão Soltro 
Ignco. Lopes Salomáo Soltm. 
Silvestre Barbosa Cazado 
Pedro Coelho da Sa. Cazado 
Eiizebio Roiz. Cazado 
Salvador Lopes Cazado 
. . . . . . Jorge da Sa. Cazado 
João Pires Soltro. 
Deonizeo Cardom Soltro. 

Esquadra 3i 

Ide. Cor 
2i Rranco 
20 Branw 
23 Rranw 
13 Branco 
17 Branco 
23 Branco 
44 Branco 
55 Branco 
35 Branco 
30 Branco 

Proft8sáo 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 

51 Bastro. Lavrador 
55 Bastardo Lavrador 
14 Bastardo Lavrador 

40 Bastardo e Pescador 
12 Bastardo Lavrador 
14 Bastardo Pescador 
14 Bastardo PenCTo. 
11 Bastardo Pescador 
20 Bastardo Pescador 
52 Carijó Lavrador 
38 Pardo Tecelão 
20 Bastardo 
42 Carijó Pescador 
28 Pardo Lavrador 
30 Pardo Vadio 
20 Pardo Vadío 

Cebo - Vicente Fra. da Sa. Soltro. 23 Branw Lavrador 
Soldados - Ignm. Cardozo Bicudo Ca- 

zado 60 Bastardo Lavrador 



Pedro Cardozo Soltro. 
haqm. Cardozo Soltro. 
Custodio Bacheco Soltro. 
Joeqm, da Sa. Cazado 
João da Luz Cazado 
Mel. da Sa. Soltro. 
Ruy da Sa. Cazado 
Caetano da Sa. Soltro. 
Ambrozio Pacheco Soltro . 
Manoel Medeiros Calado 
Marcelino Monteiro Cazado 
Manoel Jozé Solteiro 
João Cardozo Santos Cazado 

Esquadra 4.' 

Cabo de esquadra - Floriano de Godoy 
Cazado 

Soldados - Caetano Donato Cazado 
Jozé Roiz. da Silvra. Cazado 
Manel Ribro. Cazado 
Joaquim José Ribro. Cazado 
Manel. Borges Cazado 
Antonio Joze dos Santos 

Soltro. 
Jozé Franco. Soltro. 
Antonio Raposo Gomes Ca- 

tado 
Floriano de Olivra. Costn 

SoItm . 
Gonçalo Jose de Olivra. 

Soltro. 
A n W o  Franco. de Olivrs. 

Cazado 
Jozé dos Santos Cazado 
Joz4 Ribm. de Moraes Soltro. 

Ide. Cor 

18 Bastardo 
17 Bastardo 
17 Branco 
29 Bastardo 
29 Bastardo 
15 Branw 
53 Branco 
13 Branco 
40 Bastardo 
46 Branco 
2ô Branco 
18 Branco 
50 B r m  

24 Bastardo 
40 Bastardo 
56 Bastardo 
32 Bastardo 

Bastardo 
25 Bastardo 

22 Bastardo 
16 Bastardo 

20 Rastardo 

19 Bastardo 

16 Bastardo 

30 Branco 
30 Pardo 
27 Bastardo 

PIOiiS890 

Lavrador 
Lavrador 
Lavradar 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Eatudant. 
Lavrador 

Lavrador 
Lavrador 
SapatFo. 
Pescador 
Arruador 
Serrador 

Lavrador 
Lavradoi 

Lavrador 

Lavrador 

Lavrador 
Lavrador 
Vadio 



DOCUMENTOS I I I~RESSAN~ES 

Esquadra 5.' 

Ide Cor 

Cabo de esquadra - Domos. Ortiz de 
Camargo Cazado 6 Bastardo 

Soldados - Gonçallo Jozé de Camargo 
Soltro. 16 Bastardo 

Pedro Vieira de Camargo 
Cazado 63 Bastardo 

Igno. Ortiz de Camargo Ca- 
zado 32 Bastardo 

Manoel da Costa Cazado 50 Pardo 
Joaquim Cardozo Soltro. 20 Pardo 
Nazareno Franco. Cardoso 

Soltro. 18 Pardo 
Franco. Franco Cazado 62 Pardo 
Salvador de Siqra. Aranha 

Cazado 34 Bastardo 
Niooláo Dias Cardom Solhw. 53 BBaardo 
João Franco. Soltro. 30 Bastardo 

Esquadra 6.' 

Cabo de esquadra - Jeronimo da Cu- 
nha viuvo 

Soldados - Jozé da Cunha Soltro. 
Costantino Dias Pra. Soltro. 
Franco. Vieira Cazado 
Querino de Siqra. Cazado 
Joz6 Visente Cazado 
Jozé Ribeiro Cazado 
Gregorio de Siqra. Cazado 
Jozé de Siqra. Soltro. 
Manel. de Siqra. Gil Soltro. 
Antonio Garcia Cazado 
Estevão Angelo Cazado 

40 Carijó 
16 i3astardo 
16 Pardo 
60 Carijó 
50 Pardo 
27 Pardo 
53 Pardo 
40 Pardo 
16 Pardo 
22 Pardo 
25 Pardo 
25 Pardo 

Lavrador 

Lavrador 

Lavrador 

Lavrador 
Pescador 
Pescador 

Pescador 
Pescador 

Pentro. 
Lavrador 
Lavrador 

Tecelão 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Tecelão 



Esquadra 7.' 

Ide 

Cabo de esquadra - Mnel. Alves da 
Crus Soltro. 20 

Soldados - Antonio de Araujo Cazado 40 
Iguo. de Almeida Soltro. 20 
Braz Frra. Cazado 50 
Jeronimo de Almda. Soltro. 20 
Antonio Glz. Cazado 28 
Antanio Pra. Cazado 50 
Polinario de Olivra. Cazado 35 
Silvestre Pacheco Soltro . 40 
hlanoel da Silva Soltro. 40 
Bento de Olivra. Cazado 25 
João Vidale Soltro. 25 
Thomas de Aguirre Cazado 60 
Angelo - Cazado 35 
Jeronimo de Moura Cazacio 3) 
Jozé Marques Soltro. 17 

Esquadra 1.' 

Sargento Supra - João Franco de Mo- 
raes Cazado 

Cabo de esquadra - Antonio Pires de 
Campos Soltro . 

Soldados - Caetano Forquim de Cam- 
pos Cazado 

Estevão Fitrquim de Campos 
Filho Soltro. 

Pedro de Alcantara Furquim 
filho Soltro. 

Franco. Bueno Soltro . 
Franco. Xer. da Guerra Ca- 

zado 
Braz Leme da Guerra Cazado 

cor 

Pardo 
Pardo 
Carijó 
Pardo 
Pardo 
Pardo 
Ca~ijÓ 
Pardo 
Pnrdo 
Pardo 
Pardo 
Pardo 
Pardo 
I'ardo 
Pardo 
Pardo 

Branco 

Branco 

Branco 

Branco 
Branco 

Branco 
Branco 

Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Alugado 

Lavrador 
Auze. 

Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Pescador 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 

Lavrador 

Lavrador 

Lavrador 

Lavrador 

Lavrador 
Lavrador 



Angelo Vergueiro de Camar- 
go Soltro. 

Jozé de Siqra. de Camargo 
Soltro. 

Carlos Teodoro Cazado 
Pedro Jacomo Cazado 
Sebastiam Preto de Moraes 

Soltro. 
Jozé de Campos da Guerra 

Soltro . 
Matheus Fraaoo de Çamar 

go Soltro. ide auxiliar 

Esquadra 28 

Cabo de esquadra - Tbomé Dias da 
Silva 

Soldados - Salvador Pires Cazado 
Joaquim de Godoy Cazado 
João Mendes Cazado 
Paulo da Silva Cazado 
Antonio Alz. filho Soltro. 
Jozk Roiz de Siqueira Cazado 
Bento Roiz filho Soltro. 
Pedro Roiz da Costa Cazado 
Luiz Manoel do Rego Cazado 
Luiz Borges Cazado 
Franco. Xer. de Camargo 

Soltro. 
Manoel Roiz Soltro. 
Antonio Pires Soltro. 
Vicente de Cuba6 Cazado 

Esquadra 3.. 

Cebo de esquadra - Manoel Jose Tei- 
xra. Soltm. 

Domingos de Olivra. Cazado 

Ide. Cor 

Branco 

Branco 
Branco 
Branco 

Branco 

Branco 

Branco 
Branco 
Branm 
Branco 
Branco 
Branco 
Branco 
Branco 
Branco 
Branco 
Bastardo 

Branco 
Branco 
Branco 
Braneo 

Bastardo 
Bastardo 

Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 

Lavrador 

Lavrador 

Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Pescador 

Lavrador 

Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 

Lavrador 
Vadio 

Lavrador 
Lavradar 

Lavrador 
Lavrador 



Antonio de Carvalho Cazado 
Diogo Lourenço Soltro . 
Franco. de Franca Leão Ca- 

zado 
Jozé Dias de Macedo Cazado 
João Raymundo Cazado 
Joaquim Raiz de Siqra. 

Soltro. 
Antonio Xer. filho de João 

da Souza Soltro. 
Franoo. Dias Barboza Cazado 
Thom.6 Rodrigues de Siqra. 

Cazado 
Gregorio V i e i r a Jaoomo 

Soltro. 
Angeio de Moura Soltro. 

Ide. 

48 
26 

Cor 

Bastardo 
Branco 

Profi8sIo 

Lavrador 
Vadio 

Bastardo 
Bastardo 
Bastardo 

Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 

Bastardo Lavrador 

Bastardo 
Bastardo 

Auze. 
Lavrador 

Bastardo Lawrador 

Bastardo 
Bastardo 

Lavrador 
Lawrador 

Esquadra 4.. 

Lavrador 
Cabo de esquadra - Joze Franco Vra. 

Cazado 
Soldados - Antonio da Sa. Figueiro. 

Cazado 
João Frra. Soltro. 
João Teixra. Bastos Soltm. 
João dos Santos de faria 

Soltro. 
João Pacheco Miul Cazado 
Jozé Luiz Martins Cazado 
Joaquim Felisberto de Jezus 

Soltro. 
Antonio Bonifacio de Jezus 

Soltm. 
Manoel Antonio Bicudo Sol- 

&o. 

Bastardo 

Branco 
Branco 
Branco 

Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 

Branco 
Branco 
Branco 

Lavrador 
Lavrador 

Branco Lavrador 

Branco Lavrador 

Lavrador 



Ide. Cor ProfissBo 

Ignco. da Costa Sintra Cazado 58 Branco Lavrador 
, . Manel. da Costa Sintra fo. 

Soltro. 20 Branco 
Joaquim Jozé da Costa Sin- 

tra fo. Soltro. 14 Branco 
Franco. Fonceca Leitáo Sol- 

tro . 15 Branco Lavrador 
Jozé Paclieco Maciel Cazado 60 Branco Lavrador 

z% 
Esquadra 5.a 

Cabo de esquadra - JoXo Rois Vila 
Franca Cazado 36 

Franco. de Siqra. Rocha 
Çoltro . 19 

Jozé de Siqra. Rocha Soltro. 1 i 
Antonio d e  Freitas de To- 

ledo Cazado 48 
Jozé Pires Barboza Cazado 32 
Manoel Lopes Pinhro. Sollro. 16 
Manoel de Camargo Gualber- 

to Soltro. 20 
Joaquim de Tolledo Piza 

Sol tro . 18 
Vescilláo da Costa Cazado 30 
Marcelino da Costa fo. Soltro. 14 
Vito Antonio Garcia Paes 

Soltro. 13 
Antonio Bueno da Silva Ca- 

zado 26 - Bento Jozé de Toledo Soltro. 16 

Esquadra 6." 

Branco 

Branco 
Branco 

Branco 
Branco 
Branco 

Branco 

Branco 
Bastardo 
Bastardo 

Branco 

Bastardo 
Branco 

Cabo de esquadra - Franco. Xer. Car- 
dozo Cazado 36 Bastardo 

Soldados - Marcelo Frz. Soltro. 20 Bastardo 

Lavrados 

Lavrador 
Lavrador 

Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 

f amilio 

Lavrador 
Sapatro. 

f amilio 

Lavrador 

Lavrador 
Lavrador 

Lavrador 
Lavrador 



Bento Coelho Soltro. 
Leandro Coelho Cazado 
Lourenço Ribro. de Siqra. 

Cazado 
Joz6 Soares viuvo 
Nicoláo Rios Cardoso viiivo 
Caetano Frz. Cazado 
Jozé Pires Cazado 
Bento Vra. Cazado 
Guilherme de Tuledo Soltro. 
José Frz. Soltro. 
Matlieos Pinhro. Cazado 
Francisco de Toledo Soltro. 
Bento de Siqra. Fz. Cazado 
Jozé de Siqra. Fz. Soltro. 

Esquadra 7.O 

Ide. 

46 
38 

Cabo de esquadra - Guilherme Ribro. 
Soldados - Domos. Pires Cazado E0 

Franw . Ribro . 
Mathias Leme de Siqra. 

Soltro . 40 
-~ulião de Araujo Cazado 35 
João Pinto da Silva Cazado 35 
Asenso Duarte Cazado 43 
Joze Roiz. Ortiz Soltro. 19 
Ignacio Nunez Soltro . 15 
Ignco. Roiz. da Cunha Cazado 20 

cor 

Bastardo 
Bastardo 

Bastardo 
Bastardo 
Bastardo 
Bastardo 
Bastardo 
Bastardo 
Pardo 
Pardo 
Bastardo 
Pardo 
Bastardo 
Bastardo 

ProfisSao 

Lavrador 
Lavrador 

Lavrador 
Pescador 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Pescador 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 
Lavrador 

Pardo Lavrador 
Pardo Lavrador 

Bastardo Lavrador 
Pardo Lavrador 
Bastardo Lavrador 
Castelhano Lavrador 
Pardo Lavrador 
Pardo Lavrador 
Pardo Lavrador 

Esquadra 8." 

Cabo de esquadra - Domos. de Abreu 
Cazado 57 Preto Lavrador 

Soldados - Luiz de Abreu fo. 20 Re to  Não está na 
terra 



Manoel Pinto S o l h  . 
Antonio de Crasto Soltro. 
João Luiz de Souza Cazado 
Agostinho de Abreu Cazado 
João Dias de Abreu Cazado 
Franco. Pra. Soltro. 
Caetano de Goiz Cazado 
Jozé Barboza Cazado 

cor 
Preto 
Preto 
Preto 
Preto 
I>i.cio 
Preto 
Preto 
Preto 

PrOfiaMIe 

Lavrador 
Lavrador 

Xinro. 
Ninro. 
Minro. 
Minro. 

Lavrador 
Lavrador 

Tem esta Esta desta Companhia quinze esquadras nas quaes 
se contão 

Soldados Brancos 76 
Soldados Bastardos 76 
Soldados pardos forros 42 
Soldados pretos forros 10 - 
Sam por todos 204 - 

Santa Anna 12 de Janro. de 1768 - Mel. Cavalhro. Leite. 
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1786 

2.. Lista 

DOS BAYRROS DE N. SRA. DO O' STA. ANNA 

O Capm. Manoel Cavalhro. 
Leyte Cazado 

Maria da Sylva Ortíz mer. 
Franco. 
Joachim 
Alexandre 
Manoel 
João 
Heronimo 
Ursula 
Rita 
Vive de Minerar 

2 8 Francisco Bueno da Rocha 
cazado vive de suas La- 
vouras 64 300$000 

4 Arcangela Ortiz de Camar- 
go mer. 52 



Filhos 

Estevão 
Francisco 
Bartolomeo 
Jertmdes 
filho do do. Cazado na mes- 

ma Caaa Lourco. Franco. 
Anna de Olivra. mer. 
Eufrazia filha 
Gertrudes filha 

3 3 13 Francisco Xer. Pedroso Ca- 
zacèo vive de suas La 
vouras 28 lOO$OOO 

9 Maria Franca. de OLivra. 
mer. 25 

Filhos 

14 Joachim 
15 Jozê 

10 Anna 

4 4 16 Bento Paiz de Moraes caza- 
do vive de suas Lavouras 38 850$000 

11 Ursula Franca da Rocha 
mer. 36 

Filhos 

17 Francisco 
12 Anna Maria 



.- 7 

13 Thereza da Sylva viuva vive 
de Suas Lavouras 64 20$000 

18 ~rancisco de fiança Leão 
Cazado seo filho 45 

14 Rosa Maria de Barros mer. 29 

filhos 

19 Ignacio 
16 Anna 
17 Jertrudes 

/- 
18 Izabel 
19 Plazida 
20 Maria da Concam. Sogra do 

do. viuva 

6 21 Vitoria da Sylva cazada ma- 
rido auzente, vive de suas 
lavouras 

Filhos 

20 Miguel 
22 Florinda 
23 Rita 

7 24 Catharina mulata f o r r a  
Soltra. 

a Manoel filho 



Forros 

Ignacio 
25 Maria 

ThomÉ: Roiz Cazado Bas- 
tardo vive de suas la- 
vouras 

26 Ignacia da Sylva mer. 
27 Maria Soltra. forra 

Diogo Lourco. tio carij6 
Esmlastica injeitada 

28 Maria Buena de Olivra. Mu- 
va vive de suas Lavouras 

Fiihos 

29 Anna Catharina 
30 Anna Maria 
31 Maria Caetana 

Thereza 
32 Jertrudes 
33 Escolastica 
34 Ursula 

Forros 

35 Roza 
36 Francisca 31 
37 Rita 40 
38 Rita Maria 24 

25 Joze seo filho 2 
39 Theodora mulata Solka . 19 



5 10 26 Bento Iiias Cazado Soldado 
vive de suas Lavouras 

40 Esoola~tica Xer. Sua mer. 

Forros 

41 Marcelina mulata Soltra. 
42 Mariana mulata! 

27 Estevão mulato 

43 Mariana da Sylva Fajarda 
viuva vive de suas la- 
vouras 

Filhos 

44 Angela Soltra. 
45 Maria Soltra. 
46 Anna Maria 

28 Sebastião 
29 Pedro Jacome Cazado na 

mesma Caza vive da sua 
Lavoura 

47 Maria Buena de Camargo 
Mer . 

Filhos 

48 Jertrudez 
30 Jozê 
31 Antonio 



Domingos de Olivra. Ca- 
zado Bastardo vive de 
Pescador 

49 Rosa Ribra. Sua mer. 

Filhos 

Gonçalo 
Francisco 
Francisco de Paula 

50 A m a  
51 Josefa 
52 Jertnide. 

Manuel Ribro Seo G- 
53 Eíigenia Ribna. Sua m e .  

Vicente filho do dito 

54 D. Maria Pinta da Sylva 
viuva vive de Suas La- 
vouras 

Filhos 

Lopo Leme da Sylva Sol- 
dado Solíro. 

Jozé 
55 Maria 
56 A m a  

Lourenço Leme da Sylva 
Camdo vive de Suas La- 
vouras 
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57 Anua da Costa Sua mer. 66 

Joze Maria engeitado 5 

7 15 42. Pedro Nunes de Siqra. ca- 
zado Soldado vive de 
Suas Lavouras 28 8(W000 

58 U d a  branca de Olivra. 
mer . 20 

59  bela 
80 Jacinta 

a 
2 mes. 

16 43 Francisco Xer. da Guerra 
Cazado vive de Suas La- 
vouras 56 

61 Maria Nunes de Siqra. mer. 61 

Filhos 

44 Manoel AEonço Soldado 21 
4 

Margarida Vilela de Oli- 
wa. viuva vive de Suas 
Lavouras 60 80W 

62 Ama filha n 
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18 45 Bráz Leme da Guerra Ca- 
mdo vive de Suas La- 
vouras 53 ã0$000 

63 Anna Pires do Prado mer. 39 

46 Francisco 5 
64 Anna 3 

47 Manoel 2 
65 Rosa mulata 20 

9 19 48 Manoel de Cubas Soldado 
Alfayate 31 

, 66 Maria da Cbncam. mer. 32 

Filhos 

49 Ignacio 11 
50 Francisco 4 

67 Jentrudez 9 
68 Anua 7 
69 Tereza 2 
70 Escolastica Pinta de Jezus 

viuva vive de Suas La- 
vouras 30 m m  

Filhos 

51 Matheus 
52 Joachim 

71 Anna Maria 
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72 D. Izabel Ribro. Ortiz viu- 
va vive de Suas Lavouras 60 

73 Anna de Campos filha viuva 46 

Filhos da dita 

53 Fruc!uozo Furquim aman- 
cipado soldado 

74 Maria Xer. 
75 Anna Maria 
76 Anna Olivra. sua neta 

54 Anto. Bueno Bastardo 
77 Elena Ribra. sua mer. 
78 Joachina filha 
79 Gabriela filha 

80 Francisoa de Souza viuva 
vive de suas Lavouras 60 mwmo 

Filhos 

55 Jozé 28 
81 Antonia 21 
82 Quiteria forra mulata 28 

56 Anto fo. da dita 6 

23 57 João Pinto cazado vive de 
Suas Lavouras 43 240$000 

83 Izidoria sua mer. 43 



Filhos 

58 Joze 
59 Francisco 
l?l Albino 
61 João 
62 Joachim 

84 Rita 
85 Maria 

@mia 

24 63 Frrwicisco carij6 cazado vi- 
ve de Suas Lavouras 

86 Maria Muiher 

Filhos 

64 Domos. 
87 Joanna 
88 Vitoria 

11 25 65 Fsteváo Frauoo Rocha ca- 
zado Soldado vive de suas 
Lavouras 

80 Anna Maria mer. 
Josepha fiUia 

26 66 Joze de Campos Leal caza- 
do vive de Suas Lavouras 

91 Maria Pires sua mer. 



la 67 Anto. Pires Soldo. 18 
68 Joze 16 

92 Maria f o m  22 

27 69 Caetano Furquim Campos 
Cazado vive de Suas La- 
voura# 38 WfjOO 

93 kabel de Almda. Sua mer. 38 

Filhos 

70 Esteváo 18 
71 Pedro 16 

94 Jertrudes 14 
Maria 7 
Manoel 3 

28- 72 José Roiz da Silvra Cazado 
Sapateiro 54 

95 Barbara Maria Sua mer. 25 

Filhos 

73 Mel. 5 
96 Jertrudes 
97 Maria 7 
98 Anna i 

100 Roaa Maria Cazada o ma- 
rido ame. tia do do. 58 
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13 29 74 J O Z ~  Roiz Gato Cazado, e 
Soldo. vive de Suas La- 
vouras 35 í50$009 

101 Maria Franca Sua mer. 34 

30 75 Franco. Bueno de Moraes 
Cazado vive de Suas La- 
vouras Soldo. de Cava. em 
S. Arma 25 200$000 

102 Maria Franca da Rocha mer. 30 
103 Maria das Neves Irmã da da. 18 

31 76 Paulo da Sylva de Olivra. 
cazado vive de Pescador 58 

104 Anna de Jezus Sua mer. 39 

Filhos 

77 Bnto. 
78 Bernardo 

105 Ama 
79 Joze 

Forros 

106 Woza mulata oazada com hh 
escravo 50 

107 Escolastica mulata f i 1 h a 
da da. 18 
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32 80 Mel. Borges Ribm. cazado - 
nve  de Suas Lavouras 26 20$W 

108 Erestiua Maria Sua mer. 26 

Filhos 
81 ignacio 2 
82 João 2 mes. 

33 83 Francisco Franca Rihro. ca- 
zado vive de Suas La- 
vouras 36 25$000 

109 Elena Pedrosa sua mer. 24 

34 110 Anna Leme viuva vive de 
Suas Lavouras 50 20$000 

Filhos 
...... 24 

111 Esblastica 22 
112 Anna da Cunha tia da da. 60 

35 85 Liiiz Rorgis Ribro. Cazado 
vive de Suas Lavouras 60 lWw@ 

113 Franca. Leme Sua mer. 60 

Filhos 

86 Anto. Vicente Soldado 22 
114 Izabel 35 
115 Anna Ma. 24 
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116 Mariana forra Cazada com 
hh escravo 58 

117 Narciza mulata 18 

36 87 Vicente Cubas Cazado vive 
de Suas agencias 28 

118 Catherina de . . . . . . . . mer. 20 

37 88 Quirino mulato Cazado vive 
de Suas Lawuras, e Lou- 
ças 

119 Ignacia Leyte mer. 

Filhos 

Franco. 
Joze 
Joachim 
Matheus 
Mel. 
Franco 
Ama 
Maria 
Maria 
Mereciana 
Franco. neto do do. Quirino 
Joze Dias de Macedo mula- 

to cazado vive de Car- 
piniro. 



- - 
124 Anna Mulata forra 
125 Ma. Bastarda 

97 Floriano fo. da da. 
98 João fo. do do. 
99 Joze ingeitado 

15 1 W  Carlos Pedroso cazado ce- 
leyro 

126 Ignacia de Siqra. Sua mer. 
101 Franco. Xer. filho 
102 Joze filho 

127 Anna filha 
128 Jertrudes 

27 
12 
33 
64 
7 mes. 
1 

16 103 Joachim Jozé Ribro. Caza- 
do vive de Suas Lavouras 

129 Anna Ma. Sua mer. 
104 Francisco filho 

17 130 Maria de Camargo Soltra. 
vive de tecer panqv 60 120$mO 

105 Anto. mulato forro 20 
106 João mulato aleijado 12 
107 Anto. Garcia mulato 20 

18 108 Jose Vicente Cazado mula- 
to vive de Suas Lavouras 2ô 6$m 
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131 Aguida mulata Sua mer. 20 
19 109 Gregorio de Siqra. mulato 

cazado vive de Suas La- 
vouras 29 

132 Escolastica mulata mer. 29 

20 110 Bruno multo. cazado vive 
de esmolas 66 

133 Izabel mulata mer. 80 
111 Bento injeitado 7 

112 João de Souza Teisra. caza- 
do vive de Suas Lavouras 
bastardo 40 

134 Tereza de Syqra. mer. 36 
113 Anto. filho 16 

22 114 Jozé Ribm. Cazado Bast~r- 
do vive de Suas Lavouras 26 

135 Ama da Cruz mulata mer. 5 
136 Rita filha 7 

.......... 23 137 forra mulata Sol- 
tra. vive [de suas] La- 
vouras 
........... filho 

116 Francisco Filho 
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138 Maria do 6 Soltra. vive de 
Suas Lavouras Bastarda 60 50$000 

139 Anna forra 10 
140 Rita mulata marido auzte. 30 

15 25 117 Bento de Syqra. Rocha Ca- 
zado Soldado vive de suas 
Lavouras 54 300$000 

141 Anna de Moraes mer. 48 

Filhos 

118 Matheus 
119 Anto. 
120 Franco 
121 Joze 

142 Ignca. 
143 Ma. 
144 Luciana 
145 Jertmdes 

Forros 

122 Theodozio CarijO cazado 30 
146 Perpetua Sua mer. 40 

26 123 Franw. Dias Bastardo Ca- 
zado vive de suas La- 
vouras GO 20$000 

147 Acença mulata mer. 45 
124 Constantino fiiho 20 

148 Ma. Dias cazada 19 
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125 Juliáo de Araujo marido 
bastardo 30 

126 Pedro injeitado 2 

Joze de Lemos Morais ca- 
zado vive de Suas La- 
vouras 

Izabel Rozada mer. 
Ama filha 
Jozefa mulata forra 
Izabel Grdoza Irma do do. 
Mel. Dias de Abreu Cazado 

vive de Suas Lavouras 
Izabel Buena 
Estevao Dias fo. Sold. 
Ama Pinta viuva vive de 

Lavouras 
Anna Pinta Sobra. da ma. 

Filhos 

130 Francisco 15 
156 Manoela 9 

18 131 Luiz Mel. do Rego Cazado 
vive de Suas Lavouras 48 

157 Escolastica dos Ouros mer. 49 

19 132 Auto. Canro. bastardo Ca- 

- E 
zado Juiz Ventenario 

* .  
46 



158 Francisca de Souza mer. 
159 Ignacia 
160 Gertrudes 
161 Clara 
162 Anna 

Elena 
133 Bento 
134 Anio. 

I a0 135 Bento de Syqra. Femandea 
bastardo vive de Suas La- 
vouras 37 3'm@J 

163 Anna da Rocha mer. 35 

Filhos 

Joze 
João 
Anto. 
Domos. 
Roza 
M a  
Ma. da Asumpção 
Joanna 

12 
6 
5 
2 
17 1 

10 
9 
6 mes. 

a 140 Angelo Furquim de Carvo. 
Cazado vive de Suas La- 
vouras Soldo. 

168 Maria de Syqra. mer. 



141 Jozé auzte. 
142 Angelo 

169 , . . . . . . . . . ingeitada 

BAIRRO DE SANTA ANNA 

22 143 Joze da Guerra de Carvo. 
viuvo vive de Suas La- 
vouras 

18 144 Caeto. Daguirra fo. bas- 
tardo 

170 Ma. filha 
171 Ma. de Jezus 

Forros 

143 Thomaz 
172 Anna de 
173 Martinha 

23 146 Sebastião Preto Soltro. Ce- 
!! leyro 

Filhos 

174 Maria de 
147 Salvor. 
148 Gonçalo 
149 Jozé 
150 Anto. 

**i 
175 Ma. Branca 



24 151 Nicoláo Dias bastardo caza- 
do vive de lavoiiras 

176 Florencia bastarda mer. 
152 Vitorino fo. 

25 153 Domos. Gomes de Amara1 
vive de Suas Lavouras 

177 Thereza de Jezus afilhada e 
agregada 

26 178 Maria de Jezus viuva vive 
de Suas Lavouras 

Filhas 

179 Escolastica 
180 Maria 
181 Izabel Cwada w m  João 

Paiz Rois Soldado de 
Cava. 

154 João Paiz marido da da. 

Filhos do do. 

15.5 Mel. 
156 Franw 

182 Jertrudes 

183 Catherina Franca bastarda 
cazada, o marido auzte. 



Filhos 

157 Jozé 
184 Rosa 
185 Anna 
186 Felippha cazada marido 

auzte. 

Filhos da dita 

158 Franco 
187 Escolastica - 

159 Thome Dias da Sylva Sol- 
tro. vive de Suas Lavou- 
ras 

160 Franco. fo. 
161 João Mendes de Olivra. ca- 

zado vive de Suas La- 
vouras 

188 Francisca de Godoy mer. 

Filhos 

189 Jozefa 
190 Jertnides 

162 Mel. 
163 Luiz 
164 Jozé 

191 Ma. 



Lavouras 72 5O$OOO 

31 165 Salvador Pires Montro. Sol- 
tro. digo cazado vive de 
Suas Lavouras 38 

193 Anna de Olivra. mer. 30 

Filhos 

166 Marco. 
167 Jozè 
168 Mel. 
169 Felisherto 
170 Lueiano 

194 Anna Ma. 
185 Jertrudes 
196 Esmeria 

20 
11 
5 
3 
2 
19 
7 
5 mes. 

32 171 Franco. Xer. Cardozo bas- 
tardo vive de Suas La- 
vouras 30 16$000 

197 Mariana de Godoy mer. 26 

Filhos 

172 Balthazar 3 
173 Joachim 1 mee 

33 174 Jmekim de Godoy Mora. 
cazado e Soldado vive de 
Suas Lavouras 27 6-WOO 
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199 Izabel Dias dos Ouros mer. 50 

Antonio fo. 8 

175 Matheus Pinhro. bastardo 
Cazado vive de Suas La- 
vounas 38 

200 An~na Ribra. 30 

Filhos 

176 Franw. 
177 Ignacio 

201 Jertrudes 
202 Anna 
203 Maria 
204 Ursula 

35 178 Caetano Donato mulato ca- 
zado vive de Suas La- 
voura$ 40 

205 Caetana Ribra. mer. 39 

Filhos 

179 Anto. 
180 Bento 
181 Plazido 

2Oô Josepha 
207 Francisca 



do na mesma caza 
208 Anna Franca. mer. 

Filhos 

183 Joachim 
184 Mel. 

209 Jertrudes 
210 Ama 

Na mesma caza vive 

185 Anto. Raposo bastardo Ca- 
zado 

211 Maria de Souza mer. 
212 Maria filha 
213 Ignca. Rihra. Lte. Muva 
214 Anna filha da da. 

30 215 Vicencia Fmnca bastarda 
vive de Suas Lavouras 

186 Joáo filho 
216 Anna filha 
217 Anna Ma. 

187 Joachiin 



m <  

" 37 218 Anna Buena da Luz . . . . . . 
vive de Suas Lavourw 

Filhos 

188 Jozê auze. 
189 Vito Anto. auzte. 

219 Escolastica 
220 Josepha 
221 Jertrudes 

Forros 

Pedro Franco. 
Maria mer. 
Anna filha 
João 
Angelo forro cazado 
Anna mer. 
Mel. fo. do do. 
Maria 

226 Leanor Bicuda Caxada ma- 
rido auzte. vive de Suas 
Lavouras bastarda 

227 Maria filha 
228 Anna 

194 Mel.. da Costa f o m  

229 Felipha de Camargo viuva 
vive de Suas Lavouras 



vive de suas la~rouras 64 5o$m 
231 Ignacia fa. 25 
232 Theodora 18 

195 Anto. Pires Soldo. Soltro. 20 

196 Joze Roiz Barboza Cazado 
vive de Suas Lavouras 31 

233 Clara Roiz mer. basta. 21 
42 197 Bento viuvo cazado vive de 

sua Lavoura 29 
234 Ignacia mer. 22 

Filhos 

198 Lozado 
235 Angela 

199 João 
200 Anto. 

43 201 Jos& Rois. Siqra. cazado vive 
de Suas [lavouras] 48 ~ $ 0 0 0  
. . . .. .. .. .. .. ... . . mer. 57 

i 
202 Bento 13 



do vive de suas lavouras 
237 Ma. da Concam. mer. 

204 Joachim ingeitado 

45 238 Anua da Sylva Padilha viu- 
va vive de Suas Lavouras 

Forros 

205 Ignacio 
206 Mel. 
207 João 

46 239 Luzia de Olivra. viuva vi- 
ve de suas Lavouras 

208 João forro 

47 209 João Rois. cazado vive de 
Suas Lavouras 70 

240 Ma. mer. 50 

Filhos 

210 Bento 
241 Thereza 
242 Anna 
243 Ma. 
244 Escolastica 
245 Jertrudes 



Anto. de Carvo. soldo. caza- 
do vive de suas Lavouras 33 300$000 

246 Maria Barboza mer. 26 

Filhos 

212 Joachim 
247 Anna Ma. 

3 
7 m e s  

49 248 Eseolastica de Carvo. sol- 
tra. vive de Lavoura 50 3aFM 

Forros 

Perpetua 
Joanna 
Ignacia 
Manoela 
Franca. fa. de Joana 
Anna Ma. de Carvo. 

Irmã da da. soltra. 
Vitorino 
Ma. do [Rozario] vive.. . . . . 
Manoel fo. da da. 

23 50 Joachim Joz6 de Olivra. 
Soltro. Soldo. 22 20$@3) 

51 256 Anna Ma. de Carvo. viuva 
60 loo$aoo vive de suas lavouras 

24 Franco. Ser. fo. Soldo. 25 
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52 215 Bento José de Figrdo. ca- 
zado de sua Lavoura 23 

237 Roza mer. 18 

Filhos 

258 Franci.sca 
259 Angeb 
260 Escolastica 

4 
2 
4 mes. 

53 216 Anto. Vaz. de Olivra. viu- 
va vive de suas Lavouras 
e minerar 60 5:000$000 

54 217 Raphael Simois cazado vi- 
ve de sua Lavoura Soldo. 37 4 0 . '  

231 Melceiana Rois. mer. 27 

- 
Filhos 

- 262 Anna 8 dias 

- 
26 55 218 José Anto. da Sylva Soltro. 

soldo. q. vive de suas la- 
vouras 27 800$000 

56 2ô3 Rita Ilias cazada o mardo. 
aunte. 30 4.W 
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57 264 Izabel de Syqra. viuva vive . - 

de suas Lavouras, mulata 58 

Filhos 

219 Franco. 20 
265 Ma. 15 
266 Efigenia 17 
267 Josepha 11 

220 Anto. Franco. basto . na 
mesma caza cazado 40 

, 268 Ama Ma. mer. 32 

Filhos 

223 José Paes de Olivra. bastro. 
Cazado vive de suas La- 
vouras 30 

271 Escolastica mer. mulata 28 

Filhos 

224 Ignco. 
225 Joachim 
226 Anto. 

5 
2 
7 mea. 



227 Guilherme de ToHedo mu- 
lto. vive de suas Lavouras 
capm. do Mato 

272 Ma. Madanela mer. 
228 Joseph fo. 

273 Martha forra cazada mari- 
do auzte. 

José fo. da da. 

59 274 Verouica de Souza q. vive 
de lavouras 

229 Bento fo. 
275 Caetana fa. 
276 Anna fa. 
277 Anua neta da da. 

230 Leandro Coelho na mesma 
caza cazado hastro. 

278 Ma. Carvalho mer. 

60 231 Lourenço Ribro. de Syqra. 
hastro. cazado vive de 
suas Lavouras 

279 Barbara de Souza iner. 

Filhos 

232 Ignco . 
280 Franca. 
281 Ma. 

233 Domos. f .  . . 

5 
2 
6 mes. 

70 %O00 



,234 Luu fo. 14 
283 Leonor fa. 20 
284 Escolastica mulata forra 80 

235 José Soares basto. viuvo 27 

Filhos 

236 João basto. 
285 Anna 

61 237 Ignco. Roiz. mulato cazado 
vive de pescador 86 ~ $ 0 0 0  

286 Martha sua mer. . . 

238 José 
287 Rodozinda 
288 Francisca 

. . 
2 
5 mes. 

62 238 Joachim Pinto multo. vive 
de Lavouras aliaz pesca- 
dor, cazado 24 

289 Jertrudes mer . 20 
290 Anna filha 3 
291 Sylvina fa.  1 

Lourco. Pinto bastro. caza- 
do q. vive de lavouras 50 



293 lgnacia fa. 
294 Anna neta do do. 

64 240 Franco. Franco multo. ca- 
zado vive de pescador 

295 Joanna de Aguirra mer. 

Filhos 

241 Joachim 
2.22 Nazareno 
243 Jose 

296 Ignacia 

297 Francisca forra de ide. vive 
em casa do dito de Sima 
vive de Lavouras 

298 Anna fa. da da. 

65 244 IVIartinho Garcia Paiz sol- 
tro. de Lavouras 50 100~00 

299 Francisca da Sylva sua ir- 
mã vive de Lavouras 70 

27 66 245 Joáo Bueno da Sylvra. ca- 
zado Soldo. 30 IO(i~WO0 

. . 
300 Izabel da Sylva mer. vive 

de Lavouras 27 
301 Anna de Syqra. tia do do. 51 



do do. 
303 Ma. Madalena 

67 246 Salvor. Lopes multo. caza- 
do vive de Lavouras 

304 Agostinha mer. 

Filhos 

305 Catherina 
308 Jertmdes 
30. ........... 

40 .................... 
308 Anna Ma. mer. 30 

Filhos 

248 Ignco. 
249 Joachim 

69 250 Anto. Carvo. da Sylva ca- 
zado vive de suas Ida- 
vouras 50 150-%MO 

309 Domas. Frz. mer. 33 

Filhos 

251 Francisco 
252 Joachim 



310 Angela 
311 Ma. 

312 D. Maria de Lara viuva vi- 
ve de suas Lavouras 55 30$000 

313 Anna filha 29 

71 255 Pedro Coelho multo. ca- 
sado Tecelão 38 128$000 

314 Ignacia de Syqra. mer. 41 
315 Franca. fa. 18 

28 72 256 Bento de Tolledo Pisa Sol- 
do. cazado vive de suas 
Lavoiiras 46 

316 Maria Pires de Carvo. mer. 38 

Filhos 

257 Joachim 18 
317 Anna 16 
318 Francisca , 14 

258 Octavio 16 

259 Santiago basto. sapateiro 
na mesma caza asima 38 

319 Ama de Olivra. do do. 40 
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73 260 Mel. Cavalhro. de Olivra. 
alejado Soltro. vive de 
suas Lavouras 

261 José Ir. 
320 Anna Ir. 
321 Roza Ir. 
322 Thereza Ir. 

Francisco Pires 
Thereza Carij6 mer. 
Anna fa. 
Ignco . 
Salvor. 
João 
Roberto 
José 
Ma. 
Jertrudes 
Francism 

BAYKRO DE URUGUAPIRA 

328 Thereza de Moura viuva vi- 
ve de suas Lavouras 53 128$OOO 

329 Maria 
330 Joana 



mesma caza 20 
331 Maria da Lux mer. 16 

76 269 Matheus Pedroso de Sy- 
qra. casado vive de La- 
vouras 

332 Catherina Pais mer. 

Filhos 

333 Custodia 
334 Maria 
335 Anna 
336 Escolastica 
337 Apalonia 
358 Jerthdes 
339 Ignacia 

77 270 340 Anto. 

341 Mari,a de Olivra, Furtada 
viuva vive de suas La- 
vouras 50 2U0$000 

29 271 Anta. Franco. seo fo. casa- 
do e Soldo. 40 8O$OOO 

312 Franeisca de Jezus mer. 39 
272 Estolano fo. do do. 4 



30 78 W3 Antonio Pedmso de Oiivra. 
casado vive de sua Le- 
voura Soldado 40 1 0 0 ~  

343 Anna Maria mer . 30 
344 Anna mulata forra 25 

274 Mariano mulato forro 10 

79 275 Mathias .... da Sylva ca- 
sado vive de .......... 53 60$oao 

. . . . . . . . . . .  sua mer. 60 

Filhos 

276 Joachim 
277 Antonio 

346 holastica 
347 Catharina 

80 278 João Vida1 mulato casado 
vive de pescaria 70 

348 Thereza Lopes mer. 68 

Filhos 

279 João 
349 Feliciana 
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81 280 Francisco Glz. velho casado 

vive de sua lavoura 70 
350 Margarida da Sylva mer. 52 

Filhos 

Franco. 
Mel. 
José 
Joachim 
Ma. 
Margarida 
Jertrudes 
Jetimdes 
Simoa 

Forros 

356 Francisca 
357 Anua Ma. 
358 Isabel 

82 285 José de Carvo. Neves casado 
vive de suas Lavouras 43 

359 Anna da Sylva mer. 26 
286 \'icente fo. 2 mes. 

83 360 Lucrecia Leyte Soltra. vive 
de suas Lavouras 40 300$OOO 
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84 %1 Joanna Corra. viuva vive 
de suas Lavouras 50 

Filhos 

782 Miguel 
362 Josepha 

85 288 Vicente Pera. cazado [vive 
de sua] lavoura . . 

363 Theodora . . 
28t, Joachim . , 

BAYRRO DA CACHOEIRA 

31 86 290 Domingos Franco, do Monte 
eazado, e soldado vive de 
suas Lavouras 52 400$000 

364 Claudia Brizida mer. 46 
365 Anna enteada 17 

291 José fo. 7 
366 Ma. fa. 9 

87 292 Constantino Pacheco caza- 
do vive de sua lavoura 62 m o  

367 Margarida Cardoza mer. 42 
293 Custodio Pacheco seo fo. 

basto. 15 
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294 Sylvestre agregado 52 
295 Joachim mulato 8 

368 Anna Ma. mulata 22 

88 29f3 Joachim da Cunha mulato 
official de violas 27 

369 Anna Pires mer. basta. 22 

Filhos 

297 Leonardo 
298 Miguel 

80 299 Anto. Frg. Nogra. Soltro. 
vive de lavouras 

Forros 

378 Maria 
371 Elena 

300 João 
372 Christina 
373 Ma. 

301 João 
374 Luzia 

todos estes mulatos 
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90 375 Sebastiana Corra. bastarda 
viuva q. vive de lavouras 40 128$000 

Filhos 

376 Ma. 16 
377 Anna 14 
378 Bernarda 10 
379 Jertnidez 8 

302 Anto. CarijO 40 
380 Lauriana mer. 20 

Filhos do do. 

303 ................ 4 
................ 6 mcs. 

viuva mulata 48 .......... 
304 Mel. 20 

382 Quiteria 14 

92 305 Mel. de Medeyros cazado 
Lavouras 48 308600 

383 Anna Dias mer. basta. 38 

93 306 Aplinario de Olivra. muito. 
cazado 44 200$000 

384 Margarida Pedmsa mer. 
Lavouras 44 

307 Joaquim fo. 17 
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94 308 Jos8 de Almeyda casado 

tecelão 
385 Ma. Lopes basta. mer. 

Lavouras 
309 Matheuz Rois. casado basto. 

380 Aguida de Almda. basta. 
mer . 

387 Caetana fa.  
310 João 
311 Jos8 

Euzebio da Sylva cazado vi- 
ve de sua lavoura 52 300$000 

Izabel de Lara mer. 44 
Franco. fo . 18 
Joachim 16 
J o d  14 
Mel. 12 
Maria - 20 
Jertrudes 7 
Vicencia 9 

José da Sylva cazado de 
Lavouras 40 128$000 

Francisca Nunes mer. 28 

Filhos 

318 José 10 - 393 Anna 8 



230 Joachim 

14 
3 
1 mes. 

97 321 Anto. Roiz. do Prdo. cazado 
Soldado vive de Lavouras 29 15$000 

395 Ursula Buena mer. 21 

Filhos 

322 Jose 
323 Joachim 

98 324 José Marques soltro. bran- 
co q. vive de lavouras 24 80$000 

325 José 
3% Bento 

396 Josefa 

99 397 D. Leonor de Syqra. viuva 
nve  de suas Lavouras 70 300$000 

100 398 Maria Furquim viuva vive 
de Suas Lavouras 50 200$OOO 



R I 
101 399 Vicencia de Camargo viu- 

va vive de Lavouras 38 300$000 

327 Bartolomeu Rois. de Carvo. 
entrevado de %mola 49 

400 Ursula carijo 64 

102 P 3  Ignm. Cardozo Bicudo ca- 
zado vive de Suas La- 
vouras 60 

401 Joanna Cama. basta. mer. 56 

329 Joachim 
330 Pedro 

402 Jertrudes 
403 Rosa 
404 Mariana 

Filhos 

103 331 Luiz da Sylva Branco ca- 
zado de Lavouras 

40j Ma. Roiz. mer. 

Filhos 

3% Joachim 
333 Mel. 
3.34 Caetano 
335 Mel. 



337 Bento 
406 Custodia 
407 Unula 

338 José 

104 339 Anto. Martins soltro. e celero 54 lO$ooO 

32 105 344) Gaspar Martiins da Barce- 
los Soldo. cazado 42 5OO@j000 

408 Angeta Roiz. mer. de La- 
VOUPa.9 37 

Filhos 

341 Franco 8 
342 ............ 6 

409 ............ 10 
............ 9 

............ Barcelos caza- 
do e soldo. q. vive de 
Lavouras 40 

Filhos 
412 Ma. 9 
413 Jertrudes 7 
414 Ama 2 

344 José 1 
415 Maria Roiz. viuva Sogra do 

do. Casada 72 
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" 107 345 Pedro de Cano. basto. ca- 

lado 62 12$W 
416 Franca. Paiz mer. vive de 

Lavouras 56 

Filhos 

417 Anna 22 
418 Catherina 18 

3-16 José Pires Pimentel Genro 
do do. 36 

419 Escolastica Paiz mer. 29 

Filhos 

347 Ignco . 10 
420 Jertrudes 8 

348 Mel. 6 
349 Franco. 4 
350 João 2 
351 Ignco. Ortiz de Carvo. 31 

421 Ignca. de Souza mer. 26 

Filhos 

352 Joáo 
353 Franco. 

108 354 Domos. Ortiz cazado baçtro. 
de lavouras 47 

422 Marianna Teixa. mer. 39 



355 Goncaio 
423 Ma. 

3% João 
424 Jertrudes 
425 Roza 
426 Anna 

357 Joachim 

109 358 Pedro José de Amorim ca- 
zado de Lavouras 

427 Angela Xer. de Syqra. mer. 32 50$000 
359 Franco. fo . 8 

Forros 

360 Anto. 
428 Ignca. 
429 Escolastica 
430 Domas. 

34 110 361 Diogo Syqra. . . 
362 Mel. fo. bastro . 12 

Subros. 

363 João 24 
364 Franco. 18 

431 Izabel 26 
432 Anna Ma. 20 
433 Ignaca. 13 
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111 363 Bento de Olivra. multo. ca- 
zado de Lavouras 26 8$000 

434 Ma. da Concam. basta. iner. 30 
3% Mel. fo. 8 

Escolastica Nogra. 60 

112 367 Mel. de Carvo. Cazado vive 
de Lavouras 42 

435 Escolastica de Jesus mer. 32 

436 Anna M.a. 
568 Doinos. 

437 Ma. 
369 João 

Irmas do do. 

438 Izabel 
439 Theodora 
440 Mariana 

BAYRRO DE BOASAVA 

O Capm. de Auxes. de pé do Bayrro da Penha 

113 370 Anto. Franco. Baruel mi- 
neiro 30 100$OOO 
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441 Mariana Leme D. viuva 
Sua Mai 

35 371 Ignco. da Costa Cintra ca- 
zado, Soldado vive de 
Lavouras 

442 Mariana Leme mer. 

Filhos 

443 Anna 
372 Anto. 

444 Ma. 
445 Lncrecia 

373 Joachim 
374 Ignco . 
375 José 
376 Fernando 

Escolastica 

17 
lfi 
14 
13 
12 
8 
6 
4 
3 
2 

15 

114 378 Floriano de Toledo Piza 
cazado - Lavouras 

448 Anta. de 3leùeros mer. 
449 Ursula f n .  

115 379 Bento da Gama auzte. ca 
sado de Lavouras 150$000 

450 EsoIastica Eugenia mer. 56 



380 Mel. 
381 Felisberto 

451 Ma. 
452 Anta. 

Forros 

453 Narciza 50 
454 Escolastica fa. 11 

328 Acenço Duarte cazado fN 
455 Ma. das Neves mer. 40 

Filhos 

456 Anna 11 

116 157 A m a  Ma. de Tolledo caza- 
- da marido auzte. vive de 

Lavouras 30 lO$oOO 

Filhos 

458 Suzana 
459 Anta. 

117 383 Belchor da Sa. basto. ca- 
zado vive de Lavouras 47 lO$OOO 

460 Josepha mer . 40 



Filhos 

Anto. 13 
Mel. 6 

461 Ma. casada marido auete. 60 

388 Ignw. 
387 Mel. 

Filhos da da. 

118 388 José Vitorino da Sylva ca- 
zado vive de Lavouras 38 esooo 

462 Anua Ma. mer. 20 
119 463 Ma. Leyte vive de Lavouras 68 3om 

389 João Corra. 
390 Lourco . 
391 José Antunes na mesma 

120 392 Mathias Leme viuvo Soltro. 
campinm. 

393 Miguel fo. 

3!94 Franco. Vaz Pinto camdo 
- Lavouras 

464 Ma. Viera. mer. 



465 Anna 

121 395 José Mel. de Macedo caza- 
do - Lavouras 

466 Joana de Almeida mer. 

Filhos 

396 Annacleto 
397 José 
398 Salvor . 
399 Anto. 

1'22 467 Sebastiana de Almeida - 
Lavouras 

400 .Toá0 Pedroso Leme Soldo. 

123 401 Mel. Pacheco Micel ca- 
zado Soldo. vive de La- 
vouras 

468 Anna Benta mer. 

Filhas 

469 Thereza 
470 Jertrudes 
471 Ama 
472 Ma. 
473 Escolastica 

402 E'rancisco 



474 Ma. 
403 Josk 
404 Mel. 
405 Anto. 
406 Bento 

124 407 Guilherme Ribro. da Sa. 
cazado Lavouras 

475 Ma. do Prdo. mer. 

Filhos 

408 José 
. . . . . . . . 
Anna 
. . . . . . . . Sobro. 

41 1 Anto. João de Tolledo ca- 
zado - Lavouras 

125 478 Angela Ma. de Jezus mer. 

Filhos 

479 Emerenciana 
412 José 
413 Joachim 

126 414 Anto. da Fonca. de Tolledo 
cazado - Lavouras 

480 Ignacia Ma. de Jezus mer. 



Filhos 

415 Franco. 
416 José 
417 Joachim 
418 Franco. 
419 Mel. 

481 Anta. 
482 Ma. 
483 Jertrudes 
484 Thereza 

420 Ignacio 

BAYRRO DE JARAGUA' 

127 421 Anto. da Sylva Figueir6 vi- 
ve de Suas Lavouras 70 800$000 

Ingeitados 

Anto. Franco. Soldo. 
Joachim 
José 
Felix 
João 
Igiico. 

485 Ma. Rosa 
486 Mariana 
487 Anua Ma. 



vive de minerar 70 100$000 

Antonio Josa Dias Soltro. 
de minerar 

Caetano Glz. casado [La- 
voura] 

Anna ................ 

Anto. de Aro. Soltro. de 
minerar 

Joáo Teixra. Bastos vive de 
minerar 

Joáo Martins de Olivra. de 
Lavoiiras 

Angela Leme mer. 
Ma. fa. 
Anna 
Thereza 
Franca. 

Domos. Pires casado bas- 
tro. vive de Suas La- 
vouras 

Domingas mer. 
Ma. 
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- Lavouras 
497 Micaela mer . 
498 Anna fa .  
499 Ma. 
500 Anastacia 
501 Jertrudes 

435 Joachim 

39 135 436 Joseph Pra. Casado e Soldo. 
502 Ma. do Nascimto. mer. 

Lavouras 
503 Anna Ma. ingeitada 
504 Joanna 

40 136 437 João Rois. da  Fonca. Soldo. 
de Cava. Lavouras 

505 Antonia mer. 
438 Jose fo.  

W.5 Ma. 

lo 1 ~ $ 0 0 0  
38 
6 mes. 
3 

41 137 439 Ignco. Franco. Pra. cazado 
Soldo: \ ive de minerar 50 400$000 

507 Ma. da Costa basta. mer. 55 
fo. cazado ........ 20 

........ Xer. mer. 30 
fa. 8 mes. ................ 



" 52 
m 

42 1% 441 José Cesar Mora. Soldo. ca- 
zado vive de Suas La- 
vouras 

509 Anna Ribera mer. 

Filhos 

510 Franca. 
442 Franw . 

Carijbs 
511 .Ignacia 

443 Franco. fo .  
512 Jerírudes 
513 Ma. 

444 José 
514 Franca. 
515 Anna 

139 445 José Pacheco Micel La- 
vouras 45 50$000 

516 Ma. .José mer. 40 

Filhos 

446 Joachim 
447 Antonio 
448 José 

517 Ma. 
518 Jertmdes 



450 Jacinto 
451 Sebastião 
452 Mel. 

519 Anna 

140 453 O Capm. de Auxes. de Ca- 
va. Franco. Montro. de 
Gouvêa casado Mineyro 40 16000$000 

520 Lucrecia Lima mer. 50 

Comprehende todo o meo destricto, que 
consta desta Lista Cento, e quarenta fogos Qua- 
tro centos e Cinooenta homens mayores e me- 
nores. Quinhentas, e Vinte mulheres, mayores 
e menores. 

Sam Paulo 22 Mço. ........ i 
O Capm. do .................... 

(linhas ilegiveis) 

Anno ilegivel, estava entre os papeis de 1768. 



Liata da 
Comlia. de 
ordonancr Na. 

LISTA DA COMPA. DA ORDENANÇA DESTA CIDE. 

S. Paulo 6 de Outubro de 1772 

Idades Aurtea Mortm O f  glos 

Cappam. Antonio Franco. -ae'z 40 4 z' ?. 

Ajudante Antonio .Tos& Pinto 33 . (" 
n 

Alferes 3 i 
Sargto. de N. Franco. da Costa Pra. 

Requiáo 29 P 
5 '1i 

Sargto. supra Mel. Frra. Guimes. 67 5 4 
O 

:i 
rn -. 

RUA DIREITA a 
Cabo 1 José da Sa. fo. de Agososuriho Franco. l 

Bispdo. de Bra. 29 Auseliar Tem sua venda 
2 Vicente Luiz de Brito Eo. do defunto 

Brito 38 Soldo. de Cava. Caixro. do Jordão 
3 Zacarias de Freitas Fo. do Alferes 

1 

Anto. de Freitas 20 Sacristão da h z d a .  , 
4 João Dias Serqr. 48 Thesouro. de auztes. $ i 







Idades Auztes. Morto8 

Teixra. 
29 Joaqm. de Faria fo. de Mel. de Fa- 

ria Coutto 
30 Mel. Franco. Vaz 
31 Elisvão fo. do dito 
32 Domingos Josh Coelho tbbro. do 

do dto. 
33 Joaqm. Fo. de Maria de Lara viuva 
34 Vicente Frra. 
35 Gonçalo João Villaça em caza de 

Anto. Jos6 Pinto 
36 Feliz Alz. Fo. de Pedro Alz. Sem- 

pecado he de pé 
37 Franco. Alz. Fo. do dito Pedro 

Mel. da Costa 

16 auze. 

auxe. 

RUA DE 'S. BENTO È CAM." DA LUS 

Cabo 38 Antonio da Sa. Lopes 
39 Mel. Jose de Olivra. 

Caixro. 

Estudte. 
Tem loja 

Caixro. U 
2 
1 2  

Estudante $ 
Estudante 3 
Cavelleiro O w 

Cabelereiro 
8 
Y> 

Carpintro. 
Auxiliar 



Ltata da 
Cmpa. da 
ordenançs Na. Idades 

40 Joaqm. fo. de Pedro da Cunha 13 
41 José filho de Jorge Mora. Graçia 13 
42 José Fo. de Luiz Rois. da Sa. 14 
4.3 Jorge Moreira Gracia 43 
44 Andre Glz. 30 
45 Antonio dou Santos 55 
46 Antonio Leite Panpelonia 56 
47 Joaqm. Fo. de Getrudes Feliciana 17 
48 José Fo. da dita 13 
49 Joa,qm. Fo. de Auto. Frs. Nunes 26 
50 José Fo. de IgnaciO de Barros 19 
51 Franco. Corra. Fo. de Josefa Corra. 20 

Cabo 52 LTi Pra. de Maçedo 60 
53 Mel. José Sampayo 50 
54 Lourenço de Sampayo Fo. do dito 

S. Payo 16 
55 Mel. Afonço Fo. da Josefa de Almda. 19 
5ô Jaaqm Botelho Fo. de João Anto. 

Boto. 21 

Tem venda 
Ferreiro 

Tem venda m 
Tem venda E m m 

;r 

Estudante 5 3 
2: 

Tem loja 

Estudante 

auçeliar 





Lista da 
Campa. da 
ordenanaa Ns. Idades 

< h ' . : .  ', 
70 Franco. Montro. Fo. do &to 16 
71 Manoel ~ o n t r o .  Fo. do dito Anto. 

Montro. 13 
72 Ignacio Frra. Fo. de Quiteria de Go- 

doy viuva 18 
73 Antonio Rois. Fo. de João Rois. Pinto 14 
74 José Fo. de Anna de Jesus viuva 18 
75 Joaqm. fo. de Romsa Mendes viuva I9 
76 Mati'as Fo. de Isabel Corra. Sollra. 18 
77 José Pinto de Cnasto 47 
78 Anbnio Nunes Latoeiro 45 

Cabo 79 Bento Homem Pinto he de pk 30 
80 Antonio da Sa. Fo. de Maria da Sa. 

Soltra. 15 
81 Mel. da Sa. Fo. da dita 13 
82 Agostinho Fo. de Josi. da Costa Re- 

bouça 14 
83 Jaaqm. Fo. do dito 12 
84 Antonio Mango 40 

Anztes. Martoe O f i ~ l o s  

O mesmo oficio 

Sapatro. 

Cavelheireiro 
LaZayro 
Alfaiate 

Alfaiate 
O mesmo oficio 

Musico 



Lista da 
CamPS. da 
ordenança Ns. 

85 Bonifaçio Montro. IrmZo 30 
86 Pedro aprendiz de Solfa 16 
87 Francisco tarnbem em casa do dto. 16 
88 Jaçinto em casa do dto. 13 
89 Franca. Alz. Fo. de Henrique Alz. 25 

Musico 

2 
RUA QUE VAI PA. O CARMO E z 

90 Franco. da Fonçeca 
91 Franco. Lionel Glz. em casa do Dor. 

do Biispdo. 25 
92 José Delgado Fo. de Agostinho Del- 

16 
93 Franco. Fo. do dito Agostinho Del- 

gado 13 
94 Carlos Mariano Fo. de D. Leonor 24 
95 Salvador Nardes Fo. da dta. 20 
96 JosB Vira. do Valle em casa do Dor. 

Anto. Frs. 16 

4 
Estudante u: 

Estudante 



Lista 4s. 
CornPa.da 
ordenanen Ns. Idades Auzte8 M o r t ~  Oflçlos 

97 José Maria Viaiia em casa de D. 
Maria 15 Auee. 

08 Bento Coelho Fo. do Cappam. José 
Glz. Coelho 18 

09 Mel. Fo. do dito Cappam. 17 
100 Custodio Cas. Braga Morto 40 
101 Bento Ribm. Nogra. 
102 Vicente Vira. dos Santos 40 
103 Sebastião Henriqnes de Quevedos. 50 
104 Ago%tinho Delgado Arouche 48 
105 Franco. Leandro Fo. do dito 21 
106 Anto. Gls. o pé das Freiras 22 
107 Mel. Fo. de Fri>iica. Maria 13 

Tem venda r 
n m 

Meirinho 5 m 
MOT~O * 

Escrivão m 
Escrivão da Igra. 5 

Estudante 
V; 

RUA DAS FLORES TE' O PE. ASEDIAGO. 

108 Mel. Fo. de Anna Maria de Sales 12 
109 Domingos de Aro. Fo. de Heronimo 

Als. de Aro. 18 
110 Josk Als. da Sa. Tavalião 40 
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Idades 

124 João de Sousa Castelhano 45 
125 Ignacio Corra. Fo. do defunto Dor. 

Corra. 16 
126 Ignaçio Fo. de José Caetano Ribro. 16 
127 Leandro Machado Fo. do Tenente 

João da Sa. 18 
128 Bento Machado Fo. do dito Tenente 14 
129 João Alverto 
130 Antonio da Sa. 
131 Antonio Pais da Sa. 
132 Mariano José 
133 Lionardo Frs. 48 
134 Antonio de Olivra. campones 46 
135 Pedro Caetano 58 
136 fianco. Xer. de Syqra. 38 
137 Antonio dos Stos. Lisboa 62 
138 Franco. José Raimundo 36 
1% José Teyxra. Ferrador 36 

Auztea. Bbortw Oftçloa 

Tem sua venda 

Estudante 

s i d o .  pago E? 
8 
U) 

E 
E 
1 

Sapatro. 

Sangrador 
Alcaide 

Tem venda 

Ferrador 2 
cn 



Lista d+ 
ComQz da 
ordenznia Ns. Idades Auetes. Mortos 

140 Roque Estudante 22 
141 José Mora. Irmão do Conigo Lou- 

renço 32 
142 Antonio Feijó 25 
143 Pedro José 38 
144 Franco. de Avilla 

RUA DE S. FRANCISCO Q. VAI PA. INHABAHO 

Cabo 145 Domingos Rois. Maya 
1% Antonio Caetano em casa do de- 

Funto Ferrás 
147 Antonio Als. Fo. de Eusebio Als. 
148 Anto. Montro. Fo. de José Monm. 

de Matos 
149 Gabriel Antunes da Fonçeca 
150 Gonçalo José de Olivra. 
151 Jose Vellozo Carmo 
152 Joaqm. de Freilas 
153 Mel. da Rosa 

Estudante 
R ?' 
,!$ 

Sergro. 
Marçinro. 

* F ,,,,, 

' , 
Z i , .! ,. , m 
3 

Tem venda % 

Tem loja 3 
f 

Requerente I 



u n t a  a i  
Campa. da  
ordenenia Ns. Idaaes Austes. Mortes Oflcios 

1.54 João Simoens Fo. de Mel. Simoens 
Penaiba 14 

155 João de Faria 
158 João da Fonçeca Pra. 
157 Bento Furtado 

Cabo 158 Harnbrazio 1,uiz 55 
159 Mel. de Matos Reie 42 

160 Manoel Als. Solano 
161 José Francisco do Valle Irmãia do 

dto. 
162 Antonio Manuel Irm?o de João Pa- 

checo 
163 José Antonio Mariano 
164 João Alves Pimentel 

CAMO. DOS PINHROS. 

165 Bernardino Mendes Fo. de João 
Mendes 18 Auze. 

Garpintro. 
Escrivão do 

meyro. 
da Igra. 





Claudio Lopes Caraça 
Angelo Lopes Caraça 
João Rois. da Sa. 
Franco. Rois. de Carvo. 
Aleixo Rois. de Carvo. 
Domingos Rois. de Carvo. 
Miguel Rois. de Carvalho 
Guilherme Lopes Vidal 
Soaqni. I.opes Vidal 
Hironimo de Crasto Guimes. Fa- 

milial 
Coronel Franoo. Pinto do Rego. 
Cappam. Francisco Pra. Mendes Ca- 

valhro. 
O Dor. Antonio Mendes Cavalhro. 
Francisco de Sales Ribm. 
Thome Rabela Pinto 
Bento Borges Familial 
O Dor. Luis de Campos 

Idades AUZ~BII. Mortw Oflçios 



196 
197 
198 
199 

Cabo 200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 

Antonio Vas de Olivrn. 
O Sargto. Mór. Pedro Taques 
Matheus de Olivra. 
Simão Furtado de Mendonça 
Joaqm. Caetano 
Franco. Rois. da Cunlia - Familial 
O Guarda Mor Mel. Joaquim de Tollo. 
Antonio Frs. Nunez 
Andre AIS. da Sa. 
Pedro Alz. sem pecado já está posto 
Antonio da Costa - o Surdo 
Ignatio de Barros Rego 
Sebastiáo Teixra. 
O Dor. .João de S. Payo Peixolto 
O Sorugião mar Jeronimo Rois. 
O Dor. Pedro Corra. Nulnsco 
o Sorigiáo João Goma. 
O Surigião Mel. Jose 
O Dor. Antoiiio Als. Crastto 

60 
58 
i 0  
80 
62 
56 Auze. 
45 
60 
50 
72 
.58 
64 
50 
51 
48 
46 auze. 
40 
36 
36 

Morto 



Lista da 
Compa. da 
ordananga Ns. Idades Auites. Mortw Ofliioa 

215 Jose Boiiifacio Rilras 32 Escrivão da Faz- 
da. Ria1 

216 O Capam. Bonifacio José 40 Escrivão da Junta 
217 José Als. 42 Fundidor 
218 Manoel Jose Gomes 38 Thesouro. da Fiin- 

diçgo 
219 Antonio Masques Fortuna 38 Enisaiador 
220 Domos. Guedcs Familial 4 De Cavallo 

CONTINUA O CAMU. DOS PINHROS. EMBOACAVA 

Cabo 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

JoSo Mendes Machado 
Migucl de Morais Morto 
Marcello agregado do dto. Auze. pa. o H6 
João Barbosa 
Ignacio Barbosa 
Ignco. Agregado de Bto. Barbosa 
Jose da Sa. Morais 
Denis de Morais 
José Als. 

M'orto 
Morto 
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Lista ds 
ComD%. d8  
ordenanga Ns. Idades 

26 Boaventura dos Stos. fo. 
27 José da Sa. Fo. do Defunto Anto. 

da Sa. 
28 Angello Xer. da Fonca. 
29 Aleixo em Casa de Rosa Maria 
30 Bento h a .  dos Santos pardo 

Cabo 31 Joáo Pedro pardo cabo 
32 Felipe Nere 
33 Franuo. Diogenes 
34 Ignacio de Leolla 
% Narciso Pires 
36 Domingos Coelho 
37 Franco. Xer. Fo. de João Pacheoo 
38 Josb Alz. Fo. do dito 
39 Mel. Penetra 

Cabo 39 Pedro dos Santos 
40 Joáo Montro. 
41 Franco. de Leolla Fo. de Ignacio de 

Leolla 

Auztee. Mortw Oflg1os 

Pintor 

Sapatro. 
Alfaiate 

Tem Seos Negcos. 
Porteiro 

Carpintro. 
Sapatro. 
Teselam 

Carpintro. 
Alfaiate 

Pintor 
Alfaiate 

Sapatro. 



Idades Auztes. 
Lista ria 
C a ~ a .  da 
ordenança NB. 

42 Marçello Pires 
43 Joaqm. Pires 
45 Leandro Frra. Alfaiate 
46 José da Sa. Fw. da May Inda 
47 Antonio Alz. Crasto 
48 José Alz. Crasto Fo. do dto. 16 
49 Gemano José de Carvo. 
50 Jose Joaqm. Fo. de Paula Montra. 
51 Franco Pires Fo. do defunto Joáo Pj- 

res 
52 Luis da Sa. 
53 Thimoteo de MOM~S 
54 Vicente da Motta 
55 Mel. da Motta Fo. do dito 
56 Anto. Soares 
57 Caetano JosC: Costa 
58 Caetano José Fo. do dto. 
59 Antonio da Costa Pires 
60 João da Sa. Borges 

Carpintro. 
Carpintro. 
Alfaiate 

Alfaiate 
Alfaiate 
Sapatm. 
Alfaiate 

Sineiro na Se 
Sergro. 

Alfaiate 
Boticario 

Ferreiro 
Rabecan 

Carpintro. 
Tem loja 



Llata da 
COIIIPB~. da 
ordensn~a Ns. Idades Auetes. Martoe Oficlos 

61 Thomaz Frra. Lustoza 43 Alfainie 
62 Jos6 Frra. emteado do dito 19 Alfaiate 
63 Mel. da Fonçeca 45 Alfaiate 
64 Luis Nunes Fo. de Mel. Nunes 
65 Maximo de Azevedo 
66 1.ourenço 
67 Joaqm. Fo. de Maria Getrudes 15 
68 André Fo. de Franca. bastarda rua 

do ouvidor 1 
69 Salvador fo. da da. 13 
70 Franco. Alz. Fo. Sobro. de Rosa An- 

gelica 12 
71 Joaqm. Fo. de Franco. Xer. Sigarra 13 
72 Jogo Paulo Fo. de Maria Alz. viuva 18 
73 Mathias h. da dita 15 
74 Reignaldo Fo. de Paula Rois. Soltra. 16 
75 Manoel em Casa de Franco. Coelho 

Av= 
76 Maximo de Tal. 

Alfaiate 

Alfaiate 



Liata da 
Campa. da 
ordensnpa Ns. Idades Auatee. Xortos 

77 Manoel em Casa do Camponez fo. 
de .............. 

78 Joaqm. Fo. de Mariana 
79 Alexandre Mel. 
80 .Joaqm. q'. traballia na tenda do Me. 

José 
81 Antonio de Fronte de Sto. Anto. 

Cabo 82 Franco. Xer. Lopes passou pa. Cabo 
83 Damazo Taques 

84 .......... Seu companhro. 

Defunto 

Sapatm. 
Sapatro. 
Sapatro. 

ti 
o 

Sapatm. 3 r 

Tem venda 2 
Tecelam E O 

V, 



SÁO MIGUEL E PENHA 

Scgos Idades 

1 João Pera. da Siiva de ide. 58 
Catherina Xer. mer. do do. 54 
Franca. fa. Soltra. 28 
Manoella fa. Soltra. 23 
Gertrudes exposta 5 
Angelica exposta 4 

2 Ignco. Pedroso de Aveyro viuvo 
Alf es. 57 

Elesbão agregado Soltro. 18 
3 Anto. Pedroso 60 

Sebastiana Sua mer. 59 
Joaqm. fo. Soltro. Soldo. Auxi- 

liar 18 
Riymdo. fo. Soltro. 25 
Antonio fo. Soltro. 22 
José fo. Soltro. 20 
Salvador fo. Soltro. 12 
Anna fa. Soltra. 16 
Gertrudes fa. Soltra. 14 

4 Domingos Alz. Nogra. &4 

Nota: em frente a cada nome es t8  escrita a palayrs "de fde.* 



Fogos Idades 

Anna Pires mer. do do. 49 
Joaqm. fo. Soltro. Soldo. Auxi- 

liar 19 
Manoel fo. Soltro. 12 
B e m r d o  fo. 9 
Anna fa. 1 
Gertrudes f a  4 

5 Franco. de Borja 58 
Benta Vieyra molher do do. 37 
Berchl fo. Soltro. de 30 
Luiz fo. Soltro. Soldo. Auxiliar 15 
Franco. fo. 9 
Bento fo. 8 
Thereza fa. Soltra. 23 
Franca. fa. Soltra. 22 
Maria fa. Soltra. 19 
Antonia fa. Soltra. 15 
Perpetua fa. Soltra. 17 

6 José de Godoi Soldo. Auxiliar 63 
Anna Pires mer. do do. 40 
José exposto 5 

7 Anto. Franco. Vaz auzte. 40 
Maria Pires mer. do do. 50 
Maria Thereza fa. Soltra. 25 
Roza fa. Soltra. 7 

8 José de Lima 20 
Anna Ma. mer. do do. 30 

9 Ignro. Roiz. Soltro. Soldo. Au- 
xiliar 37 

10 José Pires 50 
Rita Roiz. mer. do do. 40 
Joaqm. fo. Soltro. 15 
Manoel fo. 18 

N.0 da. gta 

19 



Fogos 

Maria fa. 
11 Maria Pires viuva 

Franco. fo. Soltro. 
João Mendes 
Margarida Pinta mer. do do. 
Braz fo. SoItro. de 
Marta fa. Soltra. 
Anna fa. Soltra. 
Maria fa. hltra.  

13 Antonio da Cunha 
Quiteria de Mois mer. do do. 
Francisco fo. Soltro. 
Antonio fo. 
Gertnides exposta 

14 Gervazio da Cunha 
Josefa da Cunha mer. do do. 
Ignco. ro. Soltro. 
Manoel fo. 

15 Manoel Dias Soldo. Auxiliar 
Anna Buena mer. do do. 
Maria exposta 

16 Anto. Alz. Soldado Auxiliar 
Maria Buena mer. do do. 
Maria fa. 
Anna fa. 
Gertrudes fa. 
Antonio fo. 
Escolastica fa. 
Catherina fa. 
Marselha agregada Soltra. 

17 Antonio Corra viuvo 
Izabel fa. Soltra. 

18 Antoiiio Leme 

Idades N 0 da =te. 

9 50 
65 51 
35 52 
68 53 
52 54 
26 55 
39- 56 
20 57 
19 58 
60 59 
43 60 
12 61 
10 62 
3 €8 
32 64 
43, 65 
12 66 
10 67 
55 68 
45 69 
7 70 
40 71 
30 72 
7 73 
6 74 
3 75 
3 mezes 76 
5 77 
2 78 

-30 79 
'18 80 
22 81 
67 82 



Fogos Idades 

Maria da Conceição mer. do do. 30 
Jozb fo. Sollro. 17 
Bernaneia agregada Soltra. 16 

19 Roza Leme do Prado viuva 70 
20 José Furtuoso auzte. 25 

Anna Ha. do Prado mer. do do. 20 
Roza fa. 5 
Gertrudes fa. 3 

21 Francisco Ribro. 56 
Josefa Ribro. mer do do. 52 
Franco. fo. Soltro. 28 
Felix fo. Soltro. 15 
Gerírudes fa. 10 

22 ' ~ l e ~ x o  Frra. 57 
Catherina Ma. mer. do do. 33 
Alcyxo fo. Soltro. Soldado Au- 

xiliar 17 
Ignco. fo. Soltro. 15 
Franoo. fo. 1 
Roza fa. 10 
Anna fa. 8 
Manuella fa. 2 
Francisco Soltro. agregado 16 

23 João do Prado de Azevedo 70 
Maria Bueua mer. do do. 03 
Auto. fo. Soltro. auzte. Soldo. 

Auxiliar 33 
Manoel exposto 9 

24 João Bueno Soldo. Auxiliar 43 
Anna Ma. mer. do do. 24 
Mariana Buena viuva Sogra do 

do. 45 
Gertrudes Soltra. fa. da da. 23 

N.0 da gte. 

83 
54 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 



Fogos Idadea 

25 Manoel Duarte Vieyra 53 
Leonor Frz. mer. do dito 45 
João fo. Soltro. 15 
Antonio fo. Soltro. 13 
ManoeI fo. 9 
Franco. fo. 7 
Anna fa. 11 
Mariana de Morais Soltw. Irma 

do do. 40 
Rita de Morais Soltra. irmã do 

do. 30 
26 Jose Bueno Soldado Auxiliar 23 

Rosa Ma. mer. do do. 26 
27 Anto. Franco. 50 

Josefa Cuelha mer. do do. 40 
Anna Ma. fa. Soltw. 30 
Angelica fa. Soltra. 20 
Maria fa. Soltra. 16 
Manoella fa. Soltra. 12 
Quiteria f a. 16 
Maria agregada Soltra. 20 
José Soltm. fn. do do. asirna 

Auto. Franco. 15 
28 Ama Joaquina Soltra. 35 

Manoel fo. 7 
Pelisberto fo. 5 

29 Maria Nogueira viuva 73 
Ama Ma. fa. Soltra. 53 
Eacolastica fa. Soltra. 49 
Manoel exposto 40 
Rita Soltra. agregada 51 
Antonia Soltra. fa. da da. 23 

30 Anto. Roiz Soldado Auxiliar 40 



Fogos Ibsdes N o da gta 

Luzia Barboza mer. do do. 47 143 
Gertrudea fa. 8 144 
Maria fa. 6 145 
EseoIastica fa. 5 146 
Joseia Soltra. agregada 60 147 

31 Francisca Xer. viuva 52 148 
Maria das Neves Soltra. fa. da 

da. 39 149 
Mamoel exposto i 2  150 

32 Anna Graçes viuva 30 151 
Bento fo. 8 152 
Joaqm. Filho 5 153 
Antonio fo. 2 154 
Maria Ea. 10 155 
Franco. fo. 8 ma. 156 
Ufmia Solira. emteada 14 157 
Josefa Raposa viuva agregada 63 158 

33 Liberata Soltra. 59 159 
Gertrudes fa. Soltra. 19 160 
Escolastica fa. Soltra. 17 161 
Roza fa. Soltra. 14 162 
Franw. fo. 19 153 
Custodia fa. 3 164 

34 Luzia Raposa Soltra. digo 
viuva 50 165 

Ignaoia fa. Solira. 20 166 
35 Vicente Barbosa Soldo. Auxiliar 44 167 

Josefa Ribra. mer. do do. 40 108 
José fo. 1 anno 169 
Manoella fa. Soltra. 16 170 

Joanna fa. Solha. 14 171 
Gertrudes fa. SoItra. 12 172 
Anna fa. 7 173 



Fogos Idades 

Franca. fa. 4 
36 Bento Forro 40 

Maria mer. do do. 39 
Miguel fo. Soltro. 20 
Bento Fiiho 10 
Maria fa. 7 
Luzia fa. 4 

37 Esoolastica Moreyra viiiva 43 
Polinario fo. 5 
Izidoria fa. Soltra. 17 

38 Manoel Glz. 44 
Anna Ma. mer. do do. 26 
Clara fa. 6 
Franco. fo. 5 
Marta Soltra. agregada 42 
illadalena fa. 10 
Sebastiana Pedrosa May do do. 

asima 62 
39 Franco. Bueno Soldo. Auxiliar 58 

Escolastica Pires mer. do do. 56 
Jorge Soltro. agregado 12 
Floriano agregado 10 

40 Manoel Ribeyro 33 
Angelia mer. do do. 43 
Franco. fo. Soltro. 25 
Ignoo. fo. 10 
Maria fa. SoLtra. 27 
Anna fa. 8 

41 Franco Xer. de Matios 55 
Maria de Jesus mer. do do. 42 
Lu12 Filho Soltro. 13 
Ignco. fo. 11 
Antonio fo. I) 

N.' da =ta 

174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 



Franco. fo. 
Maria fa. 
Josefa fa. 
Anto. Franco. Soldo. Auxiliar 
Anna da Costa mer. do do. 
Franco. fo. 
Mana fa. Sollra. 
Anna fa. 
Ignco. Leme Soldo. Auxiliar 
Anna de Almda. mer. do do. 
Salvador fo. 
Domingos Pires 
Joana Ribeira mer. do do. 
Florinda fa. 
Anna fa. 
Maria fa. 
Joaqriim fo. 
José fo. 
Franco. Dias 
Clara Pires mer. do do. 
Roza fa. Soltera. 
Ignea. fa. Soltra. 
Ignco. Leme Soldo. Auxiiiar 
Quiteria Roiz. mer. do do. 
Antonio Filho 
João fo. 
Angelica fa. 
Maria fa. 
Izabel Pires viuva 
Beriiardino fo. Soltro. 
Maria fa. Soltra. 
Germano Bueno Soldo. Auxi- 

liar 

I d & d ~ s  N a  da gta 

4 206 
7 207 
3 208 

52 200 
32 210 
6 211 

13 212 
1 ano 213 

22 214 
21 215 
2 216 

43 21 7 
33 218 
8 219 
7 220 
4 221 
5 222 
1 ana 223 

87 224 
74 225 
22 226 
20 227 
48 228 
36 229 

6 330 
4 231 
2 232 
6 mes. 233 
80 234 
26 233 
38 238 



Fogos 

Franca. da Siqra. mer. do do. 
Franco. fo. 
Antonio fo. 
Thereza exposta 
Gertrudes fa. 

49 Antonio Munhos viuvo 
Maria fa. Soltra. 
Escolastica fa. Soltra. 
Gertrndes fa. 
Jose fo. 

50 Angelo Roiz. 
Angela de Olivra. mer. do do. 
João fo. 
Demetrio fo. 
Lucrecia fa. 
Frasco. fo. 
Joaria Roiz. viuva May do do. 
Anna Ma. fa. Soltra. 

51 Januario Leme Soldo. Auxiliar 
Maria Franca. mer. do do. 
Anicleta fa. 

52 Luzia Raposa viuva 
Ignca. fa. Soltra. 
Ignco. neto da da. 

53 Joana Jorge viuva 
Maria fa. Soltra. 
Maria fa. Soltra. 
Joana ia. Soltra. 
Esperança agregada Cazada 
Maria fa. da da. 
Franco. fo. 

54 Luiz Anto. 
Anna da Conceyção mer. do do. 

Idades N -da gte. 

24 238 
7 239 
5 240 
8 2.11 
4 242 

58 2.43 
16 244 
14 245 
10 246 
5 247 

35 218 
33 249 
8 250 
5 251 
4 252 
1 ano 253 

60 251 
20 255 
30 256 
24 257 
1 ano 258 

60 259 
20 260 
5 261 

70 262 
33 263 
28 264 
26 265 
20 266 
5 267 
2 268 

70 269 
31 270 



s+ogos 

Gertmdes exposta Solha. 
55 Gabriel Domingos Soldo. Au- 

xiliar 
Anna Cardoza mer. do do. 
Nicoláu fo. 
Anna fa. Soltra. 
Anna fa. 
Manoella fa. 
João exposto 
Gertrudes fa. 

56 ~ertholameu Bueno auzte. 
Angela Roiz. mer. do do. 
Joaqm. fo. 
Chrispim fo. 
Bertholameu Filho 

57 Margarida da Cunha viuva 
Antonio da Cunha fo. da da. 

Soltro. 
Salvador agregado Soltro. 
Rita agregada Cazada 
Gertnides Ia. da da. 

58 Antonio Leme Soldo. Auxiliar 
Anna Cubas mer. do do. 
João fo. Soltro. Soldo. Auxiliar 
Lino fo. 
Constantino fo. 
Antonio fo. 
Anna fa. Solba. 
Florinda fa. 
João Sobrinho do do. asima 
Anua Ma. viuva May do do. asi- 

ma 
Josefa agregada Soltra. 

Idades N.*da gte 
f 

16 271 

45 272 
37 273 
6 274 

15 275 
4 276 
3 277 
9 278 
1 ano 279 

42 280 
39 281 
10 282 
7 283 
4 284 

70 285 



Fogos Idades 

Manoel exposto 1 
Anna exposta 3 

59 Maria Barboza viuva 70 
Anto. Barboza fo. Soltro. Tente. 

Auxiliar 33 
Franco. fo. Soltro. Soldo. Auxi- 

liar 23 
Maria fa. Soltra. 34 
Inez fa. Soltra. 20 
Gertrudes fa. Soitra. 14 
Vitoria agregada Casada 53 
Luiza exposta Soltra. 18 
Gertrndes Exposta Soltra. 20 
.Tosefa agregada 11 
Anna agregada 9 
José agregado Soltro. 18 
Gertrudes agregada Soltra. 20 

60 Catherina da Sa. viuva 60 
Anto. fo. Soltro. Soldo. Aiixiliar 20 
Anna fa. Soltra. 18 

61 Josefa Roiz. viuva 60 
Bertolanieu fo. Soldo. Auxiliar 40 
Manoel fo. tambem Soltro. Sol- 

do. Auxiliar 40 
62 Antonio do Prado viuvo 56 

Felix fo. 8 
Jogo fo. 7 
Franca. fa .  Soltra. 12 
Roza fa.  Soltra 13 

63 João Martins viuvo 80 
João fo. Soltro. Furriel de 

Auxiliar 22 
64 Albano Alz. 50 

N.0 da gte. 

301 
302 
303 



rosas 

Luzia Cardoza mer, do do. 
Gerlrudes exposta 
Jercnimo agregado Soltro. 

65 Elena de Jezus Soltra. 
Anna fa. Soltra. 
Franca. fa. Soltra. 
Florencio fo. 

66 Rosa do Prado Soltra. 
Maria Cezar fa. Soltra. 
Manoel fo. Soltro. 

67 João Luiz Soldo. Auxiliar 
Annc do Amara1 mer. do do. 
Macoel fo. Soltro. 
Gotardo Eo. 
Roza fa. Soltra. 
liranca. fa. 
Getriides ia .  
Esmeria fa. 
Estevão agregado Soltro . 

68 Salvador Munhos 
Leonor Roiz. mer. do do. 
Margarida fa. Soltra. 
Virginia fa.  Soltra. 
Maria fa.  Soltra. 
Josefa ia .  Soltra. 
Getrudes fa .  Soltra. 
Anna Ma. fa. viuva 
Jose fo. da dta. 

69 Jose Auto. Soldo. Auxiliar 
Escolastica Ma. mer. do do. 

70 Felesberto Pires Soldo. Auxiliar 
Rita de Souza mer. do do. 
Jose fo. 

Idades N o  da. gta 

40 330 
1 ano 331 

22 332 
40 333 
14 334 
8 335 
4 336 

50 337 
32 358 
18 339 
60 340 
40 341 
13 342 
10 343 
19 314 

345 
4 316 
3 347 

14 318 
C0 349 
a 350 
30 351 
27 332 
2.5 353 
16 351 
14 355 
40 356 
6 357 

38 358 
25 3.59 
48 360 
49 361 
5 362 



Fogos 
Floriana Filha Soltra. 

Idades 
14 

Rufina fa. Soltra. 12 
Ignca. fa. 10 
Getrudes fa. 4 

71 Pedno da Sa. Soltro. 70 
Constantino neto do do. 7 

72 Pedro Ribeyro auzte. 80 
Roza Ma. mer. do do. €10 
Fernando José auzte. Soldo. 

Auxiliar 46 
Salvador fo. auzte. 28 
Gelrudes fa. Soltra. 25 
Anna neta 5 

73 Miguel Ribro. 43 
$aria Ribeira mer . do do. 48 
Joaqm. fo. Soltro. W 
Custodia fa. Soltra. 13 
Genoveva neta G 
Maria neta 4 

74 Bertholameu Pera. Soltro. Sol- 
do. Auxiliar 50 

Josi: Pera. Soltro. Irmão do do. 52 
Joaqm. Soltro. fo. do do. 20 
José Raposo Soltro. Tio do do. I00 
Ma. da Sylveira Soltra. Prima 

do do. asima 30 
Roza agregada cazada 50 
Ignacio fo. da da. 9 
Josefa agregada cazada 40 
Anna fa. Soltra. 14 
Roza fa. 10 

75 Maria Pircs viuva G1 
ficolastica Soltra. que vive na 

mesma Compa. 24 



Fogo8 

Salvador agregado Cazado 

João agregado Soltro. 
Lourença agregada Soltra . 
Luciana agregada Soltra. 
Anna agregada viuva 
Anna agregada Soltra. 
Franco. agregado Cazado 
Rouzara agregada fa. de Lou- 

rença 
Ma. agregada Soltra. 
Getrudes agregada Soltra. 
Anna agregada 
João agregado Soltro. 
Franco. agregado 
Jozé agregado 
Maria agregada Soltra. 
Roza agregada Soltra. 
Anna fa .  da da. 

76 PheIipa Pesa. viuva 
77 José de Mattos 

Maria Pedrosa mer. do do. 
Manoel fo. 
Anna fa.  Soltra. 
Ma. fa .  
Ma. fa .  
Ma. fa .  

78 Anna Ma. viuva 
Getmdes exposta 

79 Jose Raiz viuvo 
Jo30 fo.  Sultm. 
Faustina fa.  Soltra. 
Manoella fa. Soltra. 



- 
Fogo8 Idades N e da gta 

80 Maria da Luz Cazada marido 
auzte. 40 421 

Manoel fo. Soltro. Soldo. Au- 
xiliar 24 425 

Anna fa. Soltra. 13 426 
81 Domingos Roiz. 26 427 

Anna Getrudes sua mer. 22 428 
Manoel fo. 2 422 
Getrudes fa .  3 mes. 430 

82 Anua Pires Soltra. 40 431 
83 Ignco. de Lima 33 432 

Franca. Pires mer . do do. 32 433 
Getrudes exposta 5 434 

84 Salvador Pires 60 435 
Joanna Ma. mer. do de. 50 436 
Antonia Sobra. Soltra. 28 437 

85 Aleyxo Leme 62 438 
Josefa Ribeyra mer. do do. 70 439 
Jose fo. Soltro. 29 4-10 
Leonardo fo. Soltro. 20 441 
Faustino fo. So1h.o. 18 442 
Pedro fo. 10 443 
Brizada fa. Softra. 27 444 
Ma. fa.  Soltra. 16 445 

86 Bernardo Correa 46 4% 
Thereza Pedrosa mer. do do. 40 447 
Raymundo fo. 4 418 
Leandro fo. 2 449 

87 Jose F n .  40 450 
Ma. Franca. mer. do do. 40 451 
Ignco. fo. Soltro. 12 452 
Leonardo fo. 9 453 

88 Jacinto Jose Soldo. Auxiliar 30 454 



Fogos Idades N.'da gta 

Ma. da Conceyção mer. do do. 32 455 
Roza fa. 7 4% 
Franca. fa. 6 457 
Clara fa. 1 anno 458 

89 Ignco. de Souza 38 459 
Anna Ma. mer. do do. 25 460 
João fo. 2 461 
J0Zk f0. 1 aM0 462 

90 João Cardozo de Almda. 28 463 
Catherina Frz. mer. do do. 25 464 
Policena fa. 4 465 

01 Franco. Lopes Soldo. Auxiliar 37 466 
Maria Cardoza mer. do do. 30 467 
Supriana f a.  Soltra. 12 468 
Getrudes fa .  10 469 
Antonio f o. 4 470 
Manoella fa .  3 471 
Anna fa. 7 472 

112 Jose de Passo Soldo. Auxiliar 25 473 
Domingas Fernandes mer. do 

do. 22 474 
Getrudes fa. 7 mes. 475 

93 Jozk Felmandes 90 476 
Maria mer . do do. 80 477 
Maria fa. Soltra. 50 478 
Teodozia Ia. Soltra. 40 479 

94 .loáo da Veiga 60 480 

Gelrudes Cardoxa nier. do do. 40 481 . 
Joaquim fo. Soliro. 20 482 
JosB fo. - 

I 483 
Ignco. fo. 5 484 
Matia fa. 8 485 
Manoel agregado 10 486 



Fogos 

Maria agregada Cazada 
Lourença fa.  
Miguel fo. 

95 José de bliranda 
Roza Siqra. mer. do do. 
Miguel fo. Soltro. Soldo. Au- 

xiliar 
Joaqm. fo. Soltro. Soldo. Au- 

xiliar 
Salvador fo. 
Maria fa. Soltra. 
Ftorencia fa . 
Franco. fo. 
Mariano fo. 

96 Estevão José Soldo. Auxiliar 
Ma. da Gomceypgo mer. do do. 
Joaquim fo. 
Anna fa. 
José fo. 

97 Franco. Pires Montra. 
Elena fa. Soltra. 
Franca. exposta 

98 Simão Leme da Cunha 
Anicleta Vieira viuva 
João fo. Soltro. 
José fo. Soltro. 
Manoel Filho Soltro. 
Roza f a .  Soltra . 
Philipa fa. Soltra. 
Maria fa.  Soltra. 
Maria Sobra. Soltra. 
Maria agregada 

100 Joaqm. Marques 

Idades N.' da pta 

20 49.3 
11 494 
17 495 
9 ,196 
7 497 
5 498 

22 49J 
20 500 
4 501 
1 anno 502 
3 mes. 503 

85 Wl 
56 505 
10 506 
80 50 7 
63 508 
33 509 
28 510 
12 511 
40 512 
38 513 
26 514 
33 515 
6 516 

36 51 7 



Fogos Idades N O da gte. 

Quiteria Ribeyra mer. do do. 24 518 
101 Salvador Luiz 69 519 

Joanna Pires mer. do do. 30 520 
102 Joeqm. Anto. Cazado Com 

escrava 25 521 
103 Bonifacio Xer. .i 522 

Ma. Floripa mer. do do . 29 523 
Franco fo. 10 524 
Demetrio fo. 7 525 
Joaqm. fo. 

- 
3 526 

Domingas fa. (Mltra. 12 527 
Florinda fa. 1 aiiuo 2 8  

104 Franco. Cubas Soldo. Auxiliar 32 529 
Maria Leite mer. do do. 30 530 
Angelo fo. 7 531 
Joaqm. fo. 5 532 
Antonia fa.  S 533 
Maria agregada Soltra. 15 534 

105 Joaqm. Cubas Soltro. 25 535 
106 Ignco. de Carnargo Soltro. 

Soldo. Auxiliar 50 526 
Mel. Delgado agregado Cazado 60 537 

107 Ignacio de Miranda 57 538 
Izabel Fernandes mer. do do. 53 539 
Antonio fo . Soltro. 20 540 
Manoel fo. Soltro. 10 541 
Franco. fo. Soltro. 13 542 

108 Monica viuva 33 543 
Salvador fo. 10 544 
Anna fa. Soltra. 18 545 
Elena neta da da. asima 1 anno 510 

109 Getrudes Soltra. 28 54; 
Antonio fo. Soltro. 14 548 



Jose fo. 
Franco. fo. 
Joaqm. fo. 

110 Izahel Pedrosa Soltra. 
Maria Joanna Soltra. 
Izabel Sobra. Soltra. 
Ignca. agregada Soltra. 

111 Albano Delgado 
Ma. da Rocha mer. do do. 
Felix fo. Soltro. 
Anna fa .  Soltra. 
Anna fa . Soltra . 
Manoel fo. Soltro. 
Polinario fo. 

112 Mariano José 
Getrudes da Rocha mer. do do. 

113 Lucas Leme da Sa. 
Ursulla Ribeyra mer. do do. 
Anna fa .  Soltra. 
Maria fa. Soltra. 
Anna Exposta 

114 Thereza Ma. viuva 
Felisberto fo.  Soltro Auxilar 
Manoel fo. Soitro. 
Anna fa .  

115 João Roiz. Gomes 
Anna Machada mer. do do. 
José fo. Cazado Soldo. Auxiliar 
Ma. Clara mer. do do. 
Ma. fa. Soltra. do do. asima 

116 Simão de Siqra. Pires 
Catharina Cardoza mer. do do. 
Catharina exposta 

Idades 

10 
8 
5 

72 
67 
52 
7 

72 
66 
40 
38 
25 
12 
11 
32 
26 
70 
60 
35 
40 
5 

54 
16 
13 
11 
53 
59 
22 
20 
16 
80 
30 
8 

N . O  da gte. 

519 
5.50 
551 
552 
553 
55 
535 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
562 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
573 
576 
577 
578 
579 
580 
581 



Fogos Idades N da gte. 

Ma. Machada viuva Sogra 
do do. 80 582 

Rita agregada viuva 40 583 
Caetana fa. So1h-a. 14 584 
Getrudes fa. Soltra. 12 5x3 
Benedito fo. 6 5% 
Quiteria agregada cazada 80 587 
Figenia fa. Soitra. 16 5W 
Ma. fa. 3 589 
Faustino fo. Soltro. 14 590 

117 Gaspar de Godoy Soldo. Au- 
xiliar 60 591 

Anna Ma. mer. do do. 38 . 592 
Joaqm. fo. SoLtro. 13 5Y3 
José fo. Soltro. Soldo. Auxiliar 12 594 
Salvador fo . 7 595 
Franco. fo. 6 596 
Maria fa . Soltra . 14 597 
Anua fa. 11 598 
Tiadozia fa. 5 599 
Roza fa.  3 600 

118 Anto. Machado Soldo. Auxiiiar 25 601 
Josefo nla. mer. do do. 25 602 
Anna fa. 1 anno 603 
Ignco. Ferra. Soltro. cunhado 

do do. Auxiliar 18 604 
Getrudes Soltra. Irmã do do. 16 605 
Ma. Soltra. tamhem do da. 14 606 
Vicente Irmão 11 607 
Anna Irmã 8 608 

119 Jeronimo Alz. de Crasto 50 609 
Maria das Neves mer. do do. 49 610 

120 Franca. de Jesus Soltra. 70 611 



Fogos IdaJes 

Caulerina do Rozario Soltra. 
Irmã 50 

121 Jos6 Raiz de Freytas 63 
Anna Pires nier. & do. 65 
Anna exposta Soltra. 13 
l7itoria agregada Cazada 40 
Thomaz fo. 8 

122 Jeronimo Nogueira 56 
Josefa Ma. mer. do do. 10 
Marselia de Morais viuva 72 
Genoveva fa. da da. 30 
Franco. neto da da. Marsella 3 

123 Jose Pera. 56 
Tereza de Jezus mer. do do. 46 
Antonio fo. Soltro. 25 
Tereza fa. Soltra. 18 
Catherina fa. Soltra. 16 
Franco. fo. 8 
Jos6 neto do do. asima 6 
Manoel neto do do. 4 

124 Donungus Alz. Ramos 40 
Maria de Jezus mer. do do. 33 
Anna fa. Soltra. 15 
Maria Ia. 4 
Franca. Soltra. Irmã da da. 

asima 22 
Florencia exposta 8 

125 Domingos Leme da Sa. 42 
Antonia Rodrigues mer. do do. 30 
Anna fa. 8 
Bernardo Filho 5 
Maria fa. 2 

126 Antonio Pires 48 

547 

N.' da gta 



Josefa Leme mer. do do. 
Salvador fo. 
João fo. 
Felisberto fo . 
Justina fa. 
Roberto exposto 
Rerxol da Cunha 
Anna de Souza mer. do do. 
Gabriel fo. 
Franw. Frz. Soldo. Auxiliar 
Roza Leme mer. do do. 
Naria ia .  
Joáo Barreto 
Anna Franca. mer. do do. 
Franca. fa. exposta 
Joáo Raiz. Azeredo Soldo. 

Auxiliar 
Catlierina Pimenta mer. do do. 
Feliciano fo. Soltro. Soldo. 

Auxiliar 
João fo. 
Anna fa. Soltra 
Maria fa.  Soltra. 
Eswlastica de Godoy viuva 
Franco. fo. Soltro. Soldo. 

Auxiliar 
Joaqm. fo. 
Anna fa.  Sollra. Sobra. 
Anna Ma. da Silva. viuva 
Ignco. fo. Soltro. 
Tereza fa. Soltra. 
Jozé Cacdozo Soldo. Auxiliar 
Anna Ma. mer. do do. 

Idaies N o  daste .  

40 643 
7 M4, 
6 645 
4 646 
2 647 
1 anno 648 

31 649 
26 650 
1 anno 651 

27 652 
28 653 
2 654 

55 655 
26 656 
2 657 



Joaqm. io. 
Getrudes fa .  
Anna fa. 

134 João da Costa Guimres. 
Ignoa. Leme mer. do do. 
Veronica agregada Soltra. 
Benta agregada Soltra. 
Josefa agregada Soltra. 
Domingas agregada 
José agregado 
Elesbáo agregado Soltro. 

135 Anto. de Siqra. Soldo. Auxiliar 
Andreza Franca. mer. do do, 
Roza f a .  
Manoel fo. 
Sicilia fa. 
Alayxer. fo. 
Getsiides fa.  

136 Domingos dos Santos Soltro. 
137 Ignca. Riheyra Soltra. 

Mana fa. Soltra. 
Anna fa. 
I\lanoel fo. 

1% Franca. Deliria viuva 
Maria fa. Soltra. 
Catherina fa. Soltra. 
Anna fa.  Soltra. 
Izabel fa. Soltra. 

- Maria Ta. Soltra. 
Perpetua agregada Cazada 
Florencia fa. da da. 
Phelippe fo. da da. a4ma 

Soltro. Soldo. Auxiliar 

Iiiades N . o  da gte. 

6 673 
3 674 
1 anno 675 

70 676 
50 677 
30 678 
25 679 
20 680 
4 681 
6 682 

30 683 
45 684 
30 685 

9 686 
7 687 
.5 6% 
3 689 
2 690 
80 691 
40 692 
24 693 
6 694 
5 69.5 

71; 696 
40 697 
39 698 
3ii 699 
3i  i00 
29 701 
30 702 
40 703 



Fogos Iãades N.0 da =ta 

139 Btacia Leme viuva 40 705 
Ma. fa. Soltra. 32 '7% 
Anna Soltra. fa. 30 707 
Tereza fa. Soltm. 28 708 
Franca. fa. Soltra. 2u 709 

140 Jeronima Pedroza viuva 59 710 
Anto fo. Soltm. 14 711 
Manoel fo. 12 713 

141 Felisùerto Cabra1 Soldado An- 
~ i l í ~ r  n 713 

Ama Maria mer. do do. 25 714 
Manoel fo. 4mas. 715 

142 Izabel Aloangella viuva 55 7'l6 
143 João de Morais Soldo. Auniliar 40 717 

Costodia Roiz. Borges mer. 
do do. 20 718 

Ama agregada 8 719 
Calherina fa. do do. asima 4 720 

124 Ursula da Cunha Soltra. 40 721 
José fo. 12 722 

145 Ignca. fa. 'Soltra. 15 723 
Domingos Teyxra. 64 724 
Leonor de Siqra, mer. do do. 59 726 
Domingos fo. Soltro. Soldo. 

Auxiliar auzte . 21 726 
Jose fo. Soltm. 16 727 
João fo. 14 728 
Manoei fo. 11 7.29 
Anua fa. Soltra. 20 '130 
Getrudes exposta 8 731 

146 Maria Correa Soitra. 39 732 
João fo. 15 733 
Jose fo. 6 734 



Fogos Idades 

Getrudes fa. Soltra. 17 
Franco. fo. 6 
Anna fa . 12 

147 Esteváo Luiz Sardinha 63 
Veronica do Prado mer. do do. 3.3 
Phelippe fo. 10 
João fo. 8 
Pedro fo. 4 
José fo. 3 
Maria fa. Soltra. 16 
Angela fa. 9 
Getmdes fa. 7 

147 Fogos - 
João Pera. da Sa. 

Este recenseamento sem data parece ser de 1773 
confrontando-se com o de 1776. 
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LISTA GERA], 

de todos os Povos, homens, e mulheres, auxiliares de 
pê, e de cavalo, e suas idades, do destrito desta Cidade 
de Sam Paulo pertencente ao Capm. da Ordenança dela 

O Capitão Illor 

~ c g ' o a  Idades N.. da Ete. 

Manoel de Olivra. Cardozo 64 1 
1 D. Manoela Angelica de Crasto 

mw . 56 2 
Antonio de Oliveira Cardozo 

subro. Soltro. 15 3 
Escolastica Solteira, cega agr. 50 4 

O Sargento Mor 

Lopo dos Santos Lara 



Fogos Idades NP da gta 

Filhos 

2 Joaquim José dos Santos Alfe- 
res de Cavalaria, e mercador 6 

D. Gerirudes blerildes 7 

Alexandre, cazado 8 

O Capitáo 

Antonio Francisco de Sá, mer- 
cador 43 9 

Catha~ina Maria de Olivra. 
mer. 38 10 

Filhos 

3 Jozé Manoel, caixeiro, e Auxi- 
liar de p6 16 11 

Maria 6 12 
Gertrudes 3 13 
Luis 2 14 

O Alferes 

4 José Pinto Gomes, mercador 15 

RUA DIRRITA - 

João Te10 Xer. de Souza 44 
5 Leocadia Violante mer. 24 



Idades N.0 da gta 

Filhos 

Manoel 6 18 
Antonio 3 19 
Maria 1 20 
José Aives Ferreira fundidor da 

Fundição 36 21 
Maria Thereza mer. 28 22 

Filhos 

6 Antonio 
Joaquim 
Francisco 
Joaquim 
João 

7 Domingos Fernandes Lima mer- 
cor. auxe. de Cavo. 

Josefa Maria de Olivra. mer. 

João da Sa. Borges mercador 
8 Domingas de Jezus sua may 

Gertrndes exposta 

9 Bernardo Luiz do Rego, merca- 
dor auxe. de pé 

Antonio Pinto da Sa. aune. de 
Cavo. vendro. 3n 34 

Maria Tiiereza mer. 25 35 
% 



Filhos 

Fogos 

10 Manoel 
Roza 

Idades N.0 da gte. 

r;' 
g, *: 
t 

Joaquim José da Sa. auxe. de pe 27 38 
11 Maria Joaquina mer. 25 39 

José filho 1 40 

Felix Fernandes STianri, carcero. 32 41 
Anna Antonia da Concam. mer. ,V 42 

Filhos 
12 Silverio 6 43 

Angela fa. 12 44 

13 Escolastica Maria de Matos 
viuva 50 45 

Manoel da Fonea. Alfaiate 
pardo 60 '16 

Mana mer. 50 17 
Filhos 

14 Manoel da Fonca. 30 48 
M,anoel W 49 
Maria cazada o marido ame. 34 50 

Antonio Garcia da Sa. 61 51 
15 Joana Duarte de Olivra. mer. 30 32 



Joaquim 
Anna 

Filhos 

Idades N.0 da =te. 

3 53 
10 54 

João Dias Cerqra. Tezro. dos 
Auzentes 15 55 

Anna Maria da Silva mer. 39 56 

Filhos 

16 Mariana 
Gertrudes 
Bento 

O Ldo. Francisco Coelho Ayres 
- Butiero. 51 60 
Joana Batista mer. 40 61 

17 José exposto, Portabandra. au- 
xe. de pe 19 62 

Francisco agr. pardo 20 63 
Francisco 8 64 

I 
O Dr. Luiz de Campos 70 65 

18 Maria de Lima mer. H) 66 

19 Manoel Alz. Tosta, veridro., e 
sobro. 45 67 



Bogoa Idades N.0 da gta 

20 Maria da Rocha parda 50 68 

21 Anna Maria da Nunciasão, ca- 
zada o marido auze. 34 69 

22 José Rodrigues Tavares, estu- 
dante tonsurado 25 70 

Joaquim Roiz. auxe. de pe, car- 
pintro. 26 71 

Brigida Joaquina mer. 20 72 
Maria Aiz. Sogra viuva 40 73 

23 João Paulo auxe. de pe, e 
Cunhado do do. e ferrador 23 74 
Joaquim Ir. 12 75 
Manoel Ir. 10 76 

D. Viuva Angela Vra. 90 77 
24 Luiz exposto 6 78 

Joaquim Joz& de Almda. Alfe- 
res de auxe. de pe 38 79 

Maria Francisca mer. 32 80 



RECENSEASIESTGS 

Filhos 

Josb 
Antonio 
Nieolao 

25 Sebastiana 
Joaquim 
Francisco 
Maria 
Mmoel 

Idades N.Oda gte. 

12 81 
10 82 
8 83 
7 EM 
5 85 
3 86 
1 87 
3 mes. 88 

Antonio Pinto Franco 52 89 
26 Ursula Maria mer. 45 90 

D. Maria da Nunciasão orfã do 
defunto Franco. Pinto do Rego 26 91 

D. Jacinta Angelica Ir. educan- 
da em S. Thereza 16 92 

27 Agregados 

Manoel Antonio Barreto feitor 22 93 
Antonio Ribro. da Fonca. feitor 55 !M 
Alexandre de Souza Sobra1 48 95 

Tbome Rabelo Pinto viuvo 74 90 



Filhas soltras. 

FOEOS Idades N.0 da gta 

Francisca Veloza 28 97 
28 Gertrudes Maria 28 98 

Escolastica Eufi-osina 25 93 
Escolastica Mertildes a-. 18 100 

Jost. Antonio da Sa. Capam. au- 
xar. de acavalo 42 101 

Maria da Concam. mer. 36 102 

Filhos 

Jozé alejado 
Joaquim 
Francisco 
Maria 

29 Anna 
Antonia 
Escolastica 
Valeriana 

Agregados 

Reatris Leoniza cazada marido 
auze. 26 111 

Joaquim hlariano fo. em caza 
de Josb Alz. 11 112 

Angelo Vra. da Maya pardo 32 113 
Maria Gertrudes mer. 19 114 



Idades 

Miguel Alz. Soltro. 42 
Izabel Domingues tia 73 
Thereza de Jezus 70 

30 Joana de Jezus 68 
Maria do Pilar 45 
Anna Custodia 28 
Thereza de Jesus 34 

Francisco Xer. da Silva 
Anna Maria Xer. mer. 

Filhas 

31 Joana 
Escolastica 
Rlarianna 

Maria Ribra. Dias viuva 

Filhas 

32 Francisca 
Ursula 

Rfaria da Asumpsão viuva 

Filhas 

33 Maria Roza 
Angela parda 

i 

N.' dagte. 



562 DOCGME.IPIOS 1 ~ r n ~ ~ s s . m ~ ~ ~  . Ca 

Fogoa Idades N.-da gta 

Antonio de Freitas Branco Al- 
fes. da Ordna. de Caguassu 60 1.13 

Esmlastica Maria da Sa. mer. 50 131 

Filhos 

34 Zacarias estudante tonsurado 20 135 
Manoel Joaquim 10 136 
Ilena 30 137 
Gertrudes 18 138 
Domieiana lfi 139 

Thomaz Frra. Lustoza, pardo, 
alfaiate 47 140 

Rita Maria mer. 41 141 
* 

Filhos 

Francisco 8 142 
35 Anna 8 mes. 143 

JozB enteado soltro. auxe. de pé 2!2 144 
Angela soltra. 20 145 
Maria da. 16 146 

Agregados 

Simplicia viuva 40 147 
Manoel filho auze. 18 148 

m o s  

Thereza Saltra. 15 149 
-* Florencio soltro. 8 150 

Joaquim 2 151 
i 3 Anna 5 152 

i 

E 



Fogo8 Idades 

36 O Guarda mor Andre Alz. da 
Sa. SoHro. 60 

37 Amaro Antunes, mercador Sol- 
tro. 47 

Francisco mulato, agr: 10 

Joee Francisco Guimes. cego 62 
Escolastica Maria da Fonca. 

mer. 56 

38 Filhas 

Anna Rita Soltra. 35 
Maria Joachina 26 

39 Manoel Glz. mercador, auxe. de 
pe, soliro. 30 

Antonio Roiz Picanso Alfes. da 
Cavalaria auxe. 47 

40 Maria Pranckca mer. 25 
FraneMeo filho 5 

41 JosB Antonio Rodrigues mer- 
cador soltro. 50 

João Montro. alfaiate pardo 31 
42 Getm&s Maria mer. 16 

Jozé Manoel agr. soltro. 10 



Francisco de Sales Ribro. 
viuvo 90 168 

Filhos 

43 Jozé Francisco fo. cainro. e 
Ajude. de Ordna. 40 169 

D. Anna Francisca mer. 20 170 
Theodora Maria cunhada 40 171 

Mathias Joz6 soltro. 172 
44 Ignrtcio Antonio Ribro. 173 

RUA DE S. BENTO 

Antonio Frz. Nunes 60 174 
Luiza de Camargo mer. 50 175 

Filhos 

45 Maria d e  Jezus 26 176 
,-- Joze de Barros digo Frz . soltro. 20 ' 177 -- Francisea Xer. 21 178 

Custodio Barros, digo Belchor 
Frz . 10 179 

Getrudes soltra. 12 180 

Roza da Ronca. viuva de Igna- 
cio de Barros 70 181 



Fogos 

Maria 
46 Jozé 

Francisca 
Custodio 

Filhos 
- 

Idades N.* da gte. 

24 182 
22 183 
18 184 
12 185 

Manoel Joze de S. Payo 
Mecia da Silva mer. 

Filhos 

47 Manoel Jacinto tonsurado 
Francisco Jozé tonsiirado 

48 Cosoie da Silva Antiines Buti- 
cro. eoltro. 

Gertrudes agieaada 

-- 
Mariana Furqcim soltra. 
Maria Ursula Soares 

49 Aiina Thereza Soares 
Caeiana Joaquina 

Francisco Diiarte do Rego Pin- 
tor auze. 

Mariana Raiz de Olivra. mer. 
50 Manoel iilho 

Angela Roiz. de Olivra. viuva 
a @ .  

Anna Joaquina f a .  



Jeronimo Roiz. cirurgião 50 
51 Maria Potencia Lte. de Morais 34 

Maria Thereza fa.  15 

Anna Maria soltra. 25 
52 Maria Thereza Irmã 23 

Izabel Maria da. 19 

Antonio da Fonca. auzente 29 
Gertrudes Maria mer. 20 

53 Anna fa. 5 
Thomazia parda agr. 30 

Francisoo Montro. de Gouvea 
Capam. acostado de Cavala- 
ria auxiliar, e mineiro 65 

Lucrecia Leme 58 

54 Joaquim Ferra. pardo 18 
Joaquim Jozt5 de Gouvea Ca- 

zado 35 
Marilis mer. 45 

O Guarda mor Manoel Joaquim 
de Toledo 50 

Maria Furquim mer. 40 



Filhos 

55 Manoel 20 
Joee auzente 18 
Francisca 20 
Gertnides cazada o marido 

auze. 22 

Agregados 

Franeisoa de Paula 12 
Maria 11 
Domingos pardo soltro. 19 

Luiz Pera. de Macedo mercador 72 
56 Anna Maria mer. 45 

Joaquim Pera. dos Santos en- 
teado auze. 28 

Anna Joaquina wltra. agr. 25 

57 Amaro Domingues cazado a 
mer. auze. vendm. 30 

Antonia Luiza viiiva 34 

58 Joz6 
Maria 
Anna 

N.0 da gte. 



Posos Idades N.0 da =ta 
1 

João da Silva Machado auxe. 
de acavalo 40 234 

Thareza Maria mer. 24 235 

Fiihos 

59 Manoel 
Lourenso 
Paula 
Francisca 

Lazam Roiz. Piques 
Roza Maria de Jesus mer. 

Filhos 
I 

Mathias 
Polinario 

60 Ignacia 
Anna 
Joanna 
Thareza 
Maria 
Lourenso agr. soltro. 

61 Antonio Francisco Barruel Ca- 
pam. de auxiliares de pe 40 230 

Agregados 

Josefa soltra. 36 2.71 
Anna soltra. 25 252 



Filhos 

B0E08 Idades N."a &a 

HipoEto 7 253 
Antonio 4 254 

D. Angela viuva do defunto Ca- 
pam. hlathias 40 255 

Agregados 

Ignaeia mulata forra soltra . 38 256 

62 Jaze 
Reginaldo 
Felisberto 
Antonio 
Liberata agr. da Aldea 

Francisco de Canthaneda 
Rita Tliareza mer. 

Filhos 

63 João soltro. 
Felisber to 
Manoel 
Manoela 
Roza 



Fogos Idades N.O da =te. 

64 Jozé Pera. Moraes soltro. c au- 
xiliar de acavo . 40 269 

Paula Montra. soltra. 65 270 

Filhos 

65 Jozé soltro. 
Marcelina 
Anna 

66 Bonifacio soltro. operario 34 274 

67 Angela Roiz viuva 52 275 
Francisca Xer. da Lus fa. soltra. 20 276 

68 Ama do Sacramento soltra. 25 277 
João Alz. solteiro 14 278 

Thareza Maria de Matos viuva 50 279 
69 José filho sollro. 12 280 

Francisco Andre. Corra. soldo. 
auxe. de pe 26 281 

70 Escolastica Pires mer. 28 282 

71 Anna Maciela soltra. 30 283 
José da Silva Oliveira 23 2tM 



Fogo. Idades N.0 da gta 

Felisberta Joanna de Andre. 
mer. 20 285 

72 Anna soltra. 25 286 
Slanoel preso forro 20 287 

MatheuPFerra. Machado soltro . 20 288 
73 Brigida dos Santos Ir. 18 289 

Thimotia Barbosa May 41 290 

Roza Maria da Asumpsão sol- 
tra. 35 291 

Anna fa.  soltra. 15 292 

Agregados 

74 Thereza Maria de Jezus 50 293 
Joaquim s o l h .  5 294 
Joaquim Zacarias forro 6 295 

Thareza Maria de Jezus soltra. 19 296 
Francisco Xavier soltro. fo. 3 297 

José Frz. Frra. 20 298 
76 Duarte Francisco 25 299 

Domingos Frra. auxe. de pe 53 300 
Anna Maria mer. 30 301 

C'-.. , , 
L-. . . . . 7 -  - - , , ,, --. Jl >.: ~ ? !  ' ,  ~ 2 - :  ', 

Filhos 

Domingos 
Maria 



Fogos 

77 Frareisco 
José 
Anna 
Alexandre soltro . 

Idades N.0 da gta 

5 304 
3 305 
1 306 

15 307 

Roza Maria da Prezentasão 
viuva 60 308 

Filhos 

Anna Jacinta 25 309 
78 Joáo Bernardes auze. 20 310 

Joaquim Soares 18 311 
Francisco 15 31 2 
Maria Rita 16 313 

79 Manoel José Cirurgião cazado 
a iner. auzente 30 314 

- = - Joarpiin Frra. Alfes. de Ju- 
quiri, auze. no Rego. de 
Curi tiba 45 315 

80 Izabel da Sa. mer. 40 316 

Filhos 

Maria 
Gertrcdes 
Cirsul2 
3050 auzente 



Fogos Idades ?i.* da gta 

hlanoel tonsurado 14 321 
Sebastião 11 322 
Francisco 9 323 
Lourenso 7 324 

Jozé Correa Leite 35 325 
Anna Maria de Oliveira mer. 34 326 

Ruberto da Rocha, aiixe. de 
acavo. 34 327 

Gertrudes de Oliwa. mer. 39 328' 

82 Carlos 
Angela 

Jozefa de Almda. viuva 64 
Anna Maria fa. o marido auze. 30 

Bento Jorge auxe. de acavo. 
Izabel da Vizitação mer. 

Filhos 

Francisco 
Joaquim 
Ursula 
Gertrudes 

84 Antonia 
Margarida 



Fosos 1daae~ N.0 da gte. 

Catharina 3 341 
Quiteria 2 342 
Antonio Corra. Dias genro au- 

xe. de pé 23 343 
Anna Esmeria mer. 19 344 
Francisca Mendes subra. 25 345 

Jozefa Corra. viuva 50 346 

Filhos 

85 Ignacia 24 347 

Thomazia Maria soltra . 
86 Camilio fo. 

Pelonia Leite viuva 
Francisco fo. 

Manoel Barboza 
88 Clara de Souza 

89 Anna Marja viuva 
.Jose da Silva pardo 
Gertnides Maria mer. 

Filhos 

90 Joaquim 
Gertrudes 
Maria 



Idades 

Boaventura dos Santos pardo 
soltro. 20 

J o d  da Siiva do Amara1 70 
Anna Mana mer. 40 

Filhos 

Anna Maria 17 
Gertrudes 12 

92 Maria Francisca viuva 

Luzia de Olivra. viuva 
93 Martha Pinhra. Va. 

Francisco fo. 
C 

Pedro Fre. de Vascocceios 
Maria Lourensa mer . 

Filhos 

Anna 
94 Joaquina 

Maria 
Gertrudes 
Josef a 

RUA DA BOA VISTA 

Andre Glz. alejado 
95 Joanna Corra. mer 



Fogos ~ d a d e s  N.O da gte. 

Anna Buena de Camo. 50 378 
Agregados 

!X Blaria Bnena 
Bento BIanoel exp. 

97 João Baptista estude. surdo 35 381 

98 Anna Josefa parda Soltra. 32 382 
Antonio fo. 7 383 

99 Izabel Inacia parda 30 38.1 
100 Gregorio da Sa. pardo soltro. 42 385 

101 Anna Eufrazia solteira parda 20 386 

João da Costa 40 387 
102 Thareza Maria mer. 38 388 

Francisco de Paula fo. 10 389 

103 Bernarda Maria soltra. 20 390 

Maria da Asensão soltra. parda 30 391 
Leonor Alz. de Siqra. viuva 40 392 



Bwos 

104 Mariana 
Maria 

Filhas 

Idades N.'üacta 

16 393 
6 394 

105 Escnlastica da Sa. soltra. 30 395 
Maria fa. 6 396 

106 Maria Antonia soltra. 25 397 

Pedro dos Santos pardo 30 398 
Rita Antonia mer. .W 399 

107 ManoeI 7 400 
Maria 6 ms. 401 
Bartholameo dos Santos Pai do 
do. asíma 70 402 

108 Maria Leite Soltra . 20 403 

109 Jeronima Maria soltra. 24 404 
Candido fo. 4 405 

José da Silva Leite 39 406 
110 Vitoria Maria mer. 40 407 

Gertrudes exposta 5 408 



578 DOCUMESTOS INTERESSANTES 
.- 

Fogos Idadea 

111 Antonio Rou do Prado auxi- 
liar de acavo. 37 

Anna Maria mer. 26 

Filhos 

José Raiz 
Joaquim 

Gertrudes Maria cazada o ma- 
rido soldo. pago 20 

112 Gertrudes fa. 3 

João Roiz Pinto 35 
Anna da Concam. mer. 30 

Filhos 
Antonio 14 
Jos6 12 
Anna 10 
Gertrudes 7 
Francisco 3 

N.0 da gta 

Josefa Alves de Godoy viuva 60 
Escolastica Pires de Oliveira fa. 30 

115 Escolastica Maria de Cùbas 
soltra. 28 

Antonia Subra. 20 



FOPOs IdBdes N.0 da gte 

Pedro Miz . viuvo 70 426 
116 Anna Maria fa. 30 427 

Manoel Miz. fo. auxe. de pe 20 428 

João Francisco de Abreu sol- 
do. auxe. de pe 35 429 

Eufrazia mer. 20 430 

Filhos 

117 Anna 
Joaquim 

2 431 
6 ms. 432 

Enrique Aiz. da Sa. 60 433 
118 Maria Pra. mer. 58 434 

Francisoo Xer. fo. auxe. de pe. 30 435 
Joana Antonia da Concam. 

viuva 40 436 
119 Thareza de Jezus Irma 3 437 

RUA DO ROZARIO 

120 Manoel Antonio de Carvo. 
soltro . 25 438 

José Antonio da Sa. auxiliar 
de Cavo. 25 439 

Rita Maria mer. 30 440 



Filhos 

121 Ivlsnoel 
Maria 

Bartholameo Pinto auxiliar 
de pe 28 443 

Izidoria Camela May 50 444 

Filhos desta 

122 Joaquim aoltro. 
Gertrudes 
Maria 
Rita 
Francisco subm . 
Maria agr. 
Gertrudes 

Salvador Frz. de J e w  
123 Joana Raiz mer. 

12.2 Jose de Almda. preto 
João da Sa. Pontes auxiliar 

de acavo. 
Maria Aiz. de Jesus mer. 

Filhos 

José auxe. sottr,~. de pe 17 457 
Francisco 11 458 
Joaquim 6 459 



125 Anna 
Maria 
Antouia 
Gertroèes 

126 M a w e i  Ferra. soltro. 66 

Antonio de Am. Mu- 
vQ, capam. auxiliar de aea- 
vale 23 

Joaquh Floriano fo. 6 

Aniia 19 468 
T d a  eazada o marido ame. 18 469 
Joaquim Mariano exp. admi- 

t idoasé  12 470 
12i M s n d  e-. . 7 471 

128 Perpetua 
Ilena 

Filhos 

Jose 



Jose da Costa Vale auxiliar 
de pé 41 

Maria Francisca mer. 26 

Joam 
Anna 

129 Josi: 
Manoel 
Joaquim 
Francisco 
Eufrazia agr. 

Jose VenceslBo 30 
Izabel Maria mer. 19 

130 Maria fa.  1 
Antonio agr. 8 

131 Antonio Nunes 52 

O Teue. João da Silva Macha- 
do auxe. de acavalo da 
Compa. de Jundiahy 50 

132 Ricarda Eufrazia mer. 48 

Leandro 
Francisco 
José 



Agregados 

Poeoe Idades N.. da gta 

Pasma preta 30 496 
Florencia mulata 44 497 

Filhos 

Anna 
Francisca 
Joaquina 
Manoel Soltro. 
Maria 
Maria forra 
Antonia f a. 
Ignacio Soltro. 

Jorge Morra. Garcia viuvo 48 506 - 
. . ~ ~. 

'?  , .- , - .  / . , ,  . I . . . :  
., . . . 

Filhos 

133 Francisco 
Gertrudes 
Maria 

Salvador Peres de Lima 40 510 
Izabel Nunes mer. 24 511 

Fiihos 

134 Antonio 
Francisco 
Antonio 

135 Salvador de Godoy Mora. soltro. 40 515 



TRAVESA PARA O COLEGIO &a. 

Fogo8 Idades 

Agostinho Delgado viuvo 53 

Fiihos 

Francisco 
Anna 
Caetana 
Pulqueria 

136 Maria Gerirudes 
Gertrudes 
Joachina 
Rudesinda 

135 Angela de Siqueira 80 

Custodia de Tolo. viwa 70 
Quiteria ía.  cazada o marido 

soldo. voluntario 23 
lã8 Anna Agr. M 

Maria 5 
Gertnides 7 

' Marianw 11 
Floreneia 22 

N.0 da gte. 

516 

139 Vicente Frra. 50 533 

Anna Dias viuva parda 38 534 



Filhos 

FOZOS 

Rita 
140 Ignes 

Francisca 
Maria 
Gertrudes 

Idades 

20 
18 
10 

' 8  
5 

Antonio Manço operario 
Izabel Maria irmã 
Be~mardo 
Anna 

141 Joaquim } Discipulos 
Leandro 

Jozc exposto 6 546 

Quiteria de Godoy viuva 40 547 
Ignacio Fo. auxe. de pê. 20 548 

142 Maria 17 549 
Roza 14 550 
Gertrudes 12 551 

Clara Mana viuva parda 30 552 

rilhos 
143 Francisco 7 553 

Joaé 5 554 
Joaquim 3 555 



H.ogos 

Antonio Montm. 
Monka de Passos mer. 

Filhos 

Joaquim Sacristão da Sé 
Francisco 
Anria 
RIanoel 

144 Paulo 
João 
Jozé 
Ignacio 
Gertrudes 
Joaquim 
Maria 

Joze Pinto de Crasto 60 569 
145 Thereza Maria mer. 50 570 

146 Amaro da Fonceca pardo 4$ 571 

Joze Duarte auxe. de pe. 27 572 
Ursula Maria mer. 22 573 

Filhos 

147 Joaquim 
Maria 
Joze 



1.0608 Idades 

O Dr. João de S. Payo Pxto. ca- 
zado mer. auze. 56 

O Dr. Franco. Joze fo. 29 

Expostos 

118 Antonio auze. 19 
Maria 19 
Anna 15 

João Corra. da Silva Cirurgião 35 
Angela mer. 25 

Filhos 
149 João 8 

Rafael 5 
Maria 4 
Gertrudes 2 

150 Domingos Coelho pardo 50 588 
Manoel Soltro. 40 589 

151 Maria forra., preta 50 590 

João Garcia auxe. de acavo. 39 591 
Anna Maria Buena rner. 36 592 

Filhos 
152 Manoela 4 593 

João 2 591 
Francisco 1 595 



WSOJ Idsdeo 

Pedro Pinto do Rego pardo 38 
153 Theodora Maria mer. 22 

Antonio exp. 1 

Joana parda cazada forra, O 

marido esero. 20 
I54 Antonio fo. 3 

155 Anna Maria Soltra. 19 
Geutrudes Maria 18 

Antonia Maria Pinta viuva 42 

Filhos 
Francisco auze. 

156 João 
Antonio 
Manana 
Maria 

Leonor Garcia de Siqra. viuva. 50 

Filhos 

157 Salvador Nardes 21 
Thereza Maria 24 

PATEO DA SE' 

158 Antonio Feruandes outro. soltro. 40 - 
Ignacio Antonio de Almda. 

Thene. de auxes. de Cavalo 59 



Fogos Idades N.. da gte. 

Ignacia Maria mer. 39 614 
159 Francisco fo. 14 615 

Maria da Lus 
cunhados 

48 616 
Rita Eufrazia 29 817 
Bernarda agr. 19 618 

Jozé Antonio de Uacerda 
Thene. de auxes. de Cavalaria 49 619 

160 Francisca de Almda. Paes mer. 60 620 
' Joaquina exp. 3 621 

Manoela agr. 11 622 

Manoel Francisco de Me10 70 
Maria Ferras mer. 59 

161 Francisco Xer Fo. tonsurado 22 
Mariana fa. 26 
Quiteria fa. 21 

RUA DA QUITANDA 

Franco. da Costa Pera. Requiáo 
Sargto. da Ordença 33 

Antonia Maria mer. 21 

Filhas 
162 Anua 3 

Maria 1 

Antonio Alz. de Crasto pardo 40 
163 Jozé agr. pardo 17 



Fogas Idadea 

Jozé Mendes da (Costa Alfes.. 
auxe. da Cavalaria 30 

164 Anna Maria mer . 25 
Anastacia f a .  10 

Maria Pedroza viuva 50 

Filhos 

165 Maria 20 
Jacinta 18 

Netas 

Franca. 9 
Esmeria 8 

166 Matheus Jozé Botelho Mourão 39 

16V Leonardo de Aro. e Aguiar 
auxe. da cavalaria 35 

Blanoel JozB Gomes Sargo. mor 
da Va. de Mo@, Cuasu o u  
Mirim 40 

Jozefa Maria mer. 46 

Filhos 

Ignacia 24 
Francisco tonsurado 22 



Fogos Idades 

Maria. 
168 Manoel 

Joaquim 
Anna 
Gertrudes 
Angela 

169 Antonio Alz. dos Reis auxiliar 
da Cavalaria 36 65.4 . 

170 Francisco Pera. de Aro. auxi- 
liar da Cavalaria 26 655 

171 Felipe da Concam preto forro. 40 656 

- 172 Manoel Jozé Roiz auxe. da Cava. 28 657 

173 Calisto de Faria Valadares au- 
xe. da Cava. 25 658 

Antonio Joze Pinto Ajude. da 
Ordença. 40 659 

174 Maria Frz. mer. 26 660 

Domingos 10 661 



Hieronimo de Crasto Guimes. 
Sargento mor da Va. de S. 
João da Atibaia 60 662 

173 Angela mer. 40 663 
Manoel Joze de Alamcastro Ca- 

pam. de auxes de pê 32 664 

176 Antonio Gomes Machado auxe. 
de acavo. 55 665 

177 Antonio Alz. de Almda. 67 666 
Anua Vra. mer . 40 667 

Filhos 

Maria 16 668 
Maria 12 669 
Escolastica 9 670 

178 Francisco de Andre. auxe. de 
Cavo. 40 671 

Manoel de Faria Couto 60 672 
Ignacia do Espirito Santo mer. 40 673 

Filhos 

Gertrudes 2% 674 
Jozé auxe. de pê, e ceisro. 15 675 
Francisco 11 676 
Ignacio 6 677 



Fogos Idades 

179 Manoel 
Lourenço 
Anna 

Joaqm. Xer. auniliar de pê 38 
Clara Maria mer. a5 

Filhos 

180 Anua 7 
Isabel 6 
Maria 2 

181 Joze F&. dos Santos auxe. 
de p& 21 

182 Domingos Guedes auxe. de 
acavo. 50 

Manoel Txra. Coelho Aif- 
de auxe. de pê da Prega. da 
Concam. 40 

Gertrudes Paturnilha mw. 30 

183 Jacinto 
Vicente 
Maria 
Anna 

Sebastião Txra. 66 
184 Roza Eufroeina mer. . 3 0  



Bogos I h d e s  

Bento Pra. pardo 40 
Anna Pra. mer. 36 

Filhos 

185 Anna 
Caetana 
Jeronimo 
Pulinario 

Filhos 

Bento Ribro. de Araujo 56 
Maria Mendes de Morais mer. 58 

Joaquim tonsurado 
José tomurado 

186 Manoel 
Anna 
Gertrudes 
Francisca 

187 Maria da Silva viuva 

Manoel de Jezus Pra. 
Ignacia Ribra. mer. 

Filhos 

188 Gertrudes 
Francisco 



RECENSE~NENTOS 595 

Fogos Idades N.0 da gta 

189 Antonia Canthanade cazada 
marido soldo. pago 20 715 

Rita fa. 1 716 
190 Antonio Leite Pamplona 61 71 7 

191 Felix Miz auxe. de pê 26 718 

TRAVESA 

Salvador Francisco auxe. de pê 28 719 
Anna Maria mer. 22 720 

Filhos 
- 

192 Manoel 6 721 
Antonio 4 722 
Francisco 2 723 

Gertrudes Maria de Crasto viuva 52 724 

Filhos 

Maria 
'Antonio tonsurado 

193 Elesbão arixe. de pê, e mercador 
Anna 
João 
Francisca 

194 Maria de Lara de Siqra. Va. 



Antonio Francisco de Moraes 
auxe. de pê 46 

João Francisco de Moraes ame. 
de p$ Ir. 44 

Maria dos Santos Ir. 48 
195 Anna Maria Ir. 37 

Gertrudes erp. 5 
Mariana exp. 3 
Francisco exp . 7 

RüA PA. S. FRANCISCU 

D. Maria da Sa. Leite viuva 70 
D. Maria Caetana fa. Jé 

196 Maria exp. 1 
Paturnilha f o m  7@ 

Ignacia Maria do Espirito Santo 
va. 40 

197 fgnes Maria 38 
Prancisca parda agr. 7 
Maria Nardes 60 

Ignaeio Jozé de Loyola ausiliar 
de acavo. 39 

1% Maria do Rspirito Santo mer. 14 
Thereza parda agr. 4J 

, 199 Lourenço dos Reis Galvão ca- 
zado no Ro. de Janro. 96 



Gabriel Antunes da Fonca. 44 751 
Maria da Cone-. mer. 40 7'52 

Ubiline 14 753 
Theobaldo 13 754 

200 Gabriel 11 755 
Izabel da Sa. wgra 60 756 
Maria Thareza fa. 30 757 

Expostas 

Francisco 
Francisca 
Gertrudes 

Antonia Pinta soltra. 25 761 
201 Felisberto 4 762 

Antonio 2 763 

Sozi? Velozo Carmo 42 764 
Joam Pedro pardo 38 765 
Anna Francisca mer. 26 766 
Anna FIZ. exp. 12 767 

204 Jozé Leandro auxe. de p& 30 768 

Domos. Raiz. Maya viuvo 51 769 



Filhos 

Ignacia 
Maria 

205 Gertrudes 
Custodia 
Joz6 

Joana da Silva Leme viuva 
206 Antonio Borges agr. soltro. 

Rita de Souza preta soltra. 

Filhos 

207 Monica 
Maria 

Idades 

18 
13 - 
9 
2 

13 

Thareza Pinta soltra. 80 
208 Anna Maria exposta 35 

Felicia agr. 30 
Manoel fo. 3 

209 João Roiz Barros auxiliar de pê 22 
.Catharina de Jesus mer. 18 

Maria de Olivra. parda forra va. 44 
210 Maria fa. 16 

Rita Gomes Preta 60 



'FOROS Idades N.0 da gta 

211 Ambmsio Luis soltro. 54 789 

Roza Ribra. viuva 54 790 

Filhos 
212 Francisco 11 791 

Anna 24 792 
Gertrudes 18 793 

213 Victorina Paes de Ahreu viuva 60 794 
Catharina fa. 22 795 
Mariana Caminha viuva 70 796- 
Thareza fa. 48 997 

A@. 
Ignacia 

214 Manoel 
Margarida 
Liberata parda 

"'Oza }f-. Anna 

Ludovina Mana 
215 Roza fa. 

216 João Ignacio forro soltro. 
Joachim de Toledo 

Ignacio Xer. 
217 Maria de Jesus mer. 



Fogos Idades N.0 d a  gta 

Maria de Freitas cazada e m a  
rido auze. 40 810 

218 Lazaro fo. 14 811 

Ignacio Francisco Lima auxe. 
de pé 40 812 

Ignacia Maria mer. 29 813 

2i8 Maria 
Roza Garces soltra. 

Filhos 

Jozi. 4 816 
Anna , 2 81 7 

Gertrudes Feleciana viwa 38 818 

Filhos 

Joaquim - 220 Joz6 
Francisco 
Anna 
Gertrudes 

Balthmar Roiz Borba Capm. da 
auxes. de a cavo. 47 824 

Escalastica Vra. mer. 40 825 



Filhos 

Fosoa Idades 

Antonio Manoel Aiferes de a 
cavo auxe. 14 

Manoel soldo. auxe. da Cava- 
laria 12 

Carlos 2 
22l Gertrudes 10 

Escolastica 9 
Leonor 7 
Domiciana 5 

Ignacio 
Joaquim 
Anna . 
Francisco 

Antonio de Olivra. Costa Su- 
xautre da Se 

Anna Joaquina Ir. 
222 Escolastica da Nunciação 

Joe exp. 

Joaquim Xer. soltro. 
223 Franca. Corra. may do do. 

Salvador pardo agr. 

(Paulo) da Silva de Olivra. 
Anna de Jezus mer. 



Filhos 

Joz4 
Gertrudes 
Anna Liberta cazada 
Anna soltra. agr. 
João fo. da liberta 
Antonio fo. 
Maria fa. ' 

221 Efigenia fa. 
Francisca fa. 
João Batista pardo agr. 
Antonia de Jeus mer. 

Idades N.0 da gta 

7 846 
24 847 
44 848 
20 849 

7 850 
5 851 
4 852 
2 853 
1 854 

45 855 
30 8% 

Fos. 

Francisco G 857 
Gertrudes 9 858 
Manoel 6 859 
Luzia Pedroza lia mesma caza 

sogra do do. 70 860 
225 Maria Francisca soltra. 40 861 

RUA QUE VAI PA. S. GONÇALO, E SUAS 
TRAVESSAS 

2% Felipe Vaz Lima viuvo 48 862 

227 Blatheus Frz. de Olivra. soltro. 80 863 

Antonia Maria de Jezus soltra. 30 864 



Agregadas 

228 Thareza 
Nicacia 

Idades N.9 da gte. 

Manoel Glz. da Silva Alferes 
da Cavalaria auxe. 50 867 

D. Brigida Roza mer. 50 868 

Filhos 

229 Maria 12 869 
Gertrudes 7 870 
Joze Pra. enteado tonsurado 22 871 

Anua Rlaria da Fonca. viuva 48 872 

Filhos 
Joze 
Maria 

230 Escolastica 
Roza 
Anna 

231 Antonio Alz. 
Patricia forra mer. 
Francisca forra agr. 

Antonio Corra. auxe. da cava- 
laria 

Thereza Maria mer. 



604 D o c u ~ ~ w o s  INTERESSANTES 
I 

Filhos 

FOEOS Idadea N.0 da gta 

232 Manoel 7 883 
Antonio 3 884 
Maria 2 885 
Escolastica agr. 8 886 

233 Gaspar Vas da Cunha auxe. da 
Cavalaria soltro. 43 

Felipe Santiago preto forro 52 
2-34 Germana mer. 45 

Maria Paes sogra 60 

Margarida de Olivra. cazada o 
marido auze. 70 

235 Antonio exp. 18 
Lourco. pardo 46 
Gracia mer. 47 

236 Thereza Narciza viuva 
. ~ 

50 895 
K. 

% 

. . Thareza de Olivra. soltra. 38 896 
237 Escolastica de Olivra. da. M 897 

Joana de Olivra. 25 898 
- ~ 

Caetnco Paes 54 8% 
Gertrudes Maria mer. 37 900 



Filhos 

5-0eogos 

Maria 
Rita 
Anna 

238 Carlos 
Joaquina 
Salvador 
Gertrudes 
Caetano 
Luis 

Idades 

23 
21 
18 
18 

1 0  
9 
7 
5 
2 

239 Anna Soares soltra. 22 

2.10 Anna Maria da Encarnasão va. 40 

Martinho Pinto cazado mer. 
auze. 45 912 

Angela Maria Ir.. cazada o ma- 
rido ouee. 60 9 t S  

Fiihas 

241 Anna 29 914 
Escolastica 22 915 

', .. 
Rita Maria cazada o marido .~ 

24 916 
& 

auze. < . ~< 

8 917 242 Ffancieco fo. 
Sebastiana forra agr. 12 918 



Fogos Idades N.0 da gta 

343 João de Sonsa 50 919 

244 O capam. Thomas Pinto da Sa. 
Secretario do Governo soltro. 70 920 

Ignacio Vieira viuvo 66 921 
I 

Agregados 

Jaze de Passos 70 
Maria Maciel 55 

. .. . , 

Fos. 

Silvestre fo. da la .  
Jaze 
Efigenia 

245 Bonif acio 
Ignacia mer. 
Lourenso preto 
Anna mer. 
Ignacio preto 
Roza mer. 

Felix fo. 
Maria Irma soltra. 
Miguel fo. 

Francisca Maria da Sa. cazada 
o marido soldo. pago 40 



RECENSE.~~~IENTOS 607 

TRAVESSA 

Idsdea N.' da gte. B0g08 

247 Quiteria Maria soltra. 40 937 

248 Maria da Roza cazada o mari- 
do auze. 25 938 

Filhos e 

Custodia 
Manoela 

Escolastica Maria de Jezus ca- 
zada o marido soldado pago 

249 Maria Alz. cazada o marido sol- 
do. pago 

Anna Gertrudea 
250 Roza agr. 

Anna fa. 

251 Joze da Silva auxe. de acavo. 
251 Angela Dias mer. 

Filhos 

Manoel 
Maria 
Joanna 



Francisco Xer. Sigarra Alcaide 40 951 
Francisca mer., parda 20 952 

Filhos 

252 Joaquim 
Bento 

doze Txra. auxiliar de acavo. 
253 Gertrudes Maria mer. 

Francisco Paes 
Izabel mer. 

Filhos 

254 Domingos 
Anna 
Escolastica 

Miguel João Feijo 
Maria Gertrudes rner. 

Filhos 

255 Ignacio 
Joaquim 
Gertrudes 
Manoela 
Maria exp. - 



256 Germano Munis Barreto Cirur- 
gião 45 969 

257 Escolastica parda viuva 50 9iO 

258 Antonia Barreta v h v a  52 971 

259 Joze Preto forro 60 972 

260 Vicente Joze de Melo alferes 
auxe. da cavalaria 40 973 

Maria Madalena cozada o ma- 
rido soldo. po. 25 974 

Filhos 

261 Antonio 
3lanoel 
Anna 

Maria de Moraes sollra. 25 978 
262 Antonio subro. 10 979 

263 João Miz. da Fonseca soltro. 50 980 

264 Liberato Frra. da Sa. pardo 4.1 981 



Fogos Idades N." da gta 

Anna da Concam. Xer. parda va. 40 982 
265 Rita fiiha cazada o marido 

auze. 23 983 

Clemente Joze Gomes campo- 
nes 45 981 

Anna da Concam. Xer. parda va. 40 - 982 

Filhos 

266 Gertrudes 
Felicia 
Jaze 
Salvador 
Luis 

7 986 
5 987 
4 988 
3 989 

. 3 ms. 990 

Gertrudes Maria 
Maria 
Bento 
Joze 
Antonio tonsurado 

Joze Francisco Xer. tonsurado 55 

267 Catharina Maria cazada o ma- 
rido auze. 45 

Antonia fa. cazada coni soldo 
Pago 20 



RECENSE.~&I~TOS 611 
I 

PATEO DE S. GONÇALO 

Fogo8 Idades N.0 da gta 

Bento Pinto pardo 33 999 
268 Josefa Pinta a-. 70 1000 

Arma parda soltra. 
269 Ventura fo. 

270 Ignacia Maria de Jesus 

Ange!o de Olivra. pardo 
Ilaria da Foriceca mer. 

Filhos 

Joaquim 
Anna 

271 Leocadia 
Francisca 
Angela 
Apulicena 
Rlaria . 
Francisco 

272 Antonio de Olivra. campones 64 1014 

Antonio Vra. 35 1015 
Ursula de Olivra. mer. 26 1016 



Filhos 

Fogos 

273 João 
Domingos 

Idades N.' da @te. 

6 1017 
4 1018 

Manoel Caetano da Sa. 66 1019 
274 Poza Maria mer. 65 1020 

Joze Caetano fo. auxe. da ca- 
valaria 26 1021 

275 Manoel Barboza Dantas 75 1022 

Roza de Souza preta forra 30 1023 
276 Barbara fa. 6 1024 

Antoiiio Bernardino de Sena 
cazado a mulher em Parnaiba 40 1025 

João Garcia da Fonseca furiel 
de cavalaria auxe. 20 1026 

277 Anna Clara mer. 30 1 0 n  

Filhos 

Rfaria 
Gertrudes 
Escolastica 

João Morra. Garcia 77 1031 
278 Maria de Eiró mer. 69 1032 



L 
BOEOS 

Gertrudes fa. 
hum neto 

Idades N.0 d a  &a 

17 1033 
7 1034 

Roza de Souza preta forra 30 1035 
279 Gertrudes exp. 18 1036 

Pedro Caetano 58 1037 
Ignes Pinta mer. 40 1038 

~ i l h o s  - 
Maria 22 1039 

280 Anna 21 1040 
Joaquim 15 1041 
Gertrudes 12 1042 
Thareza 10 1043 
Francisea 8 1044 

Agregados em caza de Ignacio Vra. 

Anna 
Joaquim 
Maria 
Joze 
Francisco 
Francisco 
Custodia 
Maria 
Gertrudes 
Gertriides 

11 
9 
7 
4 
2 
4 
3 
2 
6 ms. 
1 

Pertence ao fogo 245 



RUA DE S. GONÇALO TE'- a SE'-. - TRAVESSAS 

Fogos  idade^ N.0 da gta 

Vicente Vra. dos Santos 40 1055 
281 Anna de Lima mer.. 50 1056 

Filhos 

Maria do Monte cazada o ma- 
rido auze. 22 1057 

Escolastica 21 1058 

Agr. 

Francisco pardo 4 1059 
Lazaro pardo 10 1060 

282 blanoel Joze das Neves 39 1061 

283 Francisca Izabel Furquim sol- 
tra. 38 1062 

Francisca da Sa. cazada o mari- 
do auze. 40 1063 

Agregados 

284 Victoriana parda 
Cristina parda 



PoPos Idades N.o da gta . 
Gertrudes Maria soltra. 20 1066 

2% Anna fa. soltra. 6 1067 

Agregados 

Maria 40 1069 
Benedicta 10 1070 

286 Lauriana soltra. parda 50 1071 

Filhos 

Jeronima 
Francisco 
Pedi-o 

Maria da Lus preta forra 801- 
tra. 40 

Filhos 

287 JozA 
Macimiano 

Gertrudes Maria do Rozro. 18 
288 Paulo Caetano marido. auxe. 

de acavo. 30 
Anna fa. 4 



Fogos Idsdes N.O dn gta 

289 Maria da Lus cazada o marido 
auze. 30 1081 

Angela da Purificasão 28 1082 
Anna irma 23 1083 

Agregados 

290 Antonia : 5 
Joaquim 3 

291 Joze de Lima 80 

29- Joze Onorio de Valadares Alvim 50 
Ignacio Xer. de Carvo. 41 
Anna da Conceição mer. 26 

293 Bemardino Ir. 33 
Izabel Bai-boza cczail:? o mari- 

do aiize. 43 

Filhas 

Clara Esmeria 
Anna Jacinta 
.Toana Gla. agr. 

João Soares de Figueredo 30 
294 Anna Maria mer. 35 

Gerírudes agr. 20 



Fogo8 Idades N.0 da gte. 

295 Joaquim Barboza tonsurado 27 1098 

2% Miguel da Silva cazado mer. 
auzente 43 1099 

Vicente Luis de Brito 25 1100 
Gertrudes Maria mer. 23 1101 

Filhos 

297 Antonio 
Jozé 

Irmans 

Anna Maria 
Antonia Maria . 
Maria Angelica 
Antoiiia Maria exp. 

João Pera. de Magalhães 
Maria da Conceipáo mer. 

Filhos 
, - 
"- 

298 Francisco 
Anna 
Gertmdes 

-- 

299 Pedro Joze Roza viuvo 



Bogos Idades 

nlr<ria Garcia viuva 30 
300 Anna Joaquina fa. 12 

Ignacia parda agr. 36 

Jose Bonifacio Ribas 36 
Anna Maria de Toledo mer. 25 

Filhos 

301 Escolastica 
Engracia 
Maria 
Francisca 

Antonio Ribro. do Vale auxe. 
de acavo. 42 

302 Francisco agr. 10 

O Doutor Antonio :,Tendes de 
Almda. cazado a mer. auze. 
em Minas dos Goyas 44 

Francisco Corra. de Vasconcel- 
10s viuvo, e auxe. de pé 43 

301 Jozé filho 7 

Maria Montra. de Matos Va. 50 
30.5 Antonia fa. 28 



Fogos Idades N.0 da  gta 

Maria Pinhra. 70 1130 
3Oô Roza Maria soltra. 18 1131 

- 

Felix Soares de Carvalho sol- 
teiro 70 1132 

Agr. 

307 Bras pardo 
Anna mer., parda 
Felix exposto 

Josefa Ribra. viuva 50 1136 

Filhas 

308 Josefa 
Maria 

D. Maria Josefa da Cunha Va. 39 1139 
Anna Joaquina fa. cazada o 

marido thene. pago 20 1140 

Filhos 

Maria Elena 
Anna 

14 ms 1141 
2 ms. 1142 

Agregados 

Gertrudes Maria 24 1143 
310 Anna parda soltra. 35 1144 



620 DOCUDIENTOS IKT~RESSASTES 

Filhas 

Fogos Idades 

Anna 10 
Josefa 8 

D. Leonor Thereza Ribra. viuva 50 
311 Danistarda fa. 27 

Maria parda cazada o marido 
soldo. pago 25 

Blanoel Joze da Emcarnasão au- 
xe. de pe 40 

Maria de Jezus mer. 38 

Filhos 

312 Ignacio caixro. 
Manoel 
Gertrudes 

Agregados em caza de Marga- 
rida de Olivra. 

Joaquim 
Luis 
Thereza 
Anna 
Custodia 

Pertencia o fogo 235 



TRAVESA 

Fosoa Idades N.- da gte. 

313 Franco. Xer. Pires pardo 22 116Q 
Francisca Mendes mer. 20 1161- 

Agr. 

Damazo 
Rita Pires mer. 
Efigenia forra 
Francisco fo. 

Joana Barboza Va. 54 1166 

314 Anna soltra. 30 1167 
Gertrudes fa. 8 1168 

Roza Maria da Fonca. viuva . 60 1169 

Filhos 

Jaze Cipriano soItro. 30 1176 
315 Gertrudes soltra. 22 1171 

Manoel Montra. Ir. da da. Fur- 
riel da Cavala. auxe. 50 1172 

Joze soltro. 60 1173 

316 Antonio Joze Pra. auxe. de Ca- 
va.. cazado a mer. auze. 40 1174 

Francisco Xer. do Santos Ca- 
pam. da Cavalaria auxiliar 32 1175 



Fogos Idades N.0 ds. gte. 

317 Jeronimo Machado Caixro. au- 
xc. de p4 47 1176 

318 Ignes Pedrosa cazada o marido 
soldo. pago 25 1177 

319 Ignacio Gomes de Jezus tonsu- 
rado 23 1178 

Fernnndo Franco. Roiz. auxe. 
da cava. 31 1179 

320 Fraiicisca Xer. da Sa. mer. 18 1180 
Anna fa. 1 ms. 1181 

RVA Q. VAI PARA O CARBIO, E SUAS 

TRAVESAS 

O Dr. Antonio Caetano Alz. sol- 
tro. 35 11 82 

João Alz. de Crasto Ir. coroinha 27 1183 

Irmaons 

D. Maria 29 1184 
321 D. Francisca 28 1185 

D. Maria 26 11% 
D. Anna 22 1187 
Vicente Jozé de Crasto tonsu- 

rado 42 1188 



Fogos Idade8 N.' da gts 

Francisco Xer. Lopes pardo 27 1189 
Angela Domes. mer. 30 1190 

Filhos 
Jose 6 1191 

322 Luiza de Siqra. may do do. Va. 50 1192 
Pelonia fa. 36 1193 
Maria do Prado fa. 32 1194 
Damazia subra. 20 1193 

Joaquim da Sa. cazado pardo 
forro 2.5 1196 

323 Anna Maria mer. 27 1197 

' Francisco da Fonceca 70 1198 
324 Benta Roiz mer 52 1199 

Gertrudes fa.  12 1200 

O Dor. Joze Vas de Carvalho 30 1201~ 
325 Escolastica Joaqnina mer. 30 1202 

Jose Gonçalves Coelho Capm. 
auxe. de pé 57 1203 

Escolastica Maria mer. 44 1204 

Filhos 

Bento Glz. auxe. de pé auze. 18 1205 
Manoel auze. e auxe. de p& 17 1206 
Ignacia Maria cazada o marido 

aiize. 30 1207 



326 Gíariana 
Escolastica 
Maria 
Gertriides 
Luis 
João 
Maniiel agr. cazado pardo 
Pedro pardo agr. soltro. 

Frailcisco da Cunha Lobo 
soltro. 

327 Jaze agr. Solteiro 

Clara Maria soltra. 

Irmans 

Idades 

Maria agr. 58 
328 Maria 52 

Thareza 46 

Thareza Maria de Jezus Va. 40 

Filhos 

329 Felisberto auxe. de acavo. 18 
Manoel 14 

N.' da gte. 

- 
Riariana preta 80 1225 

Ignacia de Olivra. parda 40 1226 
331 Anna fa. 20 1227 



Fogos Idadee NP da =ta 

Anna, Pires soltra. 30 1228 
332 Maria Mendes Ir. 25 1229 

Franca. Maria parda forra sol- 
tra. 48 

333 Gertrudes exp. 6 

Bento Ribro. Nogra. 57 
Maria Alz. de Aro. mer. 54 

Filhos 

3.34 Joaguim 12 
Manoel da Roza agr. 30 
Francisca Leme mer. 26 
Manoel fo. 6 

. 
335 Francisca Maria parda 48 

Gertrudes exp. 6 

336 Jacinto de Azevedo viuvo 78 1240 
Maria de Azevedo soltra 42 1241 

337 D. Maria Angela Eufrazia viuva 49 1242 

Elena Pedroza viuva 66 1243 

Filhos 

João 
Francisco 



Fogo. 

Anna 
338 Gertrudes 

Agueda 
Anna Redovalha 

rido auze. 
Francisca fa. 
Vicente pardo 

Idsees N.O da gta 

26 1246 
22 1247 
16 1248 

cazada ma- 
18 1249 
8 ms. 1250 
3 1251 

Barbara Maria das Neves parda 
marido soldo. pago 80 1252 

Filhos 

Anna de Pontes cazada o ma- 
rido soldo. pago 40 1253 

Filhos 

339 Barbara 
João 
Anna Medeiros agr. soltra. 
Gertrudes fa. 

Maria da Conceição soltra. 
340 Thareza fa. 

341 João Pera. da Sa. Capan. da Or- 
denança da Frega. da Penha 

Catharina Xer. mer. 

Filhas 

8 1254 
9 ms. 1255 

36 1256 
8 1257 

Francisca 
Manoela 



Wgoa 

Gertrudes exp. 
Angelica 

Idades N.0 da gta 

Josefa da Cunha bastarda 50 
342 Gertruda Maria fa. 15 

Anna de Souza fa. 21 

Anna Francisca de Olivra. ca- 
zada o marido auze. 44 

Filhos 

Eiancisco 11 
343 Joáo 10 

Thareza 20 
Maria Thareza cazada 16 

- Jozé das Neves marido 30 

Roza Maria Jacinta viuva 40 1275 

Filhos 

344 Ignacio 
Luiz 
Gaspar 
Jozé 

Joze Fernandes auxe. de Ca 
valaria 

345 Maria Thareza mer. 



UrsuIa preta forra &a 
Anna soltra. 30 
Gertrudes de Morais viuva bra. 40 
Joaquim de Olivra. subro. soltro. 20 

326 Angelica parda viiiva 70 
João de Souza preto a-. 60 
Jozefa de Moraes mer. 60 

Francisco Alz. auxe. de p& 28 
347 Maria Francisca mer. 22 

Euzebio Miz. 50 
Cordula da Costa 35 

Filhos 
Antonio 13 

348 Anna . 12 
Gertrudes 8 
Theodora ' 5 
Maximo 6 
Salvador 1 

O Doutor Antonio Fernandes 
do Vale Capam. auxe. da 
Cavalaria 50 

349 D. Francisca Xer. de Matos mer. 47 
Joze Vra. agr. 22 

N.' d a g t g  

1281 
1282 
128% 
1284 
1285 
1286 
1287 

I 
Filhos 

Ignacio Joze tonsurado 14 1302 
Joze Conoinha 12 1303 



350 Anna 
Jozefa 
Maria 
Gertrndes agr. 

Idades N.0 da gta 

19 1304 
14 1305 
17 1306 
12 1307 

Franco. Jozé preto 54 1308 
351 Ignes de Barros preta mer. 36 1309 

Constantino 6 1310 

Francisco Joze Vas auxe. de pé 40 1311 
Anna Maria mer. 30 1312 
Francisca fa. 9 1313 

.%2 Ilena agr. ;$ 1314 
Francisca Xer. sogra agr. cega 70 131.5 
Bartholameo Roiz. alejado agr. 80 1316 

D. Ignacia Mana de Assumpsão 
cazada com o Sargto. mor 
Pedra Taqs. auze. 24 1317 

Filhos 

353 Anna 7 1318 
Rita 2 1319 
Metildes 4 1320 
Emilia 20 1321 
Apelonia Maria may da da. 44 1322 
Anna fa. 12 1323 

Vicente da Mota Buticario Vo. 41 1324 



354 Manoel 
Dionizio, 
Emerenciana 
Maria 

Idades 

Filhos 

blanoel Pra. Crispini 51 
Francisca Maria mer. 46 

Filhos 

João 
Antonio 

355 Serafim 
Jeronima 
F e l i ~  
Mariana 
Luzia 
Joaquina 
Gertrudes 

Joze Alz. de Crasto 60 
Roza Maria mer. 35 

Fiihos 

Thome coroinha 13 
Francisca 10 
Anna 6 

356 Mariano 3 
Jacinto 2 
Jlanoela cazada 21 



RECENSEAJIENTOS 631 

Idades N.0 d a  gta 

Joaquim do Amaral marido 24 1348 
Manoel 2 ms. 1349 

Thareza Maria do Espirito San- 
to soltra. 24 1340 

357 Gertrudes forra agr. 21 1351 

Francisco Ribro. de Moraes. 26 1352 
Anua Maria Xer. mer. 23 1353 
Ignacia Ribra. irmã do do. viuva 30 1354 

Filhos 

358 Vicente 
Joam 
Faustino 
Joaquim 

Felipa Pires de Avila cazada 
o marido auze. 60 1359 

359 Reginaldo fo. coroinha 15 1360 
Anna fa. 18 1361 

Manoel da Sa. auxe. da Ca- 
valaria 48 1362 

Maria de Barros mer. 36 1363 

Filhos 

Maria 
360 Gertrudes 



PO~OS 

Anna 
Gertrudes 
Joaquim 

Idades N.0 da gta 

8 1.366 
4 1367 

18 ms. 1368 

Antonio Soares pardo 24 1369 

Irmans 

Thareza de Jezus Va. 30 1370 
Anna fa. 10 1371 
Maria da Assumpsáo cazada o 

marido auze. 31 1372 
361 Anna fa. 14 1373 

Angela agr. 50 1371 
Rita fa. 7 1975 

Anna Pedroza soltra. 30 1376 
Fraricisco fo. 15 1377 

362 Roza de Siqra. agr. 40 1378 
Nataria de Souza agr. 14 1379 

F Jaze de Aro. Ferras auze., Ca 
pam. da Ordença. de Mogi 50 1380 

363 Maria Perpetua mer. 45 1381 
Manoela fa. 12 1382 

RUA DAS FLORES 

Anna Maria de Sales viuva di- 
go cazada o marido auze. 40 1383 



Fiihos 

3M M5noel tonsurado 
Joze 
Gertrudes 
Anna 
Maria 

Caetana Maria viuva 
365 Jozefa a@. forra. 

Idadas 

lfi 
8 

18 
17 
9 

Maria das Neves soltra. 30 1391 
366 Mariana agr. 20 1392 

Maria Antonia soltra. 30 1393 

Filhos 

Ursula 
Maria 

Agregadas 

367 Mereciana soltra. 
Anna fa. 
Maria Ignacia 

-- 
Jozé Alz. Viana 
Thareza Maria mer. 

Filhos 

368 Joze 
I\f aria 



Fogos Idades N.. dit g t ~  

SIiguel 3 1403 
Clara Antonia irmã do da. 28 1404 

Miguel Roiz 
Ignez mer. 
Anna 
Joana 
Pelonia 

â69 Francisca 
Jozé Roiz 
Luis 

Vitoria Vra. soltra. 
Anna fa. 
Jozefa fa. 
. . . . . . . . 
Jozé Alz. da Sa. 
Maria Leite da Sa. may do- do. 
Escolastica fa. 
Matildes neta 

370 Maria neta 
Floriana forra agr. 

Catharina Eufrazia soltra. 40 1424 
hlanoel fo. 4 1425 

371 Quiteria Maria may da da. 60 1426 
Joaquim fo. 25 1427 

372 Escolastica de Jezus soltra. 50 1428 
Salvador forro agr. ,55 1 4 B  



Idadea N.' da gta 

Ursula de Souza forra. soltra. 27 1 430 

Filhos 

Manoel - 7 1431 
373 Gertrudes 10 1432 

Felizarda 8 1433 
Martinha de Souza cazada o 

marido auze. 16 1432 

Leonor de Siqra. va. 48 1433 

Filhos 

374 Anna cazada o marido auze. 22 1434 
Joaquim 12 1435 

Izabel Vra. dos Reis Sobra. 21 1436 
Alexandrina fa. 2 1437 

375 Anna Pires soltra. 25 1438 
Gertrudes Maria cazada o ma- 

rido auze. % 1439 
Anna fa. 6 1440 

Angela Maria Paes soltra. 60 1441 
376 Leonor Caetana ir. 40 1442 

377 Ignacio Xer. de Almda. Lara 
Thene. auxe. de pe cazado a 
mulher auze. 40 1443 



Fogos Idades 

378 O doutor João da Rocha Morra. 30 
-- 

Anna da Sa. e Olivra. viuva 72 
Francisco exp. 7 

Maria Joana mltra. 30 

Filhos 

380 Joaquim 8 
Blanoel Nunes soltro. 80 

Quiteria Vra. do 0' soltra. 
parda. 50 

Juliaiia subra. soltra. 35 
381 Anua fa .  19 

Joze enp. 2 

Francisco Pedrozo Navamos 71 
Anna Xer. mer. 58 

382 Ursula exp. 16 
Claudio exp, 6 

Secundo de Souza pardo viuvo 70 

Filhas 

Maria 
383 Anna 

Escolas tica 
Francisca 



Fogos Idades N.- da gts 

Francisco Xer. da Cunha soldo. 
auxe. da Cava. 30 1472 

Anna de Lima mer. 40 1473 

Ignacio Ferra. de Olivra. 45 1474 
Blaria da Conceição mer. 33 1475 

Filhos 

Joaquina 
Anna 

Joze Francisco de Vascos. 51 1478 
Francisca Gordula mer. 37 1479 

Filhos 

Anua 18 1480 
Joaquim auxe. de pé 17 1481 

&M Maria 8 1482 
Gertrudes 2 1483 
Joze 6 1484 
Francisca 1 1485 

Izabel Garcia cazada o marido 
auze. 56 1486 -6 

., - 
Francisca Xer. parda forra sol- 

tra. 25 1487 



Filhos 

Fogos Idades 

388 A m a  4 
Maria 1 - 

389 Maria Gertrudes soltra. 24 - 
Reza Maria de Quebedos ca- 

zada o marido auzente 60 
390 Gertrudes exp. soltra. 16 

., 
Joana Soares viuva 30 

391 Joze exposto 3 
Gertrudes fa. 10 - 

392 D. Izabel Maria Caetana Va. 48 

Francixo Jaze Barboza cazado 
soldo auxe. da Cava. 35 

Gertrudes Maria de Jezus mer. 24 

Mariana Fre. da Lus Va. 48 

Filhos 

Francisco 9 
Jaze Placido auxe. de p& 20 

394 Ignacia da Lus mer. 18 
Joaquim Vra. cazado e soldo. 

de acavo., auxe. 30 
Jozefa Maria mer. 15 



6 0 8 0 8  Idades N.0 da gta 

Francisco das Chagas auxe. de 
Pe 20 1505 - 

RUAS DETRAS DE S. FRANCISCO. E O GUACU 

Victoria Maria soltra. 22 1506 

Filhos 
Ignacio 7 1507 

395 Antonio 5 1503 
Francisca 4 1509 
Brigida forra agr. 50 1510 

Thareza Corra. viuva 32 
Anna fa. 14 

396 Ursula de Godoy viuva agr. 70 
Maria da Concam. soltra. 16 
Anna soltra. 18 

Antonia Maria de Jezus Va. 50 
397 Ignes Cardoza may 70 

Jozefa Maria de !ezus 47 
398 Anna fa. 24 

Andre Leão auxe. de pe. 26 
399 Leonor Dias Silva 21 

Thareza de Jezus Cardoza 
soltra. 3;' 



Filhos 
FOCOS liiade8 

Maria 13 
RfanoeI 10 

400 Joana 8 
Mariano 3 

Francisco Pera. Mendes 65 
D. Maria Jozefa mer. 50 

Filhas 

D. Maria 
D. Jozefa 
D. Gertrudes 
D. Anna 

401 D. Antonia 
D. Francisca 
Bartholomeo 
Francisoo 
Antonio 
Joaquim 

402 Maria da Asumpsáo soltra. 36 

403 Maria Duarte 70 1510 

Salvador Roiz Paulino 54 1541 
401 Jacinto pardo agr. 26 1542 

Rlanoel Francisco de SaIes 30 1543 
$05 D. Maria Joaquina mer. 25 1544 



Filhos 

Fogos 

Jozé -- 
Manoel de Freitas 

Francisca de Souza mer. 

Filhos 

406 Ignacio 
Manoel 
Pedro 
Maria 
Madalena 
Francisca 
Anna 
Elena 

14 1548 
8 1549 
2 1550 

16 1551 
9 1552 
6 1553 
2 1554 
4 ms. 1555 

407 Juliana Liberta 40 1556 

Antonio Roiz Nardes pardo 43 1557 
408 Angela Alz. mer. 40 1558 

Felicia fa. 3 1559 

Salvador de Siqra. 40 I560 
Maria Lopes mer. 30 1561 

409 Efigenia 
Gertrudes 
Anna 



Iaades N.. da g t ~  

TRAVESA 

Maria Raiz. soltra. parda 28 1565 
410 Agueda fa. 3 1566 -- 
411 João da Costa Teles auxe. de pe 40 1567 

412 Feiix Ferra. Neto Sargento mor. .60 15ü8 

João de Faria 
413 Maria Ribra. mer. 

Vicente exposto - 
Manoel Simoins Penalva 
Thareza Joana de Jezus 

Filhos 

Joze auxe. auze. 
Anua 

414 Maria 
Gertrudes 
Joaquina 
Gertrudes 
Joaquim - 

415 João Morra. viuvo 

Antonio Frra. Piques auxe. da 
Cava. 50 1582 

416 Joanna Ignacia mer. 40 1583 
João Roiz. Piques Ir. 60 1584 



- 
CAMINHO DA LUZ 

Fosoa 

Antonio Roiz. Bastardo , 

417 Jacinta Paes mer. 

418 Francisca preta forra 

Felipe Neri pardo 
419 Anna de Souza mer. 

Mamel Alz. Sdano 
420 Florencia mer. 

Paula de Almda. parda 36 1592 
421 Maria fa. 15 1593 

Thome Franco pardo 50 1594 
422 Roza Cubas mer. Xl 1595 

Joze fo. 1 1596 

Antonio dos Santos 63 1597 
423 Margarida Francisca mer. 36 1598 

424 Martinha Roiz bastarda 36 1599 

Joana da Sa. bastarda soltra. . . 1600 



Filhos 

P O S O 8  Iaadee N.. da gte- 

425 Maximo 5 1601 
Vicente 2 1602 

Ignacio Xer. de Loyola 18 1603 
426 Roza Maria mer. 48 1604 

Anna Mereciana cazada o ma- 
rido auze. 24 $605 

Antonio Xer. 20 1606 
Maria mer. 19 1607 

Filhos 

427 Thareza 
Joz6 
Manoel exp. 

Francisca Pera. viuva 50 1611 
428 Maria fa. 34 1612 

Manoel exp. 8 1613 

Sebastião Francisco Pra. 45 1614 
Madalena de Jezus mer. 32 1615 

Filhos 

429 Antonio 
João 
Sebastião 



 idade^ N.0 da gta 

Anna bastarda viuva 35 1619 

Filhos 

430 Maria 
Maria 
João 

Manoel João Salgado auxe. de 
pé 56 1623 

431 Maria do Pilar mer. 27 1624 

Joana Pires soltra. 50 1625 

Filhos 

Angela 32 1626 
432 Jozefa 30 1627 

Bento 20 1628 
Marcelo Pires Agr. pardos 

36 1629 
Joaquim Pires 31 1638 

Luzia Montra. parda viuva 40 1631 

Filhos 

Joana 5 1632 

Agregados 

- 
Custodio Duarte pardo 50 1633 

, 433 Anna Maria mer. parda 50 1634 



Filhos 

Anna 
Gertmdes 
Francisco 
Francisca 
Custodio 

Maria Roiz. Va . 36 

Filhos 

Custodia 
Joz6 
Claudia agr. 

João Batista auxe. de pé 50 
Joanna Barboza mer. 24 

Miguel da Costa Range1 55 
hua exposta 4 

- 
Luciana Maria Va. 42 

Filhas 
Anua 26 
Gertrudes 25 
Mariana 17 

Maria viuva 26 

Bernarda de Ahda .  parda o 
marido auze. 25 



Filhos 

Thareza 
439 Joaquina 

Gertrudes 

Antonio Francisco de Olivra. 
auxe. de pe 42 

Anna Maria mer. 40 

Filhos 

Firmiano 
Francisco 

440 Ignacia 
Francisca 
Maria 

441 Gertmdes Maria da Asensão 
soltra. 20 1664 - 

Rita Cabra1 o marido auze. 29 1665 

Filhos 

442 Bernarda 
Escolastica 
Rita 

Antonia do Prado soltra. 20 1869 



Filhos 

FOPOB Idades N.0 da gta 

443 Ignacio 20 1670 
Maria Francisca agr. 20 1671 

Caetana Maria preta forra, o 
marido awe,  25 1672 

441 Francisea fa. 10 1673 

445 Ignes Maria o marido auze. 60 1674 

Antonio Machado preto liberto 50 1675 
446 Domingas Maria mer. 30 I676 

Maria Corra. do Prado bastar- 
da 40 1677 

447 Francisco 
Caetano 

Domingos pdeto 38 1680 
Ignes preta mner. 38 1681 

Filhos 

448 Joze 
Aleixo 
Francisco 



Fogos Idades 

Simplicio preto capam. do mato 40 
449 Quisteria preta mer. 40 

Mamel fo. 2 

Anna Alz. preta . 80 
450 Quiteria preta agr. 50 

Joze Luiz Costa auxe. de pé 
Gertrudes Maria mer. 
Manoel Joze de Olivra. agr. 

auxe. de pé 
451 Anna Maria mer. 

Serafina Pires may da da. 
Manoel exp. 

Antonio da Sa. Lopes 
Maria Luiza mer. 

Filhos - 
452 Escolastica 

Francisco 

Luiza Pires parda va. 

Filhos 

453 Joaquim 
Francisco 

Francisco Machado 60 
454 Maria Prestes mer. 40 



Fogos Idades 

Jozef a Pires . viuva 34 

Fiihos 

455 Florencia 14 
Francisco 12 
Antonio 10 
Anna 4 

Joze Braz pardo forro 60 
Juliana parda mer. 59 

456 Caetana fa. 25 
Jozb exposto branco 6 

N.0 ds gte. 

1705 

357 Mariana Roiz de Olivra. va. 80 1714 
Mariana 8 1715 

Felix Joze de Olivra. tansurado 
agr. em Caza do R. D. Ar- 
cediagn 25 1716 

458 Joze de Freitas agr. na mesma 
caza estude. 20 1717 

Francisco Joze Machado thene. 
auxe. da cavalaria 48 1718 

459 Anna de Sa mer. 42 1719 
Maria f a. 15 1720 

BAIRRO DO PARI' 

Bernard* Ribro. 42 1721 
4tW Vicencia Paes mer. 36 1722 



Filhos 

Fogos Idades N.. da @e. 

Anna 
Leonor 
Escolastica 
Luiza 
Cypriano 
Magdalena 
Maria 

João Roiz da Silva 32 1730 
Martha Lopes mer. 27 1731 

Filhos 

461 João 
Teadozio 
Floriano 

Francisco Raiz. de Carvalho vo. 55 1735 

Filhos 

Gertrudea 
Manoel 

462 Joze 
Quiteria 
Maria do Rosario sogra 
Gertrudes da Rocha Cunhada 

463 Jozefa Maria Lopes o marido 
auze. 

Francisco subro. 



Fogas Idades N.0 da gta 

Feliciano Dias 20 1744 
Anua de Souza mer. 23 1745 

464 Joaquim fo. 2 1746 

Mario de Barro cazado 28 1747 
Ignacia da Sa. mer. 25 1748 

Filhos 

465 Ursula 
Anna 
Escolastica 

Anna da Cunha Va. 
466 Gertrudes fa.  

Salvador Leite Faicão 
Mariana Paes mer. 

Filhos 

467 Gertrudes 
Ignacia 
Thareza 
Joanna 

Aleixo Bodxigues 
Maria Franca. Garcia mer. 



Fiihos 

Bagos Idades N.' da gte. 

468 Francisco 11 1762 
Gertrudes brancos 9 1763 
Jozef a 8 1764 
Escolastica 7 1765 

Izabel da Costa soltra. 53 1766 

Filhos 

IgnaCia 
469 Francisca 
- Joze neto 

Agueda Roiz. do Rozro. Va. 40 1770 

Filhos 

Anna 
470 Manoel 

João 

Guilherme Lopes 40 1774 
471 Bonifacia da Sa. mer. 48 1775 

Joana fa. - , 10 1776 
Anna fa. " 8 lm 
Joaquina fa. 5 1778 

Manoel Calistro de Souza 50 1779 , 

Escolastica Pimentel mer. 55 1780 



Filhos 

Fegea Idades N.0 da gtr 

Maria 20 1781 
Antonio l!2 1782 

472 Reginaldo Pera. genro 18 1783 
Thareza de Souza mer. 18 1784 

Filhas 

.Manoela 
Angela 

2 1785 
9 ms. -1786 

Salvador Pimentel 25 1787 
Elena Maria mer. 28 1788 

Filhos 

473 Maria 
Anna 
João 
Benta 

,Antonio Lopes Carasa 49 1793 
Rita Pires mer. 46 1794 

Filhos 

Pelonia o marido auze. 15 1795 
474 Alexandre 11 1796 

Catarina 3 1797 
Manoel Lopes 26 1798 
Marcelina mer. 15 1799 

Todos deste bairro, bastardos 



' 
BAIRRO DOS PINHEIROS E EMBOASSAVA 

Fogos Idades N.* da gta 

Ignacio Corra. de Moraes The- 
ne. auxe. de pe 40 1800 

Pelonia Roiz da Cunha mer. 45 1801 

Filhos 

475 Maria 16 1802 
Ignacia 8 1803 
João agr. auxe. de p6. 18 1804 
Gerirudes exp. 4 1805 
Francisca exp . 6 1806 

Antonio Cardozo Silva auxe. de 
Cavalaria 46 

Angela Maria mer. 36 

Filhos 

476 Antonio 
Joze 
Ignacio 
Gertrudes 
Anna 
Rita 
Anna exp. 

Bento de Siqra. Barboza 70 1816 
477 Thareza de Jezus mer. 40 1817 

Antonio pardo agr. cazado 16 1818 



Deziderio Barboza de Siqra. 55 1819 
Cristina Alz. mer. 42 1820 

478 João 9 
Anna 19 
Maria 16 

Ignacio Fernandes pardo 70 
Gertrudes da Sa. mer. 50 

Antonio João de Toledo porta 
estandarte da Cavala. 40 

Angela Maria mer. 30 

Filhos 

Mereciana 12 
481 Joaquim 7 

Floriano 6 
Maria 2 
Jozef a 1 ms. 

Joze Garcia veIho vo. 70 

Filhos 

Ignacio Xer. soldo. auxe. de pe 22 
Anna 26 
Maria 23 

482 Barbara cunhada 70 
Escolastica 58 



N.. da gta 

João Garcia 40 
Manoel pardo 22 
Manoel Franciseb Pardo 18. 
Domingos Raposo 12 

Lourenso Leme de Siqra. auxe. 
de cavalo 59 

Maria Leme rner. 45 

Filhos 

Maria 
483 Maria 

. Luciano 
Luis 
Bento 

Anna Vida1 viuva 

Fiihos 

484 Anna 
Izabel Bicuda viuva 

Jozé Alz. da Cunha pardo 
Custodia Aro. qe r .  

Filhos 

485 Maria 
Francisca 

42 



Anna 6 1857 
Escolaslica 3 1858 
Eugenio Ribro. pardo 64 1859 

486 Nataria Sanxe mer. 80 1860 

Joaquim de Toledo pardo auxe. 
de pe 24 1861 

487 custodia Maria mer. 22 1862 

Jozé de Sa de Moraes 71 1863 
488 Jozefa de Moura mer. 70 1864 

489 João Barboza pardo 50 1865 
Clemencia Paes mer. 40 1866 

Bento Leme de Sa. .10 1867 
Anna Joaquina mer. 30 1868 

Filhos 

Joaquim 
J o d  

490 Antonio 
Manoel 
Gertmdes 
Anna 
Maria 
Roza 

Antonio Glz. da CNS 50 1877 
491 Roza Maria mer. 53 1878 



Fogos Idades 

Manoel Marques pardo 50 
492 Sua mer. india 40 

Catharina Brizida Silvra. Va. i 0  

Filhos 

Francisca 30 
493 Anna 29 

Antonia 45 
Anna 39 
Efigenia 25 

João Mendes Machado 65 
Anna Frra. mer. 55 

Filhos 

Jozb 20 
Joanna 32 
Maria 31 
Gertrudes 22 
Anna agr. 7 

4% Gertrudes exp. 6 

Tem esta 'lista 793 onieùs. oaqados, 
e soltros.; velhos, e minos.; e 1101 mer. 
cazadas, soltras.; tudo como na des- 
crição desta consta, tirada com a mayor 
exactidão que me foy pucivel. S. Paulo 
31 de Julho de 1775 - Antonio Franca. 
de Sa Capam. da Ordenca. da Cide. 

1V.O da gta 





Instituto Historico e Geographico 
de S. Paulo 

RELATORIO DE 1937 

Senhores Consocios: 
De conformidade com as disposições dos Estatutos (Arts. 

1 2  e 23). cumprimos o dever de submefter h vossa apreciação o 
Relatorio dos trabalhos e occorrencias do Instituto Historico e 
Geograpbico de São Paulo, durante o anno de 1937. 

Antes de entrar em pormenores sobre a actividade de cada 
uma das diversas secções do Instituto, devemos accentnar que 
os trabalhos sociaes correram regularmente e com grande apro- 
veitamento. -~ 

DIRECTORIA E CONSELHO TECHNICO: - Foi appro- 
vado, em sessão de 18 de janeiro, o Regimento Interno, e eleitos, 
em 1 de fevereiro, a nova Dinctoria e o Conselho Technico, para 
o biennio 1937-1938. os qnaes ficaram assim constituidos: pre- 
sidente perpetuo, dr. JosB Torres de Oliveira; vice-presidente, 
dr. Affonso dlEscragnolle Taunay; secretario geral, dr. Plinio 
Marques da Silva Ayrosa; primeiro secretario, sr. Rubens Bar- 
ba de Moraes; segundo secretario, sr. Dacio Peres Correia; the- 
soureiro, sr. Mario de Andrade; conselheiros technicos: dr. 
Paulo Duarte, sr. Nicolho Duarte Silva, dr. Julio de Mesquita 
Filho, desemhargador Aifonso Jose de Carvalho e dr. Fernando 
de Azevedo. Na sessão regimental do dia 5 de agosto, o sr. 
prcsidente commnnicou a renuncia dos membros da Directoria 
srs. Dacio Pires Correia e Mario de Andrade, respectivamente, 
dos cargos de segundo secretario c thesoureiro. O prehenchi- 
mento pr'~cessou-se de accord3 com o resol!ado das eleiMes 
effectuadas na sessão do dia 5 de outubro, i do  6. entregou-se 
a Thesoiirrria ao sr. Dacio Pires Correia e o logar do segundo 
secretario ao sr. Amador Florence Sobrinho. 



SECRETARIA: - Como nos aniios atlterio~e?, a secretaria 
manteve eni dia todos os serviços a seii cargo, trocando cor- 
rc-pondencia com numerosas associa~ões ccngeneres do pn;z 
e do estrangeiro. 

TfiESOURARIA: ,- O Professor sr. Dacio Pires Correia 
continuou, a principio, interinamente, e depois. em caracter 
effectivo, no exercicio do cargo de thesoureiro, no qual vem 
prestando relevantes serviços ao Instituto. O halancete. qiie 
apresentamos em annexo. mostra a situação de prosperidade 
eni que nos encontramos, com um saldo, em dinheiro, de . . . . 
18:037$700. Afim de permittir que diversos socios reguiari- 
zaareni a sua situação perante a Thesouraria, foi resolvido, em 
scssão de 18 de  Janeiro, cancetlar a divida atrazada dos mes- 
mos, satisfeita, entretanto, a respectiva joia. 

BIULIOTHECA E ARCHIVO: - Esta secçio con?inuou a 
receber, como nos anuos anteriores, muitas e valiosas offerias 
e, mercê dos recursos i nossa disposição, adquiri11 muitas obras, 
sobretudo da coilecçáo brasiliana. As iustallaçóes internas fo- 
rani tnuiio melhoradas, e os moveis, livros, mappas, jornaes e 
documentos soffreram rigofosa limpeza e desinfecção. Iniciou- 
se nova catalogação dos livros, por meio de fichas e registro 
em livros apropriados, pretendendo-se fazer identico serviço 
tambeni na parte referente aos mappas e jornaes, de  que pos- 
stiimos muitos milheiros de exemplares. 

, DIUSEU: - Este departamento teve nova vida, graças aos 
recursos de que dispuzémos, e tambem pela valiosa e desimte- 
ressada coopera@o dos srs. dr. Alvaro de Salles Oliveira e 
professor Claude Levi Strauss. O primeiro catalogou c expoz 
a nossa collecção de moedas e mcdalhas, ao mesmo teinpo que 
o professor Levi Strauss não sóniente se incumbiu de  organizar 
e expor o que possuiamos em objectos historicos e ethnographi- 
eos. como ainda, generosa e fidalgamente, enrlqueceu a nossa 
collecção de objectos indigenas. Xão deve passar sem uma 
referencia especial a gentileza do governador Armando de Sal- 
les Oliveira, entregando ao nosso archivo a caneta com que 
assignou o accordo de limites entre os Estados de São Paulo e 
>finas Geraes. 

SSDE SOCIAL: - Em data de 21 de dezenibro. no 2." !a- 
bellião, foi lavrada escriptura de venda, pelo Instituto a Pre- 
feitura, do predio e terreno necessarios ao alargamento da rua 
Henjamin Constant, pelo preço de Rs. 163:000$000 (cento e 
sessenta e tres contos de réis). sendo h. 43:200$000 (quarenta 
e tres contos e duzentos mil réis) o valor do terreno e Rs. 
120:000$000 (cento e vinte contos de  r6is) o da construcç80. 
Nessa escriptura ficou estipulada a seguinte clausula: "Pela 
outorgada compradora, por seu representante, ante as mesmas 
testemunhas, foi dito que, em virtude da lei n." 3.609, de 3 d e  
junho de 1937, a Municipalidade vae construir, em terreno de 



sua propriedade, sito á rua da Consolação, dois edificios, num 
dos quaes será permittida a installação do outorgante; pelo que, 
pela presente escriptura, lhe concede o prazo de trinta dias, 
após a conclnsão do edificio referido. para oue lhe seja entre- 
gue o terreno ora vendido pela presente escriptura, que accei- 
tava em todos os seus expressos termos". Os respectivos do- 
cumentos estão devidamente archivados. 

Estas quantias, e parte do saldo existente em dinheiro. 
foram ~ppltcadus na aCquisição de ripolicr\. iinilormizodn.s no- 
iu in~t ivas  e opolicrs populnres, si~rtc:ivi,is, do l'lirso~iro do Es. 
tndo IIC Sao 1'aulo. na importincio total de 179:600$000. 

PUBLICAÇOES: - Além dos volumes 32 e 33 da "Revista" 
do Instituto, publicamos no decorrer do anno de 1937, mais 12  
volumes extraordinarios, sendo 9 de "Documentos Interessan- 
tes psra a Historia e Costumes de São Paiilo", sob nos. 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63; 2 de "Iuventnrios e Testamentos", 
sob os n.os 28 e 29; e 1 de "Sesmarias" sob o n." 3. A publi- 
caqáo desses volumes, cujas series foram iniciadas, ha tempos, 
peia Repartição de  Estatistica e Archivo do Estado. foi feita 
de conformidade com o contracto celebrado, em 19 de fevereiro, 
entre o Governo do Estado, pela sua Secretaria da Educação e 
Saúde Publica, e o Instituto, para execiiçáo da lei n." 2.800, d e  
24 de dezembro de 1936. Esse contracto, que foi approvado 
pelo Decreto n." 8.159, de 23 de fevereiro dc 1937, trata da 
restaiiração, traducção, catalogação. encadernayão e publica- 
ráo de documentos historicos e antigos, p?rtencentcs ao Estado, 
e cuja divulgação 6 de interesse para a nossa Ilistoria. Em 3 
de março o Instituto contractou com o sr. Benevenuti> Sant'An- 
na a execução desse serviço. O Instituto pretende publicar 
hrevemente a serie de conferencias sobre a personalidade de 
Carlos Gomes, realizadas pelo dr. Alberto 3. Robbe na s8de so- 
cial, em commemoração do primeiro centenario do nascimento 
do grande maestro brasileiro, assim como o Indice-Repertorio 
dos trinta primeiros voltimes da "Revista". o qual esta scndo 
elaborado pelo consocio sr. Professor Dacio Pires Correia. 

TERKEIRO CENTENARIO DE UBATUBA: - Nos dias 28, 
29 e 30 de outubro, realizaram-se em Ubatuba as commemo- 
raçiies, promovidas p d o  Instituto, por mi~tivo da passagem 
do terceiro centenario da fundação dessa, então. villa. Taes 
fcsic.ias effectnaram-se com grarde brilho e animação, como 
c1,:ieía do noticiario div!ilg.ii!u ; respeito pela injprenss e nas 
paginas 279 e seguintes do volume 33." da nossa "Revista". 

CENTENARIO DO BARAO HOMEM DE MELLO: - Com- 
memorando a passagem, a 1." de maio, do primeiro centenario 
d o  nazcimento do barão Homem de Mello, o Instituto dedicou 
á memoria do grande brasileiro a sua sessão do dia 5 daquella~ 
mez, tendo convidado o illustre historiador e p!iblicista Anni- 
bal de Afattos, para produzir a respectiva oraçáo. a qual foi di- 
vulgada no vol. 32." d a  nossa "ReuiSta". 



QUADRO SOCIAL: - Durante o anno foram eleitos os no- 
vos socios srs. dr. Annibal de Mattos (correspondente), dr. Pli- 
nio de Barros Monteiro e Amador Florence Sobrinho, estes dois 
nltimos transferidos da classe de assistentes para a de de l ibs  - rantes. Foram empossados os srs. professor JosB de Oliveira 
Orlandi, dr. Fabio da Silva Prado, tenente-coronel Salvador 
Moya, sr. Roberto Thut, dr. Haroldo Renato Ascoli, sr. Amador 
Florence Sobrinho e dr. Plinio de Barros Monteiro. Infeliz- 
mente, tambem temos a registrar a perda dos saudosos consocios 
srs. dr. JosB Henrique de Sampaio, dr. Eduardo Loschi, dr. 
Paulo Setubal, commendador Antonio de Barros Ramalho Or- 
tigão, dr. Antonio Mercado, professor Raphael Correia Sam- 
paio e do insigne Theodoro Sampaio. 

O Instituto Dossne actualmente 6 socios benemeritos. 41 bo- 
norarios, 109 dsiberantes. 37 assistentes e 31 correspondentes, 
como consta do quadro publicado no volume XXXIII, paginas 
355 a 360. 

São estes os informes que nos occorrem prestar neste Re- 
latorio, estando promptos para completal-os com quaesquer es- 
ciarecimentos que nos forem solicitados. 

Pela Directoria, 
José Torres de Oliveira, presidente 



CADASTRO SOCIAL 
EM JUNHO DE 1938 

PRESIDENTE PERPETUO 
José Torres de Oliveira. 

MEMBROS BEXEhíERITOS 

.Barros. José de P a g a  Leite de 
Carneiro, Luiz 
Concèi#o, Julio 
Guimarães, Blanoel Pereira 
Ribeiro, Samuel 
Soares, .Tos6 Carlos de Macedo 

MEMBROS HONORARIOS 

Arantes, Altino 
Barros, Maria Paes de 
Camargo, Laudo Ferreira de 
Campos, Pedro Dias de (Cel.) 
Carvalho, Affonso JosB de  
Danti, José (Padre) 
Dordal, Ramon Rocca 
Egas, Eugenio de Andrada 
Figueiredo, Affonso Celso de Assis 
Freitas, Leopoldo de 
Galvão, Benjamin Franklin Ramiz 
Gama, Noemia Nascimento 
Gonçalves, Alberto José (Bispo) 
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Guimarjes. José Maria Aloreira (Gal.) 
Krug, ~ d m u n d o  
Leite, Serafim (Padre) 
Lisboa Junior, Jose Maria 
Mesquita Filho, Julio de 
hlotta, Candido Nasianzeno Nogueirn da 
Jfagalhães, José Augusto de 
hlanso. Manocl da Costa 
Xazareth; Carlos de Sousa 
Nery, José de Castro (Padre) 
Oliveira, Jose Torres de 
Pinto, Gastão Liberal (Bispo) 
Prado, Paulo da Silva 
Queiroz, Carlota Pereira de 
Queiroz, ,José Pereira de 
Ramos, Francisco Ferreira 
Rennote, Maria 
Rio, José Pires do -. 
Rodrigues, João Lourenço 
Rocha, Synesio 
Severo, Ricardo 
Silva, Dnarte Leopoldo e (Arcebispo) 
Silveira, hlaria Xavi-r da 
Sousa, Washington I.iiis Pereira de 
Studart, Guilherme 
Taunay, Affonso d'Escragnoile 
TibiriçA, Anna de Queiroz Telles 

MEMBROS DELIBERANTES 

Almeida Antonio Panlino de 

Aiidrade, Mario de 
Ascoli, Haroldo Renato 
Azevedo, Fernando 
Azevedo, Vicente de Paulo Vicente de 
Agnirra, João Baptista de Campos (Remido) 
Almeida, 3larcello de Toledo Piza (Remido) 
Assis, José Eugenio de Paula (Remido) 
Assumpiáo, Laerte Texeira de (Remido) 
Ayrosa, Plinio Marques da Silva (Remido) 
Baldus, Herbert 
Barreto, Benedicto Barros 
Barros, Rivadavia Dias de  
Braga, Theodoro 
Brotero, Frederico de Barros 



Braga, Cincin;ilo (Remido) 
Bueiio, Bento (Remido) 
Campos. Candido de Sonsa (Remido) 
Cardoso, Joáo Pedro (Remido) 
Correia, Dacio Pires (Remido) 
Faria, Júlio César de  (Remido) 
Forjaz, Djalma (Remido) 
Gurgel, Leoncin :'.3 . h a r a l  (Remido) 
Ihering, Rodolpho von (Remido) 
Isoldi, Francisco (Remido) 
Caiuby. Amando Soares Franco 
Camargo, Antonio Pompeo de 
Camargo. Celso Ferraz de 
Cardim, José da DIatta 
Cesarino Junior, Antonio Ferreira 
Cintra, Antonio Felix de Araujo 
Coimbra. Alvaro da Veiga 
Corrêa, Paulo de Lima 
Cortez, João Gomes $Oliveira hlendonça 
Cruz, José Maria Marques da 
Daunt, Ricardo Gumbletan 
Dias; Theodomiro 
Duarte, Raphael 
Ellis Junior, Alfredo 
Ferraz, hfanoel Carlor de Figueiredo 
Florence Amador 
Fonseca, Antonio Carlos da 
Fonseca, JOSE Manoel de Barros 
Franco, Francisco de Assis Carvalho 
Freitas Junior, Affonso Antonio de  
Godoy, Firmino Angnsto de 
Granato, Lourenço 
Guisard Filho, Felix 
Laurito, Domingos 
Leite, Aureliano 
Lessa, Vicente do Rego Temudo 
Magalhães, Paulo Ribeiro 
Magro, Omar Simões 
Mello, Felix Soarei de 
Mesquita, Francisco 
Monteiro, Plinio de Barros 
Moraes, Rubens Borba Alves d e  
Moura, Américo Brasiliense Antunes de 
Moya, Salvador de 
Mello, Americo Brasiliense de Almeida (Remido) 
Minhoto, Lanrindo Dias (Remido) 
Morato, Francisco Antonio de Almeida (Remido) 
Nogueira, José Carlos de Ataliba (Remido) 
Oliveira, ,JosB Feliciano de (Remido) 
Oliveira, Alipio Leme de 



Oliveira, Alvaro de Salles 
Oliveira, Armando de Salles 
Oliveira, Sebastião de Aimeida 
Orlandi, JosB Oliveira 
Penteado, Fausto de Almeida Prado (Remido) 
Pinto, Raul de Frias S& (Remido) 
Pereira, Antonio Baptista 
Pereira, Armando de Arruda 
Pereira, João Octaviano de Lima 
Pinto, Leonardo 
Prado, Antonio de Almeida 
Prado, Fabio da Silva 
Prado, Marlinho da Silva 
Queiroz, Amadeu de  
Resende Filho, Gabriel de 
Ruffolo, Geraldo 
Sisva, Nidoláo Duarte (Remido) 
S i h a  Junior, Victor Freire da (Remido) 
Sauctis. hfario de 
~ a n t o s , ' ~ m i l c a r  ?)algado dos (Xajor) 
Seabra, Demetrio Justo 
Silva, Sergio hfilliet da Costa e 
Silveira, Carlos da 
Silveira. Enzo 
Simonsen, Roberto 
Siqueira, Hildebrando 
Souza Filho, João Baptista de 
Stella. Jnrae Bertolaso 
~ t e v e h s o n , ~ ~ o ã o  Penteado Erskine 
Syllos, Honorio de 
Thiollier, R e ~ é  
Thomaz, Luiz Sergio 
Thut, Roberto 
Toledo, João Anausto de 
Tripoli, ,Cesar - 
Vidal, Bento de Ahreu Sampaio 
Vieira, Hermes Pio 
Villares, Jorge Dumont 
Whitacker, José Maria (Remido) 
Wendel, Guilherme. 

MEMBROS ASSISTENTES 

Almeida, Joaquim Canuto Mendes de 
Andrade, Carlos de  Morais 
Aranha, Cassio Egydio de Queiroz 
Araujo, Ruy Calasans de 
Ayres Neto, JosB 
Bayma, Heurique 



Campos. Cantidio de Moura 
Cambos' l:;llio, Pxulo Blrl>ow d e  
Larniilo, E d v ~ r i l  
C#~utinlio, U I ~ I F C S  
Ferreira. Ignacio da Cosln 
Gonzagai Augusto 
Gualberto, Luciano 
Lion, Ricardo 
Mello Xeto, José Joaquim Cardoso de 
Mendes, Pcrsio Pereira 
Miranda, Nicanor Teixeira 
Moutinho, Murillo (Padre) 
Pestana, Synesio Rangel 
Piza, Lelio 
Rego, Manuel Hyppolito do 
Reis, Mario Meirelles 
Ribeiro, Abrahão 
Rubião, José Vicente Alvares 
Salles, Dagoberto 
Silva, Antonio Carlos Pacheco e 
Silva, Aristides Monteiro de Carvalho e 
Silva, JosB Pinto e 
Telles, Goffredo da Silva 
Telles, José Francisco de Queiroz 
Toledo, Jose de 
Valle, Luie Ribeiro do 
Vidal, Joaquim de Abreu Sampaio 
Vidigal, Gastão 

- 
Calmon, Pedro 
Camargo, Christovão de 
Campos, Hygino (Mons.) 
Carvalho, Theophllo Feu de 
Cardoso, Duicidio do Espirito Santo (Maior) 
Castro, Eugenio Teixeira de 
Coaracy, Vivaldo 
CorrBa Filho. Virgilio 
Docea, Emilio Fernandes de Souza (Coronel) 
Doria, Luiz Gastão d'Escragnolle 
Fleiuss, Max 3< 

Garcia, Rodolpho 
Guimarães, Arcbimedes Pereira 
Hurley, Henrique Jorge 
Lamego, Alberto Frederico de Moraes 
Magalhães, Basilio de 
Mattos, Auibal de 
Mello, Mario , 



Menezes, Rodrigo Octavio Langard 
Oliveira, José Felieiano- (Remido) 
Rangel, Alberto 
Ribeiro, Manoel Braga 
Rivet. Paul 
~ - ~. - - ~ ~ ~ -  
Sehroeder, Celso M. 
Silva, Manoel Cicero Peregrino da 
Silva, Paulo Eleutério Alvares da 
Soares, José Eduardo de Macedo 
Soares, José Roberto de Macedo 
Souto, Luiz Felippe Veira 
Souza, Bernardino de 



INSTITUTO HISTORICO E GEGORAPHICO DE S . PAULO 
Demonstraçáo da receita e da despesa do anno de 1937 

DEJPESA 

Saldo anno de 1936 . . . . . . . . .  406$000 
. . . . . . . .  1 :290$000 

Revista . . . . . . . .  301$500 Bibliotheca . 26:104$500 
Publicaçpes ~ f f i c i a e s  . 250:409$000 Anchivo Historico e Museu . .  2:222$090 

. . . . .  Diplomas de S0cio Revista . . . .  18:176$200 
Aluhueis . . . . . . . . .  . . . . .  150:039$51eíJ 
Desapropriação de Parte do predio Direitosautoraes . . . . . .  1 :O006000 

e terreno da séde social . . .  163:300%000 Movcis e Utensilios . , 11:057$300 
Jiiror do Banco Gommercio e Indus- ImpostosEstaduaes'. . . . . .  4:547$700 

tria de São Paulo . . . . .  876$700 1 
Juros mensaes de Apolices Uniformi- 

zadas do Estado de São Paulo, cor- 
respondente ao mez de Dezembro 

. . . . . . .  de 1937 , 1 :080$000 

448:936$00U 1 

Quota de Proviùencia dos Bancarios 17$60U 
Representação e ajuda de custo a 

. . .  membros da Directoria , 3 :500$00i) 
Ordenados e Gratificações . 21:771$900 

. . . . . . .  Conservação , 5 :273$300 
Despesas Geraes . . . . . . .  5 :892$300 
Apolices do Estado de São Pnulo . 179:íi00$000 
Saldo em dinheiro para 1938 . . 18:037$700 

448:936$000 

., ... , . . 
sã; ~ a u l o .  "31 de Dezembro de 1937 . Dacio Pires Correia 

Tbesourciro 



T E R C E I R O  C E N T E N A  

RECEITA 

Recebido da Secretaria da Educaçgo e Saúde Pu- 
blica . . . . . . . . . . . . .  70 :000$000 

Hecebido do Instituto Historico e Geographico de 
São Paulo . . . . . . .  885$300 



RIO D E  U B A T U B A  
- -- 

DESPESA 

Commissão de Festejos 
A' viagem a Ubatuba, em Julho, para organizar o 

programaia de festejos commemorativos, de 
accordo com as autoridades locaes . . . 1:000$000 
Hymno a Ubataba 

Ao maestro Bourdot, pela sua composição . . . 2005000 
Obelisco e Placas 

Ao esculptor Vicente Larocca . . . . . 31 :000fi000 
Armas d a  Cidade 

A J. Wasth Rodrigues, pela sua criação e execução 4008000 
Medalhas Commemoratiuas 

A Langone & Irmão, por 120 exs. de prata e bronze 4:000$000 
Filme Cinemgtographico 

A J. Oliveira Orlandi, pela confecção e projecção 
em cinemas do Estado e do Paiz . . . . 2:000$000 
Mercadorias Diversas 

A Barros & Cia., conforme notas . . . . . 5:367$800 
Mrmorial Descriptivo 

A Brusco & Cia., por 1 000 volumes, com 10 clichês 
e em papel especial as gravuras . . . . . 2 :245$000 
Revista do Instituto 

Contribuição ao volume XXXIII, por 81 páginas, 
com 4 clichês, em papel especial as gravuras 1 :O625000 
Diversos 

A Diversos, conforme notas de ns. 1 a 5 . . . 7:275$600 
Prefeitura de Ubatuba 

Ao Prefeito Municipal. para diversas despesas, con- 
forme notas apresentadas . . . . . . 16:338$900 

70 :8898300 

Dacio Pires Correia 
Thesoureiro do Instituto Historico e Geogra- 

phico de  São Paulo 





ACTAS 

Janeiro de 1925- Novembro de 1927 

SESSAO SOLENSE INAUGURAL DE 25 DE JANEIHO DE 
,1925 - Presidencin do Sr. Affonso A. de Freitas - .%os vinic c 
cinco dias do mez de Janeiro do anno de, mil novecentos e vinte 
cinco, em sua séde social, á rua Benjamin Constant n.' 40, rea- 
liza o Instituto Historico e Geographico de S. Paulo a sua ses- 
são inaugural dos trabalhos do corrente anno e de posse d a  
directoria que dirigirá os negocios sociaes durante o triennio 
de 1925-1927. 

A's 20 e meia horas o Sr. Affonsn A. de Freitas, secreta 
riado pelos srs. coronel Pedro Dias de Campos e dr. Ernesto 
Goulart Penteado declara aberta a sessão. Estavam presentes 
os societarios snrs. Francisco Alves da Cunha Horta Junior. 
Felix Soares de Mello, Jose de Paula Leite de Barros, Edmundo 
Krng, Firmino Augusto de Godoy, Geraldo Rnffolo, José Torres 
de Oliveira, Eriirs!o Goulart Penteado, Joáo Baptista Reimáo, 
Joáo B. de Camgos Aguirre, Dialma Forjaz e A. de Freitas 
Junioi . 

O snr. presidente, aberta a sessão, declara empossada a di- 
rectoria reeleita para o triennio 1925-1927, composta dos snrs: 
Affonso A. de Freitas, presidente; José Torres de Oliveira, vice- 
presidente; Pedro Dias de Campos, 1." secretario; Ernesto Gou- 
iari Penteado, 2." secretario; JosB de Paula Leite de Barros, 
thesoureiro; Eugenio Egas, orador. 

O sr. presidente congratula-se com os presentes pelo ini- 
cio dos trabalhos sociaes do corrente anno e relembra a ephe- 
mkride de 25 de Janeiro, concedendo depois a pllavra ao sr. 
dr. Affonsn de Freitas Junior para discorrer sobre "O Collegio 
de  Piratininga (Fundação)". Assumindo á tribuna o sr. dr. 
A. de Freitas Junioi lê beliiissima e erudita coiifeiencia histo- 



riando a fundação do collegio de Piratininga e d~screvendo. 
com m5o de mestre, a natureza e o homem da regiao. O ora- 
d:r prendeu a attenção do numeroso auditoria por espaço d3 
trinta minutos, sendo calorosamente felicitado ao terminar a 
leitura do seu exceliente trabalho. 

Nada mais havendo a tratar o sr. presidente agradece o 
comparecimento de todos os presentes e declara encerrada a 
sessão. 

E, para constar foi lavrada a presente acta. 

1.. SESSAO REGIMENTAL Eiií 5 DE FEVEREIRO DE 1925 
- Presidencia do Sr. Affonso A. de F r e i t ~ s  - Aos cinco dias 
do mez de Fevereiro do anno de mil novccmtos e vinte e cinco, 
em slia séde social, A rua Benjamin Constant n." 40, realiza o 
Instituto Historico e Geographico de S. Paulo a sua primeira 
sessão do corrente anno. 

A's 20 e meia horas estando presentes os senhores Djalma 
Forjaz, A. de Góes Nobre, Ramon Roca Dordal, Ernesto Gou- 
lart Penteado, Firmino Augusto de odoy, João B. de Campos 
Aguirra e monsenhor Ezequias Galvão da Fontoura, o sr. Af- 
fonso A. d e  Freitas. secretariado pelos srs. Ernesto Goulart 
Penteado e Djalma Forjaz, declara abertos os trabalhos. 

No expediente foi lida e unanimemente approvada a acta 
da sessão anterior. O sr. primeiro secretario accusou o rece- 
bimento das seguintes offertas: - "Historia da Missão dos Pa- 
dres Capucbinos na Ilha do Maranháo" reproducção fac-si- 
mile da obra do padre Claude d'Abbeville mandada Fazer pelo 
sr. dr. Paulo Prado; a edição desta obra B de  cem volumes e 
ao Instituto coube o de numero 14. "La Musica en todos y para 
todos" por Pedro P. Traversaui. "Firmino de Godoy e o Ins- 
tituto Historico e Geographico de S. Paulo" discurso prole- 
rido por occasiáo da posse do sr. Firmino de Godoy no lristi- 
tuto Historico. "Instituto Historico e Geographico do Ama- 
zonas" sessão solemne de 25 de Março de 1924. "Cartas Eco- 
nomico-Politicas" pelo desembargador .Jono Rodrigues de Brito, 
dadas luz por T. A. F. Benevides. "Boletim de1 Cuerpo de 
Ingenicros de Minas de1 Peru" n." 107; "Revista do Instituto 
Arqueologico e Geographico Alagoano" vol. M. 1924. "O Se- 
nador Vergueiro por Djalma Forjaz - 1." volume - Neste tra- 
balho o sr. Djalma Forjaz enfeixou em volume uma série de 
conferencias lidas no Instituto por occasião da passagem do 
ceutenario da Independencia. "Relatorio apresentado ao se- 
cretario das Obras Publicas de Goyaz por Carlos Herndl en- 
carreqado de uma expedição ao rio Aragnaya. "Escudos de 
Armas de S. Pedro de Riobamba, Equador". As offertas são 
recebidas. com especial agrado. 

O sr. presidente trouxe ao conhecimento d a  casa a consti- 
tuição das seguintes eommissóes que fuuccionarão no corrente 
taercicio: 



De Regulamentos de Estatutos - Drs. Jose dc Paula Leite 
de Barros, Ernesto Goulart Penteado e Francisco Dlorato. 

De Syndicancia e Admissão de Socios - Dr. João de Cer- 
qceira Mendes, coronel Pedro Dias de Campos e dr. Affonso 
de Freitas Junior. 

De Redacçãp da Revista - Coronel Pedro Dias de Cam- 
pos, Horacio de Csirvalho, e Dr. Edmiindo Kruç. 

De Historia Geral do Brasil - Drs. Washington Liiiz, Do- 
ncingos .!:#gi?;<iibe i Iiumbcrto dc Q!:c?rnz . 

1)c .FTis!oi'ia do Estado ile S. Paulo -- Drs. Ldolphii A. Pinto, 
Viçcnte de Paulo Viceute de Azevedo. e Affonso $%'E. Taunay. 

De Geographia Gerul do Brasil - Drs. Alherio Penteado, 
José Carlos de Mscedo Soares e Djalma Forjaz. 

De Geograpbia de S. Paulo - Dr. José Torres de Oliveira, 
prof. Ramon Roca Dordal e Antonio de Góes Nobre. 

De Ethnographia - Drs. Theodoro Sampaio, Vicente Melillo 
c Justo Seabra. 

De Litteratura e Dfauuscriptos - D. Duarte Leopoldo, Drs. 
Altino Arantes e Americo Brasiliense. 

De Sciencia Numismatica e Arqueologia - Julio Conceição, 
coronel Ludgero de Castro e dr. JosB Getulio hlonteiro. 

De ~ r i e ;  e Industrias - Benedicto Calixto, Geraldo Ruffolo 
e Felix Soares de Nello. 

De Contas - Drs. JosB Henrique de Sampaio, J. M. de Bar- 
ros Fonseca e Range1 de Freitas. 

O sr. presidente declara cumprir o penoso dever de com- 
municar & casa o passamento dos socios srs .dr. Diogo Rodri- 
gues de Moraes, Lucio M. de Mello e dr. Waldomiro da Silveira. 
determinando que se lance na presente acta votos de profundo 
pesar pelos infaustos acontecimentos. 

Na primeira parte da ordem do dia o sr. Antonio de G6es 
Nobre pede e obtem a palavra para lèr  alguns interessantes 
factos relativos 6 Fazenda do Cbá e ao morro de Santo Anto- 
nio, invocando a autoridade do sr. Affonso A. de Freitas sobre 
a veracidade dos mesmos. O sr. Affonso de Freitas e~ t ende~se  
em longas considerações sobre a chacara, de primitiva proprie- 
dade de brigadeiro Xavier dos Santos e transmittida por be- 
rança ao barão de Itapetininga, então cadete Santos. 

O sr. professor Dordal restituiu á mesa os originaes em 
inglez da monografia do  sr. G.  Nash Morton "Fazenda Ihicaba" 
acompanhados da traducção gentilmente feita para o Instituto 
pelo Dr. João Augusto Pereira Junior. 

Passando-se A segunda parte da ordem do dia, o sr. presi- 
dente, depois de declarar a circumstancia de os Estatutos vi- 
gentes permittirem a leitura de trabalhos feitos por extranhos, 
mediante approvação da Directoria, concedeu a palavra ao Sr. 
hlario Peixoto Gomide, o qual, não obstante não pertencer a o  
quadro social, não é um desconhecido da agremiaçáo, pois. nos 



trabalhos procedidos para a descoberta dos restos de  Feijb rs -  
pontanea e devotamente prestou seu auxilio moral e material 

commissão encarregada daquclle patriotico trabalho. Subin- 
do á tribuna o sr. Uario Peixoto Gomide leu uin interessantis- 
simo trabalho de autoria de sua esposa a exma. Sra. d. Na- 
r i a n d a  hfatarazzo Gomide e intitulado "Do Velho ao Novo 
Continente atravez da Histeria". Ao terminar a Icitura foi o 
sr. Mario Peixoto Gomidi muito felicitado pelos presentes. 

E, para constar, foi lavrada a presente acta. 

2.a SESSKO REGIhlENTAt EM 20 DE ABRIL DE 1925 - 
Prcsidencia do Sr. Affonso A. de Freitas - Aos vinte dias do 
mez de  abril do anno de mil novecentos e vinte e cinco, em 
sua séde social á rua Benjaniin Constant n." 40, o 1nstitu:o His- 
torico e (;cographico de São Paulo, realiza a sua 2." sesslo re- 
siment:il do referido anno de 1925. 

A's 19 Y, horas, com a presenya de niimero legal de se- 
nhores associados, o sr. Affonso A. de Freiias. tendo por sr- 
crelarios os srr. drs. Ernesto Goulart Penteado e Erimundo Kriig, 
ossumindo a presidencia da mesa declarou aberta a sessno. 

Dcpois de lida e approvada a acta da sessáo anterior, o sr. 
dr. primeiro secretario leu um officio do Instituto Ibero-Ame- 
ricano, annexo I Uniyersidade de Hamburgo, solicitando a re- 
messa das publicaçóes do Instituto para a sua bibliotheca. Ac- 
cnsou-se tambem o recebiniento das seguintes offertas: Boletin 
de1 hluseii Social Argentino, 2 fasciculos; Revue Internationale 
des Institntions Economir,uts et Agricoles; Bolctim de Agricul- 
:ura do Estado da Bahia: Revista Marittima Brasileira. Histo- 
ria Geral das Bandeiras Paulistas, tomo segundo, por Affonso 
d'E. Taunay; Roletin do Iiistituto de Engenharia nos. 26 e 27; 
Deseripçáo e manejo sobre o iii-;c1 ds  mira e a mira modifi- 
cada, por Francisco Castor. As olfertas são recebidas com es- 
pecial agrado. 

Pelo sr. Affonso .4. de Freitas foi offerecido ao archivo do 
Instituto uma copia do relatorio da rercita e despesa da S ~ n t a  
Casa de Misericordia de São Paulo, correspondente ao eaerci- 
cio de 1830-1831. 

Analgsando este interessantisrimo documento o sr. presi- 
dente salienta o grau de prosperidade em que se achava a be- 
nemerita associação de caridade, e a multiplicidade e cfficien- 
cia de auxilio por ella prestado aos enfermos e desvalidos na- 
queila época. 

Durante o exercicio a que se refere o documento, a hnma- 
nitaria agremiação deu assistencia medica, pharmaceutica e 
agasalho em seu hospital, então estabelecido na chacara dos 
Ing!ezes, a 108 enfermos, dos quaes 70 foram declarados cura- 
dos, 21 fal!eceram, permanecendo em tratamento 17; no mesmo 
periodo tratou a Santa Casa, na Cadeia Publica. de 47 presos 
enfermos, dos quaes obtiveram alta 38, falleceram 24, conti- 
nuando ein tratamento. 7. No hospital dos lazaros, então, como 



presentemente, a cargo da Sanfa Casa, trataram-se 31 morphe- 
ticos, dos juaes morreram 4, fugiram 10, permanecendo reco- 
lhidos 17. A Casa dos Espostos, annexa ao hospital do largo 
da Gloria, havia recolhido, desde sua fundação, 55 engeitndos, 
sendo até ao inicio do exercicio de 1830-1831, 33 e, durante o 
exercicio, 22; reduzindo-se, por outro lado, o total dos pequeni- 
nos filhos da Casa da hlisericordia a 41, pela retirada de 2 e 
fallecimento de 12. 

Ao tempo não existia hospicio de alienados em São Paulo 
e a irmandade da Misericordia piedosamente havia chamado a 
si o tratamento e protecção destes infelizes; em 1830 traria ella 
em obras o seu hos~ital .  com o Drenar0 de dois a~osentos  oara 
recebimento de ma& doidos, tendo iá em tratamento uma doida 
e um doido, o padre Luiz Navarro, fallecido durante o exercicio. 

Continuando com a palavra diz o sr. Affonso A. de Freitas 
que, em seu programma dos seus trabalhos sociaes para o anno 
de 1924, havia o Instituto Historico incluido a realização de 
uma sbrie de excursões de estudo a logares historicos de São 
Paulo entre os quaes ás formidaveis excavaçóes mineraló.ricas 
do  Jaraguá e do Rasgão, este presentemente de  opportunidade 
perdida. Por circumstancias diversas essa parte do programma 
não poude então ser executada, porem, deve ella ter inicio no 
presente periodo social, e ainda no corrente mez, com a visita 
do Instituto á antiga aldeia de São hliguel e á legendaria Ara- 
çariguama. 

Para formar a Commissão que deverá visitar São Miguel 
foram nomeados os senhores Affonso A. de Frejtas, José Torres 
de Oliveira, &Ions. Ezequias Galvão,José de Paula Leite de Bar- 
ros, Edmundo Krug e Felix Soares de Mello. 

O sr. presidente lembra que passará breve o centenario do 
nascimento de d. Pedro 2.' assim como tambem o centenario 
da instituição da imprensa em São Paulo com a distribuição a 
7 de Janeiro de 1827 do 1." numero do "Pharol Paulistano", 
propondo que por parte do Instituto sejam commemoradas es- 
sas duas datas historicns. 

Esta proposta foi unanimemente approvada. 
Estiveram presentes á sessão os consocios srs. José Torres 

de Oliveira, Mons. Ezequias Galvão da Fontoura, Felix Soares 
de Mello, Firmino de Codoy, João B. de Campos Aguirra, Ame- 
rico Brasiliense, Ernesto Goulart Penteado, Edmundo Krug e 
Affonso A. de Freitas. 

3.. SESSÃO REGIXIEKTAL EM 6 DE MAIO DE 1925 2 
Presidrncio do Sr. Affonso A. de Freitas - Aos seis, dias do 
mez de Maio do anno de mil novecentos e vinte e cinco, em 
sua séde social á rua Benjamin Constant n." 40, realiza O Iusti- 
tuto Historico e Geographico de São Paulo a sua 3.' sessáo re- 
~irnental do referido anno de 1925. 
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A's 19 % horas, com a presença dos srs. Mons. Ezeqqias 
Galváo da Fontoura, Affonso A. de Freitas, coronel Pedro Dias 
de Campos, drs. José de Paula Leite de Barros, Americo Bra- 
siliense de Almeida Mello, Farncisco de Almeida Morato, José 
Hcnrique de Sampaio, Edmundo Krug, Djalma Forjaz, Luiz Ar- 
thur Varella e Felix Soares de Jlello, é aberta a sessão sob a 
presidencia do Sr. Affonso A. de Freitas que teve por secreta- 
rios os srs. coronel Pedro Dias de Campos e Felix Soares de 
Mello. 

No expediente foi lida e approvada a acta da sessáo ante- 
rior. O sr. primeiro secretario communica á casa o recebi- 
mento de varias publicações entre as  quaes: - "Catalogo 547 
de Espaiia y Portugal"; Revue Internationale de Renseigne- 
rnents .4gricoles, do Instituto Internacional de Agricultura de 
Roma; "Revista Maritima Brasileira", Janeiro de 1925; "Annays 
da sessão ordinaria do Senado do Estado de São Paulo, 1924". 
Ainda pelo sr. coronel Secretario foi lida uma carta do con- 
socio sr. dr. Eduardo Loschi, communicando sua retirada para 
a ltalia onde ficará á disposição do Instituto, c tambem um of- 
ficio da directoria da Sociedade Nacional de Agricultura re- 
mettendo ao Instituto um questionario sobre o pensamento bra- 
sileiro a respeito da immigraçáo. 

Na primeira parte da ordem do dia o sr. dr. Djalma Forjaz 
trouxe b casa conhecimento do  texto d'um iinteressantissimo 
documento encontrado por S. S. no Arquivo Nacional do  Rio de 
Janeiro. Por esse documento chega-se ao pleno conhecimento 
dos motivos que levaram ao governo do pfincjpe regente a -- 
colher á corte o chefe do governo provisorio paulista, Joao 
Earlos Oyenhausen, em 1822. 

O sr. presidente fazendo uso da palavra communicou á 
casa já se achar prompto o volume XXI da Revista, que está sen- 
-do distribuida entre os srs. associados e declarou qiie, de a o  
cordo com a resolução tomada na sessZo de 20 de Abril, ul- 
timo, o Institute visitará o povoado de São Miguel, primitivo 
aldeiamento de indios. no dia 12 do corrente,, por intermedio 
de uma commissáo a qual fica assim constituida: - Affonso A. 
de Freitas, drs. JosP Torres de Oliveira, .Tos& de Paula Leite de 
Barros, José Henrique de Sampaio, Edmuudo Krug e sr. Felix 
Soares de Mello. 

Nada mais havendo a tratar-se é, pelo sr. presidente en- 
cerrada a presente sessáo. 

E, por verdade foi Idvrada esta acta. 
Approvada em 20-5-925. 

(a) Affonso A. de Freitas 
(a) Pe.dro, Dias de Campos 
(a) Eroesto Goulart Penteado 

- .--- 1 
4.' SESSAO REGIMENTAL Elf 20 DE H.410 DE 1925. - 

Presidencia do Sr. Affonso A. de Freitas - Aos vinte dias do 



me2 d e  Maio d o  anno de mil novecentos é vinte cinco, em sca 
s6de social i rua Benjamin Consfant n." 40, o Instituto Histo- 
rico e Geographico de São Paulo realiza a sua 4.0 sessão regi- 
mental do referido anno. 

A's 19 M horas, com a presenca dos srs. Affonso A. de 
Freitas, José Torres de Oliveira, Pedro Dias de Campos, José 
de Pania Leite de Barros, Ezequias G.alváo da Fontoura, Ed- 
mundo K N ~ ,  José Henriqiie de Sampaio. Ernesto Goulart Pen- 
teado, Djalma Forjaz, João Baptista de Campos Aguirra, Felix 
Soares de Mello, Demetrio Justo, Seabra, Americo Brasiliense, 
Firmino de Godoy e Geraldo Ruffolo 6 declarada aberta a sessão. 

Os trabalhos foram presididos pelo Sr. ,\ffonso A. de Frei- 
tas que teve por secretarios os srs. Pedro Dias de Campos e 
Ernesto Goulart Penteado. 

No expediente, lida e approvada a acta da sessão anterior, 
o Sr. secretario accusou o recebimento dos seguintes livros e 
folhetos: - "Compromisso de Permuta", plo sr. dr. Justo Sea- 
bra; "Boletim do Institiito de Engenharia", nos. 263 e 27; "Re- 
vista da Sociedade Rural Brasileira", n.: 58; "Rinçoiicilios de Ia 
historia americana", de Ramon de Manjarres; "Ei Panameri- 
canismo y el porvenir de la America Espaílola", por Latorre y 
Setien; "Boletim do Centro de Estudos Americanistab de Sevi- 
lha"; "Los descubrimientos portuguezes en el Brasil ) en Rio 
de Ia Plata". 

As offerias foram recebidas com especial agrado. 
Ainda no expediente é lido pelo Sr. coronel Pedro Dias de 

Campos uma carta da directoria do "Gremio Pania Souza", L'e 
Itú, communicaudo que em setembro proximo s e r i  commemb- 
rada por aque!le gremio a nassagem do 1." centenario do fal- 
lecimento do capitão-múr de Ihi, Viccnte da Costa Taques Góes 
e Aranha, convidando o Instituto para representar-se nessa SG- 
lemnidade e indicar um socio para realizar uma conferencia 
sobre aquelle vulto ituauo. 

Na primeira parte da ordem dos trabalhos o sr. Ujalma 
Forjaz iniciou uma série de conferencias subordinadas ao titule -- "Senador Vergueiro na tutoria Imperial" - S. S. o c c ~ p o u  s 
tribuna por espaç.0 de tres quartos de hora, sendo miitto a p  
plaudido ao terminar a leitura do seu suhstancioso trabalho. 

E mseguida o sr. Affonso A. de Freitas, tomando a palavra 
proerde á leitura do relatorio da - "Visita B antign aldeia de  
S5o lligiicl" , realizada pelo Instituto representada por uma 
connnissáo que se constituiu dos srs. Affonso A. de Freitas, Jos6 
Torres rl? Oliveira, José de Paula Leite de Barros, Ezequias Gal- 
vão da Fontoura, Edmundo Krug, Jos6 Henriqcie de Sanipaio 
r Felix Soares de Mello. 

1 
5.a SESSAO REGIMENTAL EM 5 DE JCNEO DE 192.5. - 

Preidencia  do sr. Affonso A.  de Freitas - Aos cinco dias do 
me:! de Junho do anno de mil novecentos e vinte e cinco, em 



s d i  stile social i rua Benjamin Constant, 40, o Instituto Histo- 
rico e Geographico de São Paulo realiza a sua quinta sessão 
rcpim-nial do referido anno. 

A's dezenove e meia horas, com a presença dos senhores 
Af:onso A. de Freitas, Pedro Dias de Campos, Ernesto Golilart 
Penteado, Justo Seabra, Djalma Forjaz, Edmundo Krug, Ame- 
rico lirasiliense, Candido de Scuaa Campos, Geraldo Huffolo, 
Spencer Vampré r João Baptista de Carnpos Aguirre 6 decla- 
rada nberta a sessão. 

Os trabalhos foram uresididos "elo sr. Affonso A. de  Frei- 
:as :c-ndo por secretarios os srs. Pedro Dias dc  Campos e Er- 
iies!o C o ~ i d r i  Penteado. 

S o  expediente foi lida e approvada a ac:a da  sessão an- 
tcrior. O sr. primeiro secretario nceusou o recebimento d e  nn- 
nierosas offertas, entre as quaes: - "Campanha do Paragnay'' 
pelo visconde de  Maracajúi "Scripiorcs Rei Rusticae"; "Fra- 
seoiogia Agricoia Latina"; Columela c o seu livro das hortas", 
e o "Primeiro centenario de Georges Trille" por Lourenço Gra- 
nn:o.; "Revista Philatelica dc Pciro!~ol's". n." 9 ;  "Bolrtim de  
Agricultura"; "Um centenarin" pelo dr. Affonso de  Carvalho; 
"Kevis:a da Sociedade Rurnl Brasi!eira". As offertas foram re- 
cebidas com especial agrado. 

S a  primeira parte da  ordem do dia o Sr. Suencer Vampré 
rigrsd-ceii á directoria do Instituto o ter acceito a sua pro- 
posta da c r c a r o  dc um curso <Ia I i n n a  yntrany e agora tinha 
a sa t i s fa~ão de ap~eseu ta r  a casa o sr. dr. Jnan Francisco Re- 
calde, distincto scientista paraguyo que gentilmente se prompti- 
fieoii a professar aqiieile curso. O sr. presidente, saudando o 
sr. Recrldc e agradecendo o seu oiferecimento, declara aberta 
a in;ciipçio para todos os aiie qu-riam sr. aproveitar dar pre- 
I c c ~ j e s  <o notave! intellectii;.l. 

Ka segunda parte da ordem do dia c sr. Djalma Forjaz 
urosegiie na leitura da  parte inédita do s ru  magistral trabalho 
"O Senador Vergueiro" tratando lougamente da tutoria impe- 
rial e destituição d o  primeiro tutor, sendo muito applaudido 
e cumprimentado ao descer da  t r i h n a .  

Em seguida toma a palarra o orador inscripto sr. Dacio 
Pires Correia quc occupou a tribuna por  espaço de uma hora 
rtircorrindo sobre o tòema - Tietè ou TietA? - trabalho de  

Foram depois encerrados os trabalhos e para constar la- 
vrou-se a presente acta que vae assignada pelos srs. prcsidectr 
e secretarios. 

&' SESSÁO REGIMENTAL EM 20 DE JUNHO DE 1925. - 
Presidencia do Sr. Affonso A. de Freitas - Aos vinte dias d o  
iiiea de Junho do anno d e  mil novecentos e vinte e cinco, em 



sua séde social á rua Benjamin Constant no 40. o Instituto His- 
torico e Geographico de São Paulo realiza a sua sexta sessão 
rrcimental do corrente anno. 

A's vinte e meia horas. com a presença dos srs. Affonso A. 
de Freitis. Pedro Dias de Caiupos, Ernesto Goulart Pentcado, 
A. de Góes Nobre, Djalma Forjaz, Edmundo Kruç e Leoncio do 
Amara! Giirgel e declarada zberti a se345o. 

Os trabalhos foram presididos pelo sr. Afionso A. de Frei- 
tas, secretariado pelos srs. Pedro Dias de Campos e Goulart 
Pentcado. 

No expediente foi lida e approvada a acta da sessão an- 
terior e numerosas offertas de livros, folhetos e revistas, entre 
os qoaes "Os Municipios Paulistas", pelo dr. Eugenio E p s ;  
esta obra consta da descripção miniiciosa de todos os munici- 
pios paulistas creados até o anno de 1922 c é Um completo e 
lirccioso repositorio de informações geographieas e administra- 
tivss de cada mnnicipio paulista. E' um optimo e bem orga- 
nizado trabalho que s e  p5e em dia as publicaçóes nntcriores 
que têm o mesmo escopo. 

Leu-se depois um officio da "Academia Americana de Ia 
His!oria9' propondo permuta de publicaç,ões com o Instituto. 

Foi depois feita a leitura da seguinte carta do eminente 
societario sr. dr. JoSo de Cerqueira Mendes: "Exino. Snr. Dr. 
Affonso de Freitas, Digno Presidente do Ins t i tu!~ Historico de 
S. Paulo: - O prospecto do "Diccionario Historico de S. Paulo'' 
que acabo de Iêr, põe em a?to relevo a sua competencia, o seu 
indefeso  lavor como extreixio perscqnente do passado da S. 
Paulo e das ~ iu l t ip l r s  modalidades da sua historia. 

Grande esforço e locnbraçóes prsi^uiiil:is se fizeram mist8r 
para exhumar do sepnlchro dos séciilo;, e conservar e perpe- 
tuar o que S. Paulo tem de mais importante e precioso na bio- 
graphia de nossos antepassados, de nossas lendas, tradições, 
crenças, habitas, usos c costumes das successivas geracões que 
se ntufarani no oceano iinnenso de eras extinctzs. 

Ao seu livro é que bem se pode applicar o que diz 4Iiche- 
Iet: "A historia 6 uma ressurreição". 

O perqstilo denuncia, desde logo, o grandioso do edificio. 
Em todos os SPIIS variados compartimentos, em todas as 

suas relações, estuda V. Cxcia. como emerito historiographo, 
- S. Paulo atravhs de um criterio que nos colloca deante de 
homens, deantc de factos e acontecimentos ciija menioria n%o 
deve ficar obiimbrada, ou para sempre perdida, sob as espes- 
sas ukvoas do que jê não cxiste pela forca destructora do tempo. 

A complexidade do plano, a sua brilhante execução, não 
p6de deixar de merecer applausos, encomios e vozes de ani- 
mação. 

O "Diccionario Geographico, Historico e Descriptivo da 
MilIiet de Saint Adolphe", trasladado em portuguez pelo clasSic0 



dr. Caetano Lopes de Moura, está nIais.de meio seculo afastado 
de nós; permanece qual marco miliiqrio, ã margem da estrada 
do nosso progresso scientifico. 

E' um livro de valor e porisso mesmo merecia que a So- 
ciedade de Geographia do Rio de Janeiro, ou o Instituto His- 
torico e Geographico Brasileiro - que dispõe da rara fortuna 
de ter como secretario o dr. Max Fleiuss, em quem se não sabe 
o que mais admirar si a competencia ou a operosidade - me- 
recia, repito, que qualquer desses sodalicios assumisse o en- 
cargo de lhe dar unia nova edição revista, melhorada e adita- 
da. "Os Apontamentos Historicos de Azevedo Marques, sobre 
serem escriptos com grande escrupulo e criterio, constituem um 
inestimavel repositoi'ea d e ,  informações, de documentos, de 
dados estatisticos e economicos. Apesar de todos esses predi- 
cados náo se pode deixar de considerar que foi publicado em 
1879, interpondo-se, por consequeucia, entre aquella e a pre- 
sente data. uma larga série de anos, e como a obra de Saint- 
Adolfe. requer uma nova edição nas mesmas condiçires. O 
"Diccionario Geographico" do inolvidavel dr. João Mendes de 
Alnieida, qnasi sempre em contraposição ou divergencia com 
os ensinamentos d o  illustre dr. Theodoro Sampaio, é mais con- 
sagrado ao estudo dos ethnicos na lingua geral e tupy, do que 
a fazer rerivecer o nosso passado. 

Assim, o "Diccionario Historico" de V. Excia., abrangendo 
as 'tias variadissimas manifestações tantos cyclo9 da nossa exis- 
tenci:, social, viria perfeilainente preencher lacunas, rectificar 
factos, complementar, com os modernos estudos, com a legisla- 
çio, com os actos dos poderes pnblicos, com as apreciações 
imparciaes, com a criitca filosofica dos acontecimentos, tudo 
o que aquelles livros não nos podem offerecer. 

A obra est8 feita. Seria um crime condemnal-a ás cham- 
mas - ingrato pensamento que lhe salteou o espirito, talvez, 
pela descrenqa ou pelo indeffercntismo que existe entre 116s 
por tudo quanto não coucerne a immediatos interesses ma- 
leriaes. 

Ao governo estadoal impende o indeclinavel dever de vir 
em auxiiio de V. Escia., para a publicação de seu trahalho, o 
qual, si honra o seu autor, não honrará menos ao seii executor. 

Obedeça elle ás inspirações do patriotismo. 
Colligir ns reliquias de nossos antigos monumentos e re- 

produzir a imagem-delles para a po~ t~ r idade ,  é actualmente 
um acto de piedade filial que as cirumstancias revestem de um 
caracter tristemente solenne e quasi religioso, disse um dia 
esse morto immortal que se chamou Alexandre Herculano. 

Do recesso de minha obscuridade, envio-lhe as mais arden- 
tes felicitações por ter salvado do olvido, senão-do completo 
anniquilamento, o palrimonio que nos legaram nossas an- 
cestraes Sociedade, a nossa pristina civilização". 



Ainda no expediente foi apresentada uma proposta de 
admissão de socio, relativa ao Sr. dr. José Adriano Marrey Ju- 
nio-, a qual ficou sobre a mesa aguardando a passagem do 
iciersticio estatutario. 

O Sr. Antonio de Góes Nobre disse ter lido o brilhante re- 
latorio apresentado pela commissão que em nome do Instiluto 
visitou a antiga povoação de, São Miguel: não estava presente 
na sess5o em que foi lido aqucl'e precioso documento, mas 
julga ser ainda tempo de pedir um voto de louvor h esforçada 
commissão que o elaborou. 

Passando-se A primeira parte da ordem do dis, o sr. pre- 
sidente communicou B casa já se achar fuuccionando o curso 
do idioma guarany professado pelo Sr. dr. Juan Francisco Re- 
calde, e recem creado pelo Instituto: as aulas realizam-se todas 
as qnartas-feiras, ás 20 horas, e serão francas a todos os so- 
cietarios que as queiram assistir. 

Na segunda parte da ordem dos trabalhos o sr. Djalma 
Foriaz proseguiu na leitura dos capitulas inéditos do seu tra- 
balho "O Senador Vergueiro", discorrendo longa e brilhante- 
mente sobre "A demissão de  Feij6 e o golpe de estado de  20 
de Julho", sendo calorosamente applaudido ao descer da tri- 
huna. 

Nada mais havendo a tratar o sr. presidente declarou en- 
cerrados os trabalhos, depois de  agradecer o comparecimento 
das pessoas presentes. 

E, para constar, foi lavrada a presente acta, assignada pelos 
membros da mesa. - S. Paulo, sala das sessões, em 20 de  Junho 
de 1925. 

SETIIKA SESSAO REGIMENTAL E M  5 DE JULHO DE 1925 
- Presidencia do sr. Affonso A. de Freitas. - Aos cinco dias do 
mez de Julho do anno de mil novecentos e vinte e cinco, em 
sua séde social, B ma Benjamin Constant n." 40, nesta cidade 
do S. Paulo, realiza o Instituto Historico e Geographico a sua 
setima sessão regimental do corrente anno social. 

A's 20 e meia horas. estando presentes os mrs. Affonso A. 
de Freitas, José Henrique de Sampaio, Americo Brasiliense, 
Firmino de Godoy, Geraldo Ruffolo. João Baptista de Campos 
.4a:irre, Eugenio Egas, Edmundo Krng e. Justo Seabra, o sr. 
Affnnso A. de Freitas. tendo por secretarios os srs. José Hen- 
rique de Sampaio e Justo Seabra, assume a presidencia, decla- 
rando abertos os trabalhos. 

No expediente foi lida e approvada a acta da sessão ante- 
rior. O Sr. primeiro secretario accusou o recebimento das se- 
guintes offertas, recebidas com especial agrado: - "Illusão", 
por Angelo Guido; "Semana Agricola"; "Bulletiu of the New- 
York Public Library"; "Noticias Historicas". pelo conego Hugo 
Bressane de Aranjo: "O descobrimento de Goyaz e o seu bi-cen- 
fenario", pelo dr. Victor de Carvalho Ramos; "Boletim do Mi- 



nisterio da Agricii!tura"; "E!ogio de berço e de um ritiimo', 
por Saul de Sovarro; e "Boletim de Agricultura". 

Foi depois posta. en votação, após ter passado pelo intersti- 
cio regimental, a proposta para a eleição do sr. dr. José Adria- 
no Narrey Juuior para o quadro de socios honorarios; esta 
proposta foi unanimemente approvada. 

Leu-se uma carta dos snrs. Estauislau C. Seabra e João de 
Xeilo communicando que, em attenção i s  suggestões do Insti- 
tuto, resolveram mudar de hymoré para Biacica o nome da 
villa proxima á estação de Itahim, da variante da E. F. C. B. 

O snr. presidente communicou officialmente á casa a morte 
do segundo secretario sr. dr. Ernesto Goulart Pflnteado e dos 
srs. drs. Gabriel de Toledo Piza e Almeida e Alfredo E1li.s. 
Usando da palavra o sr. Americo Brasiliense fez o uecrologio 
dos socios fallecidos e propoz que, em signal de pesar, se sus- 
nendessem os trabalhos. O sr. Justo Seabra vropoz que em 
Eomplemento se commnnicasse ás familias enlutadas a-delibe- 
ração do Instituto. 

Antes de encerrar os trabalhas o sr. presidente convidou 
os srs. associados a comparecerem na proxima sessão, afim de 
ouvirem a leitura do relatorio da commissão que visitou Biacica. 

Foram depois suspensos os trabalhos. E, para constar, 
lavrou-se a presente acta. 

OITAVA SESSAO REGIMENTAL EX 20 DE JULHO DE 
1925 - Presidencia do Sr. Affonso A. de Freitas. - Aos ~. iute  
dias do mez de Julho do anno de mil novecentos e vinte e 
cinco, nesta cidade de S. Paulo, rua Benjamin Constant n." 
40, sua séde social, realiza o Instituto Historico e Geographico 
de S. Paulo a sua oitava sessão regimental do corrente anno. 

A's vinte e meia horas, presentes os snrs. Affonso A. de 
Freitas, Edmundo Krug, João Baptista de Campos Aguirra e 
Geraldo Ruffolo, o snr. Affonso A. de Freitas ,tendo por spcre- 
tarios os snrs. Edmundo lirug e Geraldo Ruffolo, assume a pre- 
ridencia, declarando abertos os trabalhos. 

No expediente leu-se e approvou-se a acta da sessão ante- 
rior. O sur. primeiro secretario accusou o recebimento de 
numrosos livros, folhetos e revistas, offertados a Bibliotheca, 
e que foram recebidos com especial agrado. 

Na primeira parte da ordem do dia o snr. presidente com- 
mnnica aos snrs. consocios aehar-se já em regular funcciona- 
mento o curso de lingua guarany, dirigido pelo snr. dr. Jiian 
Francisco Recalde: - as aulas deste curso realizam-se habi- 
tualmente ás quartas-feiras, ás vinte horas, r tam sido bastante 
concorridas, quer por societarios, quer por pessoas extrauhas 
ao sodalicio e que, entretanto, se interessam pelo conhecimento 
deste idioma. 

Continuando com a palavra diz o sr. presidente que o Ins-~ 
tituto, em cumprimento ao seu programma de trabalho ado- 



!>tado para o presente exercicio. está organizando excursócs de 
estudos aos logares historicos de S. Paulo, tendo deliberado 
visitar, ate o mez de outubro proximo futuro, as  minas aban- 
donadas do Jaragná, a velha casa de Affonso Sardinha, o sitio 
e residencia do padre Domingos de Xlbrrnás c 3: I I O V O ~ E Õ < J Y  tl.3- 
dicionaes de Itaquaquecetuba e Araçariguama, recebendo a 
mesa, desde já, adhesões dos snrs. consocios para a formacão 
das respectivas commissões de estudo. 

Em seguida o snr. presidente entrega ao conhecimento da 
casa o relatorio da "Exciirsão á paragem e a capella da Biaci- 
ca. realizada em 1." de Julho de 1925", o qual relatorio ficou 
archivado, depois de muito apreciado e elogiado por todos os 
presentes. 

Antes de encerrar os trabalhos o snr. presidente convida 
os  presentes para a proxima reunião em 5 de Agosto proximo. 

Foi depois encerrada a sessáo, tendo-se, para constar, la- 
vrado a presente acta. 

NONA SESSAO REGIMENTAL EM 5 DE AGOSTO DE 1925 
- Presidencia do S r .  Affonso A. de Freitas - Aos cinco dias 

-do mez de Agosto do anno de mil novecentos e vinte e cinco, 
em sua skde social á rua Benjamin Constant n." 40, ás vinte e 
meia horas, realiza o Instituto Historico e Geographico de S. 
Paulo a sua nona sessão regimental do corrente anno. 

Presentes os senhores Edmundo Krug, Djalma Forjaz, Fe- 
lix Soares de l\Iel!o, Jose Torres de Oliveira, João Baptista de 
Campos Agnirra, Firmino Augusto de Godoy, Spencer VamprB, 
José de Paula Leiie de Barros e Demetrio Justo Seabra, o sr. 
Affonso A. de Freitas, tendo por escrctarios os senhores Edmun- 
do Krug e Justo Seahra, declara ahertos os trabalhos. . 

No expediente foi lida c approvnda sem debate a acta da 
sessão anterior. Leu-se um officio da exma. snra. Alzira Gui- 
marães Pentesdo agradecendo as homenagens que o Instituto 
prestou a seu marido, dr. Ernesto Goulart Penteado, por occa- 
sião de sua morte. 

Officio da directoria da Liga Bgricola Brasileira communi- 
cando sua eleição e posse. 

O snr. secrt+tario accusou o recebimento de varias offer- 
ta. entre ellas: "Archivos do Museu Nacional do Rio de Ja- 
neiro", varios volumes; "Dicconario Geographico e Ethnogra- 
phico do Brasil"; "Geographia do Brasil". As offertas foram 
rccebidas com especial agrado. 

O snr. presidente, na primeira pgrte da ordem do dia pro- 
poz, e a casa approvon, que se officiaesse & directoria da Es- 
trada de Ferro Central do Brasil. suge;rndo a conveniencia de 
se mudar dc Itahim para.Biacica o noir,? da estação q;-i1' man- 
dou construir nesta paragem. O snr. presidente adduz consi- 
deracões, mostrando que a denominação de Bahiin é impropria, 



qjis o ribeiro com este nome fica bastante distanciado do 
lugar em questão, ao passo que Biacica nome já consagrado 
pelo uso e pclo tempo. 

O snr. Frlix Soarrs de Mello pede licença para Iêr e offe- 
recer B casa copià de um documento que encontrou nos arcbi- 
vos da Irmandade do S. S. Sacramento. datado de 1700 e cnja 
tranicrippáo foi feita por S. S. em papel da época e com pena 
òe pato. O snr. presidenle agradeceu a interessante offerta do 
digno consocio. 

Em seguida, passando-se á segunda parte da ordem dos 
trabalhos, é concedida a palavra ao sr. dr. Juan Francisco Re- 
calde que occupou a attenção da casa por espaço de mais de  
40 minutos, encarando diversos aspectos da grammatica da 
lingua giiarany. O conferencista foi ,muito ap~eciado e viva- 
mente cumprimen.tado ao terminar as suas considerações. 

Antes de encerrar a sessão o sr. presidente declara inscri- 
pto o snr. Djalma Forjaz para Iêr um capitulo inédito de sua 
obra sobre o Senador Vergueiro e intitnlado "O homem pnli- 
tico na administração do Estado". 

Foi em seguida encerrada a sessáo e lavrada a presente 
acta. Ap. em 20 de Agosto de 1925. - (aa.) Affonso A. de  
Freitas, Edmnndo Krug, Jose Henriqne Sampaio. 

DECIMA-PRIMEIRA SESSÁO REGIMEPíTAr. EM 5 DE S E  
TENBRO DE 1925 - Presidencia do sr. Affonso A. de Irreita?. - Aos cinco dias do mez de Setembro do anno de mil novecen- 
tos e vinte e cinco, em sua séde socia4 á rua Benjamin Cons- 
tant n." 40, nesta cidade de S. Paulo, realiza o Instituto Histo- 

c' rico e Ccograpbico dc S. Paulo a sua decima-primeira sessão 
rcgiinental do corrente anno. . 

A's yinte e meia horas, presentes 03 senhores José Torres 
de Oliveirs, A. de GUcs Nobre, Spencer Vampre, Edmundo Krug, 
Firmino Augusto de Godoy, Justo Seabra, José de Paula Leite 
de Barros e João Baptista dc Campos Aguirra. o snr. Affonso 
.k. de Freitas, tendo por secretarios os senhores Edmundo Krug 
1: Antonio de Góes Nobre. declara abertos os trabalhos. 

N o  expediente foi lida e approvada a acta da sessão ante- 
r ior ,  e o senhor primeiro secretario accusou o recebimento de 
varios livros, folhelos e revistas. As offerlas foram recebidas 
com especial agrado. 

Em seguida o sr. presidente entrega ao conhecimento da 
casa a corres~ondencia com aue o sr. Francisco Nardv Filho 
pede a designacão de um membro do Instituto para represen- 
tal* na commemoração do capitáo-mói- de ItU. Vicente da Costa 
Taqiies Góes e Aranha e ao-mesmo tempo -fazer uma confe- 
rencia sobre a personalidade daquelle vulto ituano na sessão 
magna que se realizará em 11 de Outubro proximo, naquella 



c o d ~ .  A mesa, com autoriza750 da casa, designou, para de- 
sempenhar esta commissão, o senhor Spencer Trampré. 

Em seguida o senhor presidente consulta a casa sob-e se 
co.icede autoriza$ão para que o Instituto patrocine e dê o seu 
apoio moral á fundaçáo da Sociedade de Cultura Guarany a 
inslal'ar-se proximam~iite nesta capital; diz mais o senhor pre- 
sidente aue a nascente associacão nede nara. emouanto náo . . - ~ 

I:.::..: 111: ,o, p.1, I ,, ; ; I .~I; : ,  .1y5,) , I >  ,..!:! r~.\~:sla, 4 ln .s~i lul~~ Der- 
ni:tl~t qii*, ,,, SCII., ~ r ; ~ l ~ ; i I : ~ o s  .vj;tzii ~~t~LIic~: i~lus  I I : ~  rctist:~ d o  50- 

dalicio. Drpois di,, sobre o assumpto. falarem diversos orado- 
res, a casa autoriza a mesa a entrar em accBrdo com a novel 
agreniinção. 

Não havendo assumpto para a segunda parte da ordem do 
dia, o senhor prezidente declara encerrada a sessão. 

E, para constar, lavroii-se a presente acta que vae assigna- 
da pelo senhor presidente e senhores secretarios. 

S. Paulo, sala das sessões, em 5 de Setembro de 1925 - 
A?. em 21 de Setembro de 1925. - (a%) Bffonso A. de Freitas, 
Geraldo R'iffolo, Edmundo Krug. 

DECIMA-SEGUNDA SXSSÃO REGMENTAI. EM 20 DE SE 
TEMBRO DE 1925 - Piesidencia do Sr. Alfonso A. de Freitas. . ., 
- Aos vinte dias do mez de Setembro do anno de  mil novecen- 
tos e vintz e cinco, em sua skde social, á rua Benjamin Cons- ? 
tant n.c 40, nesta cidade de S. Paulo, realiza o Instituto Histo- i 
rico e Geographico de S. Paulo a siia decima-segunda sessão 
regimen!al do corrente anno. 

h's rinte e meia horas, presentes os senhores doutores 
Edmundo Iirug, ,Candido de Souza Mendes, Firmino Angusto dB 
Godos, José Paula Leite de Barros. Felix Soares .de Mello e 
Geraldo Ruffolo. o nenhor Affonso A. de Freitas, tendo por se- 
cretar io~ os senhores Edmundo Krug e Geraldo Ruifolo, declara 
aberta a sessão. 

No expediente foi lida e approvada a a d a  da séssão ante- 
rior e accusado o recebimento de numerosos livros, folhetos e 
reristas. As offertas foram recebidas com especial agrado. 

N3. primeira parte da ordem do dia, o senhor Affonso .4. 
d e  Freitas referindo-se á pesca de perolas no litoral santista, 
conforme noticiaram os joroaes, propóe que o Instituto se di- 
rija ao consocio senhor Julio Conceisáo pedindo esclarecimen- 
tos a proposito desta nova industria que se pretende crear em 
Sáo Paulo. A casa approvou a proposta unanimemente. 

Na segunda parte da ordem do dia o senhor Affonso A. de 
Freitns relembra a passagem do  105P anniversario da execução 
do Chaguiuhas em S. Paulo e demais militares. em Santos, por 
occnsião do levante do 1.' batalhão de caçadores. O senhor 
Affonso T. de Freitas recorda diversas patricularidades pouco 
conhecidas a proposito do processo e consequente execução dos 



revoltosos e occupa a attenção da casa por longo espaco de 
tempo, referindo numerosos pormenores que se deram a pro- 
posito daquelle episodio. 

Reportando-se ao acto do enforcamento nas vergas do 
brigue negro, de Ires dos implicados na revolta do 1." batalhão 
de caçadores condemnados á morte, diz o senhor presidente, 
apoiando-se em aocumentos fidedignos da época: - os mari- 
nheiros agarraram um dos eondemnados e lhe puzeram o bara- 
50 ao pescoço. Um soldado atou um cabo aos pés do infeliz. 
Ao signai convenciouado os executores suspenderam a victima . a uma das vergas do brigue e o soldado deslocava-lhe os mem- 
bros, puxando pelo cabo. A mesma sorte tiveram os dois in- 
felizes companheiros do justiçado, entre os quaes contava-se o 
sargen:~ Joaquim Rodrigues, e, assim, conclue o senhor Affon- 
so A. de Freitas, ' 5 s  executores da iniqua sentença, tanto em 
Santos como em S. Paulo, exorbitaram desta, lá deslocando os 
inemhror dos infelizes. crueldade desnecessaria. e. no largo ila ~~~ ~ -. - ~ -  

Liberdade, em São ~ a u l o ,  acabando de  matar ~hagu iuhas  a 
pauladas, segundo testemunha ocular d o  padre Feijo, que nunca 
mentiu". 

Foi em seguida encerrada a sessão. E lavrou-se a pre- 
-5 sente acta, que vae assignada pelos senhores presidente e se- 

cretario<;. Ap. em 5 de Out. de 1925. - (aa.) Affonso A. de  
e Freita?, João Baptista Reimão, Geraldo Ruffolo. 

F 
DECIXIA-TERCEIRA SESSÃO REGIMENTAL EM 5 DE OV- 

TUBRO DE 1925 - Presidencio do sr. Affonso T. de  Freifas. - 
Aos cinco dias do mez de Outnbro do anno de mil novecentos 
e vinte cinco, em sua sede social & rua Benjamin Constant nP 
40, realiza o Instituto Historico e Geographico de São Paulo a 
sua decima terceira sessão regimental do corrente anno. 

A?s vinte e meia horas, presentes os senhores societarios 
drs. José de Paiila Leite de Barros, João Baptista Reimão, 
Affonso A. de Freitas, Geraldo Ruffolo, João Baptista de Cam- 
pos Aguirra, Ludgero de Castro e Firmino de Godoy, o sr. 
Affonso A. de Freitas, fendo por secretarios os senhores dou- 
tores João Baptista Reimão e Geraldo Ruffolo declara abertos 
os trabalhos. 

No expediente foi lii3.q e approvada a ncta da sessão ante- 
rior. Accusou-se o recebimento de diversos livros, folhetos e 
revistas; as offertas foram recebidas com especial agrado. Leu- 
se um telegramma do sr. dr. Marrey Jnior agradecendo a %na 
eleição para membro honorario do sodalicio. 

Atteudendo a uma carta do sr. dr. Mario de Sanctis, pre- 
sidente da Sociedade Filatelica Paulista, o Instituto deliberou 
emprestar o seu apoio ao primeiro congresso filatelico naciona2 
a realizar-se proximamente nesta capital. 

Foi apresentada uma proposta apresentada pelos senhores 
Ludgero de Castro, Firmino de Godoy, João Raptista Reimão e 
Affonso A. de Frcitas, no sentido de ser aceito na categoria d e  
, 



socio correspondente o sr. dr. Eurico Teixeira, residente no 
Rio de Janeiro. Esta proposta ficara sobre a mesa ai& com- 
pletar o intersticio regulamentar e para que seja ouvida a com- 
missão de admis-ão de socios. 

O sr. Ludgero de Castro, usando da palavra, pede jusiifi- 
cação por ter faltado ás ultimas reuniões. 

Na primeira parte da ordem do dia o sr. presidente, refe- 
rindo-se ás excnrs5es de estudos que o Instituto tem organi- 
zado, declara qui  ficou resolvida a publicação dos relatorios 
das comniissões eni um volume especial da "Revista". De- 
clara mais que as proximas excursões serão a MBoy (Embú), 
a Araçariguama e ás ruinas dos trabalhos de mineração no 
Rasgão c em Jaragua. Para estas vizgens ficam desde já aber- 
tas as inscripçcics para organização das respectivas commissões. 

Em seguida foi encerrada a sessão, lavrando-se a presente 
acta que yae assignada pelos senhores membros da mesa. 

Sala das sessões, em 5 de  outuhro de 1923. Ap. em 20- 
10-1925. - Affonso A. de  Freitns, Candido de Souza Canpos, 
Geraldo Ruffolo. 

DECIMA-QUARTA SESSAO REGIMENTAL EM 20 DE OU- 
TUBRO DE 1925 - Presidencia do sr. Affonso A. de Freilns. 
- Aos vinte dias do mez de outubro do anno de mil novecen- 
tos e vinte e cinco, nesta cidade de S. Paulo, em sua s8de so- 
cial i rua Benjamin Coostant 40, realiza o Instituto Historico 
e Geographico de S. Paulo a sua decima quarta sessão regi- 
mental do corrente anno. 

A's vinte e meia horas, presentes os senhores socios drs. 
José de Paula Leite de Barros, Candido de Souza Campos, Ge- 
raldo Ruffolo, José Torres de Oliveira, Firmino de Godoy, João 
Baptista de Campos Aguirra, o senhor Affonso A. de Freitas, 
tendo por secretarios os senhores drs. Candido de Souza Cam- 
pos e Geraldo Ruffolo declara abertos os trabalhos. 

No expediente, depois de lida e approvada a acta da ses- 
são anterior é accusado o recebimento de varias offertas de 
livros e estampas, entre as quaes uma gravura antiga repre- 
sentando o embarque da fa.milia real portuguesa para o Brasil. 
em 27 de novembro de 1807, e um fac-sirnile da primeira ini- 
pressão da carta de Christovam Colombo, relatando o desco- 
brimento da America e escripia em 15 de fevereiro de 1493, 
ambas offerecidas ao Instituto pelo sr. Affonso A. de Freitas. 

Ainda no expediente o sr. dr. Candido de Souza Campos 
gropõe que o sodalicio telegraphe ao Instituto Historico Bra- 
sileiro felicitando-o pela passagem do octagesimo-setimo anni- 
versario de sua installação, e o sr. Affonso A. de Freitas lembra 
a conveniencia de o Instituto visitar, estudando-as, as ruinas 
da capella de N. S. da Conceição de Guacury, (Acury) nas cer- 
csnias da capital, sendo ambas as propostas approvadas une- 
nimemente. 



P3ssendo-se á primeira parte da ordem do dia, o sr. Affcn- 
so A. de Freitas, lembrando a proximidade da data centena- 
ri? de Dom Pedro 11, propóe que o Instituto, embora em fe- 
ri: s. rralize em 2 de dezembro uma sessãn solenne em comme- 

buna, por occasióo da sessáo bomenagica. 
Encerrando os trabalhos o senhor presidente convida iodos 

os senhores associados para assistirem á sessão de encerra- 
mmto do anno social do Sodalicio, a realizar-se em 26 do 
corrente, c na qual o sr. dr. Affonso de Freitas Junior occupa- 
r i  a tribuna das conferencias discorrendo sobrs o thema: - 
"A I.neenda Sorocabana". 

Eiu semida foi encerrada a sessão. lavrando-se a nresentr? . ~ ~ - ~ -  
acta que vie assignada pelos senhores membros da mesa. 

Saia das sessües, em 20 de outubro de 1925. Ap. eni 26 
de Outubro de 1925. - (aa.) Affonso A. de Freitas, José Hen- 
rique Sampaio 

SESSÃO REGIMENTAL DE ENCERRAMENTO DOS TR.4- 
BALHOS SOCIBES DO ANNO DE 1925 REALIZADA EM 26 DE 
OUTUBRO DE 1925 - Presidencia do si-. Affonso A. de  Freitas 
- Aos vinte e seis dias do mez de  outubro do anuo de  mil 
noveccn:os e vinte e cinco, nesta cidade de S. Paulo, em sua 
séde social á rua Benjamin Constznt ti." 10, realiza o Instituto 
Historico e Geograpbico de S. Paulo a sua sessáo regimentd 
de encerramento dos trabalhos sociaes de  1925. 

A's 20 e meia horas, presentes os senhores socios drs. José 
Torres de Oliveira. José de Paida Leite de Barros, Candido de 
Soiiza Mendes, digo Candido de Souza C%mpos, Ludgero de 
Castro, JnFo Baptista de ,Campos A_niiiyra, Geraldo Rnffolo, Fir- 
mino de Godoy, Edmundc Kr!!?: F p l : ~  Soares de Llelio, Josi: 
Henrique de Sampaio 3 Pedro Dia.? de Campos, o scuhor Affon- 
so A. de Freitas, secretariado pelos senhores dr. José de Eenri- 
<:os Sa~lipaio e Pcdro Dias de Campos dzclara abertos os tra- 
balhos. 

No expediefite, depois de lida e approvada sem debates a 
acta da sessão anterior, o senhor primeiro secretario accusou o 
rrsebimrnto de varias offerias de  livros, folhetos e revistas. 
As offertas foram recebidas com especial agrado. 

NBo havendo mais  materia para o expediente e primeira 
parte da ordem do dia passa-se á segunda, na qual foi dada a 
palavra ao orador inscripto, o senhor dr. Afonso de Freiias 
Junior. 

Occupando a tribuna por espaço de quarenta minutos o 
iilustrc socictario discorreu erndita e brilhantemente sobre o 
thema "A Legenda Sorocabana". O orador, com a eloquencia 
c o talento que lhe são peculiares, fez, num feliz e brilhante 
estudo, a synthese histoiica da legendaria cidade paulista, de- 



xuorando-se com @ande carinho e attenção ao referir-se as prin- 
cipaes ephemerides da historia sòrocabina. O numeroso e fino 
auditoria muito apreciou o magnifico trabalho do sr. dr. Frci- 
tas Juiiior e manifestota o seu agrado cumprimentando caloro- 
sa e pro1ong:idamen:e o distincto orador, ao terminar a leitura 
do seu trabalhoso estudo. 

Antes de encerrar a sessão o senhor presidente coqvidou 
a todas as pessiias presentes para assistirem á do dia 1." de 
novembro prorimo, na qual o senhor dr. JosB Torres de Oli- 
veira, substituindo o orador official senhor dr. Eugenio Egas 
que se excusou por motivo, de força maior. fará o elogio fune- 
hre dos socios fallecidos durante o anno. 

Xada mais havendo a tratar o senhor presidente declarou 
encerrada a sessáo. 

Para constar foi lavrada a presente acta que vae assigna- 
da pelos senhores membros da mesa. 

Sal? das sessões, em 26 de outubro de 1925. 

SESSAO MAGNA E%i I." DE SOVE\fBRO DE 1925 - Pre- 
sidencia do sr. Affonso A. de Freitas. - Ao primiero do mez 
de novembro do auno de mil novecentos e vinte e cinco, ein 
sua sede social, B rua Benjamin Constant n.' 40, nesta cidade 
de S. Paulo, realiza o Ipstituto Historico e Geoaraphico de S. 
Paulo a sua sessão magna commemorativa da fundação do So- 
dalicio e em memoria dos socios fallecidos durante o anuo 
social findo. 

A's vinte e meia horas. presentes os societarios senhores 
drs. JssC de Pauia Leite de Barros, Edmundo Krug, Candido de 
Souza Campos, JosB Torres de Oliveira, Djalma Forjae e João 
Bzptista de Campos Aguirra, o senhor Affonso A. de Freitas 
assume a presidencia declarando aberta a sessão. Alem do se- 
nhor presidente, compuzeram a mesa directora dos trabalhos 
os senhores drs. JosB Torres de Oliveira e JosB de Paula Leite 
de Barros. 

Depois de referir-se á ephemeride social de I." de novem- 
bro e de rclemhrar os trabalhos do Instituto durante o anno, 
o senhor presidente concedeu a palavra ao senhor dr. JosB 
Torrss de Oliveira afim de produzir o discurso official do So- 
dalicio e o panegirico dos socios fallecidos, senhores João ve!- 
ter. Argemiro da Si!vcira, Ernesto Goulart Pent,eado, Gabriel de 
Toledo Piza e Almeida, Alfredo Ellis e Anselmo Hevia Ri- 
quielme. 

O orador, em. seu exordio, referiu-se ao constante progres- 
so do Instituto Historico e passou depois a fazer o necro:ogio 
do cada um dos socios fallecidos. Em sua peroração, depois 
de lembrar os exemplos e qualidades de caracter e coraçáo dos 
mortos da casa, entrou em considerações de ordem sociologica 
a proposito dos costumes e hahitos das sociedades actuaes e, 
em particular, do povo brasileiro, terminando por fazer um 



zrdoroso e sincero appello em prol da união da familia brn- 
sileira. 

Bo terminar a leitura do seu brilhante d i~curso  foi o (Ir. 
Jose Torres de Oliveira vivamente felicitado pelos presentes. 

Em seguida foi encerrada a sessão, lavrando-se a presente 
acta que vae assignada pelos senhores membros da mesa. 

Sala das sessões, em 1." de novembro de 1925. 

SESSÃO INAUGURAL DO ASNO DE 1926 - Presidencia 
do Snr. dffonso A. de Frcitas. - Aos vinte e cinco dias do mez 
de Janeiro do anno de mil novecentos vinte e seis, em sua sede 
social na rua Benjamin Constant n." 40, nesta cidade de Sáo 
Paulo, o Instituto Historico e Geographico de S. Paulo realiza 
a sua sessão inaugural do referido anno de mil novecentos e 
vinte e seis. 

A's vinte e meia horas, presentes varios socios e convida- 
dos o snr. Affonso A. de Freitas, tendo por secretarios os snrs. 
P'edro Dias de Campos e Geraldo Ruffolo, declara abertos os 
trabalhos. 

No expediente foram accusadas varias offertas de livros e 
folhetos dos quaes os mais importantcs foram uma Collectanea 
de  poesias homenagicas ao annivcrsario de Pedro 2." editada 
em exemplar unico, pela Imprensa Nacional, em 1887 e offer- 
tada a S. hl. a Imperatriz, exemplar este que veio a pertencer 
ao  socio do Instituto snr. Julio Concei$io, que acaba de o offere- 
cer i bibliotheca- do Sodalicio; um exemplar da Carta Inter- 
nacional do Mundo, ao milionesimo, contribuicáo brasileira or- 
ganizada pelo Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, em com- 
memoração á passagem do primeiro centenario da nossa inde- 
pendencia e offertada ao Instituto pelo snr. senador Paulo de 
Frontin, presidèntc daquklia agkemiação; um exemplar do 
"Diario de Pernambuco", commemorativo do primeiro cente- 
nario de sua creacáo. offerta do snr. dr. Geraldo Ruffolo. r um 
rxemplar da "~egenda  Sorocabana", conferencia do dr. Affon- 
so de Freitas Junior. As offertas foram recebidas com esne- 
cial agrado. 

Na primeira partc da ordem do dia o snr. presidente snb- 
metten á approvação da casa o plano dos trabalhos do Insti- 
tuto no corrente anno. ficando deliberado proseguir nas pes- 
quisas e estudos hist0ricos dos arredores da Capital. principal- 
mente na zona que medeia entre a cidade e o alto da serra. 
região esta cujo rapido povoamento está fazendo desapparecer 
os ultimos vestigins d a  acção dos velhos paulistas que ilella in- 
tensamente agiram. 

O Instituto deliberou mais incumbir n snr. coronel Pedro 
Dias de Campos de visitar a s  ruinas extinctas do rara@&, re- 
constituindo o bistorico de sua mineração. 



E nada mais havendo, o snr. presidente declara encerra- 
dos os trabalhos, sendo lavrada a presente acta quc vae assi- 
gnadi pelos snrs. membros da mesa. 

São Paulo. Sala das sessões, em 25 de Janeiro de 1926. - 
(aa .)Affonso A. de Freitas, João Baptista de Campos Aguirre. 

PRIMEIRA SESSAO REGINLENTAL E31 5 DE FEVEKEIRO 
DE 1926. - Presidencia do sr. Affonso A. de Freitas. - Aos 
cinco dias do mez de fevereiro do mno  de mil novecentos c 
vinte e seis, em sua séde social á rua Benjamin Constant n.' 40, 
realiza o Instituto Historico e Geographico de S. Paulo a sua pri- 
meira sessão regimental do referido anno. 

A's vinte e meia horas, presentes os senhores Affouso A. 
de Freitas, Pedro Dias de Campos, João Baptista de Campos 
Aguirre, Djalma Forjaz, Firmino de Godoy, Felix Soares de 
Mello, Edmnndo Krng e Geraldo Ruffolo, o senhor Affonso A. 
de Freitas. tendo por secretarios os senhores Pedro Dias de 
Campos e João Baptista de Campos Aguirre, assumindo a pre- 
sidencia declara abertos os trabalhos. 

No expediente foi lida e approvada a acta da sessão ante- 
rior; o sr. primeiro secretario accusou o recebimento das 
seguintes offertas: "Inter-America" vol. IX, n." 5; "Boletim 
do  Departamento Estadual do Trabalho", 3." trimestre de 1925; 
"Cravinhos", trabalho relativo. a este municipio paulista, por 
F. Gomes; "Revista da Sociedade Rural Brasileira", janeiro 
de 1926; "Ensayo sobre e1 linage de 10s Artigas nel Uruguai", 
por R. Lambias de Olivar; "Boletim P.jutrorológico do Brasil", 
anno de 1921; um exemplar do numero commemorativo do 
1.' centenario do "Diario de Pernambuco", offerecido pela pro- 
pria redacção. 

As offertas são recebidas com especial agrado. 
Ainda no expediente o sr. Pedro Dias de Campos. commis- 

sionado pelo Instituto, para vistoriar as minas extinctas do 
Jaragui e fazer-lhe o historico de sua mineração pelos pau- 
listas, communicou á casa achar-se em via de conclusáo O 
trabalho de pesquisas arquivaes devendo, em breve, como em 
corolario da sua missão, proceder a estudos locaes. 

Na primeira parte d a ~ m d e m  do dia o sr. Affonso A. de 
Freitas referindo-se á passagem, a 7 do corrente, do 99.' anni- 
versario do apparecimento do periodico "O Pharol Paulistano" 
lembra q m  a data de 7 de fevereiro 6 geralmente tomada 
como a do inicio do jornalismo paulistano. E' verdade, con- 
tinua o orador, que em 1823 circulou na Paulida, por algum 
tempo, o bi-semanario "O Paulista" redigido e dirigido pelo 
professor de grammatica latina e indiscutivelmente nosso pri- 
meiro jornalista na ordem cronologica Antonio Mariano de Aze- 
vedo Marques, o "Mestrinho": mas "O Paulista" era manus- 
cripto e o seu apparecimento foi, por aS im dizer, apenas um 
protesto contra a falta de palavra do principe regente o qual 
houvera promettido aos paulistas a remessa de "um prelo com 



todas as suas pertences e uma porção de letras sufficientrs 
para sua elaboração devendo todo esse material ser acompa- 
nhado por "dois haheis officiaes, um de composiçfio e outro 
de im~ressão",  isto em janeiro de 1823. 

Era então ministro da Fazenda Nartim Francisco e este 
por motivos que talvez attendessem mais a suggestões politicas 
do momento que aos interesses reaes e permanentes da pro- 
vincia impediu a remessa da typographia ficando São Paulo 
privado daquelle melhoramento até o anno de 1827 em que 
a dr. Jose da' Costa Carvalho adquirindo, a expensas proprias, 
uma pequena typographia, fez a 7 de fevereiro circular o 
1." numero de "O Pharol Paulistano", expoente do seu pensa- 
mento politico. 

Não podendo, pelo que ficou dito, haver divergencias sobre 
a data da funrlação da imprensa paulista, o orador propõe que 
o Instituto tome a si a iniciativa de commemorar. a 7 de feve- 
reiro do anno vindouro a passagem centenaria da imprensa 
paulista, realizando, naquelia data, uma rbrie de conferencias 
nas w a e s  serão versadas as niodalidades mais interessantes 
d o  nosso jornalismo, aira-?és da sua laboriosa vida secular. 
orgal~izando tambcm. com os clemcntos de que dispõe o seu 
arquivo, uma exposição dos periodicos antigos c modernos 
de S. Paulo. ~. ~ ~ 

Ainda na ordem do dia o sr. Djalma Forjaz leu uma rcpre- 
sentaçso do ministro do reino, José Bonifacio de Andrniin a 
Silva. apresentada ao principe D. Pedro, em que. expondo o s  
negocios de São Paulo, apresenta um grande numero de nioti- 
vos pelos qiiaes devia ser chamado ao Rio de Janeiro João 
Carlos Augusto de Oyenhausen, presidente da Junta Provisoria 
d e  São Paulo. Em virtude desta representação. datada de 7 
de maio de 1822, foi Oyenhausen chamado ao Rio, o q!?e deu 
logar a conhecida "bernarda de Francisco Ignacio". Teni-se, 
pois, com este documento. a explicação offiual deste facto tão 
controvertido na historia de São Pau!o. 

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão e nara 
constar lavrou-se a presente acta que vae assignada pelos se- 
nhores membros da mesa. 

São Paulo, Sala das sessões, em 5 de  Fevereiro de 1926. - 
(aa.) Affonso A. de Freitas, Djalma Forjaz, Firmino Augustn 
de Godoy. 

SEGUNDA SESSXO REGIMENTAL EM 20 DE FEVEREIRO 
DE 1926 - Presidemia do sr. Affonso A. de Freifas. - Aos 
vinte dias do mez de Fevereiro do anuo de mil novecentos e 
vinte e seis, em sua séde social, na rua Benjamin Constant 
numero quarenta, nesta cidade de São Paulo. realiza o Insti- 
tuto Historico e Geographico de São Paulo a sua segunda ses- 
sáo regimental do corrente anno. 



A's vinle e meia horas, presentes os senhores Djalma Fa;.- 
jaz, João de Cerqueira Sfendes, Vicente de Azevedo, Edmundo 
P:-i& J o d  Torres de Oliveira, Antonio de Góes Nobre, Felix 
Scirc-s de Mello, JOSE Henrique de Sampaio, J0s.e dc Paula 
Leite de Barros, Firmino Augusto de Godoy, Americo Brasi- 
liense e João Baptista de Campos Aguirre, o senhor Affonso 
A. de  Freitas, tendo por secretarios os senhores Djalma Forjaz 
e Firmino de Goùoq; declara abertos os trabalhos. 

No expediente foi lida e approvada a act a da sessão aute- 
rior. O sr. primeiro secretario acciisou o recebimento de va- 
rias offertss, entre as quaes: - "Anales de1 Xluseo de Historii 
Natural de Montcvidéo", sbrie 11, tomo 11; "rlnnirario de  Lou- 
renço Marques", 1925; "Regimento do Instituto de Historia e 
Geographia do Maranhão"; "Boletim do Ministerio de Agricul- 
tura, Industria e Commercio", Novembro de 1925; "Liga Ma- 
i'itima Brasileira", numero 222 do anno XX; "Revisla de chi- 
mica e pharmacia militar" numero 8 do anno I ;  "Boletim de 
Agiic,:iiiira", nunieros 5 ,  e 7 da série 26; "Revista de Ia 
Sociedad Filatelisa .irgea:ina" n." 230, com um artigo do dr. 
Mario de Sanctis sohrè%is sellos olho de boi; diversos exem- 
plares de varios jornaes que se piiblicaram em São Paulo, com 
cclaboraçáo do socio sr. Antonio de G6es Nobre. As offcrtas 
foram recebidas com especial agrado. 

O sr. Antonio de Góes Kobre offerlou ao archivo do Insti- 
tuto varios documentos relativos á vida militar do official da 
armada nacional Lucio Joaquim de Oliveira, ao tempo da guer- 
r a  do Paragiiay, alguns dos qiiacs com assignaturas autographas 
de pcrsona!idodes da época, como Pedra TI, 'iscon<lz r!: Ta- 
mandaré, E!isiario Antonio dos Santos, Francisco Manoel Bar- 
roso, Affonso Celso, politicos platinos e outros. 

iYa segiinda parte da ordem do dia o sr. Affonso A. de 
Freitas faz largas consideraçóes sobre a vida social de  Par- 
nahyha, durante a primeira metade do seculo X\'III e sobre 
a fundação da cape!la de Pirapora, por José d'Almeida Xaves, 
que entregou i devoção publica em 1730, com o patrimonio 
de duzentos mil reis em dinheiro de contado e uma "dotação", 
em terras, de cinconta braças em quadra; o orador termina 
propondo ao Instituto uma viagem de estudo áquelle santuario. 

Em seguida encerrou-se a sessão, lavrando esta acta. 
S. Paulo. Sala das sessões, em 20 de Fevereiro de 1926. - 

Ap. em 5-4-1926. - (aa.) Affonso .4. de Freitas, Candido de  
Sanza Campos. 

TERCEIRA SESSAO REGIMENTAL EM 5 DE MARÇO 
DE 1926. - Presidencia do sr. Affonso A. de Freitos. - AOS 
cinco dias de março do anno de mil novecentos e vinte e 
seis. nesta cidade de São Paulo, em sua séde social, na rua 
Benjamin ,Constant n.* 40, realiza o Instituto His to~ico e Geo- 



gyaphico de  S. Paulo a sua terceira sessão regimental do refe- 
rido anno. 

No expediente foi lida e approvada a acta da sessão an- 
terior. 

O sr. primeiro secretario accusou o recebimento de niime- 
iosos livros, folhetos e revistas. .4s offei'tas foram recebidas 
com esoecial agrado. 

Tratou-se, ainda no expediente, da organização e revisão 
do cadastro social, sendo a directoria encarregada de provi- 
denciar a proposito. 

O senhor Pedro Dias de Campos. na qualidade de membro 
da winmissão de redacção da "Revista" propõe, e a casa accei- 
ta, que a mencionada commissão devolva a varios secretarios 
os oricinaes de trabalhos aoresentados Dara aue estes seiam 
conve<ienteniente retocados' pois alguns delles não nrehen- 
chem as disposições estatutarias. 

Não havendo assumpto para a ordem do dia o senhor pre- 
sidente declara encerrados os trabalhos. 

Estiveram presentes os societarios senhores Affonso A. de 
Freitas, Pedro Dias de Campos. Candido de Souza Campos, 
Joáo Baptista de Campos Aguirre, Firmino Augusto de  Godoy 
e Edmundo Krug. 

Para constar o succedido na presente sessáo lavrou-se esta 
acta que vae assignada pelos senhores membros da mesa. 

São Paulo, Sala das scssões, em 5 de marco de 1926. 

QUARTA SESSAO REGIMENTAL EM 5 DE ABRIL DE 
1926. - Presidencia do sr. Affonso A. de Freitas. - Aos cinco 
dias do mez de abril do anno de mil novecentos e vinte e seis, 
em sua séde social, na rua Benjamin Constant n." 40, realiza 
o Instituto Historico e Geographico de S. Paulo a sua quarta 
sessão regimental do referido anno. 

A's vinte e meia horas, presentes os societarios senhores 
Affonso A. de Freitas, Candido de Souza Mendes, José de Pau- 
Ia Leite de Barros, Firmino Augusto de Godoy e Joáo Baptista 
de Campos Aguirre, o senhor Affonso A. de Freitas tendo por 
secretarios os senhores Candido de Souza Campos e Firmino 
de Godoy declara abertos os trabalhos. 

h'o expediente foi lida e approvada a acta d a  sessão an- 
terior. O senhor primeiro secretario accusou o recebimento 
das seguintes offertas: - um volhme do "Almanaque da Pro- 
vincia de S. Paulo" para o anno de 1887; um exemplar do 
mappa da Capitania de S. Vicente. no seculo XVI organizado 
segundo a carta de Joannes Blaieu, de Amsterdam, na forma 
usada pelos jesuitas e uma valiosa carta autographa do saudoso 
chefe republicano Francisco Glycerio, offertados pelo dr. JosB 
de Paula Leite de Barros; "Luzitania", revista de estudos p o r  
tnguezes; "Revista Militar Brasileira"; "Boletim Climatologico 
de Minas Geraes"; "Revue Internationale des Institnitions Ecq- 
nomiques et Sociales"; "Boletim da Agencia Geral das Colo- 



nias", de Portugal; "Boletiin do Museo Saciona1 do Rio de 
Janeiro"; "Revista do Instituto Historico do Rio Grande do 
Sril"; e "Discurso" proferido pelo dr. Spencer Vaingi-6 na co!- 
Ins,"i de grau dos bacharelandos de  1925. As offertas sáo rece- 
bidas com especial agrado. 

Xa segunda parte da ordem do dia o sr. Affonso A. de  
Freitas falando sobre a personalidade do primeiro bispo de  
São Paulo, referiu-se longamente á personalidade de d. Ber- 
nardo Nogueira, nomeado a 6 de Dezembro de 1745; entrado 
solemnemente na .Capital em 8 de Dezembro de 1746; fallecido 
a 7 de Novembro de 1748, sepnltado na igreja do Collegio dois 
d i w  após o fallecimento. Os seus despojos foram posterior- 
mente trasladados para a cripta d a  velba cathedral paulopoli- 
tana. Ainda sobre o fallecimento de d. Bernardo Rodrigues 
Nogueira o orador accentua a singularidade de se achar o cor- 
po do referido cispo flexivel e sangrando por  incisão até 48 
horas depois do traspasse, segundo affirmação do reverendo 
Maiioel José Vaz no attestado de obito por elle passado: - "o 
dito senhor bispo se achou estar flexivel até o tenipo em que 
se lanqou na sepultura. na qual sc sangrou e sahiu sangue, de  
que tudo fiz este acccnto. que por  verdade assignei". 

Em seguida encerrou-se a sessão, sendo lavrada a presen- 
te acta. 

São Paulo, Sala das sessões, em 5 de Abril de 192fi. .- Ap. 
em 20-4-1926. - (aa.) .Affonso A. de Freitas, Edmundo Knig, 
Jose Henrique de Sampaio. 

QUINTA SESSAO REGIMEh'T.4L EX 20 DE ABRIL DE 
1926. - Presidencia do sr. Affonso .4. de Freitas. - Aos vinte 
dias do mez de abril do anno de mil novecentos e vinte e seis, 
em sua sede social, na rua Benjamin Constant numero quaren- 
ta, nesta cidade de São Paulo, realiza o Instituto Historico e 
Geographico de São Paulo a sua quinta sessão regimental do 
referido anuo. 

A's vinte e meia horas, presentes os societarioi senhores 
Affonso A. de Freitas. José Torres de OLiveira, Edmundo Krug, 
João Baptista de Campos Aguirre e José Henrique de Sampaio, 
o sr. Aifonso A. de Freitas, tendo por secretarios os srs. Ed- 
mundo Krug e JosB Henrique de Sampaio declara abertos os  
trabalhos. 

No expediente foi lida e sem debate approvada a acta d a  
sessão anterior. 

O senhm primeiro secretario accusou o recebimento d e  
varias offertas, entre as quaes: - um exemplar d a  ordem do 
dia do marechal de campo Francisco Jose de Souza Soares d e  
Andréa, commandante em chefe das forças em operações con- 
t ra  os revolucionarios da Laguna, relatando a tomada desta 
villa em 19 de Novembro de 1839 e uma interessantissima car- 
t a  autographa do visconde de Nictheroy endereçada ao sr. 



desen~bargador dr. José Maria do Valc, offcrtas do sr. d r  Rat:l 
do Vole, fiiho do saodoso desembargador Vale; quatorze volu- 
mes de "Handbook of American Indian Languages"; "Brasilia- 
na", revista de boas letras, os volumes de 1 a 6; "Plataforma 
de governo", do dr. Washington Luis Pereira de Souzz, can- 
didato á presidencia da Republica para 1926-1930; "Entrevis- 
ta", concedida por Washington I.uis Pereira de Souza á Agen- 
ci! Americana; "As Raias de Matto Grosso", vol. IV p o r v i r -  
gilio Corrèa Filho; e "Boletim da Sociedade Philatelica Paulis- 
ta", n." 2, de 1926. As offertas foram recebidas com especial 
agrado, 

Ainda no expediente são Iidas ires propostas para admis- 
sáo dc socios, referentes aos srs. drs. Virgilio Corrêa Filho, de 
Aialto Grosso, Antonio Paulino de Almeida, de Cananéa, para 
correspondenics. c Antonio Felix d eAraujo Cintra, para effecti- 
o .  Estas propostas foram encaminhadas para a commiss5o 
Ee admissão de socios para o respec:;vo parecer. 

O sr. dr. José Torres de Oliveira, pedindo a palavra, traça 
em breves mas brilhantes phrases a personalidade do sr. dr. 
Estevam de Almeida. estudando-n como jurista. Drofessor e 
cidadão e reolrer á ca'sa oue se lance na acia dos.t<ahalhoi i,&, 

O sr. presidente declara approvada a proposta, depois dc ter 
o nnaiiime assen!iinento dos presentes. 

Na segunda parte da ordem do dia o sr. Affonso A.,de 
Freitas, referindo-se ao velho costumc paulista de chamar - 
Norte - a região lesnordeste do estado, diz acreditar qye tal 
habito tivesse surgido e se arraigado entre o povo a partir  da 
creação d a  comarca do Sorte,  a 2 9de Outubro de 1700. 

Até então o territorio paulista e mais as capitanias do sul 
constituiam uma unica ouvidoria com séde na yil!a de São 
Paulo. Nessa época o territorio paulista que se estendia até 
as raias meridionaes do :actuaI estado do Paraná copt.ava, 
dignos de nota apenas alguns nucleos de povoação: - S. Paulo, 
Jxndiahy, Parnahyba, Nogy das Cruzes, Sorocaba, Itú, Jacarey, 
Taubaté, Guaratinguetá, Canada ,  Iguape, Itanbaen, Santos, S. 
Sebastião, Ubatnba, Paranaguh, São Francisco e Castro. As 
demais povoaçóes não passavam de peqnenas e insignificantes 
arraiacs: - Mogy Mirim ainda não existia e a opulenta "Prin- 
ceza do Oeste" somente cerca de sessenta annos apos a crea- 
ção da comarca do Norte 6 que lançaram os seus primeiros 
alicerces a margem do caminho dos Goiazes nos ermos -- 
Campinhos - que o tempo transformou em Campinas. 

A comarca do Norte abrangia as villas de TaubatB, Guara- 
tingneti, Jacarey, Sorocaba, Itu e seus districtos, ficando a 
comarca de São Paulo ao sul da linha leste-oeste traçada pela 
localiza~ão daquellas povoações e comprebendidas pelas villas 
da Capital, Santos, Itanhaen, Cananéa, Iguape, ParanaguP, São 



Francisco e Castro. Desde o anno do 1700 iodos os negocios 
conccrnsn?es á nova comarca eram tiatados em Taubat6, séde 
d a  divisão jiidiciaria reeem-creada e ir-se a Taubaté era ir-?e 
ao Xorte e o norte paulista ficou sendo, para todos os effeitos, 
cspa ex:ensn nesga de  terras que serve de bacia i caudal do 
Tarayba. E si o vale do Parayba ficava sendo o norte de S. 
Paulo era natural que oeste fosse a regizo dos grandes afluen- 
tes paulistas do rio Grande; e foi o que aconteceu. 

Atrahidos pela prodigiosa fertilidade das terras roxas os 
fazendeiros do Parapba, os fazendeiros do norte transferem 
suas lavouras para oeste: - a formosa e progressista Campinas 
6 denominada - "Princeaa do Oeste" - como - "Pr;ncrza do 
Nor!e" - era e ainda é a fidalga e tradicional Pinda. 

Hoje porbm, j& nos vamos acostumando a chamar - norte 
- as denominadas oeste de  S. Paliio: - ao que porêni o povo 
oinda nSo se acostuniori é chamar leste ou 1s-nordcsle ao seu 
velho norle e tampoiico a dar a designação de sul ao verdadeiro 
3ul pau!ista. 

O paulista que de Riheirão Preto, Ituverava ou Franca se 
dir'ja C Cani?al, Santos ou Guerujá, ou a Itanhaen, Igriape não 
d i r i  que vae ao sul do Estado, assim como os paulistas d o  
seciilo passado não iam ao sul quando se dirigiam ás proviu- 
cias do Paraná e de Santa Cathsrina: o s'.il para elles, mesmo 
rm documentos officiaes. era exclusivamente o Rio Grande do 
Siil. 

O sr. dr. Edmundo Krug ficou iuscripto para, numa das 
proximas sessões, falar sobre o "Sacy, personalidade mitolngica". 

Em seguida encerrou-se a sessão e lavrou-se esta acta. - 
Agprorada em 5-5-1926. - (aa.) Affonso A. de Frcitas, Ed- 
riiundo Krng, Firmino Augusio de Godog. 

SEXT.4 SSESSÁO XESIXENTAL E 3  5 DE &IA10 DE 192fi. 
- Prrsidencia do sr. Bffonso A. de  Freitas. - Aos cinco dias 
d:, mrz de Maio do anuo de mil novecentos e vinte e seis, nesta 
cididr de São Pa~zlo, ein sua s&de social, rua Eenjaiiiin C0ns- 
lan! t~~ i ine ro  quar-!.ta, risliza o Instituto Yi:;torieo e Gi,ogra- 
phirii de São Pari!,> i s r ~  sexta scssio regiio6~.1il:+: d<i refcsrido 
ai1ll<l. 

A's vinte e meia horas, presentes os sacies snrs. -4ffonso r\. 
dp Freitas, Americo Brasiliense, José de Paula Leite de Rarroi, 
Edmundo Krug Alberto Penteado. Firmino de Godoy e Joãó 
Eaptista de .Campos Aguirre, o sr. Affonso A. de Freitas, .tendo 
por secretarios os srs. Edmundo Krug e Firmino de Godoy 
declara abertos os trabalhos. 

No expediente foi lida e approvada a acta da sessão ante- 
rior. O SI-. primeiro secretario leu os pzreccres da commissão 
de admissso de soeios favoravris i aceeitaçãa das propostas 
relativas aos srs. Virgiiio Corrêa Filho e Antonio Panlino de  
.4lmeida para socios correspondentes e Antonio Felix de Arau- 



jo Cintra para socio effectivo. Estas propostas ficaram sohre 
a mesa afim de vencerem o intersticio estatutario. 

O sr. primeiro sccretario accusa uma valiosa offerta de  
livros que o socio honorario sr. dr. Engenio Egas fez a biblio- 
ihcca do Instituto. Esta offerta. de mais de duzentos e cin- 
coenta volumcs, muitos dos quaes já raros e de alto valor his- 
torico c literario foi recebida com espccial agrado. O sr. prc- 
sidente agradece, em nome da casa, a importante offerta feita 
pelo illustre societario. 

O sr. João Baptista de Cainpos Agnirre offerecen á bihlio- 
theca uma copia maniiscripta da representac6o qu,e a directoria 
provisoria da Estrada de Ferro Oeste de São Paulo dirigiu aos 
poderes da provincia, sobre o prolongamento da estrada de 
Campinas a São João do Rio Claro. 

Na primeira parte da ordem do dia, o sr. Affonso A. de  
Freitas fala demoradamente sobre a fundação de  pousos no 
"caminho dos Goiazes" e sobre os primordios da  cidade de  
Campinas. 

A longa e interessante comm~inicição do orador pode res- 
sumir-se assim: - Após a partida definitiva de  Rartolomeo 
Bueno da Silva, em 1726, para as minas d e  Goyaz, rccem-desio- 
Sertas 1x10 grande e abnegado parnahybano, o trilho por elle 
hatidr, cobriu-se de  aventureiros de  todas as  classes e proce- 
dencins, em transito para a região do novo El-Dorado, fazendo 
surgir a erploraçãa de porrsos, ao  longo da estrada, negocio tão 
rendoso, a julgar pela competição logo estabelecida, quanto a 
industria d e  faiscação do minerio. 

Em 1732, anno em que parte da população paulistana, fu- 
gindo ao i m p i e d o ~ o  assalto da variola á cidade, engrossava as 
caravanas de  mineiros no caminho dos goiazes, a luta pelo esta- 
belecimento das rusticas estalagens culminou, chegando os pro- 
motores da lucraiiv:~ industria a mildar, frequentemente e a Pro- 
prio alvcdrioo trechos consideraveis no primitivo caminho, na 
ansia de conseguir maior concurrencia ao seu pouso, tornando- 
o mais accessivcl e em sitnayão de  melhor atrahir  viandantes 
e troaeiros. 

O choque de interesses dos hospedeiros de  beira dc estra- 
das manifestou-se em toda cxtensáo do "caminho para goia- 
zes", nias onde elle collidiii mais vibrante e mais intenso foi 
no icrritoiio do actual municipio de  ,Campinas. O primeiro 
pouso que siirgiu nessa região foi installaclo em 1732 na Sesmaria 
dos Campinhos, pelo capitão Antonio da  Cunha Abreu, seu pro- 
prietario e homein poderoso pois, na época, exercia o mandato 
de  juiz ordinario na cidade de  São Paulo, mais tarde, em 1734- 
35, desempenhando o cargo de proccdor da  "Casa de Regis- 
tros do Rio Jaguary e fim d o  caminho das minas dos Goiazes". 

Com a fundação do pouso dos campinhos surgem as com- 
petições interesseiras e nesse mesmo anno de 1732  Alexandre 
Simões Vieira, morador da  villa de Jundiahy abre. por conta 



propria, nova communicação entre aquella villa e a região dos 
Campinhos, na extensão de "seis leguas mais ou menos" reque- 
rendo e obtendo, a 12 de Junho daqnllc anno, por Sesmaria, 
uma legua de terras sobre o caminho novo e cujo ccntro seriam 
as casas de moradia do requerente, sob a alegação de que elle, 
requerente, "vendo os prejuizos que os viandantes das minas 
de Goiazes tinham no caminho da dita villa (Jundiahy) até 
a paragem rhamada Campinhos, por ser ruim e longe abrira 
outro caminho á sua custa, melhor e mais perto, razão por quv 
todos os viandantes e mineiros andavam por elle qiie teria a 
distancia de seis leguas pouco mais ou menos e por não haver 
mantimentos para o sustento dos que frequentam o dito cami- 
nho, fizera o supplicante uma roça de três alqueires de plan- 
taçio no meio do dito caminho em um ribeirão chamado Pi. 
nheiro cuja parage pretendia haver por carta de data de ses- 
maria". 

Contemporaneamente, Santos Martins, tentando a forma- 
ç in  do novo pouso em concurrencia ao de ,Campinli«s, ahriu, 
segundo sua propria alegação em requerimeuto. que mereceu 
despacho favoravel, "um caminho desde o logar que chamam 
Campinhos no districto da viila d r  Jundiahy para os Goiazes 
que acaba no caminho novo que fez Alexandre Simóes e pelo 
cnrriinho delle supplicante se atalhava legua e meia quasi de  
iornada e nelle figura uma roça de tres aldueires de planta de 
milho c por ser parte deserta e de nin8uiin possuidor e o sup- 
plicante se achar com possibilidade de cultivar aquellas terras, 
pedindo-me lhe fizesse mercê de  conceder-lhe. em nome de 
S. M.. por  carta de data de sesmaria no dito lugar meia legiia 
de terras em quadra, ficando eni meio do mesmo caminho 
mandado fazer por siia conta". 

E assim temos, dccnmentadam?n!e. sC no anno de l i32,  
a formação de tres pousos na região de Campinhos e nada me- 
nos que a constriiesào du novo caminho entre a viila de Jun- 
diahy e o Futiir<i nisento da actual Cimpinas. E mais caini- 
tihos c mais pousos seriam prol-aveimente construirio3 e crea- 
dos se Cniiha Abr.eu, <mipregando todo o seu va l ime~to  junto 
ao c:ipitáo-general Antonio Luiz de Tsvora, não hjiuvesiz coii- 
seguido do g»vern:idor da Capitania. em seu favor, e de seu 
cunhado João Bueno da Silva, conjunctamente com a conces- 
são de nova sesmaria de permeio de sua fazenda "no sitio chn- 
mado Campinhos em meyo do Matto-Grosso", a resolução, com 
valor de lei, de  "como os pousos mais vizinhos em semelhante 
logar (os ,Campinhos) edificados como para vendas ou roças 
costumam mudar os caminhos com interesse de que os pas- 
sageiros ali concorráo o que hé em fraude dos povoadores que 
estão asituados e estabelecidos por Ihes ficarem inuteis as ditas 
sesmarias Ihes ser necessario conservaçáo com a declaração 
que no caso de se aia de mudar o caminho seja as sesmarias dos 
suppiicantes a iqesma ordem, ficando em qualguer caminho 



no m?io da dita legua no qoe respeita ao sertão com prefere:;- 
cia a ,:caiquer outra". 

P".rece aii:: o poiiso fundado poi  Santos Mzrtins manteve-:e 
:;oi poiico tempo, poreni o de Simóes Vieira, cliamado Pinheiro, 
do noirie do ribeirão que lhe corria proximo, teve existencia 
q u ~ s i  cenienaria sempre em competencia mas, afinal suplanta- 
do p i o  de  Campinhos. 

Dos mappas que mencionam os pousos da  "estrada que vae 
para ~oiazes",  o mais antigo que conhecemos 6 a "Carta Coro- 
grapliica d e176Ci7'. Nella apparece o pouso de Pinheiros a 
t :  :!a :einz:ia di: Campinhos, j i  então conhecido p o r  
Carnrlzas: o3 mappas de 1792 e 1500 ainda graphan o poi?io 
de  Pinheiros, apresentando o de 1792, de notavel, o errado des- 
locaa?nto da  povoacjo de Canlpinss, então já freguesia, para  
e margem esquerda do Piracicaba, pouco abaixo da  conflnencia 
dos rios A!ibaia e Jaguary. 

Desde quando os Gampinhos passaram a ser conhecidos 
por  Campinas, náo podemos dizer com segurança, mas o que 
nos parece acima de  duvida é que a primeira denominaçao d a  
:;aragem onde hoje assenta 2 formosa e opulenia cidade de Cam- 
pos Salies era Camuinhos, não só  pelo que nos induz a acre- 
ditar :i dociiinentação já citada, como pelo contexto claro e 
r,crsua;iuo. da primeira carta de  data passada em favor do 
capitio Abrcu. Diz este precioso documento: 

"Antonio da  Silva Caldcira Pimenta!, etc. Faço saber aos 
qus esta mii?ha carta de  d2:a dc ??::as de scsmariu virem que 
tendo considera~5o ao qile por sua petiç5o me enviou a dizer 
Antonio da Cunha Abreu, morador nesta cidade, que elle qneria 
ccltivar e poroar no czminbo das novas minas dos Coiazes um 
!osar a oue chamam o,: C o m p . f i n s ,  qiie fic:ini em meio do 
.Xtlalto-Grcsso par2 a parte de Mogy, e lhe ficava por  vizinho, 
Flrzi a mesma parte, o rio de  Atibaia em distancizi de  quatro 
Iegi;ns coni poiics differei~cn, r cs  ditos Campirihos eram tres, 
senc!o o maior o do rncio; portanto, me pedia lhe fiz-sse mer- 
c> cor;ccderem em nome de S. >I., por carta de  sesmaria uma 
Irgna de terra em quadras fazendo pego no Campinhos maior". 

Addiiem-se as seis leguas entre Jundiahy e o pouso de 
i>inhei?o assignalados pelo' "novo caminho" de SirnGes Vieira 
B legl?~, r. rnci," qne Santoi Mariins pi.etcr>dia encurtar e teremns 
:i sctc i, meia leguas que modernamente separa-a Jandiahy de  
Cam!~ir:as; ccusideremos, ao norte, a distancia de "quatro !e- 
guas rom pouca differença" que separavam o s  Campinhos ao 
rio hiióaia c verificaremos ser essa distancia, "com goiico dio- 
fcrinça", que medeia enire aquelle r i o  e -1 ciù:i<le ile Camp1- 
nas. Consideremos ainda que os Campinhos situavam-se "em 
nieio do nvafto-grosso" e que o terreno .lo:ido pelo panlista 
Fra-irisco Barreto Leme para logradouro da  povoaçâo d e  Cam- 
pin; i  cbaniava-se blatto-Grosso, e teremos desfeitas todas as  
<?!:vidas que pudessem surgir sobre qual fosseni a primitiva de- 
ron;;iiaçio de territorio Campineiro. 



A communicação feita pelo Sr. Affonso A. de Freitas cau- 
sou optima impressão á casa e o orador foi muito felicitado 
13-Ia vaiiosa contribuição que acabava de dar para a historia 
de São Paulo. 

Em seguida, como não houvesse mais assumpto encerrou- 
se a sessão e foi lavrada a presente acta que vae assignada pelos 
senhores membros da mesa 

São Paulo, sala das sessões, em 5 de Xaio dc 1926. 
A». em 20-5-1926. - (aa.) Affonso A. de Fr:itas, Demetrio 

Jusio Seabra. Firmino Augus!o de Godoy. 

SETIMA SESSÁO REGIMENTAL EM 20 DE MAIO DE 1926 
- Presidencin do sr. Affonso A. de  Freitas. - Aos vinte dias 
do mez de Maio do a i n o  de mil novecentos c vinte e seis, 
nesta cidade de S. Paulo, em sua séde social, rua Benjamin 
Constant, numero quarenta, realiza o Instituto Historico e Geo- 
graphico de S. Paulo a sua setima sessão regimental do referi- 
do anno. 

A's vinte e meia horas, presentes os socios senhores JosB 
de Pauia Leite de Barros, Josi  Torres de Oliveira, Francisco 
Alves da Cunha Horta Junior, Candido de Souza Campos, Fe- 
lix Soares de Mello, Justo Seabra, Firmino de  Godoy, Joáo Ba- 
ptista de Campos Aguirra e Geraldo Ruffolo, o Sr. Affonso A. de  
Freitas, secretariado pelos srs. Justo Seabra e Firmino de Go- 
doy declara abertos os trabalhos. 

S o  expediente foi lida c approvada a acta da sessão ante- 
rior. O sr. primeiro secretario accusou o recebimento de nu- 
merosas offertas de livros, folhetos, revistas e jornaes, entre 
elles: - "Estudos Sociaes" e "Convocação da Constituinte", 
ambos offertados pelo Sr. Felix Soares de Mello; por interme- 
dio do sr. presidente o sr. capitáo Pericles Pilar, de Sorocaba, 
offerece ao archivo do Instituto um valioso canhenho manus- 
cripto que pertenceu ao Collegio de S. João de Lageado, de 
Campo Largo de Sorocaba, no qual se encontram as assignaturas 
autographas dos alumnos que, em 1864, frequentaram aqueile 
estabeiecimento de ensino, notando-se, entre ellas, o nome de  
Jose Gomes Pinheiro Macbado que veio a ser o general Pinhei- 
ro Machado, alem de outros que tambem tiveram posição sa- 
liente na po!itica e nas letras. Pelo Sr. Candido de Souza Cam- 
pos foi offerecido um numero do "Diario Popular" de 15 de  
Sovembrõ de 1889, trazendo as primeiras noticias em telegram- 
ma, da proclamação da Republica no Rio de Janeiro; um 
exemplar da "Gazeta de Campinas", de 8 de Junho d e  1888, 
que estampa a conferencia realizada por Alberto Salles n o  
Theatro Rink, daquella cidade; diversos numecos de "O Com- 
bata'' de 1892; um exemplar da "Provincia de S. Paulo", de 
22 de Maio de 1889, reproduzindo o manifesto de Quintino Bo- 
cayuva ao Partido Republicano Brasileiro, em 22 do mesmo 
mez; e tambem um exemplar da "Imprensa Fluminense", nu- 
mero unico e rarissimo, publicado em commemoração & lei 



13 a c  Maio de 1888. As offertas foram recebidas com especial 
agrado. 

Tendo o Sr. dr. Raphael J. Fosalha, ministro plenipotcnria- 
rio do Uruguay, em Lima, Peru, pedido, por carta. informarões 
sobre a ceramica pre-historica paulista o Instituto resolveu 
responder-lhe informando-o sobre o que haja relativamente a 
tal assumpto. 

Na primeira parte da ordem do dia foram postas ein dis- 
cussão e votação os pareceres que se achavam sohru a m-sa 
relativos ás propostas de admissão de  soiios leferentes aos srs. 
drs. ?;ii.gi!io Alves ,Corr&a Filho, Antonio Paiilino de  .4lmeida e 
A~itonio Felix de Araujo Cintra. Approva<lo~ os respi d ivns  
p, ,rerrres por unail~iiiida?: ('c votos fcr;ni aq~ielles senhores 
pror!;iiii: dos, pelo S.-. pr?sidcn4.i, membros do Instituto. os 11ois 
pri,neiios na cate2iri.a C c -1esponden'is r :> u:llnio 1ia d e  
effertivo. 

Pedc em seguida a palavra o sr. Francisco Alves da Cunha 
I-lorta Junior que em palavra repassidas de commoção t-n- 
çou o necrologia do sr. barão dc  Duprat, relcmbrando os rele- 
vantes s e r v i ~ o s  prestados por  aquelle henemerito cidadão A 
cidade de São Paulo, primeiramente no desemnenho do rrrrlo 
do prefeito e depois de presidente da Camara Municipal I ,  ter- 
minando por pedir a consianação na acta dos trabalhos do dia 
um voto de  profundo pesar pelo dcsapparecimento do illus're 
patrieio. Consultada a casa foi esta proposta approvada por 
unanimidade de votos. 

Esgotada a ordem do dia e ninguem mais querendo fazer 
uso da palavra o sr. presidente declara encerrada a sessão. 

Para constar lavrou-se a presente acta que vae assignada 
pelos senhores membros da mesa. 

São Paulo, Sala das sessões, em 20 de Maio de 1926. - 
Approvada em 5 de  Junho dc  1926. - faa.) Affonso A. de  
Freitas, Firmino Augusto de Godoy, Edmundo Kmg. 

OITAVA SESSAO REGIMENTAL EM 5 D E  JUNHO DE 
1926. - Presidencia do sr. Affonso A. de Freitas - Aos cinco 
dias do mcz de Junho do anno de  mil novecentos e vinte e 
seis, nesta cidade de S.Paulo. sua sua séde social, realiza o 
Instituto Historico e Geographico de S. Paulo a sua oitava ses- 
são regimental do referido anno. 

A's vinte e meia horas, presentes os srs. socios Affonso A. 
de  Freitas, Edmundo Krug, JosE de  Torres de  Oliveira, A. d e  
G6es Nobre, Firmino Augusto dc Godoy, Tularia Renotte. Ame- 
rico Brasiliense, José de Paula Leite de Barros. Candido rle 
Souza Campos, Demetrio Justo Seabra, João Baptista de Cam- 
pos hguirra, Felix Soarps de  Mello e Geraldo Ruffolo, o sr. 
Affonso A. de  Freitas, secretariado pelos srs. Firmino de Go- 
doy e Edmundo Krug, assume a presidencia dos trabalhos, de- 
clarando aberta a sessáo. 

No expediente foi lida e approvada a acta da sessão ante- 
rior. O Sr. primeiro secretario accusa o recebimento de nu- 



merosas offerfas, entre as quaes as seguintes - varias amostra's 
de papel de eucalipto, primeiras follias feitas sob a fiscaliza- 
ção do dr. Edmundo Navarro de Andrade, director do Horto 
Florestal da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, nos 
laboratorios da Universidade de Madison - Estado de Wis- 
consin - Estados Unidos da America do Xorte, em 14 de 
Dezembro de 1925. Esta interessantissima offerta foi feita pe!o 
sr. dr. José de Panla Leite de Barros; "Noções de Corographia 
do Estado do Pará". "O Ensino do Desenho nos Cursos Pro- 
fissionaes" e "lfemoria Historica do Instituto Profissional 
João Alfredo", offertas do autor, sr. Teodoro Braga; "Boletim 
Cliiiiatolõgico de S. Paulo", fevereiro 1926; "Primeira Visita- 
ção do Santo Officio ás Partes do Brasil", pelo licenciado Hei- 
tor Furtado de Illendonp, publicação da s8rie Eduardo Prado; 
"Justi(a" por José C:rrlos de Macedo Scaies. O sr. A. de Górs 
Nobre offerece o numero unico do jornal "Petala" e diversos 
outros exemplares de jornaes de S. Paulo e Rio Grande do Sul. 
contendo collaborações do offertante. As offertas forain re- 
cebidas com especial agrado. 

Em seguida o sr. presidente annuncia que se vae proceder 
á eleição para prehenchimento de duas vagas verificadas na 
directoria do Tnstituto,.a primeira por não t r r  o sr. dr. Jhgenio 
Egas acceito sua reeleição ao cargo de orador official e a se 
funda verificada com a morte do sr. dr. Ernesto Goulart Pen- 
teado, segundo secretario. Referindo-se á recusa do dr. Egas 
em acceitar sua reeleição em outubro de 1924, para o periodo 
social de 1925-27, relembra o sr. presidente que por proposta 
do illustre consocio sr. Góes Nobre, approvada por unanimi- 
dade de votos foi considcr3do então, o dr. Egas eleito orador 
official, porem si S. S. persistisse no pedido de renuncia seria 
para todos os effeitos considerado orador official do Instituto 
o sr. dr. Affonso de Freitas Jor., candidatura. ali6s. lembrada 
pelo dr. Eugenio. Egas. 

Continuando c0m.a palavra o sr. presidente informa que, 
sómcnte mais tarde, é qne o dr. Egas, compelido pelo seu estado 
de saude dec!aron-se impossibilitado de exercer as funcçóes do 
seu cargo e como o EP. dr .  Freitas Jor. não tivesse tomado posse 
em tempo opportuno, do cargo, consulta a casa sobre a con- 
veniencia da nova eleição de orador official. 

O sr. Góes Nobre diz parccer-lhe desnecessaria tal eleição 
porquanto o sr. Freitas Jor. havia sido mni regularmente eleilo 
em nada prejudicando em seu modo de ver, a circnnstancia de 
não se ter dado a posse em tempo opportuno. 

O sr. dr. José Torres de Oliveira diz estar de pleno accordo 
com o sr. G6es Nobre: sabido como 6.  accrescenta O orador, a 
relutancia sempre demonstrada pelo sr. presidente em ter por 
companheiro de directoria um parente seu muito proximo, pro- 
põe que se eleia, por acclamação, orador official o dr. Affonso 
Freitas Jor. cujo valor tribunicio o Instituto conhece e admira. 
ficando, porem, consignado em acta que esta eleição foi feita 



p i i  rsntade e deliberação exclusivas da assembléa não tendo 
concorrido para ellas, em nada. a vontade do sr. presidente. 

r\ ursposta do sr. dr. Torres de Oliveira foi approvada por 
i:i;an:midade de votos e, por lembrança do sr. co!onel Pedro 
Di2s c:e Campos, recebid!~ coin uma prolongada salva de palmas. 

Annuirciada a eieiçáo de 2: secretario o sr. Antonio de 
Goes Nobre propõe que tambem esta e!eição se faça pcr accla- 
rnagáo e lembra o nome do sr. dr. Jos6 de Henrique Sampaio. 
A casa aiiproron por unanimidade de votos a proposta do sr. 
Goes Nobre. 

Pela presidencia da mesa são proclamados eleitos orador 
oflicial 2." secretario respectivamente os ars. drs. Affonso de 
Fixitns Jor. e José Henrique de Sampaio. 

Sr. presidente determina o lançamra?o iia acta dos tra- 
balhos. de um voto de louvor e agradecimento pelos serviços 
pres!ados pelo sr. dr. Eugenio Egas durante os tres friennios 
que occupol! a tribuna official do Sodalicio e remmemora a 
dedicacão e amor com que o pranteado dr. Ernesto Goulart 
Penteado desempenhava as funcções de 2." secretario do Ins- 
tituto. 

Passando-se á primeira parte da ordem do dia o sr. di.. 
José Torres de Oliveira tratou da questão de limites entre os 
estados de São Paulo e Minas Geraes, detendo-se demorada- 
mente em referencias ao laudo qne acaba de ser proferido pelo 
arbitro sr. dr. Epitacio Pessoa e á impressão causada pelo seu 
conhecimento entre o povo paulista, terminando por propor 
que, pelo Sodalicio seja nomeada uma commissão sob a presi- 
deucia do sr. presidente do Instituto e tendo o mesmo sr. pre- 
sidente conio relator, par,a fazer um estudo especial e com- 
pleto do assumpto, colhendo todos os elementos de informa- 
cóes precisos no intliito de se tornar o mais equitativa possivei 
a compensaçáo dc territorio determinada pelo modo Dor que 
foi fixada pelo arbitro a linha divisaria entre os <I3;5  es- 
tados. 

A proposta do sr. dr. Torres de Oliveira foi calorosamente 
cnplaudida e, por unanimidade de votos approvada. 

Pelo sr. dr. José de Paula Leite de Barros foram indicados 
os srs. wnsocios dr. José Torres de Oliveira, coronel Pedro Dias 
de  Campos, João Baptista de Campos Aguirra e dr. Edmundo 
K?ug para completarem aquella cnmmissão, sendo essa indica- 
çáo approvada tarnbem por unanimidade de votos. 

Por ultimo e ainda sobre a questão de limites falou longa- 
mente o sr. dr. Geraldo Ruffolo. Nada mais havendo a tratar 
foi, pelo sr. presidente, encerrada a presente sessão. 

E, para constar foi lavrada esta acta. 
Approvada em 21-6-1926. 

Affonso A. de Freitas. 
João Baptista de Campos Aguirra. 
A. Coes Nobre. 



NONA SESSAO REGlME?JTAL E>! 21 DE dCKH0 DE ISLC. 
- Presidencia do sr. Affonso A. de Freitas - Aos vinte e tim 
d l  do uiez de junho 63 anno de mil novecentos e vinte e seis, 
nc-sta cidade de S. Pau!o, em sua sede social, rua Benjamin 
Cnns:ant numero quarenta realiza o Instituto Ilistorico e Geo- 
graphico de S. Paulo a sua nona sessão regimenlal do referido 
aniio. 

A's viuti e meia horas, presentes os senhrircs Affonso A. 
de Freitas, E:dmundo Krug. João Baptista de Campos Aguirra, 
Geraldo Ruffolo r Antonii de Góes ':obre, o sr. Affonso .4. de 
Frritas, secretariado pe!os snrs. João Baptista de Campos Aguir- 
ra e Antonio de Gdes Nobre, assumindo a presidencia declara 
aberta a sessão. 

No expediente foi lida e approvada a acta da sessão ante- 
rior. O sr. primeirc secretario accusou o recebimento de va- 
rias offprtas, entre as quaes: uma collecção do periodico "Luz 
Brasileira" que circuloii no Rio de Janeiro no anno de 1829, 
preciosa publicação encerrando interessantissimas noticias da 
época, offerecida pelo dr. Candido de Souza Canipos; "Limi- 
tes entre S. Paulo e Minas Geraes" memoria dos delegados de 
S. Paulo drs. Prudente de Moraes Filho e João Pedro Cardoso; 
"Memorias para a historia da Academia de S. Paulo", pelo dr. 
Spencer Vampré; e “Revista do Archivo Publico Mineiro", anno ,> 

XX, 1924. As offertas foram recebidas com especial agrado. 
Na primeira parte da ordem do dia o sr. presidente, refe- 

rindo-se a commissão nomeada pelo Instituto para emiitir pa- 
r e c w  sobre a questão de limites entre S. Paulo e Minas Geraes 
diz ter  essa commissão já reunido grande copia de docnmeu- 
tos inéditos sobre aquelle assnmpto, esperando apresentar o 
resultado dos seus trabalhos em uma das sessões do proximo 
mel de Julho. 

Nada mais havendo a trztar o sr. presidente encerra a 
sessáo. Para constar lavrou-se a presente acta que vae assigna- 
da pelos snrs. membros da mesa. 

S. Pau:o, Sala das sessôes rm 21 de junho de 1926. 
Ap. em 5-7-1926. 

Affonso A. de Freitas. 
José Henrique de S;>?npaio. 
Edmundo Krug. ,. .** ~..~ A 

. -5 
DECIMA SESSAO REGIMENTAL EM 5 DE JULHO DE 1926 

-. Pre2;idencia do sr. Affonso A. de Frc?i,fo.T - Aos cinco dias do 
mer de julho do anno de mil novecentos e vinte e seis, em sua 
séde social. nesta cidade de S. Paulo, rua Benjamin Constant 
n: 40, realiza o Instituto Historico e Geographico de S. Paulo a 
sua decima sessão regimental do referido anno. 

A's vinte e meia horas, presentes os socios senhores Af- 
ionso A. de Freitas, João Baptista de Campos Aguirra, Firmino 



.4iigusto de Godoy, Edmuudo Krug, A. Paulino de Almeida. A. 
de Freitas Junior e Alherto Penteado, o senhor Affonso de 
Frcitas, tendo por secrctarios os senhores JosC Henriqtie de 
Saiupaio e Edmoodo Krng declara abertos os trabalhos. 

No expediente foi lida e approvada a acta da sessão ante- 
rior. O sr. primriro secretario accusou o recebimento de va- 
rias offertas, entre as quaes: "Revista do Instituto Historico de 
hlatio-Grosso", anno Vi1, tomo XIV; "Questão Monetaria no 
Brasil", offerta do sr. dr. Eiigenio Egas; "Honienagens", pelo 
dr. Adolpho Aiigusto Pinto. As offertas são recebidas coin cs- 
pecial agrado. 

Ainda no expediente o sr. 1." secretario lè o convite feito 
pelo Institiito Historico e Geographico Brasileiro para que a sua 
congenere de S. Paulo se faça representar e tome parte nos 
trabalhos da Conferencia de Geographia do Brasil, a realizar-se 
na segunda quinzena do corrente mez de julho, no Rio de 
Janeiro. 

Na primcira parte da ordem do dia o sr. dr. A. de FreiZas 
Junior. pedindo a palavra, agradece a sua eleicáo para o cargo 
de crador official do Instituto e bordando brilhantes considera- 
cães n proposito do cargo para que foi eleito por accfamação da 
asscmblea geral hypotheca o melhor dos seus esforços para o 
desenineiiho do honroso lugar na directoria do Sodalicio. 

Ein seguida foi encerrada a sessão, lavrando-se a presente 
acta qtie vae assianada pelos senhores membros da mesa. 

S. Paulo, Sala das sessões, em 5 de Julho de 1926. 
Ap. em 5 de Agosto de 1926. 

Affonso A. dc Freitas. 
Edmundo Krog. 
A. G6es Nobre. 

DECIMA PRIMEIRA SESSÁQ REGIMENTAL EM 20 DE 
JULHO DE 1926 - Presidencia do Sr. Affonso A. de Freitas - 
Aos vinte dias do mez de Julho do anno de mil novecentos e 
vinte e seis, em sua sédc social A ru aBenjamin Gonstant n.' 40, 
realiza o Instituto Historico e Geographico de São Paulo a sua 
decima primeira sessão regimental do referido anno. 

A's 20 horas, presentes os srs. Affonso A. de Freitas. drs. 
José Torres de Oliveira, Edmrindo Krug, Geraldo Ruffolo, Fir- 
mino de Godoy, João Baptista de Campos Aguirre, Justo Seabra, 
Antonio de Gbes Nobre e Ramon Rocca Dordal, o presidente 
effectivo. sr. Affonso A. de Freitas, tendo por secretarios oa 
srs. drs. Edmundo Krug e Antonio de G6es Nobre declara aber- 
ta a s-ssão. 

No expediente foi lida e sem debates approvado a acta da 
sessão auterior. 



O sr. 2.' secretario accusa o recebimento rle varias nffertiis 
de livros, folhetos e revista sdestacando-se entre ellas: ''llevista 
de Quimica e Farmacia hlilitar"; "Iniancia e adolescencia de  
D. Pedro 11"; "Bolctim Mensal da Estatistica Demograpbo-Sa- 
nitaria de São Paulo"; "O Grande Problema da Humanidade"; 
"Segundo Centenario da Introdução do Cafeeiro no Brasil", 
por Lourenço Granato; "A' margem dos Carirys", por Zemon 
FIenry Illonteiro; "Boletim do Dlinisterio da Agricultura", e 
"Revista Maritima Brasileira". 

As offertas são recebidas com especial agrado. 
Na primeira parte da ordem do dia o sr. Affonso A. de 

Frei!a: commonica 3 assemblia que, na proxima sessão a rea- 
lizar-se no dia 21 do corrente mez será lido o relatorio d a  
Commissão nomeada pelo Instituto em sessão de 5 de Junho 
nltimó, para estudar a questão de limites entre os Estados de 
Sãv Paul oe Minas Giraes emittindo parecer sobre ella. 

O sr .  Antonio dc Góes Nobrc fazendo uso da palavra 
propõe que, na acta dos trabalhos de hoje, seja lançado um 
voto de loiivor pela promptidão com que a digna e operosa 
commissão deu comprimento A sua inelindrosa incumbencia. 

A proposta do sr.  Goes Nobre foi appro~.ada por una- 
nimidade de votos. 

E para constar foi lavrada a presente acta. 
Approvada em 21-8-1926. 

Affonso A. de Freitas - Presidente. 

12.3 SESSAO REGIMENTAL EM 21 DE AGOSTO DE 1926 
- Presidencia do Sr. Affonso A. de Freiras - Aos vinte e um 
dia? do inez de Agosto do anno de mil novecentos e vinte e ?eis, 
em sua séde social i rua Benjamin Constant n." 40 realiza o 
Instituto Hislorico e Geographico de São Paulo a sua decima 
segunda sessão regimcntal do referido anno de 1926. 

A's 20 % horas o presidente effectivo, sr. Affonso A. de 
Freitas tendo ao seu lado os srs. Bento Bueno, secretario da 
Justiqa e Segurança Publica, dr. Torres de  Oliveira c dr. 
José Henrique de Sampaio, respectivamente vice-presidente e 
2." secretario do Instituto, dr. Edmundo Rrug, servindo de 2." 
secretario da &lesa e o sr. João Baptista de Campos Aguirre 
membro da Commissão encarregada de dar parecer sobre a 
questão de limites. 

Estiveram presentes os membros do Sodalicio, Srs. Affon- 
so  A. de Freitas, drs. José Torres de Oliveira, José Henrique 
de  Sampaio, Roberto de Mesquita Sampaio, Alberto Penteado, 
Affonso de Freitas Junior, Edmundo Krug, João Baptista de  
Campos Agrirra, Major Firmino de Godoy, Geraldo Ruffolo, De- 
metrio Justo Seabra, Ramnn Roca Dordal, J .  da Matta Cardim 
e numerosos visitantes entre os quaes o sr. dr. Bento Bueno, 
secretario da Jiistiça e Segurança Publica, Carlos Lamber, do 
"Diario Pwular", Paulo Thomar de Carvalho, Armando de  



Campos, Paulo Silva. Sebastião Medeiros. Antonio de Olivci:.a 
Rodrigues representando o Director da Instrucção Publica prof. 
Pt:dro Ycis, <!r. Americo de Noura, Osorio de i\ra~ijo. Jose - 4 ~ -  
tonio de Freitas, d. Brito Slvarenga, dr. Lourenço Granato, Vt- 
cnncio Xachado' Fraiicisco Mastrangioli. Francisco Cintra de 
Almeida Prado, Frederico Broteio ,Itagiba ,Cavalheiro, Odette 
de Freitas, Francisca de Freitas e Maria Appareciùa de Freitas. 

No expediente é lida e sem debates approvada a acta da 
sessão acterior. O Sr. 2." secretario accusa o recehimento de 
uma bellissima gravura colorida representando em primeiro pla- 
no o retrato do sr. d. ,Pedra 11 em traje de  grande gala e em 
segundo o sabinete Rio Branco que promoveu a liberdade dos 
nascidos da mulher escrava com a promulgação da lei de 28 
de Seicmbro de 1871. 

PIa primeira parle da ordem do dia o sr. dr. Affonso de 
Frritos Junior, snbindo á tribuna fala demoradamente sobre a 
cidade de Tatuhy cujo primeiro centenario de existencia acaba 
de occorrer, terminando par snlicilar a coo~ignacão de um voto 
de congrainlaçáo com aquella cidade pzlo fnustoso aconteci- 
mento dando-se disso conhecimento official á Camara Muni- 
cipal daque1la loca!idade. 

Eni semida o sr,  presidente da Mesa, declara que se vae 
proceder b leitura do - Parecer - sobre a questão de limites 
entre o Estado dz São Paulo c o de Dlinns Geraes, apresrntado 
pela Commissão para esse fim organizada de conformidade com 
a deliberação tomada pe!o Institlito em sua sessão regimental 
de 5 de Junho. Estarido presente a sessão o orador official do 
Sodalicio, sr. d r  Affonso de Freitas Junior. c Sr. presidente 
pede-lhe para proceder B leitura do referido - Parecer -. 

O dr. Freitas Junior acceitando a incumbencia volta B tri- 
buna onde permanece hora e meia prendendo a attenção do 
auditorio com a Iiitura do alludido -Parecer -. 

O trabalho apresentado pela Commissáo 6 longo. farta- 
mente documentado e explana exhaurindo a qnestão que é trz- 
tada desde seus mais longiuquos antecedentes historicos. 

O capitulo referente á linho Gomes Fr i i re  e B alisurda in- 
terpretagão que lhe deu o desembargador Thomaz Ruhy é tratado 
com mui!a minucia e Isrgos conhecimentos bistoricns £22-ndo 
sobrelevar a conclusão logica e inabalavel de haver o desem- 
bargadcr Ruby exhorbilado das ordens recebidas traçando ille- 
galmeute uma divisão absurda. 

Outro tanto se nota nos capituios referentes ás linhas de 
Luiz Diogo e do "Assento a 12 de Outubro de 1765", estudos 
amplos e cabaes, acompanhados de mappas da região contes- 
tada e organizados pela Commissáo e nos quaes apparecem a s  
diversas linhas de limites lançadas pela primeira vez, rigoro- 
samente de conformidade com os actos officiaes que as deter- 
minaram, 



Ao ser terminada a leitura do -Parecer - c: meinbros .'J 

Commissão foram calorosamente cumprimentados. 
Tendo o sr. Presidente declarado que o Parecer que ar-- 

bava de ser entregue ao conhecimento da casa ficaria sobre a 
meia até a sessão seguinte afim de ser submettido á discussão 
e ãpprovação ,o sr. dr. Geraldo Ruffolo fazendo uso da palavra 
diz parecer-lhe desnecessaria a permanencia sobre a mesa, do 
trabalho que acaba de ser lido porquanto. sendo elle exhaus- 
tivo do assumpto e tendo-o tratado de maneira mais clara e 
persuasiva, pbde prrfritamente dispensar intersticio para a sua 
approvação concedendo-lhe esta immediatamente. Continunn- 
do com a palavra, o sr. d r  Ruffolo, em seu nome e no do sr. 
dr. Alberto Penteado, propõe um voto de congrati~lações á Com- 
missão pelo magistral e pntriotico trabalho que acabava de  
apresentar. 

Ambas as propostas do sr. dr. Geraldo Ruffo!o foram au- 
provadas por unanimidade de votos. 

E, para constar, foi lavrada a presente acta. 
Approvada em 5 de  Outubro de 1926. 

Affonso A. de Freitas. 
Edmnndo Krug. 
A. Góes Nobre. 

SESSAO XAGNA E31 1." DE NOVEMBRO DE 1926 - Pre- 
sidencia do Sr. Affonso A. de Fmi.fas - A um do mee de no- 
vembro do anno de mil novecentos e vinte e seis, em sua sede 
social á rua Benjamin Consfant n." 40, realiza o Instituto Histo- 
rico e Geographico de São Paulo a sua sessão magna comme- 
morativa da passagem do 32.' anniversario da sua fundaçáo. 

Com a presença do sr. coronel dr. Tancredo de Mello, rr- 
presentando o Instituto Historico do Rio Grande do Sul; d o  
capit5o Euelydcs Nachado. pelo sr. dr. Chefe do Poiic:l; dn c?". 
Rennto Paes de Barros. representante do Instituto da Ordem 
dos Advogados; do sr. Bernardo de  bloraes, pela "Legiáo Pau- 
lista", e dos consocios srs. drs. Jos6 de Paula Leite de Barros, 
José Henrique de Sampuio, Candido de Souza Campos, Fran- 
cisco Alves da Cunha Horta Junior, Roberto de Mesquita Sam- 
paio, Gera!do Ruffolo. Justo Seabra. Maior Firmino Augusto de 
Podoy, Affonso A. de Freitas, Joáo Baptista de Campos Aguirre, 
d?. Antonio Paulino de Almeida, dr. Josk Torres de Oliveira, 
dr. A!berto Penteado, dr. Affonso de Freitas Jusior e dr. Ed- 
mundo Krngr, o sr. Affonso A. de Freitas assumindo a presi- 
dencia da mesa declara aberta a sessão. 

Na ordem do dia o sr. dr. Affonso de Freitas Junior, ora- 
dor official do Instituto, subindo á tribuna profere vibrante 
discurso allusivo i vida do inidterrupto labor patrotico do So- 
dalicio q u ~  se tem mantido brilhante e intenso como nos pri-  
mciros e aureos tempos de existencia. 



Rcmemora os prodromos da fundação do 1nsti:oto. de 
iniciativa de Antonio Piza, Estevam Leão Bourroul e Domingos 
Jaguaribc, este, felizmente, ainda vivo. Na analyse da vida 
social, detem-se demoradamcnte em largas considerações sobre 
a actnaç,ão dos membros fundadores jA fallecidos, Cesario Mot- 
ta; Eduardo Prado, Orville Derby, Cons. Duarte dc Azevedo. Pe- 
dro Lcssa, Affonso Arinos, Niranda Azevedo, Alfredo de Toledo 
P ainda a de outros emeritos e abnegados cultores do passado. 

Estuda e enaltece a açáo de Pedro Lcssa, Eduardo Prado, 
Affooso Arinos e Euclydes da C u ~ h n ,  dc combate viclorioso i 
rioutrina pregada por Varnhagen da e!iinina$ão do indio e as 
incoogrucncin~ dc Von Nartius o qual, entretanto, não deixara 
de reconhecer na mulher ahorigcne, a quem attribuia nnmrro- 
sas goalidades negativas, a iuegualavel virtude de "ternura e 
paciencia maternnes sem limites". 

O conhecimento da historia patria é, sem duvida, o inspi- 
rador por excellencia do mais elevado civismo: dahi a bene- 
merencia das instituições que se propócm a cultuar o passado 
clucidando-o para sciencia das gcraçóes posteras. 

Passa em seguida o orador a fazer o necrologia do socio 
fallecido no presente periodo social, Roberto Jorge Haddock 
Lobo Filho. 

Era o dr. Roberto Jorge, filho de outro de igual nome e 
neto do notavel medico e proeminente politico brasileiro, dr. 
Roberto Jorge Haddock Lobo, membro titular da imperial aea- 
demia de Medicina, autor de numerosos trabalhos sobre hygiene 
social e medicina, tendo tamhem escripto "Necrologia da Ci- 
dade do Rio de Janeiro", primciro trabalho, no genero, publi- 
cado sobre o Brasil. Pertencia, pois, Haddock Lobo Filho a 
uma dymnastia de intellectuaes. 

Longamente discorreu o dr. Freitas Junior sobre a brilhan- 
-te e operosa individualidade de Roberto Jorge Haddock Lobo 
Filho acompanhando-o nas diversas etapas de sua vida sempre 
laboriosa e "til de clinico devotado, de politico honesto e de 
pi.olessor emerito e de orador fluente. 

Sobre suas qualidades affectivas o dr. Freitas Junior cita 
o que do saudoso membro do Instituto escreveram Affouso de 
Tauoag c Dialma Forjaz que intimamente privaram em ami- 
zade com o illustre morto. 

O dr. Freitas Junior, que permaneceu nri tribuna por es- 
paço de hora e meia, foi muito cumprimentado e applaudido ao 
terminar a sua brilhante oração. 

Nada mais havendo n trztar o sr. presidente encerra a ses- 
s i o d e p o i s  de agradecer a presença dos srs .associados e vi- 
sitantes. 

E, para constar, foi lavrada a presente acta. 
Ap. em 25-1-1927. 

Affonso A. de Freitas. 
Pedro Dias de Campos. 
Edmundo Kn16. 



1.; SESS.50 REGJMENT.4L Ehf 25 DE JANEIRO DE 1827 
- Presidencia <I<* SI.. 4f:onso A. de  Freifns - Aos vinte e cinco 
d i ~ c  do mez de Janeiro do anno de mil novcLccntos e vinte e 
sete. em sua séde social A rua Reniamin Constant n." 40. realiza ~. ~ 

~ ~~ 

o ~ni t i tu to  Historico P r i e o ~ r ~ ~ h i c o . c i e  São Paillo a sessão inicial 
dos trabalhos do anno social de 1927. 

Com a presença dos membros do Instituto srs. Aifonso A. 
de Freitas, drs. José Torres de Oliveira, José de  Wula Leite de  
Barros, Theodoro Sampaio, coronel Pedro Dias de Campos, João 
Baptista de Campos Aguirre, João Baptista Reimão, Francisco 
Alves da Cunha Horta Jiinior, Alberto Penteado. professor Ra- 
mon Roca Dordal. drs. Edmunilo Krus, Geraldo Ruffolo, Major 
Firmino Au~usto  de Godoy e Felix Soares de blcllo c declarada 
aberta a sessão. 

Presidiu os trabalhos o sr. Affonso A. de Freitas, funccio- 
nando como secretarios os srs. coronel Pedro Dias de Campos 
P dr. Edmundo Krug. 

Depois de Lida e approvada a acta d a  sessão magna de 1.' 
de Novembro de 1926, o sr. presidente toma a palavra e procede 
á leitiira do seu relatorio referente ao exercicio de 1926, cujo 
extracto se segue: 

Exmos. Consocios. 
Ao iniciar o periodo de  trabalho do corrente anno, a Di- 

rectoria cumpre o grato dever de vos informar o que foi a vida 
social no exercicio findo, trazendo ao vosso conheciminto, 
ainda que em traços rapidos. as principaes occurrencias que 
nelle se deram. 

Sessões realizadas 

Durante n anno de 1926 o Instituto realizou 14  sessões re- 
gilnentaes e 11ma solcnne. 

\ 
Conferencias e pateat*a$ 

Sete foram as conferencias e palestras realizadas por di- 
versos membros do Sodalicio. Tiveram cllas I i i s r  na seguinte 
ordem chronologica: 

1 - Missa Padroeira, pelo dr. Affonso de Freitas Junior. 
2 -- .4 passagem do 93." anniversiirio da fundação da. Im- 

vrensa ein São Paulo. oor Affonso A. de Freitas. , . 
3 - O 1." Bispo de S i o  Paulo e seu fallecimento por Afion- 

so A. de Freitas. 
4 - O velho e erroneo habito dos Paulistas chamarem - 

Norte - i~ ergião nordeste de São Paulo, por Affonso A. de 
Freitas. 



5 - A priniitiva denominação do local em que est8 hoje 
situada a cidadc de Campinas, por Af!onso A. de Freitas. 

6 - O Almirante Lucio Joaquim de Oliveira e sua vida mi- 
litar, pelo sr. Antonio dc Góes Nobre. - 

7 - Indicação fundamentada pelo dr. José Torres de Oli- 
veira para que o Instituto se manifestasse sobre a questão de 
limites entre SBo Paulo e Minas Geraes. 

Offertas de Livros, folhetos, etc. 

Varias foram as offertas de  livros e outros objectos rece- 
bidas durante o periodo de trabalho findo, de  corporações con- 
yeneres, de pessoas extranhas e tambem de alguns dos senho- 
ris associados, entre os quaes nos occorre citar os nomes dos 
srs. drs. José de Paula Leite de Barros, Aiberto Penteado, Can- 
dido de Souza C~mpos,  Antonio de Góes Sobre  e Firmino de 
Co<:o>'. 

Limites entre Sáo Paulo e Minas 

C trabalho que mais avz1:ou nas cogitaç.ões do Instituto 
d u r a n ? ~  o exercicio findo foi, sem duvida. o - "Parecer" - 
ernittido, por proposta do illustre consocio dr. José Torres d e  
Oliveira. sobrc a questão de limites entre o E s t ~ d o  de São 
Pan:o e o de Minas Geraes. Estudo exhanstivo do assumpto e 
irrefiitiuclmcnte comprobante do pleno direito que ao nosso 
Est?.i?o ezhia na<i:?e!!e li?ig;o, t c w  1 venti?ra d i  influir decisi- 
vamente para a resolucão do Congresso de São Paulo negando 
approvaq50 ao !audo proferido pelo sr. Epitscio Pessôa. 

Por prowosta do sr. dr. José de Paula Leite de Barros, a 
commissão de estudos sobre a questão de limites ficou consti- 
tuida do autor da proposta, sr. dr. Torrcs de Oliveira e dos 
srs. coronel Pedro Dias de Campos, João Baptista de Campos 
Aguirra* dr. Edmundo Krug e Affonso A. de Freitas, este ul- 
L. .imo presidente e relator da Commissáo 

E' ainda opportuno e muito de justiça lembrar o nome d o  
i:lnstrc socieiario dr. Alberto Penteado o qual. muito se inte- 
ressando ~ e i o s  tiah.:lhoe dn Commiss5o offerecrn a esta, do SPII 
nl-chivo, o - rnzpca do Estado de Xinas Gernes, orgaoicado 
pelo governo mineiro em 1910 e que figura 5s paginas 48-49 
do - "Parecer". 

Sdde Social 

C o m  szbeis, o Instituto mantinha, desde o anno de 1912. 
por motivo de economia financeira, parte do seu edificio so- 
cial aliigado ao Patronato Agricola, circumstancia que ades- 



ti-ing~ia o viver do Sodalicio B Sa!a das sessões regimentaes, á 
Ribliotheca e ao salão nobre, tirando-llie toda a commndidade 
e fiimnuindo-lhe o brilho de representacão, indispecsnre! 5.s 
arrcmiaçóes da sua natureza e da elevada actuaçno de sua in- 
tellectiialidade culta. 

Com a mudança do Patronato Agricola, que se transferiu, 
em Agosto do anoo passado, para outra residencia, esta Directo- 
ria, aproveitando as diversa: ~3123 que ficaram desoccupadas 
iniciou, após os nccessarios reparos no predio e a indisp-. -?sa- 
vel renovação da pintura, a creação de varias secções de es- 
tudo exigidas e em complemento ás cogitações scientificas a 
que se dedica o Instituto. 

E' assim que, utilizando-se do material j i  e:;istznte, o Ins- 
ti:o?r acaba de iastallar em umi  das salas do pavimento su- 
perior, um pequeno museu historico e, na sala cootigua á bi- 
bliotheca, o seu archivo de documentos inéditos e de originaes 
de trsbalhos de seus associados que tenham tido publicidade na 
respectiva "Revista". 

Estas secções, não obstante ainda não terem sido iuaugura- 
das, já têm recehido valiosas offertas. avultando a que o pre- 
sidente da Directoria, sr. Affonso A. de Freitas, fez ao Museu 
(!e 175 moedas das qiiaes 150 antigas, de cobre e prata, i6 ca- 
talogadas, de diversos paizes, e 25 de  prata e nickel, brasileiras 
modernas; ao archivo o sr. Joio Baptista de Campos Aguirra 
cfferton 16 maços de documentos d e  prestaGões de contas das 
associaçóes religiosas de São Paulo ob:idos por  aquelle esfor- 
çado cansocio, d o  Cartorio d o  3.' officio de orphãos da Capital. 

Veni a proposito esclarecer que, dos objectos recolhidos ao 
Museu em formação, contam-se as diversas dadivas feitas em 
diversas epocas ao Instituto por associados seus, notando-se 
entre ellas um "Contador" antigo, verdadeiro trabalho de arte e 
de paciencia, offerecido pelo sr. dr. Manoel Pereira Giiimaráes; 
um "Thcodolito" antigo, uma pequena, porem, valiosa colleccão 
de medalhas commemorativas, obtidas de diversas procedsncias; 
uma coiiecção de moedas de prata e cobre, infelizmentc ainda 
não classificadas contendo valiosos especimens antiquissimos, 
entre os quaes se destacam 31 moedas turcas inestimaveis pela 
raridade: um "modelo" das embarcações typicas do Rio São 
Francisco, trabalho e offerta do consocio sr. Felix Soares de  
Mello, um "tapete" que pertenceu ao presidente dos Estados 
Unidos da America do Xorte, George Washington, offerta d a  
dra. Naria Rennotte e a "Pasta" do.5." aunista da Faculdade de  
Direito de  São Paulo, pertencente ao poeta Hanoel Antopia 
.4lvares de Azevedo, offerecida pelo saudoso consocio cons. 
Duarte de Azevedo. 

Ao archivo foram recolhidos, entre outros documedtos. 
por igual valiosos, 2 volumes de ailtographos que pertenceram 
ao archivo do Marquez de Valença. ha tempos offertados por  
sua neta a illustre consocia d. Lydia de Rezeude; 2 volumes de  
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leis e actas da Camara Municipal de Itapetininga; 2 volumes do 
Cartorio de Parnahyba, um dos quaes offerecido pelo saudoso 
consocio sr. coronel Ludgero de Castro, e varias amostras do 
primeiro papel de eucalypto mandado fabricar pela Companhia 
Paulista de Estradas de Ferro, offerta do nosso illustre thesou- 
reiro sr. dr. José de Paula Leite de Berros. 

Proseguindo na remodelação das diversas secções da nossa 
agremiação, a Directoria preparou a sala das sessões regimen- 
taes adaptando-a para sala de estudos e de demonstração: suas 
paredes, que a angustia de acommodaciies havia convertido em 
galeria de retratos, estão, sendo revestidas de mappas do Brasil 
e de São Paula, devendo em breve ser collocado iambem alli 
o grande mappa do Estado na escala de 1:100.000, constituido 
pelas folhas preliminares da Commissão Geographica; os retra- 
tos que as ornavam foram transferidos para o pavimento su- 
perior e estão condignamente callocados no salão dc recepções, 
ouc tambem servira de sala de runião dai Commissões do 111s- 
tituto; das salas de frente do Edificio, umn foi  destinada á s  
Commissóes para seus estudos e outra para servir de gahinete 
da Directoria. 

Coin estas modificacões a Bibliotheca, liberta das precarias 
e esdrurulas attribuições de saiáo de recepçíio, secretaria, ga- 
hinetc de Directoria, etc., assume a sua exclusiva attribuição dc 
s:ila dc estudo de seus cons,ulentes. 

O patamar das escadarias fica reservada para a colloc~ção 
<?QS ielratos dos g r a n d c ~  h.storiadores paulistas, iii fallecidus, 
e qne nifida não se encoiiir.im nas galeria? i10 Instituto. Aehain- 
se nestas condições os snudosos Porto-Srsuro, Ifanuei Eufrasio 
de Azevedo Marques, '3arao Homem dc Miilo Luia Gonzaga da 
Silva l.iime e Americo i3rasiYiense; Maehido de 0:iveira j i  olli 
s,- encoritra e si não cit;iiiios Pedro T.?qucs e Frei Gaspar da 
%ladre de Deus é por n o í  parecer impo:;sivel a obtençso de 
seus retratos. 

Ainda em relação á Bibliotheca, entra nas cogitaçóes da 
Directoria imprimir-lhe feição mais peculiar, reorganizando-a 
de modo a prestar maiores servigos ao estudo de geographia e 
da historia patria. 

No salão nobre tambem alguma eousa se fez, tendo-se nelle 
collocado os retratos a oleo dos saudosos Duarte de Azevedo, 
Antonio Piza, Luiz Piza e Alfredo de Toledo, e completado o 
seu mobiliario com a installação definitiva e permanente de 
um apparalho dc projecções luminosas. 

Revista do Institmio 

Coni a publieação do volume XXIV correspondente ao anno 
de 19% estâ em dia a nossa revista, porquanto o volume XXIII, 
cuja composi~ão havia sido sustada, cedendo a precedencia a o  



SXIV que encerrava materia de momentosa actualidade, jti se 
acha quasi todo impresso e em breve se r i  entregue á distri- 
baição. 

Auxilios e Subuenções 

A principio, o Instituto Historico de São Paulo contava 
com o auxilio da impressão gratuita da sua - Revista - no 
Diarro Official, da subvenção de 2:0008000 da Camara Munici- 
pal e da de 5:000$000 do Congresso Estadual; a part ir  porem, 
do anno de 1914, esses auxilias, uor  motivos varios que não vem 
a proposito revelar, cessaram, ficando o Sodalicio inteiramen!~ 
disprovido dos mais necessnrins e urgentes recursos de suh- 
sistencia. 

Mais tarde, succrdendo-se novas rlirectorias e com ellas no,-a 
orientação, conseguiu o Instituto' que lhe fosse consignada 
pelo Congresso Estadual uma subvenção annual de  6:0001000, 
a principio, elevada depois e ainda hoje a 7:500$000. 

Com essa iuiportancia e mais os alugueis dc  Rs. 6:000SOOU 
annuaes que lhe pagava o Patronato Agricola pela occupação 
da  maior e melhor parte do edificio social, conseguiu a nossa 
agremiação custear todas as  si:as despesas, entre as quaes as 
da  publicação de sua - Revista - realmente avultada. 

Uma daquellas verbas acaba de desapparecer com a mu- 
dança do Patronato e, por essa circumstancia, o nosso equili- 
brio financeiro viria soffrer, por  certo, se a previdencia d a  
actnal Directoria não tivesse, na  pessoa de  seu presidente, obti- 
do da  Camara Municipal, a subvenção de 5:0003000 que ampla 
c cabalmente suppre a verba desapparccidn de aluçueis. 

Fundo de reserua para a publicação d a  Reuisfa 

Apesar dos recursos de  que dispóe o Instituto para a sua 
manutengão e representação sFrem modestos e limitados, o es- 
pirito atiladamente economico do illustre sr. Thesoureiro con- 
seguiu, nos ultimos annos, formar um fundo de reserva repre- 
sentado presentemente pela importaucia de Rs. 20:000$000 a 
qual, fora de  duvida, irá sendo gradativameute augmentada. 

E' intenção da directoria transformar essas sobras de nu- 
merario em fundo inamomivcl para. com os respectivos juros, 
custear a publicação da - Revista - do Instituto. Como, po- 
rem. ta! medida exige a modifica$Eo da nossa lei estatutaria, 
a directoria propóe-se a estudar, com o devido cuidado. o 
assumpto, entregando opportunamente 1 apreciação de seus 
pares um projecto naquelle sentido. 

Eis illustres srs. membros do Instituto Historico de São 
Paulo o que demais interessante me occorre informar-vos so- 
bre a nossa vida social. 



Tcrminaiido, renovo os agradecimentos da Directoria a 
:udos os srs. consocios que compartiram dos trabalhos da nossa 
a,?einiacio, conti.ibuii~:lo cor1 seus eeforços e com as kizes do 
szii escii.ita para o engrandecimento e para o brilho do Sn- 
dalicio. 

Após a leitura do relatorio do Sr. presidente. o Sr. 1." se- 
cretario accusa o recebimento das segnintes offertas que se 
dstinain ao Museu, ao Arcbivo, á Sala de Esbudos e á Biblio- 
theca: 

Ao Museu 

1 sello grande do Iniperio - 1 exemplar, em esmalte, d o  
escudo portuguez, distribuido pela occasião da chegada a Sáq 
Paulo dos aviadores Sacadura Cabral-e Gago Coutinho - Uma 
medalha com a effigie do dr. Washington Luiz, commemora- 
fiva de sua posse no alto cargo de Presidente da Republica. -- 
175 moedas antigas e modernas, sendo, 25 de prata e nickel 
brasileiras inoderoas, e 150 de prata e cobre estrangeiras, an- 
tigas, offertadas pelo sr. Affonso A. de Freitas. 

Uma medalha de pra!n. d.? -4rradia GreSoriana. do extincto 
. collegio de Itu, - uma medalha' de metal amarello, com a effi- 

gie dn rainha Victoria - 4 mordai de prata, brsileiras, de 
diversos va!ores, - 5 de nickel e cobre, l a m b e r  brasileiras, - 
9 de prata e cobre, estrangeiras, ojfertadas peio dr. Torres de 
Oliveira. 

Um;; cedula de 20$000, antiga, do Imperio, e um busto em 
terra cota de d. Pcdro 11, offertados pelo sr. Felix Soares de  
Mello. 

Vm distinctivo, crn prata, dos inspectores de policia dos 
primeiros tcmpos da Republica, offerecido pelo sr. Aifredo Jos6 
Venancjo. 

Ao Archiuo 

li3 maços de a v u l s ~ s  an!içop de presta(áo de contas das Ir- 
1;iandades religiosas de São Poulo, obtidos pelo sr. João Baptista 
de Campos Aguirra, do Cartorio ilo 3." Officio de Orphãos da 
<:apital. 

24 "folhas preliminares", diversas, da Commissáo Geogra- 
phica, offertadas pelo dr. Torres de Oliveira. 

17 "folhas preliminares", diversas, da Commissão Geogra- 
phica, offertadas pelo sr. Affonso A. de Freitas. 

1 Mappa do Estado do Paraná e 1 mappa do Estado d e  
Minas Geraes, de 1910, ambos montados em madeira, offertados 
pelo dr. Alberto Penteado. 



Para a Bibliotheca 

1:ii13 coilccçán do ",Correio do Sertão", correspo2den'z ao 
anro  de 1894, ~i ibl icado em Jaboticabal, offcrtado pe!o dr. 
Torres de Oliveira, um dos fundadores e principaès redactores 
deste periodico. 

As offertas s2o recebidas com espe'cial agrado. 
Fazendo uso da palavra o sr. presidente communica á as- 

sembiéa o failecimento dos illustres consocios srs. dr. Domin- 
gos José Nogueira Jaguarihe, coronel Antonio Ludgero de Cas- 
tro e Dcnedicto Octavio, determinando que fosse lançado nas 
:ict:!s dos trzhalhos um voto de profundo pesar pelo inIaus!o 
acontrcimento. 

Ao encerrar a sessão o sr. .4ffonso A. de  Freitas convida 
os  srs. consocios e niais pessòas presentes para assistirem a 
sessHo commcmorativa da passagem do 1." Centenario d a  Ftin- 
dnção da Imprensa Paulista e abertura da exposição de jornaes 
pau!istas desde a epoca da fundação da imprensa, as quaes 
terão lugar a 7 de Fevereiro proximo, 5s 20 horas, na sdde 
social. 

Nada mais havendo a tratar é encerrada a sessão. 
E, para constar, foi lavrada a presente acta. Ap. em 7 de  

Fererciro d? 1927. - (aa.) Affonso A. de Freitas, Jose Torres 
de Oliveira, J. Paula Leite de Barros. 

SESSAO SOLENNE COMMEIIORATIVA DA PASSAGEM DO 
1.6 CENTENARIO DA IXPREYSA PAULISTA EM 7 DE FE- 
FTEREIIB<) EE 1927. - Presidencia do sr. Affonso A. de Freitas. 
- Aos sete dias do mez de Fevereiro do anho de mil novecen- 
tos e vinte e sete, em sua séde social i rua Benjamin Constant 
n/  40, realiza o Instituto Historico e Geographico de  São Paulo, 
a sessão solenne comniemorativa da passagem do 1." Centena- 
ria da Imprensa Paulista. 

Assume a presidencia da sessão o sr. presidente da Dire- 
ctoria. Affonso &. de Freitas, secretariado pelos srs. drs. JosB 
Torres de  Oliveira e José de  Paula Leite de Barros, respecti- 
vameote vice presidenie e thesoureiro do Sodalicio. E' aber:a 
a sessiio com a rpresenga dos srs. Adhemar de Campos, repre- 
sentando o sr. Presidente do Estado, dr. Carlos Xonteiro Bri- 
sola, secretario da Delegaçáo Paulista da Sociedade Brasiieira 
de Iinprensa, Silvcira Bueno, pelo Jornal do Commercio, Affon- 
ro Sciimid! pelo Estado de Sáo Paulo, Carlos Gomes, pelo São 
Paulo-Torna!, ,Cimhelino de Freitas pelo D'rector Geral da Ins- 
trncçáo Publica, tenente Napoleáo de Almeida, representando o 
<:ornmandante da Força Publica; consocios srs. Affonso A. de  
Freitas, drs. José Torres de Oliveira, José de Paula Leite de 
Barros, Affonso de Freitas Junior, Francisco Alves da Cunha 
Horta Juuior, Spencer Vampré, Antonio de Góes Nobre. Mons. 



Ezequias Galvão da Fontoura, Major Firmino de Godoy, Fe:ix 
Soares de Mello, professor Ramon Roca Dordal, commendador 
Lroncio do Amara1 Gurgel, dr. Edmnndo Krug, Geraldo Rof- 
folo; visitantes drs. Mario Bernardino de Campos, Waldomiro 
Cardim, Itagiba Naachado, A. Schulse pelo Diario Allemão, José 
Antonio Marcondes hlachado, dr. José Vicente de Azevedo, Car- 
mel10 Romano, João Gonçalves Bueno, professora Andradina de 
.\ndrada Oliveira, Joaquim Augusto do Nascimento, Ruy Bloem, 
Itagiha de Carvalho, Joaquim Xeiier de Moraes e Ruy Tavarcs 
Nonteiro. 

Os srs. general Alexandre Leal e dr. Justo Seabra, escusa- * 
rem-se de comparecer por se acharem ausentes da capital, tendo 
tambein a Xcsa recebido rornm~~nicoção do não comparecimen- 
to dcs srs. associados drs. Americo Brasiliense, Jose Henrique 
de Sampaio, e coronel Pedro Dias de Campos por motivo de 
doença. 

Ko expediente, depois de lida e approvada a acta da sessão 
anterior i entrcsne a seguinte carta do dr. Albrrto Sonsa, diri- 
gida ao sr. presidente do Instituto: 

"São Paulo, 7-2-27. - Exmo. Sr. Dr. Affonso 
de Freitas. - Cordiaes saudações. - Jnnto lhe re- 
metto, vara figurar na exposição que se inaugilra 
hoje, o manuscripto de Joaqiiim Roberto de Azeve- 
do Marques - Apontamentos para a historia da 
Imprensa na Provincia de São Paulo - publicado 
no São Paulo-Jornal. 

Encerrada a exposição, rogo a V. Excia. o ob- 
sequio de envial-o ao Museu Paulista, a cujo dire- 
ctor escrevo nesta data, offertando-o para a col- 
lecção de autographos historicos daquelle estabele- 
cimento. 

Sem mais, subscrevo-me attentamente, - De 
V. Excia. - Am." C." e Ador. - Alberto Souza". 

Ainda no expediente são accusadas as offcrtas, por parte 
do sr. dr. Americo Brasiliense de uma collecção completa d'"0 
Coaracy", jornal illristrado que se publicou na capital rni 1875, 
sob a redaeçâo do dr. Amcrico Brasiliense pae; diversos exem- 
plares de jornaes editados na capital e no interior offertados 
pelos srs. Antonio 11c Góes Nobre e professor Ramon Roca 
Dordal. 

As offertas são recebidas com especial agrado. 
O sr. professor Ramon Roca ainda offerece i mesa, com 

destino ao Museu, um Geodo, exemplar dos mais bellos que se 
tem encontrado em territorio paulista, não só pelo volume como 
pela sua forma rigorosamente espherica. 

Passando-se ;i primeira parte da ordem do dia o sr. Affonso 
A. de Freitas. referindo-se ao fim para que havia sido convo- 



cada a Assemblk, que era a commemoração da passagem <!o 
I." Centenario da fundaç,ão da  Imprensa em São Paulo. reme- 
mora os esforços dos Paulistas visando obterem a creação de  
um jornal impresso na Capital da Provincia, desde o anno d e  
1x22: entrega depois ao  conhecimento da  assistencia curiosissi- 
mos documentos relativos á crenção em 1825. do jornal manus- 
cripto, "O Paulista", por Antonio Mariano de Azevedo Marques. 

Ainda sobre os prodromos da imprensa paulista mostra o 
orador, de como os Paillistas. desde os tempos coloniaes e nos 
prinieiros dias do Imperio desabafavam-se transformando, na 
falta de melhor orgam dc publicidade, as esquinas e as portas 
dos templos, em secção livre de  um periodisino inexistente. 
em "Estatua d e  Pa~qi!inc" onric :-ff;u?r?rn. -nela noite a dentro, 
a s  snas riisgas, birras ou mofinns que ao  tempo chamavam-se 
nimplesmeilte satyras. 

Illustrando esses esclarecimentos o sr. Affonso de  Freitas 
projecta sobre a tela os originaes de  dois pasquins cuidadooa- 
mente conservados desde 1822, nos quaes são maltratados os 
padres Ildefonso, Paule Oliveira, A~maral Gurgel, e o cirurgião- 
mor Candido Gomide, pessiias eminentes na epoca e que vinham 
prestando os mais relevantes serviços á cau'sa da InMendenc ia .  

Refere-se em seguida á crração d o  "Pharol Paulistano", 
primeiro jornal q o c  se imprimii~ crn São Panlo, a "O Ohscrva- 
dor Constit~~cional" e aos que Ihes seguiram até a actualidade, 
estndaodo-lhes, com minilcias de  detalhe a actusção no meio 
social paulista. 

5fencion:l o apparecimento da serie de periodicos hu- 
moristicos e illustrados que se publicavam em São Paulo, o pri- 
meiro dos quaes affirma o conferencista tcr sido o "Diabo 
Coxo", seguindo-se-lhe o "Cnbriáo", o "Coaracy", o "Polichi- 
nello" e outros. Reproduz, em projecção acompanhada d e  es- 
clarecimentos, o primitivo prBlo qnc funccionou em 1827, em 
São Paulo, com a producção de  25 exemplares por  hora, em 
confronto com a possante Marinoni d o  "Correio Paulistano", 
cufa prodncção em igual espafo de  tcmpo 6 de 60.000 erem- 
piares: projeita tambrm diversas caricaturas do "Cahriáo", na3 
quaes apparecem o dr. Antonio Prado, entHo deputado provin- 
cial c redactor do "Diario de  São Paulo", José Bonifacio, João 
Mendes de  Almeida. João da Silva Carrão. Bcrnardo Gavião Pei- 
xoto e outros. e tambem a primeira caricatura que appareceu 
em jornal diario de São Paulo, muito interessante e cheia d e  
espirito. Refere-se ainda ao primeiro jornal evangclico im- 
presso na capital, ao ~ r i m e i r o  jornal republicano que aqui cir- 
culou e aos grandes orgiios d g n b l i c i d a d e  que actualmente se 
publicam na Capital e que verdadeiramente representam respei- 
tavel força orientadora da opinião publica. 

An terminar a sua conferencia o sr. Affonso A. de  Freitas 
é effusivamente cumprinieotado e fsrtaniente applaudido. 



Em seguida o sr. Presidente, declarando inarigurada a "Ex- 
pcsi& de .Jornres9' installada no pavimento terreo do edifi- 
c;:> ~ocial ,  convida a assistencia a visital-a. 

Nada mais havendo a tratar o sr. presidente, depois de 
a:-aderer a presença dos srs. associidos, dos representante? do 
Estado e das denis's :;utoiidades, declara encerrada a sessio. 

E, para constar, foi lavrada a presente acta. Ap. em 21- 
2-927. - (aa.) Affonso A. de Freitas, Pedro Dias de Campos, 
Edmundo Krug. 

TERCEIRA SESSAO REGIMENTAL E3f 21 DE FEVEREIRO 
DE 1927. - Preuidencia do Sr. Affonso 8. de Freitas. - Aos 
rinte e um dias do mez de Fevereiro do anno de mi! novecen- 
tos e vinte e sete, em sua s&de social i m a  Benjamin Cons- 
!nnt r,." 40, realisa o Instituto Historico e Geographico de São 
I'aulo, a sua 3.n s e ~ s á o  r?:imrnt?l do referido anno dz 192i. 

A's 23 horas, presentes os societarios srs. Affonso A. de 
Frei!as. drs, Jgs6 TOTI.PS de O!iveira, José do Parila Leite de 
Barros. coronel Pedro Dias de Campos, drs. Cmdido de Souza 
Campos, Edmi!ndo KI.LII<, .TLIS?O Sezbra F Geraldo Riiffolo e ma- 
jor Firinino de Godog o sr. Affonso de Freitas, tendo por secre- 
tarios os srs. coronel Pedro Dias de Campos e dr. Edmundo 
Krug, assume a presidpncia dos trabalhos declarando aberta 
a sessão. 

Lida e Dosta ein discussso foi approvada a acta dos tra- 
balhos anteriores. 

No expedientc o sr. primeiro secretario accusa o recebi- 
merito de diversas cffertas destinadas á bibliotheca social, ao  
mcsio. e á galeriu bistorica do Institnto constando ellas do 
segninte: 

A3 >luseu: - uni oecdo, rxeiiiplar das nlris hel!os que cc 
temi encontrado no territorio paulista pelo seu volunie e pela 
sua forma rigorosamenie espheriea, offerecido pelo professor 
Ramon Roca Dordal. - Uma cedula al!emã de  1.000 Inarcos e 
rli!ri brasileira de qiiinhentoy reis, do Imperio, 1." estampa, 
:..?rir, gelo sr. João Baptista de Campos Zguirre. - Uma cedu- 
Ia ~iiztriaca de mil cordas, e tima can<!eiii I>:-imitira de uso anti- 
rrn em Porto Feliz. neln sr. Zacio Pires Girreia. - Cmn cedula = - 
h:-zsileira de 11000; dos primeiros aniios i3 Rep?ib!ica, pelo sr. 
.Iflniirc .4. de Freitas. 

A' Bihliotheca: - Cm exem?!ar òn grammatica da 1iiigi:a 
brasilicn, tupy ou nhcengatú, de Pedro Luiz Simpson, 3.8 edição 
- Revista do Instituto Arqueologico e Geographico Alagoano. 
tomo XI, anno 54. - Resumo de  3Ietodologia Geral do Ensino, 
O Xosso Governo e Pequenas Lições de Historia Patria, do grof. 
JosC Srnrantrlii, offerlado por intrrmedio do s:.. Gócs Nobre. - Revista do Centio cic Scienciss~ T.c:ras e Artes de Campinas, 
a m o  de 1926. n." 48. 49. 50 e 51. e Revista do Inst. Hist." d a  
Bahia, n." 52 d e  1 9 2 ~ .  



A' Galeria Historica: - Um retrato a oleo do senador do 
Imperio Padre José Bento Leite Ferreira de Mello, offertado 
pelo sr. Amadeu de Queiroz, que o fez acompanhar da seguin- 
te carta, endereçada ao sr. Presidente do Instituto: 

Prezado amigo sr. dr. Affons ode Freitas. - O portador 
desta lhe entregará tamhe mo retrato do Padre José Bento Leite 
Ferreira de Mello, senador do Imperio que morreu assassinado 
em Potiso-Alegre. 

Conforme lhe disse tenho quasi prompto um modesto tra- 
balho historico sobre o senador José Bento; esse trabalho, em- 
bora pequeno, será biographicamente minucioso e estudara o 
quanto permittir a minha pressumpção a individualidade poli- 
tica e social de tão illustre brasilciro - fundador de Poiiso- 
Alegre, minha cidade natal. Para amenizar um pouco a aridez 
de estudos dessa natureza, incliii na biographia do senador 
o historico de Pouso-Alegre, desde sua fundaçáo ai& 1844, 6po- 
ca em que foi assassinado o seu bemfeitor. Qlém disso, essa 
historia está inteiramente ligada Bs sua's qualidades sociaes e 
demonstra, cabalmente, qiie o Padre Jose Bento não foi um 
despota vulgar, desses que se eliminam a tiro.. . 

Com o tempo e com a sua permissão lhe mostrarei um 
trabalho h i s t ~ ~ i c o  que não sahirá em publico sem que o csti- 
mado amigo Ihc tenha po,%to o seli compotente "Visto". 

Ao fazer as minhas investigações encontrei, em Jacsrey, 
em poder da Exma. sra. d. Josephina Faria, sobrinha neta do  
Padre José Bento, um retrato á oleo o qual, segundo me infor- 
mou ã mesma senhora é o unico, nesse genero, e pertenceu 
ao proprio senador. Ella não conhece nenhum outro porme- 
nor a respeito, todavia, pessoa antiga de minha cidade - o sr. 
,Caetano Gonçalves Lopes - já fallecido e conternporaneo do 
senador - contou-me que existia em P. Alegre um retrato do  
senador, feito por um tal Viegas e que esse retrato, guardado 
por a!giins annos nume casa fechada que pertencia a um irmão 
de José Bento, foi, um dia, varado por uma facada, justamente 
na região onde o senador recebeu o tiro que o matou:- não me 
disse o informante. por ignorar, quem foi o vandalo que - 
como diz o meu amigo - matou pela segunda vez. em effigie, 
o homem illustre. 

Esse Viegas, mencionado como autor do retrato, poderia 
ter sido o Padre José Joaquim Vieças de Menezes - o creador 
da imnreusa mineira - que foi celebre nesse genero de pintara 
e, conforme o duuidoso José Pedro Xavier da Veiga, fex os 
retratos de D. 3os6 da Santissima Trindade, D. Mathens, D. 
Frei Cypriauo, Frei Jose Mariano Conceicão Velloso, mriitos 
outros.. . Como o Padre Jos6 Bento residiu em Ouro Preto, 
nos principios de sua carreira politiea, 6 quasi certo que tenha 
conhecido o Padre Viegas e se fizesse retratar por eUe, assim 
como tenho razão para acreditar que o prelo e typos do  Pre- 
goeiro Constitucional, publicado por José Bento em 1830, pro- 



vieram da officina fundada por Viegas. Positivamentc nada 
pnsso asseverar porque cada pude verificar a respeito, nem 
n;csui;i pelo confronto com outros retratos feitos peio padre 
Viegas, os quaes, se existem não sei por onde andam. 

O facto de apresentar o retrato que lhe mando. tima ras- 
gadura na região do coração, como poderi  verificar, aiithen- 
tica, mais ou menos. o que me disse a informante, isto é. s,er 
este o que foi feito por Viegas. 

Na "Galeria de Brasileiros Celebres", de Sisson, figura i?m 
retrato em litographia, do senador José Bento, que pzreee ter 
sido reproduzido, como este em questão, de Tima d a  guerreoty- 
pia que está em poder da dita sra. d. Josephina Faria, de Ja- 
cares. Alem desses trez não conheço nenhum outro retrato do 
senador José Bento. 

A sra. D. Joscphian. muito hnndosam~ntr.  mr  deu o que 
aiii vae o qual, com muita satisfação, tambem lhe dou, certo 
de qur, em poder do meu bom amigo, elle tem o seu verdadeiro 
destino. 

Logo que tenha uma folga nos meus affazeres profissio- 
naes, darei uma chegada ahi, ao Instituto, para conversarmos 
o que muito me agrada e muito me aproveita. 

F a ~ o  votos pelas suas melhoras Seu am." e adm." 
(a.) Amadeu de Queiror 

O Sr.  presidente faz demoradas referencias á personpli- 
dade do senador Jost Bento, cujo retrato acaba de ser offertado 
ao Instituto. 

Todas as offertas são recebidas com especial agrado. 
Ainda no expediente são apresentadas diversas propostas 

para admissão de socios ao Instituto, assignadas pelos srs. Af- 
fonso A. de Freitas, dr. Edmundo Krug, Coronel Pedro Dias 
de ,Campos e dr. Affonso de Freitas Jr. 

Dispensadas de parecer por se acharem assianadas pela 
maioria da Commissão de adtnissão de socios foram as referidas 
propostas subniettidas a discussão e approvadas por unanimi- 
dade de votos, proclamando então o sr. presidente os srs. .4ma- 
<:eu de Queiroz, Francisco Silveira Bueno, dr. João Pedro da 
Veiga Miranda, dr. Mario de Sanctis e Dacio Pires Corrèa na 
qualidade de membros effectivos, e na de honorario o dr. Si- 
nesio Rocha. 

Na primeira parte da ordem do dia, o sr. dr. Geraldo Ru- 
folo. ~ e d i n d o  aualavra solicita d a  casa o lançamento, na acta 
dos'trabalhos, de um voto de profundo pesar pelo fallecimento 
do consoeio sr. dr. Carlos GuimarZes, justificando-se nos se- 
guintes termos: 

Sr. Presidente - Fr.mos hoje abalados pelo faliecimento 
do dr. Carlos Augusto Pereira Guimarães. 



As maiores homenagens que cabem ao illustre extincto já 
estão de ha muito nas suas hellas obras de homem trabalhador e 
patricio dos mais dignos da admirafão paulistana e nacional. 
Todavia, grande e cheio de saudade E o merecido elogio que 
lhe tccem o "Estado de São Paulo". 

Não podia ser por menos para o collega de estudos do bri- 
lhante jornalista, o sr. dr. Julio Cesar Ferreira de Mesquita. 

Si este precioso Instituto quizesse esposar meu obscuro 
testemunho que, aliiis, nada accrescenta a tudo que todo o 
inundo conhece reconhecidamente dos serviços e predicados 
do dr. Carlos Guimarães, dir-lhe-ia que tive a honra e a felici- 
dade de o conhccer muito de perto em bons annos de activi- 
dade ao seu lado iio Banco do Commercio e I~idustria de São 
Paulo. 

Foi nelie, do recanto de  minha carteira, que melhor fiquei 
admirando o dr. Carlos Guimarães pelos seus dotes de intelli- 
gencia, capacidade administrativa e visão larga dos negocios a 
par da simplicidade e delicadeza de maneiras directivas, cati- 
vantes, respeitaveis e acolhedoras dos melhores embates de 
todas as naturezas de trabalhos, notadamente dos mais espe- 
ciaes pelo vulto ou pelo nexo e jogo dos grandes interesses 
nacionaes. 

Portador de rara fé de officio em variadas actividades 
profissionaes e privadas, publicas e sociaes que honram ele- 
vadamente a nossa terra e o seu berço; conservador de toda 
a integridade, sinto o dever de consultar V. Excia. sobre si 
esle Instituto concorda no lanyamento do seu voto de pro- 
fundo pezar na acta da presente sessão pela perda do nosso 
magnifico -consocio e exemplar padrão da nossa estirpe". 

Em additamento á proposta do sr. dr. Geraldo Ruffolo, o 
sr. presidente propõe que tambem seja levantada a sessão em 
signal de pezar pelo fallcimento do sr. dr. Carlos Guimarães. 
O sr. dr. Candido de Souza Campos propõe ainda que á fami- 
lia enlutada seja officiado eommunisando-lhe as homenag-s 
que á memoria do illustre morto acabam de ser prestadas pelo 
Sodalicio. 

Tendo sido approvadas todas as propostas o sr. presidente 
declara suspensa a sessão em homenagem i memoria do seu 
illustre consocio sr. dr. Carlos Angusto Pereira Guimarães. - 

E' para constar foi  lavrada a presente acta. 
Ap. em 5 de Março de 1927. - (aa.) Affonso A. de Frei- 

tas, Candido de Souza Campos, Edmundo Kruy. 

QUARTA SESSAO REGIMENTAL EM 5 DE MARÇO DE 1927. 
- Presidencia do Sr. Affonso A. de Freitas. - Aos cinco dias 
do mez de Março do anno de mil novecentos e vinte e sete, 
em sua sede social, á rua Benjamin Constant n." 40, realiza O 
Instituto Historico e Geographico de São Paulo a sua 4.1 ses- 
são regimental do referido anno de 1927. 



.4's 20 horas. presentes os societarios srs. Affonso A. de 
Freitas, drs. José Torres de Oliveira, José de Paula Leite du 
Barros, Candido de Souza Campos, Edmundo Krug, Felix Soa- 
res de Mel!o, maior Firmino Augusto de Godoy, drs. Justo 
Scahra e Geraldo Rufolo, o sr. Affonso A de Freitas, tendo por 
sl-cretarios os srs. drs. Candido de Souza Campos e Edmundo 
Krug assume a presidencia declarando aberto3 os trabalhos. 

Lida e approvada 3 acta da sessão anterio., o sr. 1.O secre- 
tario dá conta do expediente que constou de uma cominunica- 
$20 dc. ",Centro de Scimcias, Leir:is e Artes" ale Campinas, 
triiztmio ao conhecime.ito do Instituto haver sido eleita a 
nova directo,.ia que deverá gerir ,I!: destinos 'ociacs durante 
o i orrente ónno de 1927, e de  !liversas ofirrtar de jornaes, 
livros e folhetos, destacando-se um exemplar do - "Traité de  
Chimie Agricole", de P. P. Deberain - "Notes d'Economie 
Rurale", de .4bel Raeymaeckors - "Confederação das Colo- 
nias de Pescadores do Estado de São Paulo" - "Manifesto dos 
Pescadores do Brasil" - e nnia reprodncção photographici da 
medalba do VI1 Ccntenario de São Francisco de Assls, offerta- 
dos pelo sr. Jnlio ,Conceição. - "R,-vur Internationale drs Ins- 
titiitioncs Economiques e! Socia!es" - "Revista do Ccn!ro Mat- 
togrossense de Letras", volume correspondente ao 1." senrstre 
de 1827 - "Nezzo secnlo di Vita Italiana" -, 1861, 1911, pelo 
dr. Mario de Sanctis - "Revista Maritima Brasileira", nos. 3, 
4,  de Setembro-Outubro de 1926 - e o n." 1, anno 1." de 7 dc  
Fevereiro de 1875. d'"0 Photographo" jornal illiistrado que 
se pnblicou na capital sob a direcção do conhecido artista sr. 
Juleç Mariin, offerta do dr. hlarcondes Machado. 

Iniciados os trabalhos da primeira parte da ordem do dia 
o sr. presidente convida os srs. associados presentps para se 
passarem ás salas destinadas a galeria de  vultos historicos e 
a de historiadores já fallecidos onde, no  momento. deverão 
ser dewcndados os retratos dos historiadores panlistas. bri- 
gadeiro .i. .i. Machado de Oliveira, barão Homem de Mello e 
Americo Brasiliense, e de Pedro I.", senador .Tos& Bento, João 
>fanricio de Nassau, collocados ao lado dos de Pmdenfe  de  
Moraes, Bernardino de campos, Cesario Motta, Padre Chico e 
outros , 

O sr. presidente diz ainda que o Instituto eupera, em bre- 
ve, enriquecer a sua galeria de historiadores com o retrato do 
Visconde de PorteSeguro, obtido pelo dr. Affonso de Freitns 
Junior, por copia, de  um retrato existente em Sorocaba: com 
o dr. h i z  Gonzaga da Silva Leme, que o dr. José Torres ide 
Oliveira esta empenhado em obter: com o de. Azevedo Mar- 
qnes, autor dos "Apontamentos Historicos e Geographicos", 
que o dr. Joaquim Manoel de  Azevedo Marques acaba de ceder 
por emprestimo, ao Instituto, afim de  ser tirada a copia am- 
pliada e, possivelmente, com o de  Frei Gaspar da Madre d e  
Deus. 



O sr. Affonso A. de Freitas inscreve-se para, em iima das 
proximas sessões, falar sobre: - "As razões do assento de 12 
d? Ontubro de 1765". 

Nada mais havendo a tratar o Sr. presidente levanta a 
sessão. E, para constar, é lavrada a presente acta. 

Ap. em 21 de Março de  1927. - (as.) Affonso A. de FreL 
tas, Pedro Dias de Campos, José Henrique de Sampaio. 

QUENTA SESSÁO REGIMENTAL EM 21 DE MARÇO DE 1927. 
- Presidencia do sr. Affonso A. de  Freifas. - Aos vinte e um 
dias do mez de Março do anno de  mil novecentos e vinte e 
sete, em sua sede social, B rua Benjamin Constant n." 40, 
realiza o Instituto Historico e Geographico dc São Paulo, a 
sua. 5.a sessão regimental do referido aono de 1927. 

A's 20 horas, presentes os sociatarios srs. Affonso A. de 
Freitas, coronel Pedro Dias de Campos, drs. José de Panla 
Leite de  Barros, JosB Henriqne de Sampaio, Eduardo I.oschi, 
professor Ramon Roca Dordal, João Baptista de Campos Aguir- 
re, Geraldo Rnfolo e major Firmino Augus!o de Godoy, o Sr. 
Affonso A. de Freitas, tendo por  secretarios os srs. coronel 
Pedro Dias de Campos e dr. Jose Henrique-de Sampaio, assu- 
me a presidencia dos trabalhos declarando aberta a sessão. 

E' lida e approvada sem debates a acta da sessão anterior. 
No expediente o sr. 1." secrrt3rio lê um officio da Acade- 

niia de Letras do Paraná communicando a eleição de sua nova 
Directoria para o anno de 1927 e accusa o recebimento das 
seguintes offertas: - Revista de Estatistica Demographo-Sani- 
taria de São Paulo. vol. 11, de Nov. de 192fi. - Reviita d o  
Instituto Historico de  Illatto Grosso. tomo XVI, de 1926: Re- 
vista do Instituto Historico e Geographico do Rio Grande do 
Sul, 1.' trimestre òe 1927: Boletim do Ministerio da Agricul- 
tura do Rio de  Janeiro, de 1927; Revista d a  Sociedade Rural 
Brasileira n." 80 de Fevereiro de 1927; Boletim do M u ~ r u  Nacio- 
nal, n." 3, de Setembro de 1926; Revne Internationale de Renseig- 
inents Agrico?es, de  Oii!ubro-Dezembro de  1926; Relatorio da 
Sorictlnde Portngueza de Peneficencia de SEo Paulo; Revista 
do Instituto .4rqueologir.o e Historico de Pernnmbuco, de 1925- 
1926; Divorcio?, offertado pela autora dr. Andradina de Olive'ra; 
"Gente de Agora" e "Esm,eraldas", por d. Lola de Oliveira; Re- 
renseamentc Escolar, offerecido pelo consocio sr. JoZo Baptista 
de Campos Agnirre que tambem offertou 14 folhetos, entre o s  
quaes, Regimento da Assembléa Lefiislativa Provincial de 1866, 
e Re.gulameuto n.' 4 para a Instrucção Publica, confeccionado 
pelo ,Cons. Saldanha Marinho. 

O sr. Pereira Cursino offereceu ao Institllto um retrato do 
padre João &1anuel. As offertas s5o recebidas com especial 
agrado. 

O si-. dr. Joaquim Manoel de Azevedo Marques cedeu, p o r  
emprestimo ao Instituto Historico para que este o reproduza 



em ampliação, attendendo assim ao pedido que lhe endereçou 
o sr. Affonso de Freitas, um pequeno retrato de Manoel Euphra- 
si0 .de  Azevedo Marques, fazendo-o acompanhar da seguinte 
carta: 

"Exmo. Sr. Affonso A. de Freitas - Saudações 
attenciosas. 

Remetto o retrato de Manoel Euphrasio de Aze- 
vedo Marques, autor dos "Apontamentos Historicos". 

Sendo o unico existente, que me foi cedido pe- 
las sobrinhas delle, eu peço a V. Excia. o favor de 
m'o devolver logo que tenha obtido a reproducçáo, 
o que muito agradecerei. Com estima e considera- 
ção sou de V. Excia. 

At.* Amigo e Obrigado 
(a.) J. M. de Azevedo Marques 

Ainda no expedirnte o sr. dr. Geraldo Ruffolo justifica o 
seguinte voto de pezar pelo fallecimento do dr. Julio de Mes- 
quita: 

"Sr. presidente - hoje, setimo dia do descau- 
so eterno do dr. Julio Cesar Ferreira de Mesquita, 
estamos na meditacão sobre a perda de  sua acti- 
vidade terrcna. 

A morte do dr. Julio de Mesquita, sr. presi- 
dente, é o trespasse não s6 do campineiro illus- 
tre, do paulista benemerito, do brasileiro neces- 
sario, mas de um vulto universal. Não pode ser 
por menos quem, nasiando dizer, cooperou faf- 
tamente para derribar o imperio e plantar a Re- 
publica. 

A sua feição, eminentemente combativa e ex- 
cellentemente ereta, firme e invencivel nas lutas 
que abraçou. traduziu-se nas letras do seu pulso de 
jornalista com o caracter fundamentalmente criti- 
co. 

Quanto, pois, assim se revelam e accendem os 
obreiros dos seenarios sociaes e politicos, como 
Luiz Veuillot, suas existencias, quaes as de Ruy 
Barbosa e Julio de Mesquita, Bouifacio O Dloço o u  
Silveira Martins ou Hasslocher, são preciosas a 
todos os periodos nacionaes. 

A divida do Estado de S. Paulo para com 
a memoria do dr. Julio de Mesquita é, neste mo- 
mento, menor do que a da naçáo, que & vultuosa. 
S. Paulo lhe deve uma obra gigantesca e o Brasil a 
construcçáo da Repuhlica. S. Paulo procurou, na 
altura das suas forças e de sua sinceridade ou 
eburnea diplomacia, lhe ser grato na admiração, 



na consteinaçáo de seus filho; e de seus habitan- 
tes. A nação ainda não se desempeiihou do seu 
compromisso gravado nos annaes da sua historia 
moderna. 

Dissidente famoso, conductor da phalange cri- 
tica dos actos paulistanos, o sentimento paulista 
desde sua mais alta representaç50 legitima até a 
mais humilde. inclinou-se com profundo respeito 
depondo todas as saudades e offerecendo todas as 
homenagens do Estado deante do ataude e no am- 
biente mortuario do grande cidadão. 

Trombeta sonora dos fracos e dos injiistiça- 
aos, clarim reboante da felicidade republicana sob 
o estandarte da maior cerebração brasilica, conse- 
lheiro dr. Ruy Barbosa, com o espirito nacional, 
malleabilidade de todo o jornalismo pratico, de to- 
das as manifestações publicas mais elevadas, ac- 
centuou em traços dian~antinos o seu credito no 
seio de todos os nossos contemporaneos. 

Mas, sr. presidente, a geração nova que está 
brotando padecera de grande falta. As campanhas 
d o  dr. Julio de iilesquita, assistidas põr nós todos, 
foram aquellas rapidas e fugazes do jornalista va- 
lente do arremesso, academico na compostura e. 
por isso, artista na phrase. Essa scampanhas fo- 
ram como as de Evaristo ou Ruy. As de Evaristo 
jazem sepultas nas collecções da ".4urora Fluminen- 
se" sem nenhum governo rcedital-as escrupnlosa- 
mente com a reserva de  muitas verbas-inuteis. As 
de  Ruy felizmente, nos deixaram espccimens para os 
vindouros fazerem o parallrlo do pintor da arvo- 
re  republicana e do panegyrista do derradeiro mo- 
narca. E as do dr. Julio de Mesquita terão o des- 
tino das do Lcdos e Evaristos se ningiiem tiver o 
zelo de as eolligir e, sem perda de tempo anotal-as 
para documento de  um grande trecho nacional a luz 
dos posteros. 

Estrella fiilgurante da nossa gazeta; mestre d a  
palavra estampada clamando pelo conferencista, tal 
como Baptista Pereira para Ruy Barbosa dizendo 
aos moços como estudava, como trabalhava, como 
escrevia ",pautas largas e puladas para correcção", 
quaesquer que sejam os titnios ou o titulo pelos 
quaes este Institiito, conservador dos feitos paulis- 
tanos e brasilicos, encare, aprecie,rsagre os servi- 
ços e os meritos do dr. Julio de Mesquita, sem ne- 
nhuma obrigação de mc acompanhar nas moda- 
lidades dos meus sentimentos, simplesmente obje- 
ctivos nesta hora solenne, tenho a honra de pedir 



a v. excia. se digne consultar a casa si ella e v. 
excia. concordam sobre o lançamento na acta de 
hoje do voto de sincero pesar a memoria do dr. 
Julio de Mesquita." 

Na primeira parte da ordem do dia o sr. presidente traz 
ao conhecimento do Sodalicio que, a convite do sr. Franklin 
da Silva Jardim, o Instituto Historico, representado por uma 
commissão constituida dos srs. Affonso A. de Freitas, drs..José 
Torres de Oliveira, JosB de Paula Leite de Barros e Maior Fir- 
mino Augusto de Godoy, visitou, a 1.' do mez corrente, o sitio 
Paranagui e o Oratorio da "Cruz Preta" que s eergue, segu- 
ramente ha quasi um seculo, no Caminho velho da Penha e 
SHo Miguel. 

Principia o sr. presidente recordando sua communicação, 
de ha tempos, ao Instituto, sobre o ciiriosissimo culto da "Ca- 
hega do Bom JPSIIS". praticado no bairro do Cahiiçú, arredo- 
res da Capital, e affirma ser a devoção da Cruz Preta, do ca- 
minho velho de São Miguel, não menos interessante e curiosc, 
si não pcla origem ao menos pela natureza do a!tar elevado :ao 
Santo Lenho. 

Trata-se do aproveilamento do concavo de uma arvore 
aberto na altura de 1,20 centimetros acima do solo e onde a 
devoção popular collocou, convertendo-o, em nicho ou altar, 
uma tosca e pcquenina cruz outrora preta e presenteminlc 
azul; "uma cruz pequititica mas muito milagrosa", na phrase 
pitoresca e na convicção sincera e inahalavel do velho "Para- 
naguá" crioulo do sitio que lhe conferi11 a autonomasia e onde 
nasceu, contando hoje 73 annos de idade. 

A elle deve a Commissáo um punhado de informaçóes de 
interesse quanto ao especimen derradeiro da Cruz Prta e ó 
coustituição do singular oratorio. 

"Desde que se conheceu por gente", informa o velho Pa- 
ranagui, assistiu as rezas da Cruz Preta, puchadas pelo capel- 
Iáo Pedro velho "crioulo do Aruji", hoje de idade de 114 
annos. 

O nicho curioso foi cavado no tronco de coqulenta arvo- 
r e  no tempo em que o caminho para São 1Kiguel cortava, no 
local, a floresta virgem; derribada esta a golpes de machado 
do trabalhador caboclo, apenas permaneceu ereta, especimen 
derradeiro da mata secular cjtmpcando solitario nocentro dosi 
cultivados, a arvore - capella respeitada, por isso mesmo pela 
mão do homem. 

Afinal é a arvore nreviliziada victima do ~ r o ~ r i o  isola- 
mento, sendo a sua pujante cocada abatida por irreverente ,raio 
que a cortou pelo tronco e na altura precisa para deixar inta- 
cto o nicho e incolume a cruz milagrosa que ainda l i  se con- 
serva. 

Mãos devotas que levantaram uma pequena capella para 
resguardo do nicho tradicional, mas deixando, por lamentavel 



iiiadevertencia, a base d o  tronco, já morto, exposta ás iu?eni- 
peries e hs formigas que nella .se vão installando commoda- 
mrnte e aos poucos minando-a em vasto formigueiro. 

Em tempo opportuno a Commissão de visita á capella d a  
Cruz Preta apresentará relatorio minucioso sobre o interessan- 
t e  oratorio e tambem sobre a "Fonte de São Miguel", visitada 
na mesma occasião. 

Encerrando suas declarações, o Sr. presidente consigna 
todos os agradecimentos da Commissão pelas gentilezas recebi- 
das, durante a excursjo, ao sr.  Franklin da Silva Jardim, pro- 
prie!ario da Villa Paranigui  e legitimo herdeiro do animo deci- 
sivo e genio emprehendedor do saudoso propagandista repu- 
blicano Silva Jardim, seu pae e do tradicional fidalguia de 
trato dos Andradas seus avós. 

Xada mais havendo a tratar o sr. uiesiden!e declara en- 
rfrrada a sessão: E, para constar lavrou-se a presente acta. 

Approvada em 5 de -4bril de 1927. - (aa.) Affonso A. de 
Frritps, Edniirndo e ~ i g ,  Geraldo Riilfolo. 

SETI3I.4 SESSAO REGIMEKTAL, EJI 20 DE ABRIL DE 1927. 
- Presidencia do si-. Affonso A. de Freilas. - Acs vinte dias 
do mez de Abril do anno de mil novecentos e v i n t e  e sete, em 
siia sede socid, á rua Benjamin Constant n.* 40, realiza o Ins- 
tituto Historico e Geographico de São Poiib a sua 7.. sessão 
regimental, do corrente anno de 1927. 

A's 20 horas, presentes os societarios srs. Affonso A. de  
Freitas, coronel Pedro Dias de Campos, drs. Jose Henriqui de 
Sampaio. Americo Brasiliense de Almeida Meilo. Edrnundo 
Krug, maior Firmino de Godoy. Felir Soares de Mello, João 
Baptista de Campos Agnirre, Dacin Pires Correia e Geraldo 
Ruffolo, é declarâda aberta a sessjo. 

Os trabslhos foram dirigidos pelo sr. Affonso A. de Freitas 
tendo por  secretarios os srs. corone! Pedro Dias de Campos 
c d?. JosB Henrique de Sampaio. 

Na hora do expediente o sr. 1." secretario communicou 
<+ casa o rcebimento de, entre outras, 3s seguintes nftei-tas: - 
"O Regcnte Braulio", pelo dr. Costa Filho; "A Republica Ca- 
Iharinense", pelo alniirante Hrniiqiie Boiteux; "L'nter indii- 
nriii und Ricsenschlangen", por Hcirich Hinte!~nann; iiíeda!ha 
connnemorativa do 50"  anniversario da chegada da irmã Theo- 
dora ao Brasil e medalha commemorativo do jubileu da rai- 
nha Vicioria, o f f~r tadas  pop d. I.ydia de Rezende; Medalha 
co.mmemor2tiva da realizaçio do 1." Congressa de Prntecqáo 
á Infancia desvalida, em 1922, e medalha commemorativa do 
jubileu do dr. Luiz Pereira B::rreLs, pelo dr. Americo Lirasili- 
r~isc. e Medalha comrneniorativa do 1." Son&s~>~:!  de Protecção 
i Ijifancia Dcsvxiida, pela si;. viscondess~ da Cunl!:i Buriio 

Em seguida o sr I:, : :iii,l. Pedro Di:is de C ~ m p o r  cntregoii i 
mesa o Catalogo dos volumes encadernados d a  Bibliotheca do 



Institiito, que acabava de organizar. A parte já catalogada fica 
6 disposição dos sis. consocios e mesmo do publico que a qnei- 
ram cons~l tar ,  diariamente, das 13 ás 17 horas, na séde social. 

Ainda no expediente, o sr. presidented eclarou inscripto 
o Sr. rlntonio de Góes Nobre para fazer, no dia 20 de Frlaio, 
na séde social, uma conferencia sobre a "Revolução de 1842". 

Passando-se i primeira parte da ordem do dia o SI. pre- 
sidente pediu, justificando-o, a insercão na acta dos traba- 
lhos, dr um voto de profundo pezar pelo fallecimento do bri- 
lhante pocta pauiista Paulo Gonçalves. 

A proposta do sr. presidente foi approvada por unanimi- 
dade de votos. 

Continuando com a palavra o sr. Affonso. A. de Freitas 
traz ao conhecimento da casa a noticia do fallecimento, no Rio 
ile Janeiro, do dr. hfartim Fraccisco Filho, socio honorario 
do Instituto. S. S. refere-se longamente i alta personalidade 
<!o illustre paulista acompanhando-a na sua acç,áo politica, quer 
como deputado provincial, geral, senador estadual, quer como 
administrador na provincia do Espirito Santo e na Secretaria 
da Fazenda de São Panlo. Entretanto, accrescenta o sr. pre- 
sidente, foi na imprcnsa que a sua acção se fez sentir com 
mais in!ensidade, criando-lhe renome nacional,. 

Jorn;ilista desde os bancos escolares, redigiu no seu ter- 
ceiro anno dc Academia - "A Crença". Já formado, redigiu 
com o Cons. 3lartim Francisco, seu illustre pae, a "Tribuna 
Lihrral" e, em 1886, fundou e redigiu, em companhia de Bue- 
no de .4ndrade, seu irmão, e Theophilo Dias de Mesquita, seu 
cunliado, "O Provinciano", orgão de propaganda das reformas 
liberaes. 

No mesmo anno e sob o pseudonymo de - Nemo -, esere- 
veu no "Diario Popular", enfeixando-a no anno seguinte em 
folheto, uma sbrie de artigos brilhantissimos, agitando a i d i a  
separatista. Escreveu tamhem e piiblicou numerosos trabalhos, 
contando-se entre elles a - "Carta-careta" - c a - "Carta a 
Capistrano de Abreu" -, que figuram entre as inelhores pagi- 
nas humorislicas da literatura brasileira. 

O dr. Geraldo Ruffolo falou tambem sobre o illustre con- 
socio propoiido a consignaçáo'de um voto de profundo pe- 
sar por seu fallccimento. O Sr. cornnel Petlro Dias de Campos 
propoz qiic se levantasse a sessio em manifestação de pesar 
pelo infausto passamento e que se officiasse A familia enlutada 
dando-lhe conhecimento das homenagens que acabam de ser 
prestadas 5 memoria de seu chefe. 

Tendo sido approvadas ambas propostas, o sr. presi- 
dente declara suspensa a sessão. E ara constar, foi Ia-vrada 
a nrrsente actn. ~. ~ ~ . -  

(aa.) Affonso A. de Freitas, Cei. Pedro Dias d eCampos, 
Eduardo Loschi . 



OITAVA SESSAO REGIMESTAL EM 5 DE MAIO DE 1927. 
- Presidencia do sr. Affonso A. de Freitas. - Aos cinco dias 
do mez de Maio do anno de mil novecentos e vinte e sete, 
ern sua sbdc social á rua Benjamin Constant n "  40, realiza o 
Instituto Historico e Geographico de São Paulo. a sua 8." ses- 
são regimental correspondente ao citado anuo de 1927. 

A's 20 horas, presentes os societarios srs. Affonso A. d e  
Freitas, dr. Josè Torres de Oliveira, coronel Pedro Dias de 
Campos, professor Ramon Roca Dordal, drs. Justo Seabra,; 

Eduardo Loscbi. Antonio de Góes Nobre. Edmundo Krue. Gr- 
raldo Ruffolo, major Firmino de GO~OY,  João Baptista de-kam- 
pos Aguirre e Felix Soares de illello, é declarada aberta a 
sessão. 

Os trabalhos foram presididos pelo sr. Affonso A. de Frci- 
tas e secretariado pelos srs. coronel Pedro Dias de Campos e 
dr.  Eduardo Loschi. 

E' lida e, sem debates. approvada, a acta da sessão anterior. 
No expediente o sr. 1." secretario accusa o recebimento 

das seguintes offertas: - 1 retrato de Pedro Alvares Cabra], 
reproducção de uma gravura antiga; 1 retrato, em litographia, 
do Cons. Zacarias de Góes e T'asconcellos; o n.' 4. anno 2.", do 
Boletim da Instrucção Publica do Rio Grande do Norte; 1 nu- 
mero d e"Coinarca" de 20 de Out~ibro de 1901; 1 folheto. "O 
Imperio e a Escravidão"; "Barão do Rio Branco"; "O Xinis- 
terio Dantas"; "Leis e decretos sobre a Instrncçáo Publica"; 
"Festas das crianças. Commemoração da Lei 13 de Maio", 
obra rarissima, todas do consocio sr. Ramon Roca Dordal, 
"Carimbos e Marcas Postaes do Brasil" e "Revista da Socie- 
dade Philatelica Argentina". 25 fasciculos, offerta d odr. Ma-~ 
rio de  Sanctis. "Boletim do Ministerio de Rgrjcultura, Indus- 
iria e Commercio"; "Alavanca Odontologica", n.' 1. a n r ~ o  1.'. 
crgão da Faculdade Livrc de Pharmacia e Chimica de São 
Paulo; Annaes da Sociedade de Pharmacia e Chimica de São 
Paulo, 1.. volume, 1924-1926; "Fragoa Brasileira", offerta do 
aulor, dr. Range1 Moreira; duas ce6ulas antigas de 500 rris. 
offerecidas pelo sr. Amilcar d r  Siqueira e Abel Guedes Lopes, 
e duas imagens sa:il:indo uma dcll?; i.e;.za de 100 aniios. o f f e ~ : ~  
do consocio sr. major Firmino de Godoy. 

As offertas são recebidas com especial agrado. , 
O sr. Góes Nobre inscreve-se para, na szssão de  20 do 

corrente, produzir uma conferencia sobre o t b e r n a ~ -  "Alguns 
Episodios da Revolu$ão de 1842". 

O sr. Felix Soares de Mello, justifica um pedido de inser- 
ção na actn dos trabalhos, de um voto de congratula~óes pela 
travessia d o  oceano que acabam de  levar a effeito os audacio- 
sos pilotos paulistas, tripulantes do glorioso "Jahii", proposta 
essa que é acceita por unanimidade de votos. 



O sr. presidente designa o consocio sr. dr. Eduardo Loschi, 
para represen?ar o Instituto Zistorico de São Paiilo no pzo- 
ximo Congresso Internacional de Geographia, a realizar-se em 
pF-:i ,.~..o no vindouro mez de Setembro. Continuando com a pa- 
lavra o si-. presidente, depois de se referir i fundação do par- 
tido republicano em São Paulo e i Convenç#o de Itii, releni- 
bra n passagem do 46." anniversario nos proximos dias 7 e R 
do corrente, do Congresso Republicano reunido nesta Capital e 
do qual fií2ra:n parte, entre outros, o svelhos propagandistas 
Cami:as Sa!les, Rrngel Pestana, Americo de Campos, Frane'sco 
GIyre"% Cessrio Mctta e outros, ao todo 35 representantes das 
novn.: id??s; [!os quaes felizmente ainda vivem o dr. JnsC .li. 
Pan!a Leite dc Barros e Paulino de Lima; o sr. Affonso A, do' - 
rreiiâs concliie suas considerações cumprimentando, em nome 
da mesa e do Sodalicio o illusire cc:isocio sr. <Ir. Jose de Pauia 
L-itc <I- Barros, vz!ho çropngandis:a do regimcn politico qtie 
4e imi~lanton no Brasil a 15 de Eorzmbro de 1889, e que no 
memoravel Congresso exerceu as altcs f:!ne$ões de 1." secretario. 

Xa primeira pnrtc da ord-in do dia, o sr. presidente traz 
ao Instituto a noticia official do infausto e inesperado falleci- 
mento do illustre socio honorario do Sodalicio, sr. dr. Carlos 
de Campos, presidente do Estado; depois de se referir demo- 
radcxente a alta personalidade que foi Carlos de Campos quer 
como particular, quer como politico e administrador, o sr. 
Affonso A. de Freitns determina que, na actn dos trabalhos 
seja lançado um voto de profunds pesar pelo doloroso acon- 
tecimento que ?ão aierbamenrs feriu a alma paulista. 

O sr. co:onel Pedro Dias de Campos requer e a casa con- 
cedr o Icran!arncn:o da scssão em homenagem a memoria do 
illustre niorto. 

De conformidade com a dclibcraçXi da casa é levantada 
a seç.50. E, para constar foi lavrada a presente acta. 

Ap. em 20 de Maio de 1927. - (ai .)  Affonso A. de Frei- 
:;si Pedro Dlas de Campos, Firniino Augus!o de Godoy. 

I 
PiCXA SESSÁO REGL?IEPiTAL EX 20 DE MAIO DE 1927. 

- Preridencin do  sr. Affonso .A. de Freitas. - Aos vinte dias 
;!a mcz de Xaio do nilE0 de nil noiecectos e vinte e sete em 
s:is stri; çncial, i rua Benjamin Constnni n." 40, realiza o Ins- 
tituto Historico e Geo~r&phico de Sác Tau!o a sua 9.r sessão 
regimeuial do corrente anno de 1927. 

A's 20 horas, presentes os societarios srs. Affonso A. de 
Freitas, coi'ouel Pedro Dias de Campos, drs. José de Pauia 
Leite de Barros, José Torres de Oliveira, Americo Srasiliensi 
de  Almeida Mello, Edmuudo Iírug, Francisco Alves da Cunha 
Koria Junior, Mario de Sanctis, Eduardo Loschi, Antonio de  
GOc-s Nobre, Geraldo Riiffolo, major Firmico Ausnsto de  Godoy, 
CT.C~O Pires Correia, alem de numerosos visitantes e-convida- 
COS, é dec!arada &ria a sessão. 



Os trabalhos foram presididos pelo sr. Affonso A. de Frei- 
tas, que teve por secretarios os srs. coronel Pedro Dias de 
Campos e major Firmiuo de Godoy. 

E' lida, posta em discussão e, sem debates, approvada a 
acta da sessão anterior. 

No expediente o sr. 1.' secretario accnsa o recebimento dos 
seguintes livros e folhetos: - "Dados Estatisticose', offerecido 
pelo Centro de Indnstriaes de Fiação e Tecelagem; "Revista de. 
Ia Swiedad Philatelica Argentina". offerta do dr. Mario de 
Sanctis; "Bulletin of lhe New Kork Public Library"; Boletim 
da Agricultura, Commercio e Industria" do Estado da Bahia; 
"Relatorio da Irmandade da Santa Casa de Misericordia de 
São Paulo", pelo dr. Americo Brasiliense; "Informação Goia- 
na", anno Q.', nP 9 pelo director da publicação sr. Henrique 
Silva; "Revue Iuternationale d'AgricuL!urem. 

As offertas são recebidas com especial agrado. 
Ainda no expediente o sr. coronel Pedro Dias de Campos 

entrega ao conhecimento da casa uma interessante communi- 
cação que lhe foi dirigida sobre a personalidade do grande 
ituano que foi o senador Paula Souza. 

O autor do memorial, criticando monographias referentes 
aos factos da independencia do Brasil, salienta a deficiencia 
de taes estudos em relação á personalidade do senador Paula 
Souza que 8 quasi esquecida em alguns delles e invariavelmen- 
te diminuida por omissão em todas, segundo sua opinião: al- 
lega ainda o desconhecimento que parecem terem os historia- 
grapbos modernos da existencia do proprio retrato de Paula 
Souza, porquanto, affirma o articulista, já teve ensejo de eu- 
contrar em determinada obra, a effigie do grande ituano como 
sendo a de um dos antigos Capitães Generaes de São Paulo. 
Termina o memorial pdindo ao Instituto que se empenhe na 
obtenção e fixação do verdadeiro retrato de Paula Souza e 
òem assim de pesquisar o paradeiro de uma copia, a cravon, 
executada ha tempos pelo pintor ituano Jonas de Barros, da 
qual supóe ignorar-se o paradeiro actnal. 

Terminada a leitura do memorial o sr. presidente fala 
demoradamente sobre o assumpto vasado por aquelle. Escla- 
rece S. excia. que a copia do retrato de Paula Souza executada 
por Jonas de Barros está presentemente na sbde do "Gremio 
Literario Paula Souza", de Itú, tendo o proprio Instituto assis- 
tido sua inauguração ali, por intermedio de uma commsisão 
constituida do sr. coronel Pedro Dias de, Campos e delle ora- 
dor: que o Sodalicio possue um magnifico retrato do illustre 
patriota ituano em seu archivo. Quanto 6 estranheza cansada 
ao autor do memorial citado, pela permuta de retrato referida, 
affirma o sr. presidente serem os casos desta natureza infeliz- 
mente mais frequentes do que geralmente se suppóe. Iilus- 
trando sua asserção. diz o sr. Affonso de Freitas que ainda 
&a poucos dias um dos jornaes desta Capital, traçando a bio- 



graphia do saudosissimo ,Carlos de Campos, estampou o retrato 
de Americo de Campos como sendo o do dr. Bernardino de 
Campos e do deste como sendo o daquelle. Mais recentemente 
ainda um jornal da Capital Federal illustra suas paginas com 
o re!rato do dr. Dino Bneno como sendo o do "Coronel Dino 
Bueno presidente do Estado". e o do Coronel Fernando Pres- 
tes, como sendo o do "dr. Carlos Prestes, futuro presidente da 
São Paulov. 

Si taes eq(iivocos occorrem em referencia a vultos da aclda- 
lidade calcule -se0 que acontece m relação ás personalidades 
do passado! Destes, as mais maltratadas pelo descuido dos 
historiographos são incontestavelmente Feijó e José Bonifacio. 
Deste ultimo existem dois retratos inteiramente differentes 
entrc s i :  um, o classico, de rosto redondo, cheio, sympathico; 
outro representando um José Booifacio, magro, feio. rosto ex- 
cessivamente comprido. armado de nariz anormalmente deseu- 
volvido. Ainda sobre o Patriarcba e a estatua que se ergue no 
largo de São Francisco em memoria do Cons. JosB Bonifacio, 
o moço, sobrinho-neto d o  grande factor da nossa independen- 
cia. a confusão é indiscriptive!. Em livro didactco já lemos 
que aquella estatua fora !evantada pela gratidão dos paulistas 
á memoria do grande patriarcha da Independencia. Em livro 
de  propoganda de São Paulo, edição luxuosissima, tambem se 
encontra intercalando-se em noticia synthetica da historia de 
São Paulo, um magnifico cIich4 do monumento elevado em 
honra do grande orador e lente jubilado da nossa Faculdade 
de Direito, com a seguinte legenda: - ''Estatua de José Boni- 
facio, Patriarcha da Independeneia". 

FeijO não é menos maltratado por José Bonifacio; do gran- 
de regente conhecemos dois retratos authenticos, tirados do 
natural, ambos apresentando-o braquicephafado, de rosto re- 
dondo testa regularmente desenvolvida, cabellos tinissimos 
levemente anelados, typo do homem branco indiscutivel: en- 
tretanto, outros muitos retratos de Feijó encontram-se por ahi, 
uns divulgando um rosto comprido, uma meia calva que Feijó 
nunca tece, craneo braquicephalo, e outros ainda attriKindo 
ao extraordinario paulista uma cabeça de mulato da Martinica, 
de cabe110 engrovinhado, quasi formando carapinh?,,testa defei- 
tuosamente alta, labios grossos, percoço alto e ridicularmente 
esgalgado, havendo tambem retratos em que o rosto do vene- 
rando padre apparece ornado de exoticas suiças.. . . . 

Diz o sr. presidente que outros muitos factos poderiam 
ser consignados para provar a frequencia com que se commet- 
tem erros da natureza do apontado pelo autor do "Memorial" 
mas S. excia. está citando de memoria e pensa mesmo ser des- 
necessario mais exemplos para illustração do assumpto. En- 
tretanto, não terminará sem accrescentar que, na galeria dos 
bistoriadores paulistas a que o Instituto está procedendo, já 
lhe foi indicada a existencia de ires retratos de Frei Gaspar 
da Madre de Deus representando effigies inteiramente diversas 
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entre si, o que faz prever a impossibili+dde de figurar o retra- 
t o  do autor da "Memoria p. a Historia da Capitania de São Vi- 
cente" na galeria,'ji quasi completa, do Sodalicio. 

Passando-se á primeira parte da ordem dc  dia 8 concedi- 
da a palavra ao Sr. Antonio de G6es Nobre, inscripto para 
falar sobre: "Alguns episodios da revolução de 1842". O con- 
ferencista utilizando-se da abundante e valiosa documentação, 
narra com muita precisão os factos principaes que deram mo- 
tivo ao acto de rebeldia dos paulistas a 17 de Maio de 1842, 
salienta a acção do notavel paulista Tobias de Aguiar nesse 
acontccimeoto, refere-se á attitude energica e severa, mas pon- 
derdda e serena de Caxias na repressão da revolta, terminando 
a leitura do seu interessantissho trabalho com referencias 
calorosas á personalidade de Feijó, elevando um verdadeiro bym. 
no á memoria do grande paulista que tanto fez pela Patria. 

O sr. presidente, depois de cumPrimeutar o orador pela 
brilhante conferencia que acaba de proferir, Encerra a sessão 
agradecendo o comparecimento dos srs. consocios e convida- 
dos. E. para constar, foi lavrada a presente acta. 

Ap. em 6 de Junho de 1927. - (aa.) Affonso A. de Fei- 
tas, Pedro Dias de Campos, dos6 Henrique de Sampaio. 

DECIMA SESSÁO REGIMENTAL EM 6 DE JUNHO DE 
1927. - Presidencia do sr. Affonso A. de Freitas. - Aos seis 
dias do mez de Junho do anno de mil nevecentos e vinte e 
sete, em sua sede social á rua Benjamin Constant nP 40, rea- 
liza o Instituto Historico e Geographico de São Paulo a sua 10.' 
sessão regimental, do referido anno de 1927. 

A's 20 horas, presentes os societarios srs. Affonso A. de 
Freitas, coronel Pedro Dias de Campos, drs. JosB Henrique de 
Sampaio, JosB de Paula Leite de Barros, Justo Seahra, Dacio 
Pires Correia, Antonio de G6es Nobre, Major Firmiuo de Go- 
doy, Joáo Baptista de Campos Aguirre, e Felix Soares de Mello, 
foi declarada aberta a sessão. 

Dirigiu os trabalhos o sr. Affonso A. de Freitas, presidente 
effectivo do Instituto, secretariado pelos srs. coronel Pedro 
Dias de Campos e dr. José Henrique de Sampaio. 

No expediente o sr. 1." secretario accusou o recebimento 
de diversas offertas, destacando-se entre ellas o "Relatorio"- 
ampresentado ao dr. Secretario da Justiça pelo sr. coronel Pedro 
Dias deCampos c correspondente aos annos de 1925-26, em ires 
volumes; "O Homem do  Seculo", offerecido pelo consocio sr. 
major Firmino de Godoy; "Revista do hluseo Paulista", tomo 
XV; "Archivos do Museo Nacional" do Rio de Janeiro, volume 
XXVII; "Boletin de Ia Sociedad Geographica de La Paz", volii- 
.me 57 e 58; "Saudades", collectanea em homenagem ao s a u d ~  
so brasileiro dr. Carlos de Campos; "Carta de Mercê", em ml- 
giual, firmada pelo Principe Regente D. João, em 1799, e uma 
photographia do tenente do 7." Batalhão de Voluntarios da Pa- 
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Iria, Francisco de Paula Pires Penteado, offertadas pelo sr. 
Campos Aguirre; um bellissimo exemplar de Cumbé, medindo 
precisamente 420 milimetros e acompanhado de dois ovos, eo- 
Ihidos nas immediaçóes da cidade de São Paulo e o f f e r ~ i d o s  
pelo distincto naturalista e uotavel indianologo dr. Luiz Cu- 
nha; uma cedula de 28000, n.' 49518, estampa 7.*, ultima emis- 
são do Imperio em 1888, offorecida pelo sr. Vieira da Costa. 

O sr. João Baptista de Campos Aguirre offertou ao archivo 
do Instituto uma copia de escriptura de venda de um sitio em 
Tremembé, bairro de Sant'Anua, municipio da Capital conten- 
do alem de outras culturas, dois mil pks de café novos, do- 
cumento interessantissimo pelo qual se verifica que, ao eontra- 
rio do que geralmente se suppõc, o plantio do café em São 
Paulo não saltou do vale do Parnahyba para os de Capiqafy.6 
Piracicaba porem, irradiou-se paulatinamente pelo muuiciplo 
da Capital até attingir, por Jundiahy, a região ronhecida, n a  
época e ainda hoje por alguns retardatarios, por ."Oeste de São 

Eis o documento: 

"Escriptura de venda de hum sitio, terras, es- 
cravos e outros moveis que vmdeni o Te-coL Jos6 
Fernandes Nunes ao Tenente Francisco Mariauo da 
Cunha pela quantia de 2:375$840. 

Saibão quanto este publico instrumento de Es- 
criptura de venda virem, que sendo no Anno de 
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1809 
aos 4 dias do me2 de Maio do dito Anno nesta 
cidade, digo Anno nos Snburbios da Cidade de São 
Paulo, e casa de morada do  coronel José Arouche de 
Toledo onde eu Tabellião ao adiante nomeado fui vin- 
do e sendo ahi presentes outorgantes entre si havi- 
das, coutraetados, a saber, de hnma parte como veu- 
dedor o tte. cel. José Feruandes Nunes e de outro 
como comprador o tte. Francisco Mariano da Cu- 
nha, ambos reconhecidos de mim pelos proprios de  
que dou f e i ,  e pelo dito vendedor me foi dito em, 
presença das testemunhas ao adia3te nomeadas, s 
assignadas que elle era senhor e possuidor. de hum 
sitio na paragem chaniada Tremembé, bairro de  
Sant9Anna, que houve por titulo de Compra que 
fez ao Sargento-m6r Thomaz da Costa Corrêa Ra- 
bello e Silva por Escriptura que existe nas notas 
deste Cartorio, a cujo Sitio se Achão anexos mais 
dois que elle vendedor comprou. a saber hum do  
tte. ceL Manoel Antonio Range1 por escriptura que 
se acha nestas Notas e outra que rematou em Pra- 
ça do Juizo Ordinario d i t a  ,Cidade, cujo Sitio temj 
casas de vivenda paredes de mão cobertas de telhas, 
moenda, lambique, roda e prensa e os mais moveis 



e bemfeitorias, que elle vendedor declarou em hum 
rol que com esta Escriptura entrega ao Comprador, 
em cujo r61 vae declarado numero de gado, bois 
Carreiros que entrão no mesmo coutracto, e alem 
de tudo isso se comprehendem todas as lavouras que 
se achão feitas e não colhidas a saber, dois Quarteis 
de cana que estão amadurecendo, tres ditos planta- 
d n s d e  novo com Feijão por aima, assim mais nm' 
Feijoal de Alqueirc e tres quartos. uma rossa de 
milho d e  quatro alqueires e meio de planta, hum 
arrozal, um amendoizal, um carazal, alem de  
dois mil pds de cafds novos, laranjal grande, bananal 
grande, e algodoal e o mais que se achar, comprehen- 
dendo neda veuda todas as  terras comprehendidas 
nas tres propriedades, ou sitios assima mencionados; 
cujos.limites e confrontações se não especificam por 
constarem dos titulos que elle vendedor entrega a o  
Comprador, e cujas terras o mesmo comprado< tem 
visto, passeado, e examinado e se achão humas 
valladas e outras Wra de v a h ,  e :de tudo ja. 
se acha empossado o Comprador: a qual dita Pro- 
priedade na f6rma assim especificada e jnutamen- 
te com tres escravos que são Joaquim, Thereza sua 
mulher, e José solteiros ,pretos da Costa, disse elle 
veudedor vendia como de facto vendido tem ao 
Comprador dicto tte. Francisco Mariano da Cunha 
Dor preço e quantia de 2:3756840 a pagamentos: 
a saber que no fim de um anno contado da data 
desta dever& eUe comprador pagar a eUe vendedor 
a quantia de 800$000 e no seguinte auno, e nos d e  
mais que se seguirem serão os pagamentos de . . . ., 
4001000 tb6 completa satisfação, e quando elle ven- 
dedor, digo, e quando elle ,Comprador falte algum 
ou rilguns pagamentos, nos tempos de seus venci- 
mentos, delle pagará os i u ~ s  da Lei por todo o 
tempo c@ demora; outrosim disse elle 'vendedor 
que no caso de nova divida sobre o todo e qual- 
quer dos tres Sitios compreheudendo nesta Escri- 
ptura elle veudedor se obriga a fazer h6a veuda 
ao dito Comprador e a polo ap8z e salvo mais que 
no caso de se originar alguma duvida sobre limi- 
tes em tal caso elle Vendedor fica dexonerado de  
lhe fazer boa pois que as terras se não achão de- 
marcadas tem vivido em p&z com os seus visinhos, 
sem ter questão com nenhum delles, e que nesta 
forma tinha feito contracto. E pelo dicto compra- 
dor foi dicto que aceitava essa Escriptura na for- 
ma e com as condições que se  acha lavrada, e que 
constituia devedor da quantia de 2:375$840, para 
cuja satisfação hypothecava em geral dodos os seus 



bens, e em particular hypothecava os mcsmos bcus 
Comprados e por ambos foi dicto que, que se nesta 
faltar alguma clausula, ou clausulas das em direito 
necessarios para a sua validade, a que as haviáo por 
expregas, e declaradas, como sendo, digo, como se 
de cada huma fizessem especial menção; e de co- 
mo assim o disserão, o obtorgarão me pedirão lhes 
lavrace esta Escritura, a qual me foi destribnida pe- 
lo bilhete do thenr seguinte. Destribuição do Pri- 
meiro Tabeliião Silva Escriptura de  José Fernan- 
des Nunes ao tte. Francisco Maria da Cunha pela 
quantia de 2:375$840 com hypotheca dos mesmos 
bens. São Paulo 4 de Maio de 1809. 

O Distribuidor João da Costa Silva, segundo 
assim se continha em dicto bilhete em consequen- 
cia do qual passei a presente que sendo por mim 
lida aos obtorgantes aceitarão e assiguarão sendo 
testemunhas presentes o cel. José Arouche de To- 
Ieda e Bento Simões Vieira reconhecidos de mim 
Manoel José Rodrigues da Silva, Tabellião que es- 
crevi. 

José Feruando Nunes, Francisco Mariano da 
Cunha, Josá Arouche de Toledo, Bento Simóes Viei- 
ra. Distratada a hipotheca por se achar a divida 
paga. - Livro 17 - Folhas 110". 

Na primeira parte da ordem do dia o sr. Affonso A. de  
Freitas entregou ao conhecimento da Assembláa o seguinte - 
Parecer - da Commissão do Instituto que no dia 29 do mez 
proximo passado vistoriou as obras de reconstituição do tem- 
plo de São Miguel; posto em discussão foi este documento ap- 
provado por unanimidade de votos. 

"Parecer da Commissão do Instituto Hist6rico sobre a re- 
"constitui~ão do templo de São Illiguel, apresentado em sessão 
"de 6 de Junho de 1927, do mesmo Instituto. 

"Sr. Presidente. 
"A Commissáo encarregada de acompanhar a reconstitui- 

"ção do velho templo de São Dliguel, que está sendo levada a 
"cffeito pelo sr. dr. Ismael Bresser, vem relatar a V. Excia. e 
"ao Instituto o resultado de sua ultima inspecção áquellas obras. 
"realizada a 29 de irlnio proximo findo; antes, parem. de o 
"fazer, pede venia para rememorar em traços rapidos, a actua- 
"ção que vem tendo o Sodalicio desde o anno de 1925, no sen- 
"tido de ser evitado o desapparcimento da mais caracteristica 
"das nossas casas de oração. 

"Attendendo a uma suggestão de "O Estado de São Paulo", 
"de 23 de Março de 1925, o Instituto Historico, representado 
"por uma Commissão constituida dos srs. Affonso A. de Freitas, 
"dr. José da Paula Leite de Barros, nfous. Ezechias Galváo da 



"Fontoura, drs. Josa Torres de Oliveira, José Henrique de Sam- 
"paio, Edmundo Krng e Felix Soares de :,Iello realizou, no mez 
"seguinte, uma visita de estudos i freguesia e -5  igrcja de S9o 
Mignel. 

"A 20 de Maio a referida Commissão apresenta a este So- 
"dalicio minucioso relatorio de sua excursão, reconstituindo á 
"luz de copiosa documentação o historico da fundação dn al- 
"deiamento de São Miguel fixando-lhe a data, at6 então in- 
"certa, divulgando-lhe a desenvolução ascendente e consequente 
"anniquilamento através do tempo e tambem o historico do  
"humilde templo dos catechumenos das plauicies de Piratinin- 
"ga, analysando-lhe o estado precario de conservação que era 
"o de imminente desabamento, e terminando por aconselhar sua 
"restauração respeitadas as linhas caracteristicas da sua ar- 
"chitectura tradicional como se verifica dos seguintes periodos 
"que daquelle precioso documento transcrevemos: 

"O vasto edificio da capella de São Miguel, ac- 
"centnadamentz araçapado em relação a grande arca 
" que rccupa, esti ainda em bom estado de conser- 
"vação, excepyão feita do teihadn, cujo encaibra- 
"meuto se torna urgente substituir afim de evitado 
"imminente desabamento; as paredes externas, todas , 
"de taipa de pilão, levantadas ha 303 annos, conser- 
"vam-se relativamente perfeitas sem iudicios alar- 
"mantes de se terem reseotido das injurias do tem- 
"po, mostrando-se capazes de, incolumes, atraves- 
"sarem mais tresentos annos; é o mais antigo e ge- 
"nuino especimen que possuimos da nossa archi- 
"tectura colonial, infelizmente anniquilada em pe- 
"riodo embryonario, razão de mais para tentarmos 
"couserval-o. 

''A varanda que lhe occupa a frontaria, com 
"suas columnas de snpporte e balaustrada tosca- 
"mente trabalhada, com seus bancos de terra upi- 
"loada que a transforma verdadeiramente em parla- 
''torio, completa-lhe aquella feição architectonica. 

"Procedendo-se a uma serie de reparos que ao 
"edificio garantissem a indispensavel segurança con- 
"tra a devastação do tempo, levando-se a effeito. 
"respeitado o estylo primitivo da construcção, um 
"trabalho methodico e intelligente de polimento em 
"satisfação aos preceitos da esthetica, das obras d a  
"carpintaria; suprpimindo, o quanto necessario, a 
"falta de habilidade dos humildes artifices guaya- 
"nás, parece-nos que a velha casa de oração dos ul- 
"timos commandados de Piqueroby e dos vaientes 
"companheiros de Bartholomeo Fernandes, testemu- 
"nha ultima, através dos séculos, da vida cheia 
"de vicissitndes.e de dores as mais cruciantes de 
"uma apreciavel parcella das nossas popuka- 
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'i - yoes indigenas, parece-nos, diziamos, que o 
"velho templo assim rejuvenecido na inteireza do  
"sen aspecto tradicional ainda poderia galharda- 
"mente, assumir o encargo de igreja matriz da po- 
"voação florescente, brilhante e populosa em que a 
"variante da linha ferrea central do  Brasil em breve 
"transformará o vetusto e decadente bnrgo Guayauá. 

"O relatorio da ,Commissão divulgado pela imprensa da Ca- 
"pita1 teve a ventura de attrahir a attenção publica sobre o 
''velho templo de Padre João; as ohjectivas das kodnks ex- 
"cursionistas passaram a fixar quasi que diariamente sua ve- 
"tusta imagem. P uma conhecida emuresa ciuematoara~hica - .~ 
"paulista transportou para a téia os seus mais interessantes e 
"curiosos aspectos. 

"Foi então que o sr dr. Ismael Bresser patrioticamente 
"vropóe-se a reconstruir o velho templo nos moldes aconse- 
"lhados pelo Sodalicio. Dando inicio a esse nobre e desinte- 
"ressado proposito convocou aquelle prestante cidadão uma 
"reunião que teve logar em São Miguel a 31 de Outubro de 
"1926 e á qual compareceram o Jnstituto Historico de São 
"Paulo representado pelos seus membros Affonso A. de Frei- 
"tas, dr. Geraldo Riffolo e major Firmino de Godoy; a rev. 
"Vigario da freguesia de São Miguel, o Sr. Julio Rodrignes, da 
"redaccáo d"'0 Estado de São Paulo", o Sr. Coronel João Gaby, 
"padre Deusdedit de Araujo, o sr. dr. Paulo de Aguiar, vice- 
"prefeito de São Miguel, o sr. Gumercindo Gaby e, represeuta- 
"dos pelo sr. dr. Ismael Bresser, os srs. dr. Ricardo Severo, 
"dr. Affonso d'E. Taunay e pintor Wasth Rodrigues. 

"Nessa reunião ficon assentado que o sr. dr. Bresser, depois 
"de o u e r  o illustre chefe da igreja paulopolitana, D Duarte 
"Leo~oldo. désse inicio immediato ás obras de demolicão exi- 
''gidis pelo estado precario do templo, que ameaçavá ruir a 
"todo o momento. 

"Os trabalhos de consolidação a se procederem deveriam 
"de se revestir essencialmente do caracter de uma severa re- 
"constituição bistorica. De como o sr. dr. Bresser está s e  
"desempenhando do  compromisso voluntariamente tomado, aca- 
"ba esta Commissão de verificar em sua visita de inspecção Bs 
"obras levadas a-effeito a 29 do mez de Maio proximo findo. 

"O sr. dr. Ismael Bressep, bem empregando os recursos 
'.pecuiii:irii>s por elle vrol~rio nnoarindos 11s Caninr:i r I'rrlri- 
"tiira Mtinicipirs, do Conpreçso Estadoal e rle pessoas bemia- 
"zej~s. consolidi~ii o tellindo r do temolo. substituindo inteira- 
'mente o velho eucaihramento de madeira rolic,a, o ripamento 
"de estipe de palmeiras e as telhas coloniaes estragadas por  
"material todo novo, porem da mesma especie e typo. de modo 
"a lhe não alterar o aspecto vetusto e primiitvo: as paredes 
"foram inteiramente revestidas e reforçadas com alvenaria de 
"tijolo e externamente resguardadas da bumidade por uma 



"calçada constituida de lages de Itii; o edificio foi isolado das 
"propriedades vizinhas aproveitando-se para esse fim, de uma 
"faixa de terreno graciosamente offertada pelo antigo mora- 
"dor de São Miguel, o sr. Manoel Lopes; as obras de talhe 
"executadas pela arte incipieote dos primitivos aldeados foram 
"respeitadas religiosamente; o velho pulpito d'onde predicaram 
"padre Joáo Alvares, Belchior de Pontes, padre Albernaz e 
"iambem sermoneon pela primeira vez. ha sessenta e dois 
"annos, o nosso venerando monsenhor Ezechias Galvão da Fon- 
"toura, conserva-se e conservar-se-6 intacto e inalteravel; os 
"forros internos do templo foram todos substituidos por ma- 
"deiramento novo conservando porem, as suas linhas quebra- 
"das caracteristicas. 

"Sob o alpendre da velha igreja sempre existiu o - parla- 
torio - onde os pobres indios iam levar suas snpplicas e ouvir 
"conselhos dos,directores da aldeia; a Commissão do  Instituto 
"lembrou a restauração desse aspecto tppico do templo, e o sr. 
"dr. Bresser nrometteu fazel-o recom~ondo os bancos de Irrra 

~ - -  - ~~ ~ ~ - ~. 
"apiloada que alli ainda existem e tambem o postigo da grande 
"portada que se acha meio desmantelada. 

"Concluindo o seu relatorio de tudo que viu e examinou, a 
"Commissáo tem o summo prazer de assignalar o escriipulo, o 
"criterio com aue o sr. dr. Ismael Bresser est4 levando a termo 
"a restaiiraç.%~do tt.rnnlo ~uayanii  sem Ihr alterar uma linha 
"siquer da sua friçio arcliit~v.tonira primitiva". ( a )  Affon~o 
"A. de Freitos, relator. - Geraldo Ri~ffolo. - Firmino Augusto 
"rle 1;nrlnv" -- ----" . 

Posto em discussão e votação foi o Parecer approvado por 
unanimidade de votos. Ap. em 27-6-927. - {aa.) Affonso A. de 
Freitas, Demetrio Justo Seabra. 

1l.a SESSAO REGIMENTAL EM 27 DE JUNHO DE 1927. - 
Presidencia do sr. Affonso A. de  Freitas. - Aos 27 dias do  mez 
de Junho do anno de mil novecentos e vinte e sete, em sua 
sede social 4 rua Benjamin ,Constant n." 40, realiza o Instituto 
Historico e Geographico de São Paulo sua 11.q sessáo regi- 
mental do referido anno de 1927. 

A's vinte horas, presentes os societarios srs. Aflonso A. de  
Freitas, drs. Josk Torres de Oliveira. José de Paula Leite de  
Barros, Justo Seabra, João Baptista de Campos Aguirra e dr. 
Alberto Penteado, 6 declarada aberta a sessão. 

Presidiu os trabalhos o sr. Affonso A. de Freitas que teve 
por secretario o sr dr. Demetrio Justo Seabra. 

E' lida e, sem debates, approvada a acta da sessão anterior. 
No expediente e, pelo sr. secretario acusado o recebimento 

de  diversos numeros da "Gazeta de Campinas", jornal redigido 
pelo dr. Francisco Quirino dos Santos e que se publicava em 
1875 sob a gerencia de J o d  Maria Lisbda, offerta do  dr. Ame- 
rico Brasiliense; - diversos relatorios antigos da "Sociedade 
Portugueza de Beneficencia de São Paulo", tambem offerta do  



i 
dr. Americo Brasiliense; diversas balas de fuzil, das que se 
utilizaram os revoltosos de 1924 em ISão Paulo, pelo dr. José 
Torres de Oliveira; um bloco de chpmbo das minas do Ipo- 
ranga, pelo sr. João Baptista de Canipos Aguirra. 

As ofiertas são recebidas com eskecial agrado. 
Ainda no expediente o sr. ~ r e s i $ n t c  ,communica ter sido 

nomeado representante do Instituto istorico, ]unto do "lnsti- 
tuto Italo-Brasileiro de Alta Ciiltiira 8e Sáo Paulo" cujos fins 
são intensificar as permutas culturae entre o Brasil e a Itaiia, 
de modo a tornar reciprocamente- co%hecido o que de melhor 
cada um destes paizes produzir em @dos os ramos da cultura 
superior, sciencias,. arte e literatura. 

Na primeira parte da ordem dO dia o societario sr. dr. 
Alberto Penteado propõe para sociosi do Instituto os seguintes 
srs.: - Dr. Alonso Guaianas da Fongeca, dr. Marcello de Tole- 
do Piza e Almeida, dr. Lélio de ~ o l e 4 o  Piza e Almeida, dr. Ri- 
vadavia Dias de Barros, d r  Alfredo Bllis Junior, dr. Gahriel de 
Rezende Filho, dr. Fausto de Almei* Prado Penteado. 

Estas propostas foram de conformidade com as exigencias 
estatutarias em vigor, B "Commissãci de Admissão de Socios" 
para emittir parecer. 

O sr. dr. Justo Seabra propõe e a casa concede que seja 
transcripto na acta dos trabalhos o projecto da Camara Munici- 
pal de Sáo Paulo, isentando o edificio da séde social do Insti- 
tuto, de todos os impostos juntamente com o parecer favoravel 
das Commissões reunidas de Justiça e Finanças da referida 
Camara. 

Eis o parecer e o projecto: 

Proiecto R." 68, de 1925 

A Camara Municipal de São Paílo decreta: 
.4rl. 1." - Fica isento de todas a6 coutribuições municipaes 

o predio n." 40 da rua Benjamin CQnstant, de propriedade do  
Instituto Historico e Geographico d$ São Paulo, emquanlo ahi 
funccionar essa instituicão. 

Art. 2." - Revogam-se as disposipões em contrario. 
Sala das sessões, 28 de Outubro de 1925. 

Parecer n.O 44 das Commissões reurtidas de lusfiqa e Finanças 

Considerando que o Instituto Historico e Geographico de 
São Paulo foi fundado em 1." de Novembro de 1894, tendo por 
objectivos principaes promover o estudo e o desenvolvimento 
da Historia e Geograpbia do Brasil e principalmente do Estado 
de São Paulo e occupar-se de questões e assumptos Uterarios, 
scirntificos, artisticos e industriaes que possam interessar o paiz 
sob qualquer ponto de vista. fazendo publicar o resultado dessas 
investigações e estudos em revista propria de circulaçáo annual; 



Considerando que esse programma vem sendo executado 
com a mais pontual regularidade, ahi estando a preciosa col- 
l e c ~ ã o  do seu annuario constituido de 25 encorporados volu- 
mes, expressivos attestados do seu saber indefeso e iniuterru- 
@o; nelles se  concatenam trabalhos de elucidaçáo bistorica fir- 
mados pelos mais brilhantes nomes contemporaneos nas letras 
e nas sciencias: nelles encontram-se vindos a lume pela vez 
primeira, estudos exhaustivos sobre o indianismo e principal- 
mente sobre sua glotologia, sobre as personalidad- de mais 
alta relevancia na historia paulista e sobre o restabelecimento~ 
da verdade em niimerosos pontos controversos de historia 

Considerando que ao Instituto Historico de Sáo Paulo se 
deve o encontro dos restos mortaes do Padre Feij6, de ha muito 
julgado perdido e uma das mais eruditas e documentadas me- 
morias de defesa dos direitos paulistas na recente questão de 
limites entre o nosso Estado e o de Minas Geraes; 

Considerando que as datas nacionaes não t&m sido esque- 
cidas pelo operoso Instituto e para comproval-o ahi está o vo- 
lume XII de sua Revista. livro forte, todo consagrado i passa- 
gem do 1." Centenario da Independencia do Brasil, e a muito 
recente exposição commemorativa da passagem do 1." Centena- 
rio da Imprensa Paulista, onde foi entregue â curiosidade pu- 

. . 
blica a quasi totalidade dos jornaes de São Paulo, aparecida 
desde 1827 a 1927, em numero de 1.200 exemplares; 

Considerando que hoje o Instituto Historico e Geographico 
d e  São Paulo, integrando o seu programma de trabalho estã, 
numa s6rie de perquiricões cuidadosamente encaminhada. .re- 
constituindo o historico do  movimento industrial paulista, 
emanada exclusivamente da existencia local da materia prima, 
estiido d eiuquestionavel valor pratico na aetualidade; 

Considerando que, 6 em favor do Instituto, legitimo deposi- 
tario das nossas mais hellas tradições e em beneficio dessa 
instituição que tão altos e relevantes serviços ji prestou e vem 
prestando, as Commissóes de Justiça e Finanças opinam pela 
approvação do projecto n." 68, de 1925. tal e qual está re- 
digido. 

Sala das ,Commissóes, 4 de Junho de 1927, - Diogenes R. 
Lima, Nestor Aiberto de Macedo, Almerindo M. Gonçalves, Inna- 
cencio Seraphico, Spencer Vampré, DI. Pereira Netto. 

O sr. presidente traz ao conhecimento do Instituto o faile- 
cimento do cousocio sr. dr. -4ntonio de Queiroz Telles, pedindo 
o lançamento de um voto de profundo pesar e o sr. dr. JosC 
Torres de Oliveira solicita igualmente identica manifestaçáo 
pelo passamento do illustre historiador e homem de letras sr. 
dr. Diogo de Vascnnceiios, de quem faz o elogio. 

Ambas as propostas são a~provadas  por unanimidade de  
votos. 



Nada mais havendo a tratar o sr. presidente encerra a 
sessão. 

E, para constar, d lavrada a presente acta. Ap. em 5 de 
Julho de 1927. - (aa.) Affonso A. de Freitas, José Henrique 
de Sampaio, Edmundo Krug. 

12.' SESSAO REGIMENTAL EM 5 DE JULHO DE 1927. - 
Presidencia do Sr. Affonso A. de Freitas. - Aos cinco dias do 
mez de Julho do anno de mil novecentos e vinte e sete, em 
sua sede social h rua Benjamin Constant n." 40, realiza o Insti- 
tuto Historico e Geographico de São Paulo sna 12.a sessão re- 
gimental do referido anno de 1927. 

A's 20 horas, presentes os societarios srs. Affonso A. de 
Freitas, drs. José Torres de Oliveira, JosB de Paula Leite de 
Barros, coronel Pedro Dias de Campos, dr. José Henrique de 
Sampaio, João Baptista de Campos Ayi r ra ,  Geraldo Ruffolo, dr. 
Ulysses Paranhos. Edmnndo Krug e Spencer Vampré, é decla- 
rada aberta a sessão. 

Presidiu os trabalhos o sr. Affonso A. de Freitas que teve 
por secretarios os srs. drs. José Henirque de Sampaio e Edmun- 
do Krug, tendo edixado de tomar parte da organização d a  
Meia o sr. coronel Pedro Dias de Campos, primeiro secretario 
da Directoria por ter de se retirar antes de terminada a sessão. 

Lida e posta em discussão é approvada sem debates a acta 
dos trabalhos da sessão anterior. 

No expediente 6 accusado o recebimento de varios relatc- 
rios antigos da Real Sociedade de Beneiicencia Portugueza de 
São Paulo, 12 numero sdiversos da - "Gazeta de Campinas" - 
jornal redigido pelo dr. Francisco Quirino dos Santos e cor- 
respondentes aos mezes de Novembro e Dezembro de 1875 offe- 
recidos pelo illustre consocio sr. d r  Americo Brasiliense. 

As offertas são recebidas com especial agrado. 
Ainda no expediente o sr. presidente communica á casa 

não ser possivel realizar-se na presente sessão o annunciado 
recebimento do novo consocio sr. Amadeu de Qneiroz por ter 
o mesmo adoecido repentinamente, ficando por esse motivo 
transierida a allndida recepçáo para a proxima reunião do  
dia 20. 

Na primeira parte da ordem do dia o sr. presidente en:rega 
Papreciação de seus pares os originaes em tupy-guarany de uma 
lenda, ainda inédita dos indios do sul de São Paulo, -- "Bicho 
que voa" - (Soo bebe uaa). ' 

Estando presente o offertante, sr. dr. Luiz Cunha, o sr. 
presidente pede-lhe para Iêr no idioma nntoctone, a beliissjma 
lenda, no que é gentilmente attendido pelo notavel tnpynista. 

' 
Tomando a palavra o sr. dr. Cunha explica preliminarmen- 

te que a lenda do - bicho voador - é, verdadeiramente o que 
o indio e, com elle, o caboclo chama pulha e representa uma 



wova a que Tingiboy, pae da jovem Sahira, sub~nettc a sagaci- 
dade de espirito do moço Ramii, que pretende obter a inão da 
fr!rmosa india assim como j i  lhe obtivera o coração. 

Ramii, que ser8 um bicho que tem chifre, ca- 
beça, 6 s  e cauda de boi e que vòa. mas não é 
boi? pergunta o velho Tingiboy a seu futuro genro 
sem no entanto conseguir resposta satisfatoria. 

Eutão Tingiboy explica que o animal da pu- 
lha 6 a alma, é o espirito do boi, morto em aban- 
dono no campo, que voa para o céo na figura do  
corvo que lhe devorou as entranhas: e é por isso 
que ao corvo chama o índio nrubii, isto é, ave do 
espirito, Urú, ave, abú, espirito. 

O orador ao terminar a sua interessantissima paiekra foi 
calorosamente applaudido. 

Segue-se com a palavra o sr. dr. Edmnndo Krug: S. S. faz 
a critica do livro reeem-recebido pelo Instituto, - Unter In- 
dianern und riesen-schlangen (Entre indios e cobras gigantes- 
cas), de autoria do dr. Henrique Hintermann, que diz ter per- 
corrido o Brasil e seus sertões em 1924-25. 

Affirma o d r  Krug que o valor do livro que lhe prende a 
attenção não é maior que a da generalidade dos que publicam 
os excursionistas apressados e sem preparo scientifico e nem 
qualidades de observação indispensaveis ao viajante que ho- 
nesta e fielmente pretenda informar o grande pnblico, de tudo 
que viu e estudou. reproduzindo com exactidão o que ~ a l -  
mente representam, os costumes. as manifestações de vida das 
regiões, dos paizes percorridos. 

De São Paulo diz o autor ser uma cidadezinha provinciana, 
e neila nada viu de interessante nada observou no Estado; a 
nossa formidavel lavoura de cafb que represbnta no consenso 
geral dos sociologos o mais desenvolvido esforço da humani- 
dade contemporanea, não lhe prendeu, nem por momentos, a 
attenção; as indurtrias florescentes, os serviços publicos mode- 
lares de São Paulo é, para o autor, como si não existissem; 
para elle o Instituto do Butantan é apenas uma fazenda de 
cobras onde só existem feitores e camaradas com a missão 
unica de extrahirem o veneno ophidico e, para cnmulo de des- 
proposito e desamor A verdade, affirma que a mordedura de 
cobra venenosa é combatida em São Paulo pelo permaganato 
de potassio. O illustre scientista Vital Brasil não mereceu nem 
mesmo a citação do nome; não existe o sabio para o autor. 
Em compensação este nos conta em seu desinteressante livro 
caraminhólas taes como a de indios que se educam nos centros 
civilizados, que se diplomam em medicina tornando-se gran- 
des scientistas e depois abandonam tudo voltando para o re- 
cesso do sertão em retorno da selvageria, tal qual como nas 
fitas cinematographicas norte-americanas. 



Perorando, o orador affirma, torna-se indispensavel, por 
parte de n&, brasileiros, a critica severa aos taes livros de  
snppostos sábios que periodicamente nos visitam, no intuito pa- 
triotico de combater os Juizes falsos e. no mais das vezes per- 
n7ciosos que :aes í>iiblicações sobre a nossa terra e a nossn 
v.<n. 

Nada mais havendo a tratar 8,  pelo sr. presidente, eucer- 
rada a sessão. 

E, para constar, é lavrada a presente acta. - (aa.) Affonso 
A. de Freitas, José Henrique de Sampaio, Edmundo Krug. 

1.' SESSKO EXTRAORDINARIA EM 16 DE SETEMBRO DE 
1927. - Presidencia do Sr. Affonso A. de Freifm. - Aos quinze 
dias do mez de Setembro do anno de mil novecentos e vinte 
e sete qealiza o Instituto Historico de São Paulo na séde social 
á rua Benjamin Constant n.' 40, a sna primeira sessão reg. ex- 
traordinaria, convocada especialmente para ouvir a segunda 
conferencia do associado sr. Antonio de Góes Nobre sobre 
a - "Influencia da Ma~onaria na Independencia do Brasil". 

A's vinte horas, reunido legal numero de socios e com a 
presença de elevado numero de convidados e visitantes, 8 de- 
clarada aberta a sessão. 

Os trabalhos foram presididos pelo sr. Affonso A. de Frei- 
tas que teve por secretarios os srs. drs. JosB Henrique de 
Sampaio e Aberto Penteado. 

Dada a palavra ao orador inscripto, sr. Antonio de Góes 
Nobre, este subiu á tribuna prendendo a atteuçáo do auditorio 
por cerca de 60 minutos. Sua Excia., com o mesmo brilho 
que havia desenvolvido a these da sua primeira conferencia, 
historion a acçáo da Maçonaria a cujo esforço attribne princi- 
palmente a ascenção d. Pedro ao throno brasileiro, referindo- 
se longamente ás divergencias entre o jovem imperante e seu 
grande ministro José Bonifacio e á consequente fundação da 
sociedade secreta - "Apostolado" - e sua dissolução sob a 
vontade impulsiva de d. Pedro. 

Os factos narrados pelo conferencista, com a felicidade d e  
verdadeiro historiador, mercê da copiosa documentaçáo addu- 
nda, reconstituem, com calor, o periodo agitado do momento 
que teve por epilogo o esmaecimento do brilho politico e a 
quéda do poder audradino. 

O orador, foi com muita justiça) calorosamente applaudido 
e cumprimentad~ ao descer da tribuna. 

O sr. presidente encerra a sessão depois de agradecer o 
comparecimento'das pessoas presentes e convidando-as a assis- 
tirem a terceira conferencia que sobre o mesmo assirmpto pro- 
ferirá o sr. Góes Nobre no dia 26 do corrente mez. - 

E, para constar 6 lavrada a presente acta. 
Ap. em 2@9-927. - (aa.) Affonso A. de Freitas, Pedro Dias 

de Campos, Silveira Bueuo. 



SESSAO EXTRAORDINARIA JM 20 DE SETEMBRO DE 
1927. - Presidencia do Sr. Affonso A. de Freifasi - Aos vinte 
dias do mee de Setembro do anno de mil novecentos e vinte 
e sete, em sua séde social, á rua Benjamin Constant 40, realiza 
o Instituto Historico e Geographico de São Paulo, sua 2." sessão 
extraordinaria do corrente anno. 

A's 20 horas o presidente effectivo da Directoria, Snr. 
Affonso A. de Freitas, tendo por secretarios os srs. Coronel 
Pedro Dias de Campos e Silveira Bueno, assumiu a pipsidencia 
declarando aberta a sessão. 

Estiveram presentes i reunião os consocios us .  Affonso 
A. de Freitas, Drs. José Torres de Oliveira, José de Paula Leite 
de Barros, coronel Pedro Dias de Campos, João Baptista de 
Campos Aguirra, Amadeu de Queiroz, Mario de Sanctis, Antonio 
de G' s Nobre, major Firmino de Godoy. Drs. Diogenes de  
I.ima,%icardo Severo, Octavio de Brifto Alvarenga, Candido d e  
Souza Campos, Alberto Penteado, professor Ramon Roca Dor- 
dal, Felix Soares de Mello, Francisco Silveira Bueno, José E. 
de Paula Assis, Demetrio Justo Seabra e Ulysses Paranbos. 

No expediente é lida e approvada a acta da sessão an- 
terior. 

Na primeira parte da ordem do dia o sr. presidente re- 
lembrando os termos do seu relatorio lido e approvado em 
sessão de 25 de' Janeiro do corrente anno, refere-se 6 sua idéia 
exarada de um - "fundo de publicação", - idéa então r e c e  
bida por unanimidade de votos. 

D a n d ~  iiimprimento ao que naquella occasiáo ficou deli- 
berado vem, diz o sr. presidente apresentar a seguinte proposta 
de reforma de Estatutos, iudispeusavel á organização do refe- 
rido - "Fundo de Publicação" -: 

Proposta para ampliação do Art. 32 dos Estatutos em vigor. 
A Directoria do Instituto Historico e demais socios abaixo 

assignádos, propõem o seguinte accrescimo do Art. 32 dos 
actuaes estatutos: 

B 1.' -Para custear a publicação da Revisto fica creado um - "fundo de publicação" -, inalienavel, que se constituira: . ' 
a) - da importancia de 10:000$000 retirada dos actriaes 

haveres em dinheiro do Sodalicio; 
b) - d e  10% de todos os recebimentos realizados pela The- 

souraria do Instituto, a partir da data da approvação da pre- 
sente proposta; 

c) - dos juros das quantias accumuladas por força do pre- 
sente paragrapho e suas letras. 

S'2." - As importancias destinadas a formar o - "Fundo 
de Publicação" - para custeio de impressão da Revista, deve- 
rão sem empregadas em titulos seguro de renda, at6 attingirem 
o maximo de 100:000$000. 
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$ 3: - Para publicação da Revista só yode rk  sem empre- 
gados os juros do - "Fundo de Publicação" -, depois deste 
haver attiiigido o pu~ntfun mencionado no parurapho 2." 

8 4." - Emquanto o - "Fundo de publicaqão'' - não at- 
tingir ao total mencionado de 100:000$000, i i  Hevfsln continua- 

a ICLO. r i  a ser publicada com os recursos ordinarios do Sod 1. 
Sala das Sessões aos 20 de Setembro de 1927. a 

"Affonso A. de Freitas 
"João Baptista de Campos Aguirre 
"Amadeu de Queiroz 
"Dr. Mario de Sanctis 
"A. Góes Nobre 
"Firmino Augusto de Gadoy 
"Diogenes R. de Lima 
"Felix Soares de Mello 
"Ricardo Severo 
"Octavio E. de Brito Aivarenga 
"Candido de Souza Campos 
"Alberto Penteado 
"Ramon Roca Dordal 
"Silveira Bueno 
"Dr. Josb E. de Panla Assis 
"Demetrio Justo Seabra 
"Dr. Ulysses Paranhqs 

Posta em discussão falou o sr. dr. Candido de Souza Cam- 
pos que propoz a seguinte emenda: 

A' letra c - do $ 1." accrescente-se - "d) - dos donativos 
em dinheiro que porventura forem feitos ao Instituto". 

Fizeram uso da palavra tambem os srs. drs. Ulysses Para- 
nhos, Ricardo Severo, Aiberto Penteado e Góes Nobre, sendo, 
afinal approvado por unanimidade de votos o projecto e emen- 
d a  apresentada pelo dr. Souza Campos. 

Fala em seguida o Sr .  Amadeu de Queiroz, que apre- 
senta, fundamentando-a brilhantemente, a seguinte proposta de 
ampliação de periodo de Direcç,ão: 

Ampliacão de periodo de Direcçãe 

Consideraudo que a natureza Instituto Scientificns exigem 
direcção continuada e eminentemente conservadora; 

Considerando que os Institutos Historicos do velho mundo 
têm em geral, suas directorias perpetuas, no intuito de se a p  
yroximarem quanto possivel da uniformidade de acçáo no de- 
siderdum de elucidaçáo completa e perfeita das questões que 
Ihes são aIIectas por força do progrsmma dos estudos a que se 

Considerando que os Institutos ~iStor icos  do Brasil e en- 
tre elles o "Brasileiro", paradigna das agremiações nacionaes 



dce-e genero, visando todos o mesmo fim, têm os seus presiden:es 
e secretarias perpetuos, no pfoposito de conservar ou, pelo 
menos de evitar bruscas mod~ficaçües na orientação da vida 

Considerando que na Directorja do Instituto Historico de 
São Paulo não ha cargos de exercicios perpetuos e que o pe- 

, riodo de tres annos para existencia de cada directork não 6 
de feição a imprimir orientação segura continuada e, sobre 
tudo, proveitosa aos estudos que fazem a especialização do nos- 

,Considerando que a actnal Directoria, a quem coube re- 
constituir os fundos soriaes exhaustos pelas anteriores sup- 
Bressóes de auxiiios e subvençóes, a quem foi dado dizer a ni- 
tima palavra decisiva sobre a questão de iimites entre São 
Paulo e Minas Geraes, organizar a commemoração d 01.' ceute- 
uario da Imprensa Paulista, e que tem iniciada a organização 
dos fundos necessarios B constituição de renda que assegure e 
perpetue o regular apparecimento do seu annuario, a creação 
do Museu e a do Archivo social que já contem documentos 
iubditos preciosos, graças aos seus esforços bem encaminhados, 
os abaixo-assignados, membros do Instituto reunidos em assem- 
hlCa, propõem a seguinte reforma dos Estatutos em vigor: - 
"Onde se lê no art. 51, - ". . . de tres em tres annos", - a l t e  
re-se para - . .."de quatro em quatro annos" . . . 

No mesmo art. 51 accresceute-se os paragraphos seguintes: 
5 1." - O mandato da actual Directoria fica prorogado por 

mais um anno, de conformidade com a modificação do  art. 51. 
3 2." - Ficam revogadas as disposiçües em contrario. 
Sala das Sessões aos 20 de Setembro de 1927. 

"Amadeu de Queiroz 
"João Baptista de Campos &uirre 
"Dr. Mario de Sanctis 
"A. G6es Nobre 
"Firmino Augusto de Godoy 
"Diogenes R. de Lima 
"Felix Soares de Mello 
'Octaviu E. de Brito Alvarenga 
"Alberto Penteado 

.. "Ramon Roca Dordal 
"Dr. Jos6 E. de Pania Assis 
"Silveira Bueno 
"Demetrio Justo Seabra 
"Dr. Ulgsses Paranhos 

Posta em discussão e votação foi a proposta apresentada 
pelo sr. Amadeu de Queiroz tambem approvada, sem debates, 
por unanimidade de votos. 

Em seguida o sr. dr. Alberto Penteado requer que seia 
publicado em av+o a relação dos socios do Instituto. O sr. 
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presidente declara que tal relação dever& appar-er ,em appen- 
dice aos Estatutos reformados que em breve serao distribuidos. 

Ainda na primeira parte da ordem do dia o sr. presidente . 
proclama socios eleitos do Instituto de conformidade com o 
p;irceer da respectiva Commissão e deliberacão da AssemblBa, 
os srs. drs. Alfredo EUis Junior, Marcello Piza e Fausto Pen- 

Nada mais havendo a tratar o sr. presidente encerra a 

E, para constar é lavrada a presente acta. 
Approvada em 5 de Outubro de 1927. 

Affonso A. de Freitas 
Cel. Pedro Dias de Campos 
JosB Henrique de Sampaio 

14.8 SESSAO REGIMENTAL EM 5 DE OUTUBRO DE 1927 
- Presidencia do Sr. Affonso A. de Freitas - Aos cinco dias 
do mez de Outubro do anno de mil novecentos e vinte e sete 
realiza o Instituto Historico e Geographico de São Paulo na 
sua séde social á rua Benjamin Constant n." 40 a sua decima 
quarta sessão regimental do referido anno de 1937. 

A's 20 horas presentes os societarios srs. Affouso A. de Frei- 
tas, coronel Pedro Dias de Campos, drs. José Henrique de Sam- 
paio, Candido de Souza Campos, Joáo Baptista de Campos 
Aguirre, major Firmiuo de Godoy, Felix Soares de Mello, drs. 
Geraldo Rnffolo, Edmuudo Krug, Alberto Penteado, MarceUo 
Piza e Fausto de Almeida Prado Penteado, o sr. Affonso A. de  
Freitas, tendo por secretarios os srs. Coronel Pedro Dias de  
Campos e dr. J o d  Henrique de Sampaio, assume a presidencia 
declarando aberta a sessão. 

No expediente e: lida, posta em discussáo e, sem debates 
approvada a acta da sessão anterior. 

Ainda no expediente o sr. primeiro secretario accusa o re- 
cebimento das seguintes offertas: - "Nacionalismo e Impren- 
sa'' e "As Reformas Eleitoraes", por Tito Livio dos Santos; 
"Codigo de Procedimento Civil e Commercial" por Honnrio Si- 
queira; "Mouogenismo Linguistico" pelo revd" Jorge Bertolasso 
Stella, offerecido pelo autor; "EstaçSo sericicola de Barbace- 
na", por Amilcar Savassi, e "Liçóes de Corografia do Brasil" 
por Horacio Scrosoppi, estes dois ultimos trabalhos offertados 
pelo consocio sr. dr. Alberto Penteado. 

Ar offertas sáo recebidas com especial agrado. 
Na primeira parte da ordem do dia o consocio sr. dr. Al- 

berto Penteado propõe que seja creado o cargo de Uibliothe- 
cario do Instituto com os vencimentos de 250$000 mensaes. 

O sr. primeiro secretario impugnou a prpposta csciareeen- 
do que a Bibliothwa est8 a seu cargo exclusivo pcla letra dos 
Estatutos, e que pela organizaçáo actual dos serviços não se  faz 



inistér a creação daquelle cargo porquanto a calaloga$ão dos 
livros, trabalho de maior monta está sendo feito pelo orador, 
já tendo sido entregues a consulta os livros encadernados, que 
são a parte mais voIumosa e importante da Bibliotheca reglilar- 
mente inventariada e catalogada. 

Pelos srs. drs. Alberio Penteado ,Candido de Souza Cam- 
pos, Firmina de Godoy, Geraldo Ruffolo e Edmundo Krng, são 
apresentadas propostas de admissão de socios effectivos refe- 
rentes aos srs. drs. José de Aicantara Machado de Oliveira, 
Paulo Setubal e Horacio Scrosoppi. 

Pelos srs. drs. Edmundo Kriig, Aiberto Penteado, Firmino 
de Godoy, Candido de Souza Campos, Geraldo Rufolo, João 
Baptista de Campos Aguirre e Felix Soares de Mello, e lem- 
brando ao Instituto que seja conferido o titulo de socio hono- 
rario aos srs. drs. Paulo da Silva Prado, Tobias Monteiro, F. 
J. de Oliveira Viana e Rocha Pombo. 

A requerimento do sr. dr. Aiberto Penteado foram as pro- 
postas referentes 4 admissão de socios votadas mediante ac- 
clamação, sendo approvadas por maioria de votos. 

Passando-se á segunda parte dos trabalhos, o sr. Affonso 
A. de Freitas, lê o - parecer - que Commissão constituida dos 
srs. drs. Jos6 Torres de Oliveira, Jose de Panla Leite de Bar- 
ros, srs. Affonso A. de Freitas, João Baptista de Campos Agnir- 
re, Firmino de Godoy, Antonio de G6es Nobre e Edmundo Kmg, 
apresentou sobre a visita feita em nome do Instituto Histoirco, 
as fundações da Companhia de Sela Nacional de Campinas. 

Em seguida toma a palavra o sr. dr. Geraldo Rnffolo que 
discorre longamente sobre a personalidade de Capistrano de 
Abreu, tendo opportunidade de se referir á amizade intima que 
a ligava á pessoa do  sr. presidente do Instituto. 

S. S. foi muito cumprimentado ao terminar sua eloquente 

Nada mais havendo a tratar o sr. presidente encerra a ses- 
são, convidando os senhores consocios para assistirem a sessão 
tie 20 do corrente. 

E, para contar foi lavrada a presente acta. 
Affonso A. de Freitas 
dos6 Henrique de Sampaio 
Geraldo Ruffolo. 

SESSAO MAGNA EM 1." DE NOVEMBRO DE 1927 - Presi- 
dencia do Sr. Affonso A. de Freitas - A  um do mez de Novem- 
bro do 'anno de mil novecentos e vinte e sete, em sua d d e  so- 
cial rua Benjamin Constant n." 40, realiza o Instituto His- 
iorico e Geograph'ico de São Paulo a sessão magna commemo- 
rativa da passag-m do 3 3 . O  anniversario. 

A's 20 horas 6. pelo sr. Presidente aberta a sessão com a 
presença dos srs. associados coronel Pedro Dias de Campos, 
dr. Jos6 Torres de Oliveira, Affonso A. de. Freitas, dr. Affonso 
de Freitas Junior, dr. Jose da Matta Cardim, Dacio Pires Cor- 
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reia, dr. Candido de Souza Campos, Firmino de Godog, Ama- 
deu de Queiroz, Geraldo' Ruffolo, Silveira Bueno e Antonio Pau- 
lino de Almeida e Edmundo Krug. 

Secretariaram a mesa os srs. coronel Pedro Dias de Cam- 
pos e Silveira Bueuo. 

O sr. Presidente depois de se congratular com os srs. as- 
sociados pela passagem do 33." anniversario do Instituto His- 
torim de São Paulo, concede a palavra ao orador ofRcial do 
S~dalicio, sr. dr. Affonso de Freitas Junio; que proferiu o s e  
guinte discurso rememorando a vida e os feitos dos socios 
faliecidos durante o anuo social de 1927. (*) 

Em seguida foi encerrada a sessão, lavrando-se a presente 
acta que vae assignada pelos srs. membros da mesa. 

S. Paulo, 25 de Janeiro de 1928. i 

Josb Torres de Oliveira 
Jose Heurique de Sampaio. 
Edmuudo Krug. 

(*) O discurso a què se r.e^re a acta foi publicado no r* 
lume XXV da Revista, de paginas 595 a 611. 



Novembro de 1937 -Junho de 1938 

ACTA DA 4.. SESShO REGIMENTAL, EM 5 DE NOVEM-- 
BRO DE 1937. - Presideneia, dr. JosC Torres de Oliveira - 
1P Secrehrrio, sr. Amador Florence. - 2.' Secretario, dr. CarIos 
da Silueira - Com a presehça dos membros deliberantes, srs. 
dr, $os6 Torres de Oliveira, Amador Florence, Enzo Silvei- 
ra, Theodoro Braga, Dacio Pires (Correia, Plinio de Barros Mon- 
teiro, Carlos da Silveira, Amilcar Salgado dos Santos, João To- 
ledo e Geraldo Ruffolo, tendo justificado a ausencia o dr. Paulo 
Duarte, realizou o Instituto Historico e Geographico de São 
Paulo a sua quarta sessão regimental do wrrente exercicio, aos 
cinco de novembro de mil novecentos e trinta e sete, tomando, 
ás 21 horas e trinta, assento mesa, os srs. dr. Jos6 Torres de 
Oliveira, presidente; Amador Florence, 2 .O secretario, servindo 
no impedimento do primeiro e dr. Carlos da Silveira, que, con- 
vidado pelo presidente, substituiu o segundo secretario. 

Lida e approvadaa acta anterior. passou-se ao expedien- 
te, sendo em seguida, lida toda a correspondencia, destacan- 
do-se, desta: - telegrammas dos srs. ministro da Marinha e 
unnmandmte geral da Força Publica, agradecendo convite e 
associando-se i s  festas commemorativas do terceiro centenario 
de Ubatnba, promovidas pelo Instituto; agradecimentos de ma- 
nifestação de pesar, das familias commendador A. R Ramalho 
Ortigáo e Gustavo Teixeira; officio do director do Departa- 
mento de Cultura, convidando os socios do Instituto para a 5  
sistirem A exhibição de um filme ethnographico sobre os indios 
Tapirapds e carta do dr. Carlos da Siiveira, manifestando o seu 
agradecimento pela visita do Instituto, durante a sua moles- 
tia, feita por uma commissão composta dos srs. Presidente, dr. 
Domingos Lanrito e Dacio Pires Correia. Antes da ordem do 
dia, o ar. presidente communica o doloroso passamento do 



grande sabio brasileiro, dr. Theodoro Sampaio, illustre mem- 
bro do Instituto, dizendo não ser facil falar sobre a sua io- 
commum personalidade e o que, evidentemen:e, não iria fa- 
zel-o. Isso porque, segundo pensava, o vulto de Theodoro Sam- 
paio, por suas eicepcionaes qualidades de intellectuat, de bis- 
toriador, de geographo, de grande patricio, merecia, ei- s6, 
toda uma sessão. Por  isso mesmo, logo que foi conhecida a 
noticia do seu fallecimento, resolveu a directoria promover 
uma grande commemoração, no 30." dia. tendo, para tanto, 
convidado o illustre homem de letras! dr. Pedro Calmon, gran- 
de  cultor da bistoria, amigo e compatricio de Tbeodoro Sam- 
paio, além de eminente amigo de São Paulo, para orador. Ti- 
nham sido convidados, tambem, para falar nessa soleunidade, 
os prezados consocios drs. Plinio Ayrosa e Ricardo Severo, 
sendo que este ultinio alvitrara que o encargo de falar sobre 
o grande sabio bahiano ficasse exclusivamente aos cuidados 
de Pedro Calmon, personalidade naturalmente indicada para o 
mister e melhor autorizada do que qualquer outro. A directo- 
ria, á vista dessas razóes, acceitou-as e marcou o dia 16 do 
corrente, i s  21 horas, para a sessão solenne. Antes de con- 
cluir sua exposição, o sr. presidente communicou que ia man- 
dar consignar em acta um voto de profundo pesar pelo desap- 
parecimento de tão prestimoso consocio. 

Em seguida, o sr. presidente diz que occorrau, em 1." de 
novembro, a passagem do primeiro centenario do nascimento 
do general Couto de Magalhães, grande brasileiro, illustre ho- 
mem de letras, cheio de serviços ao paiz e notadamente ao 
nosso Estado. A ephemeride não podia, por isso, passar sem 
que o Instituto sobre ella se manifestasse e era precisamente 
o que fazia, propondo que se lançasse em acta um voto de admi- 
ração, respeito e muita saudade pelo grande vulto nacional. O 
dr. Geraldo Ruffolo pede a palavra e, em addendo, solicita um 
voto de pesar pelo passameuto do cel. Fernando Prestes de 
Aibuquerque, cidadão que muitos serviços prestou ao nosso Es- 
tado, sendo tudo unanimemente approvado. De novo com a 
palavra, o si-. presidente faz ligeiras consideraçóes sobre o que 
foram as festas commcmorativas do terceiro centenario d a  
fundação de Ubatuba, promovidas e levadas a effeito, de 28 a 
30 de Outubro ultimo, pelo Instituto, dizendo que deixava de 
entrar em minucias pelo facto de a imprensa desta Capital 
haver dado desusadl Tepercussáo ás solennidades e, principal- 
mente, pomue o proxiG>.<- nunlcrn d.i "Revista" traria citcunis- 
tanciada descripção de tudo quanto houve. Em seguida, baven- 
do sobre a mesa diversas propostas para novos socios e estan- 
do as mesmas de accordo com o que preceituam os Estatutos-e 
Regimento Interno. passou-se á leitura, discussão e votação d e  
cada uma, tudo feito na ordem regimental, com os votos dados 
secretamente e por meio de espberas, com o seguinte resultado: 
dr. Pedro Calmon, para membro correspondente, eleito por una- 
nimidade; dr. Tacito de Almeida, para membro deliberante, 



eleito por unanimidade; dr. Francisco Mesquita ,para membro 
deliberante, eleito por nove votos contra UN: Sr. Benedicto 
Rastos Barreto (Belmonte), para membro deliberante, eleito por 
nove votos contra um e dr. Martinho da S iha  Prado, para mem- 
bro deliberante, eleito por unanimidade. A vista desse resul- 
tado eleitoral, o sr. presidente os proclamou membros do Ins- 
tituto Historico e Geographico de São Paiilo, cada nm na sua 
categoria. Tendo havido empate na votação da proposta do  
dr. Mario Sergio Cardim, de cinco votos a cinco, o sr. presi- 
dente, nos termos do 8 7.", do art. 17 do Regimento Interno, 
adiou a solução respectiva. Pede a palavra, a seguir, o dr. 
Plinio de Barros Monteiro e propõe que, nas noticias a serem 
enviadas aos jornaes, não se de o numero de votos apurados. 
isso para evitar ahorreeimentos. O segundo secretario Sr. Ama- 
dor Fiorence, qne,pelo disposto na letra c )  do art. 7." do Re- 
gimento, tem a incnmbencia privativa desse mistér, usando da 
palavra diz que discorda da proposta, por ser pouco liberal, 
mas que, abrindo mão das prerogativas citadas, deixa ao cri- 
terio da casa resolver pe!a fórma que melhor consulte os in- 
teresses do Institnto. O consocio, sr. João Toledo, em substi- 
tntivo, propõe que se mantenha o determinado nos Estatutos 
e Regimento. Snbmettido a votos, foi essa proposta vencedora 
e mantido o disposto no art. 7.', letra c ) .  O sr. presidente, á 
vista desse resultado, disse que o 2.' secretario, no envio de 
noticias aos jorhaes, procede sempre com muito criterio, tanto 
que, antes de mandal-as, tem sempre a gentileza de submettel- 
as a elle, presidente, ou a outro qualquer eompanbeiro da di- 
rectoria. Pbde, por isso, assegurar que nada snccederá e nem 
os receios do sr. Plinio de Barros Monteiro, que tão desvelado 
se mostra pelo bom nome do  Institnto, se concretizarão. A 
proposito de noticias aos jornaes, o sr. Geraldo Rnffolo, soliei- 
ta a palavra, pela ordem, e reclama contra a excessiva limita- 
são das mesmas. 

Toma, de novo, a palavra o sr. Amador Florence e dá 
cabaes explicaçóes, dizendo que, lutando os nossos jornaes, 
geralmente, com grande falta de espaço e publicando graciosa- 
mente as nformaçóes geraes do Instituto, entende que não deve 
abusar dessa gentileza. Antigo jornalista que é, procurar @to- 
lar os nossos informes de accôrdo com criterio geral da im: 
prensa, que é o de simplesmente noticiar e não entrar em diva- 
gações. Pensa, assim, que indo ao encontro do modo de pensar 
de cada jornal, não deserve ao Instituto e, ao contrario, procura 
fazer que as nossas noticias sempre encontrem guarida na im- 
prensa da capital. 

Da-se por satisfeito o dr. Geraldo Rnffolo e o sr. presidente 
encerra os trabalhos, convidando todos os consoeios para a 
sessão solenne de 16 do Torrente, em homenagem ao dr. Theo- 
dor0 Sampaio. Descrimina~ão das offertas recebidas: - "Re- 
vista do Instituto Historico e Geographico do Rio Grande do 
Sul", anno 17, 3." trimestre, 1937; "Danisk Foreign Office Jour- 
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n$", n." 199, 1937; "Problemas americanos", Getulio Schillig, 
1932; "Esthetica das parabolas de Jesus", Getulio Schilling, 
1932; "Ibseu á luz da sua correspondencia", Getnlio Schilliug, 
1934; "Um quarto de seculo de vida literaria", Getulio Schil- 
iing; "Revista do Instituto Historico de Sergipe", anno 13 
(1928), n.' 13. (vol. 8. 1929); "Proverhios e ditos populares", 
Amadeu de Queiroz, 1937; "Mappa do Estado da Parahyba"; 
"Mappa hydrographico da bahia de Todos os Santos", 1846; 
"3 Mappas de localização de indios"; "Mappa hydrographro 
da bahia do Rio de Janeiro", 1810; "Carta -geral da fronteira 
do Imperio do Brasil com o Estado Oriental do  Uruguay", 1852 
a 1860; "Los origenes de1 Cuzco", J. Jijon Y ,Canaiafio, 1934; 
"Politica conservadora'', vols. 1 e 2, J. Jijon Z Caamano, 1929 
e 1934; "Sebastiau de Benalcazar", J. Jijon Y Caamaiio, 1936: 
"Prefeitura do Municipio de São Paulo", Relatorio apresentado 
ao prefeito Fabio da Silva Prado, do exercicio de 1936. Frede- 
rico Herrman Jor; "Revista do Arcbivo Municipal", 1937; "Re- 
vista do Instituto Historico e Geographico Parahybano", vol. 
9.", 1937; "Visão do Nordeste", 1 . O  vol. Idalina Tavora, 1937; 
"Boletim do Ministerio do Trabalho", anno 4.". vnl. 1.O, n.- 37; 
"Boletim de1 Arquivo General de1 Gobiernò", afio I-nos. 1 a 
4 (4 vols.) 1935-36. a50 2-nos. 1 a 3 (3vols.) 1936-37; "Archi- 
vos de Angola", vol. 3, nos. 22 a 24, 1937; "AssemhlBas consti- 
tuyentes argentinas". tomo 3, 1937. E, para constar, foi 1a"rada 
a presente acta, que eu; Amador Florence, 2." secretario, s u b s  
crevi. - íaa.) Jose! Torres de  Oliveira, Rubens Rorba Alues d e  
Moraes, Amddor Flore~ice. 

ACTA DA SESSAO REGIMENTAL DE 6 DE DEZEVBRO 
DE 1937. - Presidencia, dr. José Torres de  Oliiieira. - 1." Se- 
cretario, sr. Rubens Borba Alues de Moraes. - 2." Secr~fario,  
sr. Amador Florence. - Presentes os membros deliherantei srs. 
Jos6 Torres de Oliveira, Felix Soares de Mello, Omar Simóes 
Magro, Rubens Borba Alves de Moraes, dinador Florence, Vi- 
cente de Paulo Vicente de Azevedo, Felix Guisard Filho, Do- 
mingos Laurito, Plinio de Barros Monteiro, Pedro Dias de 
Campos, João Toledo, Carlos da Silveira, Enzo Silveira, Salva- 
dor de Moya, Frederico de Barros Brotero, Firmino Augusto de 
Godoy, Mario de Andrade, Pauto Ribeiro de Magalhães, Paulo 
Duarte, Edmundo Krug, Antonio Pauliuo de Almeida, Djalma 
Forjaz, Geraldo Ruffolo, Dacio Pires Correia e B. Bastos Bar- 
reto e o membro assistente Roberto Thut. a16m de numerosa 
assistencia, realizou-se, no dia seis de dezembro de mil nove- 
centos e trinta e sele, Bs 21 horas, a quinta sssão regimental do  
Institiito Historico e Geographico de São Paulo, tomando as- 
sento á mesa os seguintes directores: - dr. Josb Torre? de Oli- 
veira, presidente; Rubens Borba Alves de Moraes, 1.' scretario 
e Amador Florence. 2." secretario. Antes de iniciarem-se os 
trabalhos, o sr. presidente commuuica encontranse na casa, 
para posse o novo membro delibreante, Sr. Benedicto Bastos 



Barreto e, de accdrdo com regimento, nomea, para conduzir, ao 
recinto o novo consocio, uma comm~ssão composta dos srs. 
Paulo Duarte, Pedro Dias $e Campos e Domingos Lhri to .  O 
novo membro presta compromisso em mãos do sr .  presi- 
dente e, sob calorosa salva de palmas, toma assento entre os 
seus pares. Tendo o recipiendario desistido da recpçáo so- 
lenne, foi o mesmo saudado pelo dr. Torres de Oliveira, que 
disse, entre outras coisas, da satisfação do Instituto em con- 
tar c o m a  valiosa cooperação do novo confrade, dada a sua 
elevada condição de jornalista e artista, bem como o papel 
sempre elevado de sua critica como desenhista dc imprensa, 
normillm-nte dentro de u m  criterio judicioso, esclarecedor e 
opportuno, notadamente em face dos nobres principias que in- < 
teressam São Paulo e o Brasil. Em seguida, lida a ncta ante- 
rior, unanimemente approvada, passou-se ao expediente, que 
constou das seguintes communicações: - officio do Instituto 
Historico e Geographico da Bahia, communicaudo e agradecen- 
do a representação do nosso Instituto na cerimonia funebre em 
homenagem ao grande historiador, dr. Tbeodoro Sampaio, onde 
proferiu significativa alocução, pelo Instituto Historico de São 
Paiilo. o dr. Archimedes Pereira Guimarães: officio do R o t a s  
Qube de Campinas, associando-se ao Instituto pela perda do 
grande sertanista Hermano Ribeiro d a  Silva; officio do Gymna- 
sio Santa Rita, Estado de São Paulo, commnnicando a sua ins- 
tallaçáo; carta do dr. Martinho Prado, agradecendo a sua elei- 
ção para membro deliberante; offerta, pelo sr. quinglio Homem 
de Mello, de ama medalha de bronze, commemorativa do 1.' 
centenario de Christiano Ottoni, o paladino das estradas de 
ferro do Brasil; offerta, pelo membro dr. Edmundo Krug, de 
uma ~ e d n l a  do valor de 2005000, do Thesouro Nacional, reco- 
lhida, seric 6.a. estampa 12.9; offerta de livros do mez de oo- 
vembro, em elevado numero, com uma lista que ficou sobre a 
mesa 6 disposição dos associados e vae transcripta ao pB desta. 
Em seguida, o sr. presidente communicon 6 casa que, estando 
marcada para 16 de novembro ultimo, a sessão solenne comme- 
morativa do 30.' dia do  fallecimento do consocio dr. Theodoro 
Sampaio. e da qual seria orador o dr. Pedro Calmon, illustre 
homem de letras e ex-deputado federal pela Bahia, imprevis 
tos acontecimentos no scenario politico detrminaram o seu adia- . 
mento para o sexto mez da dolorosa occorrencia. Toma a 
palavra, logo a seguir, o sr. Amador Florence, e coinmunica o 
passamento, em dias do rnez passado. de duas pessoas alta- 
mente caras ao Iiistituto - o dr. Raphael Correia de Sampaio, 
emerito lente da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo e membro do Instituto, do qual, por muitos annos, 
foi oradpr oificíal e Hermano Ribeiro da Silva, o hravo ser- 
tanista que chefiou e conduziu, de maneira gloriosa, a bandeira 
"Anhangnera", esta nascida, ninguem o contestará, dentro des- 
ta casa. Fazendo a communicação, pedia se lançasse em acta 
um voto de profundo pesar pelo desapparecimento de ambos, 



o que foi unanimemente approvado. Havia sobre a mesa duas 
propostas, uma promovendo de membro assistente 6 deliberan- 
te o Sr. Roberto Tnut. que satisfez-as exigencias regimentaes, 
pelo que foi ella distribuida ao Codselhn Technico, para d a r  
parecer. e outra, para votacão definitiva, propondo o sr. Ro- 
Derto Simonsen memhro deliberante do Instituto. Devendo, de  
acciirún com os cstatnlcs, a sessão passar a ser secreta, para 
effeito de votação, e, estando inscripto para falar sobre os "Mo- 
numentos Historicos do Valle do Parahyba", o dr. Felix Gui- 
sard Filho, pediu a palavra o membro dr. Paulo Duarte e disse 
que, pelos motivos referidos, pelo adiantado da hora e pelo 
grande desejo que todos tinham de ouvir a palavra do con- 
frade inscripto, solicitava o adiamento da eleição, mesmo por- 
que esta parecia estar antecipadamente cercada de exito pelo 
bellissimo parecer do ,Conselho Tecbnico á proposta do dr. 
Roberto Simonsen. Submettido o alvitre A discussáo da casa, 
foi unanimemente approvadn, e, em seguida, dada a palavra 
ao dr. Felix Guisard Filho que por espaço de mais de uma 
falou sobre thema escolhido para sua palestra, demonstrando ser 
senhor de profundos conhecimentos da materia abordada, au- 
xiliado pela sua mcmoria verdadeiramente prodigiosa, confor- 
me atiestaram as copiosas noticias da imprensa desta Capital. 
O conferencista, que iniciara a sua conferencia agradecendo 
em nome das autoridades e do povo de Ubatuba. os grandes es- 
forços do Instituto Historico e Geographico de São Paulo para 
o realce extraordinario que tiveram as solennidades commemo- 
rativas do seu I11 Centenario, terminou offerecendo ao Insti- 
tuto, para seu archivo, valioso mappa dos roteios das "ban- 
deiras taubateanias", de  bua autoria e authenticado com o 
"fac-simile" das assignatnras dos mais destacados bandeiran- 
tes daquella região. A palestra do cnnsocio dr. Felix Guisard 
Filho despertou enorme interesse entre os presentes, que a co- 
roaram com fragorosas palmas, e, em seguida, dado o adianta- 
do da hora, o sr. presidente suspende os trabalhos e convida 
todos os socios para a proxima sessão regimental. 

Descriminação das offertas recebidas: - "São Paulo Me- 
dico", anno X, n." 2, 1937; idem, idem, anno X, n:" l ,  19311; 
"Boletim do Ministerio do Trabalho Industria e Commercio", 
anno IV, n.' 37, 1937; "Revista de engenharia Mackenzie", anno 
XXII, n." 67, 1937; "Los Estados Unidos de1 Brasil", 1936, n." 
8, Francisco Carbnnelli, 1937; "Historia geral de Portugal". 
Mr. de Laclede, 1791; "Veiga Filho", esboço bio-bibliogrnphi- 
cn, Manoel Vioti, 1936; "Ensaio de um quadro demonstrativo 
das comarcas do Estado de São Paulo", edição); ''Bole- 
tim do Instituto Historico e Geographi o Brasileiro", (Recepção F do sr. Julio A. Roca), 1937; "Revista do Instituto Geographico 
Historico do Amazonas", anno 11, vol. 11, ns. 1 e 2. (19321; 
anno 111, vol. 111, nos. 1 e 2, (1933); anno IV, nos. 1 e 2, 
(1934); "Boletim da directoria de Terras", anno 1, n." 1. 1937; 



"Revista de -Sciencias Economicas", anno 35, serie 2, n." 192; 
"Estndios de la Academia literaria de1 Plata", afio 27, n." 315, 
tomo 58, 1937; "Rodriguesia". anno 111, n." 9, 1937; "Archivos 
do Instituto de Biologia Vegetal", vol. 3. n." 2, 1937; "Historia 
dos Israelitas no Brasil", Isac Z. Raiziman, 1937; "Revista do 
Instituto do Par&", tomo LI, anno LI, 1937; "Boletim de1 Ar- 
quivo general de1 Gobierno de Guatemala", tomo UI, n.- 1. 
1937; "Boletim do Instituto Historico e Geographico Brasileiro", 
(centenario, 1838-1938; 1937; "Danisk", Foreign Office JOUF- 
nal", n. 200, 1937; "On Maia Research", (supplementary n. 28), 
vol. IíI, n." 20, 1935; "Ministerio da Justiça e Negocios Ex- 
teriores", nos. 1 e 2, Jose Carlos de Nacedo Soares, 1937; "Ci- 
dade Penitenciaria do Rio de .Janeiro", 1937; "JosB Carlos de . 
Macedo Soares", João Luzo, 1937; "Revista do Archivo Dloni- 
cipal'', vol. XL, 1937; "Revista da Academia de Letras", anno 
1, n." 1, 1937; "As divisas de São Paulo e Minas-Geraes", Fran- 
cisco Morato, 1937; "São Paulo Historico", vol. 2.", Nuto San- 
t'Anna, 1937; "Palavras", (Prof. Heraclito Amancio Pereira), 
1937; "Revista de Sciencias Economicas", anno XXV, serie 11, 
n." 193, 1937. E, para constar, foi lavrada a presente acta, que 
eu, Amador Florence, 2." secretario, subscrevi. 

ACTA DA PRiMEIRA SESSÁO REGIMENTAL, EM 5 DE 
JANEIRO DE 1938. - Presidencia, dr. Plinio Ayrosa - 1." se- 
cretario, Rubens Borbn Alues de Moraes. - 2.O secretario, Arna- 
dor Florence. - Presentes os membros deliberantes Marcello 
Piza, B. Bastos Barreto, Dacio Pires Correia, Mario de Andra- 
de, Plinio Ayrosa, Plinio de Barros Monteiro, Rubens Borba 
Alves de.lKoraes, Domingos Laurito, Amador Florence, Sergio 
M. da Costa e Silva e Paulo Dnarte realizou-se, no dia cinco de 
Janeiro de mil novecentos e trinta e oito; as 21 horas, na séde 
social, a primeira sessão regimental do Instituto Historico e 
Geographico de São Paulo, do pmsente exercicio, tomando 
assento i mesa os seguintes directores: - dr. Plinio Ayrosa, 
secretario geral, servindo de presidente na falta do effectivo, 
dr. José Torres de Oiiveira; Rnbens Borba Alves de Moraes, 1.' 
secretario e Amador Florence, 2." secretario. Abertos os tra- 
balhos lida e approvada a acta da sessão anterior, passou-se i 
ordem do dia, della constando duas propostas para membros 
deliberantes, com pareceres favoraveis do Conselho Technico 
e j i  discutidas em sessões anteriores. Transformada a sessão 
em secreta, para effeitos de votaç#o, procedida a eleição cons- 
tatou-se o seguinte resultado: - Robertn Sionsen ,  nove votos 
a favor e dois contra e Benevenuto Sant'Anna ou Nuto Sant'An- 
na, dez votos a favor e um contra. Conhecidos os resultados, 
o sr. presidente proclamou, para todos os effeitos, membros de- 
liberantes do Instituto os srs. Benevenuto Sant'Annn e Roberto 
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Em seguida, pede a palavra o membro Amador Florence e 
diz que. tendo transcorrido no dia dois de Janeiro o primeiro ' , 

centenario da fundasão do Archivo Nacional. a -Casa da His- 
toria", no dizer do "Jornal do Commercio" do Rio de Janeiro, 
e que vem prestando, desde 1838, os mais relevantes serviços 
aos estudos dos acontecimentos centraes da nossa civilização, 
por isso que conserva religiosamente os dados fundamentaes que 
provam a continuidade de nossa evolução bistorica e a segu- 
rança com que ella norteia o Brasil para um rumo seguro de 
ordem e de paz;. considerando que não é outra. aqui, a finali- 
dade do Instituto Historico e Geographi'co de São Paulo. que, 
cuidando da preservação da farta documentação que jaz dis-  
persa pelos nossos archivos offieiaes, serve a São Paulo e ao 
Brasil, tudo fazendo pela grandeza de ambos, propôz se lan- 
çasse em acta um voto de grande jubilo pela passagem da cen- 
tenaria ephemeride e se communicasse ao respectivo director a 
attitude da casa. Em discussão e, em seguida, submettida a 
proposta a votos, foi unanimemente approvada. 

O dr. Paulo Dnarte, a seguir, com a palavra, traça rapido 
mas brilhante necrologia do  illustre consocio. dr. Antonio Mcr- 
cado, fallecido em 19 de dezembro ultimo e conclue por soli- 
citar da casa, em acta, um voto de profundo peaar pelo desap- 
parecimento de tão digno companheiro, com communicação a. 
familia, e o que foi unanimemente approvado. 

ACTA DA 1.' SESSAO MAGNA DO EXERCICIO SOCIAI. 
DE 1938. - Presideneia, dr. José Torres de Oliueira. - 1." se- 
cretario, sr. Rubens Borba Alues de Mornes. - 2.' secretario, Sr. 
A m d o r  Florence. - Aos vinte e cinco de Jaqeiro de mil e no- 
vecentos e trinta e oito, nesta cidade de São Paulo, á rua Beu- 
iamin Constant, n." 152, side do Instituto Historico e Geogra- 
phico d eSão Paulo, ás 21 horas, realizou-se, nos termos do 
AI?. 26 do  Regimento Interno, a sessão soleune destinada á 
festa official do Instituto e a ce lebram anniversario da fun- 
dação de São Paulo. Presentes os representantes dos exmos. 
srs. Interventor Federal, dr. J. J. Cardoso de MeUo Netto; se- 
cretario da Educação e Saiide Publica, dr. Francisco de Salles 
Gomes; secretarip da Agricultura, dr. Bento de Abreu Sampaio 
Vidal; secretario da Justiça, dr. Alarico Caiuby e do secretario 
da Segurança Publica, major Dulcidio do Espirito Santo Car- 
doso, o sr. Presidente assume a direcção dos trabalhos, ladea- 
do  dos respectivos secretarios e convida para tomarem assento 
á mma os representantes officiaes supra mencionados, occupan- 
do, albm de  numerosos membros deliberantes, os demais lu- 
gares do salão nobre, membros do  corpo consular, directores 
e representantes das instituiçôes superiores de ensino. das en- 
tidades culturaes, scientificas e de classe e numerosa assis- 
tencia. Abrindo os trabalhos, o sr. Presidente diz ser muito 
pesarosamente que tem de  fazer uma communicação á assem- 
bléa: - é que estava designado para orador official da maior 



festa de São Paulo o illustre consocio, dr. Paul? Duarte, pre- 
sidente do Conselho Tecbnico. No entanto, por motivos in- 
teiramente alheios á vontade do mesmo, inclusive o de moles-, 
tia, via-se a numerosa assistencia privada da palavra brilhante 
do illustre intellectual, o q ~ : ; = m  occasiáo que já não permittia 
uma substituição á altura da data, e do  orador, lhe communi- 
a r a  a absoluta impossibilidade do seu comparecimento. Dian- 
t e  de imprevisto de tal magnitude, pmcurára. elle presidente, 
conseguir realizar uma vedradeira acção suppletiva e fbra ba- 
ter as porias de outros náo menos illustres consocios, entre elles 
o padre dr. Castro Nery, infelizmente ausente da capital; o 
desemhargador Affonso dos8 de Carvalho, o,dr. Antonio Baptis- 
t a  Pereira e o professor Francisco Morato e, taes foram a s  
ponderações por elle feitas, que não teve auimo em insistir no 
convite a que os mesmos apresentavam excusas. Diante des- 
tas occorreucias, t w a s  imprevistas, quasi capitulara, princi- 
palmente em vista do seu proprio estado de saiide. bastante 
combalido. O dia de São Paulo, no entanto, não podia, dentro 
d o  Instituto Ristorico, passar em silencio, o que seria imperdoa- 
veli e, diante de 'uma argumentação cerrada do sr. segundo 
Secretario, na tarde mesma daqoelle dia, argumentação que 
mais era, no conceito do presidente, uma intimaçáo quasi que 
vio!enta, resolvera vir substituir, na medida de suas possibilida- 
des, a palavra de tão illustres oradores. Isso fazia porqne es- 
tava tambem convencido de que não era possivel manter o Insti- 
tuto Historieo suas portas cerradas em dia tão immensamente 
grato a todos os corações paulistas. Em ssguida, o presidente 
Torres de Otiveira entra directamente a falar sobre a data d a  
fundaçáo de São Paulo, descrevendo, com segurança t io  pe- 
culiar ao iiiustre chefe deste sodalicio, o que foi a acçáo de No- 
brega$ Anchieta e Manoel de Paiva; a cooperação magnifica dos 
selvicolas chefiados por T i h i r i ~ á  e Caiuby; q actuaçáo de nota- 
vel cooperação de João Ramalho, o patriarcha da gente paulis- 
ta, os perigos, as  dares, os soffrimentos e angustias porque todos 
passaram na fundação e defesa do pequeoino bnrgo hoje Lrans- 
formado nesta bellissima metropole que constitue. ninguem o 
contesta, o mais legitimo orgulho da gente bandeirante, ao mes- 
m o  tempo que 6 o mais hello floráo da patria brasileira. Como 
elemento de illnstração S. exa. refere, com perfeito conheci- 
mnto, o quHo de doloroso houve na indeclinavel necessidade 
de irem An@bieta e Nobrega para as plagas de Ubatuba nego- 
ciar a paz com os indomitos tamoyos em permanente ameaça 
a pequenina São Paulo e quando esses incolas. induzidos pelos 
.aventureibos francezes, atemorizavam a gente da pequenina 
terra do @aum.ahrgo, sempre ameawda de des2ruiçáo completa. 
O que foi a acção dos nobres Jesuitas, notadamente d eAnchie- 
ta. talvez as palavras náo descrevam. O seu cnptiveiro, por 
longos e longos mezes, ajudado por uma incommum abnegação, 
por um estoicismo que a todos nos enche do mais profundo 
respeito, talvez o diga melhor a tela vista aili, nawelle sa- 



Iáo, retraçando Anchieta nas magnificas praias de- Iperoig es- 
erevendo sobre a areia pura como as suas inten~oes, o mara- 
vilhoso poema da Virgem. O presidente Torres de Oliveira 
alonga-se cm opportunas considerações historicas, pelo espaço 
de uma hora e dez minutos, concluindo com um verdadeiro 
hymno de gloria a São Paulo. As palavras do presidente do 
Instituto Historico e Geographico de São Paulo, que tão bem 
substifnin o orador préviamente escolhido e que, por motivos 
ponderosos, não poude comparecer, foram abafadas por calo- 
rosa salva de palmas. sendo s. excia. muito comprimentado por 
todos os presentes. Em seguida, ninguem querendo usar a pa- 
lavra, S. excia. agradeceu a persença de todos e declarou en- 
cerrados os trabalhos. Nada mais havendo, para que a epbe- 
meride ficasse perennemente marcada nos annaes do Instituto, 
lavrou-se a presente acta, que vae devidamente assignada, por 
mim, Amador Florence, 2." secretario. - faa.) Jose Torres de 
Oliveira, Rubens Borba Alvcs Moraes. 

ACTA DA 2.' SESSAO REGIMENTAL DO EXERCICIO DE 
1938. -Presidente, dr. José Torres de Oliveira. - 1." Secretario, 
Rubens Borba Alves de Moraes. - 2." Secretario, Amador Flo- 
rence. - -40s cinco de março de mil novecentos e trinta e 
oito, nesta cidade de Sáo Paulo, na séde social do Instituto His- 
torico e Geographico de São Paulo. á rua Benjamin Constant 
n.' 152, sendo vinte e uma horas; realizou-se, nos termos do 
preceituado no regimento interno, a 2.a sessão regimental do  
corrente anno. Presentes os membros deliberantes relaciona- 
dos ao pé desta, assumiu a presidencia o dr. José Torres de 
Oliveira, integrando a mesa directora os srs. Rubeus Borba Al- 
ves de Moraes, 1." secretario e Amador Florence, 2." secretario, 
iniciando-se, logo á seguir, os trabalhos. 

O sr. presidente, preliminarmente, saudou os consocios e 
Ihes desejou em anno. feliz, frisando que esses votos não eram 
absolutamente, retardados, uma vez que er? a sua primeira, 
presidencia de sessão neste exrcicio. Em sgnida, diz que é 

T o m  desprazer que communica o fallecimento do confrade, dr. 
Firmiuiano Pinto, cx-prefeito do municipio e cidadão como 
apreciaveis serviços i collectividade e ao Instituto; que, em 

-cumprimento de dever estatutario, faria consignar em acta um 
voto de sincero pesar. Pede a palavra o sr. Rubens Borba Al- 
ves de Moraes, e faz o necrologia do dr. Eurico de Góes, que 
foi, tambem, memhro desta instituição e director da Biblio- 
tbeca Municipal, terminando por pedir um voto de pesar pelo 
seu desapparecimento. Em discussão, usa da palavra o con- 
soiio dr. Carlos da Silveira, que diz não discordar, absoluta- 
mente, da homenagem proposta, mas quer frisar que o Insti- 
tuto, assim procedendo, d i  uma prova eloqnente da isenção de  
animo, pois que, segundo est4 informado. o homenageado, quan- 
do deputado estadual pela Bahia, teve occasião de fazer, na 



ACTAS 

Camara dos Deputasos do seu Estado, uma serie de discursos 
contra São Paulo e o povo paulista; que acha não dever isso 
obstar o voto proposto, mas que deve ficar cpnsignado, por 
outro lado, que essa attitude foi positivamente infeliz e que 
es  paulistas sabem ser generosos. O sr. presidente, ante esta 
testricçdo, informa que, em vida do dr. .Eurico de Gbes, teve 
occasião"de interpelal-o sobre taes rumores, sendo que o mesmo 
negou terminantemente a veracidade dos mesmos. Isso feito, 
o presiednte Torres de Olivira louvou o modo d conduzir-se 
do membro dr. Carlos da Silveira, que soube dar uma demons- 
tração viva da grandeza de alma da gente paulista. Encer- 
rada a dfscussão, foi approvado o ~ o t o  de pesar, que ora se 
consigna nesta acta. 

Pede a palavra, a seguir, o membro deliberante. dr. Paulo 
Duarte e pronuncia sentidas palavras traçando o necrologia do 
sr. Manoel Lopes de Oliveira Filho, illustre entomologo re- 
cem-fallecido. Diz que está fugindo aos moldes da casa, uma 
vez que o homenageado não pertencera ao Instituto, em vida, 
mas frisa que se isso não aconteceu foi, não porque não mere- 
cesse a distiucção, mas porque sempre fora excessivamente 
modesto. Mas, pedia á casa, concordasse com a homenagem 

de por em discussão a proposta, o presidente Torres de Oli- 
veira secunda as palavras do dr. Paulo Duarte, dizendo que 
de luto estavam as nossas arvores, cobertos de crepe se apre- 
sentavam nossas matas e jardins, por isso que desapparecera 
o seu mais sincero amante. Por taes razões, pelo grande meri- 
to do morto, pelo muito que elle fizera pela terra paulista, era 
justissima ahomeuagem proposta e toda razão teria a excepçáo 
que o Instituto, com ella, ia  fazer. Em votação, a proposta 
do dr. Paulo Duarte mereceu unanime approvação, pelo que 
se consigna em acta este voto de pesar. 

Em seguida, o sr. presidente communica ser impossivel 
a.leitura, de accordo com o regimento, da acta anterior, pela - 
razão de, em vista de multiplos trabalhos, não ter podido o 
2.' secretario lavral-a no devido t a p o .  

O sr. presidente, antes da leitura do expediente, communi- 
a que tendo sido victima de um doloroso desastre ferroviario, 

sr. major Amilcar Salgado dos Santos. prezado confrade, 
uando retornava para o respectivo quartel. em Goiaz, com o 
atalhão de seu commaudo que aqui estivera por occasiáo da 
arada commemorativa da fundação de São Paulo - nomeara, 
ara visital-o, no Hospital Militar no Cambucy, uma commissão 
mposta dos cousocios Dacio Pires Correia, J. R. de Campos 
uima e Domingos Laurito, gesto que muito sensibilizara 
eEe comanheiro. Disse, depois. que em dia que será 
ortunamente marcado, tomar6 posse soleune de sua cadei- 
o novo membro deliberante, dr. Roberâo Simonsen. teiido 

do designado para, em nome do Instituto. fazer o discurso 
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de recepçáo, o consocio dr. Felix Guisard Filho. Em seguida. 
o presidente SI. Tvrres d eoliveira declara quc, ret:d i O em casa 
por muitos dias doente, mesmo de lá orientou e dirigiu todo o 
arrviyo de expediente do Insti'uto. Assim, dirigiu, directn- 
mente, ofI!cio? ;aos coiisocios, drs. JnsP Soares de Mello, Atsliba 
Sogneira, Joaqiiini Canuto Mendes de Almi.:rbi e Vicente de  
Paulo Vicente de Azevedo, felicitandc-os pelas brilhantes, pro- 
vas em concursos na Faculdade de Direito da Universidade de 
SBo Paulo; ao dr. Atfonso d'E. Taunay. vice-presidente. do 
Instituto e director do Museu do Ypiranga, dela distincção que 
mereceu, escolhido para integrar i Academia de I-Iistoria de 
Portugal; ao confrade J. Marques da Cruz felicitando-o pela 
distincçáo do governo brasileiro. conferindo-lhe a commenda 
da ordem do Cruzeiro do Sul; ao interventor'federal, dr. J. J. 
Cardoso de Melio Neto, cnngratulnndo-se com sua excia. pela 
assiynatura do decreto que concede um auxilio á cousocia dra. 
Maria Renotte. dama cheia de serviços 4 colledividade paulis- 
ta e hoje em precarias condições; ainda áque!!n mesma alta 
alitoridade do Estadii, agracecendo a corisignnçZo na Iei orça- 
u .~ntar ia  deste exercirio, ~s subven~? i  di. 100:000à1JfiI) ( .?m 
contos de reis) ao Instituto Historico e Geographico de S. Paulo. 

Submeitidos, todos es@s actos, & apreciação da casa, foram 
unanimemente approvados. O sr. presidente diz. ainda, Ler 
recebido do dr. Francisco Azzi, director, da Repartição tie 
Estatistica e Archivo, um longo officio reclamando a devolução 
de livros e papeis publicados pelo Instituto e que diz perten- 
cerem áquella repartição, que não pode ficar desfalcada; que 
o citado officio teve immediata resposta, estribada nas dispo- 
sições da lei n." 2800. pela qual ficou clara e insofismavelmeqte 
demonstrado nenhuma razão ter o reclamande, mesmo porque, 
todo o material historico publicado pelo Instituto, depois de 
convenientemente restaurado, catalogado e ricamente encader- 
nado, foi, como manda aquella lei, remettido para o Museu 
Paulista, uma parte e outra directamente á Secretaria da Edu- 
cação, para os devidos fins. 

Proseguindo, diz que o sr. Nuto SantlAnua, contractador 
da publicação dos documentos, isso em Mrtgde da lei citada, 
deu cabal cumprimento ao que se obrigára e que, entendendo 
o mesmo. em fa,ce do não proseguimento do contracto entre 
o Instituto e o Governo do Estado, não ter sido denunciado o 
existente entre esta iustituiçáo e aquelle contractaute, quer pedir 
o pagamemto de, pelo menos, o preço de serviços feitos por 
antecipação. Não obstante achar que nenhuma razão tinha 
o reclamante, não queria avhnçar um juizo e tudo ia enviar 
ao Conselho Technico, para dar parecer que posteriormente 
seria submettido á apembléa. O sr. presidente, a seguir, com- 
munica ter recebido umcartáo do .dr. Pedro Calmon, coníir- 
mando a sua disposição de fazer uma conferencia sobre a per- 
sonalidade de Theodoro Sampaio; uma carta do consocio JosB 
Francisco de Queiroz Telles, communicando já estar quasi fes- 



tabelecido de longa enfermidade e que breve voltar8 i activi- 
dade no Instituto; m a  carta do paleographo Arthur Motta Al- 
res, de Lisbba, offerecendo-se para copiar documentos que se 
relacionam com a historia de São Paulo. existentes nos velhos 
arehivos portugneees, e a qual respondeu dizendo estar de 
accordo, bem como a rennmerafáo pelo mesmo pedida e auto- 
rizrnd- a mandar um trabalho para experiencia. Dest'arte, 
commnnice ao dr. Paulo Duarte. director da "Revista". poder 
contar o mesmo com farto material para a nossa publicaçáo 



rior 6 avaliação, i qual, por elle proprio recebida, foi iucon- 
tinente applicada na acqnisição de titulos da divida publica; 
que, de accordo com a escriptura e com a lei que autorizou a 
desapropriação, a Mnnicipafidade teria que construir, sem qual- 
quer onus para o Instituto, novo predio para a sua séde e, 
i ~ s o  feito, feriamos ainda trinta dias para a mudança. O cou- 
socio sr. João Toledo, dizendo desejar que ningnem visse em 
suas palavras qualquer segunda intenção, por isso que estava, 
apenas, curando da segurança futura do  Instituto,. solicitgu 
esclarecimentos sobre o sediamento definitivo da entidade, uma 
vez que nHo apreendera bem a leitura que acabava de ser feita 
pelo presidente. Toma a palavra. entHo, o consocio dr. Paulo 
Dnarte, que fala, com excesso de pormenores, de todas as  
negociações havidas com o Mnnicipio, trabalho que esteve quasi 
todo, senão todo, a seu cargo por delegação da Directoria, 
que, pelos proprios termos da escriptura, todos podiam verifi- 
car  o quanto foi aquinhoado o Instituto pela boa vontade do 
prefeito Fabio Prado, que assegurou não tinha duvidas em 
affirmai-o, a verdadeira emancipação da entidade. 

O prof. João Toledo, plenamente satisfeito com os esclare- 
i cimentos, serve-se da opportnnidade para louvar a acção do 
e> presidente do Instituto e do  presidente do  Conselho Technico, 

que foi o verdadeiro advogado de nossa instituição. 
Em seguida, o membro deliberante, dr. Plinio de Barros 

Monteiro, usando a palavra, diz que não p6de deixar passar 
a opportunidade de felicitar o Instituto pelo feliz exito desta 
magnifica liquidação e termina propondo que a casa faca con- 
signar em acta um voto de  louvor ao dr. Paulo Duarte pela 
maneira brilhante por que defendeu os interesses do Instituto 
Historico. A proposta, submettida a votos, mereceu uuanime 

Antes de concluir os trabalhos, o sr. presidente commu- 
nica a passagem do 1 . O  Centenario da morte de José Bonifacio, 
em 5 de abril e do  i.* Cincoentenario da Abolição da Escra- 
vatura, em i 3  de Maio, propondo que ficasse a directoria en- 
carregada de resolver a forma por dever o Instituto comme- 
morar ambas as epbemerides, sendo tudo approvado pela as- 
sembléa. E', em seguida, dada a palavra a quem della quizesse, 
fazer uso e, uinguem mais querendo falar, sr. presidente decla- 
r a  encerrados os trabalhos da presente sessão, qu eteve a pre- 
sença dos seguintes membros deliberantes: - srs. drs. Josi! 

7 Torres de Oliveira,, Edmnudo Krug, Amador Florence. Rnbens 

Carlos da Silveira, João Bafitista de Campos Aguirra, Frederieo 
Brotero, Plinio de Barros Monteiro, Marcello Piza, Armando 
de Arrnda Pereira, Daeio Pires Correia. Jogo Toledo. Paulo 
Duarte e J o d  de Oliveira Orlaudi. E, para constar, lavrou-se 

, Oliveira, Rubens Borba Alves de Moraes. 



ACT.4 DA TERCEIRA SESSAO REGINENTAL, EM 5 DE 

ros Monteiro, Herbert Bafdus, João Toledo, J. B.. de Campos 

e a mesa, com parecer favoravel do Con- 
ropostas relativas aos candidatos drs. Ro- 

e. a seguir; á votação symbolica, de que 
e proclamados sacio3 do Instituto, na 

drs. Cesar Tripoll e Leonardo Pinto, os  quaes 

, 
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j.ostas fossem submettidas i! discussão e vo1a:iq na proxima s e s  
sáo regimental. Por piopcsta feita e fundamentada pelò sr. 
~s:rsic!ente do inslitii;ri, n zssembli?a, reiolvei!d.i c a \ ,  omissc, 
estabeleceu o seguinte preceito, "quando, por qualquer moti- 
vo, deixe de ser apresentado. no prazo legal, o parecer de que 
cogita o artigo 49 do Regimento Interno, podem a s  propostas 
de admissão de socios ser submettidas á discussão e votação, 
independente desse parecer, a criterio do sr. presidente ou 
a requerimento de qualquer consocio". O sr. presidente fun- 
damentou uma proposta, que foi approvada unanimamede, 
para que se consignasse na acta um voto de reconhecimento 
e imperecivel gratidão á memoria augusta de José Bonifacio 
de Andrada e Silva, o sabio Patriarcha da Independencia, 
cujo primeiro centenario de passamento octorreria no dia 
seguinte, 6 de Abril, n ã  os6 pela sua decisiva acção no nosso 
magno incidente historico, como pelos ingentes servieos pres- 
tados ao Brasil' em todo o curso de sua gloriosa vida". Do 
que para constar, lavrou-se a presente acta, que, depois de  
lida, discutida e appro ada, será devidamente assignada. - 
(aa.) Jos& Torres de Olveira, João Toledo, Carlos da Silveira. 

ACTA DA QUARTA SESSAO REGIMENTAL, EM 5 D E  
MAIO DE 1938. - Prrsi'dente, dr.. Jost! Torres de Oliveira - 
1." secretario, sr. Rubens Rorba .Ilues de Moraes - 2." secre- 
tario, sr. Nicolau Duarte Silva - Com a presença dos socios 
srs. drs. Jose Torres de Oliveira, Plinio de  Barros Monteiro, 
J. B. de ,Campos Aguirra. Dacio Pires Correia, Rubens Borba 
Alves de >lo.~oraes, Marcello Piza, Ricardo Gumbleton Daunt, 
Herbert Baldus, Carlos da Silveira, Americo de Moura, Frede- 
rico Brotero, Domingos Laurito, Nicolau Duarte Silva. Salva- 
dor Moya, João Toledo, Geraldo Ruffolo, B. Bastos Barreto, 
Roberto Thut, Armando de Arruda Pereira e JosB de Oliveira 
Orlandi, realizou o Instituto Historico e Geographico de São 
Paulo, ás 21 horas do dia 5 de Maio de 1938, em sua séde social, 

rua Benjamin Constant n." 152, a sua quarta sessão regimentat 
do corrente anno. 

O acto foi  presidido pelo sr. dr. José Torres de 
presidente perpetuo do Instituto, que se achava ladead 
s r s  Rubens Borba Alves de  Moraes, primeiro ecretario. e 
lau Duarte Silva, membro do Conselho Technico, servindo 
secretario, na ausencia do respectivo titular, sr. Amador 
rence, que se encontra ausente desta Capital. Por  motiv 
força maior não foi feita a leitura. da acta da reunião anfer. 
Após dar.conhecimento á casa do exgediente. o sr. preside 
communica as offertas recebidas e encaminha as propota 
novos socios que se achavam sobre a mesa, submettend 
apreciação da assemblka as dos srs. drs. Leonardo 
Cesar Tripoli. Depois de explicar os  motivos da de 
deliberar sobre estas $as propostas, o sr. dr, José Torres d e  
Oliveira suhmetteu-as a votos, de que resullou ser o dr. Leo 



do Pinto transferido da classa de assistente para a de 

6 approvado unanimamente. Justificando a sua proposta, 

ante decennios, director da secção anthropologica do Museu 
Ia Plata e professor da Universidade da mesma cidade. - 
dicandoãe, primeiramente, ao estudo da anthropologia phy- 

cia ao estudo da arqueologia e mithologia. Sua principal obra 

ndo o orqii~i-..d,rr do decimo-setin-o dessas cci>ngrcssas, r&- 

. presidente deliberou con- 
Carvalho para assumir a 

na sua qualidade de con- 
m social, o que foi appro- 
mo dia 5 de Junho para o , ,, 

referido Conselho. Quanto 
"Revista", seria feita oppor- 
ia, visto ser da soa atribvi- 
ão para o cargo de secreta- 
sr. dr. Plinio Airosa, tendo 'a 

3 
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para corresp 

.%C.TI DA QLTNTA SESSSO REGIMEN'TAI.. EM ri 

1.' secretario, prof. João Augrrsto de Toledo - 2." secret 
dr. Corlos do Silueira. - Com a presença dos socios srs. 

B. de Campos Aguirra, Amilcar Salgado dos Santos. Plini 
Barros Monteiro, Pedro Dias de Campos, Americo de Mo 
Geraldo Ruffolo, Domingos Lsurito, Dacio Pires Correia, 

- 



otfieie ao socio honorario rlr. Washington Luis Perei- 

.... ~ 
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