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Luis Gonzaga da Silva Leme 

Afonso de E .  Tazcnay 

Reservando a presente sessão ao escopo especial de celebrar a me - 
mória de Luís Gonzaga da Silva Leme, obedeceu o nosso Instituto a 
ditame da maior elevação porque procede das instigaqões da gratidão e 
da justiça, do respeito e da admiração. É dos motivos da nossa maior 
ufania apontar o nome do linhagista insigne nos róis antigos do riosso 
quadro social a que pertenceu durante mais de duas décadas. Entre nós 
viveu alvo das atenções nascidas de seus diversos e altos méritos de 
toda espécie, conquistadas sobretudo pela realização da monumental 
obra filha de exaustivo labor e da mais absoluta probidade, exemplo 
perene da honestidade de propósitos posta a serviço da inteligência e da 
argucia da pesquisa. 

Firmada na especialização de uma memória magnífica, e indispen- 
sável, aplicada ao aprofundamento de assuntos ventilados em obedi- 
ência à mais veemente das inclinações do espírito surgiu a h e a -  , 

logia Paulistana, um dos maiores padrões da nossa bibliografia 
nacional. 

Jamais houve cbreiro que com maior paixão haja lavrado um 
campo de predileção empolgante quanto o nosso homenageado de hoje 
o fêz. 

Era questão de dar largas a insopitáveis instigações íntimas de 
satisfação a imperativos espirituais os mais poderosos o que o movia a 
tamanho esforço, frequentemente desajudado, mal compreendido senão 
muitas vêzes provocado de motejos por parte dos irreverentes e so- 
bretudo dos incultos e parvos. 

Pouco se lhe dava, aliás, o aplauso da galeria. Era-lhe essencial o 
cumprimento integral da enorme faina que se impusera, da missão 
hercúlea a que se devotava. 

E, para tanto, não trepidou em se não poupar a exaustivos esforços 
nem se regatear motivos de cogitaqão e meditação na ânsia de respeitar 



e aclarar, do modo mais completo, a verdade documental através dos 
fios genealógicos das gerações povoadoras primevas da era quinhen- 
tista aos albores do nosso século. 

Jamais será assaz encarecido o imenso trabalho por êle realizado, 
ao rever e ao recompor estas velhas linhagens paulistas, em esfôrço l? 
vado a cabo com a mais absoluta honestidade e verdadeira inteligên- 
cia dos fatos. 

Que penoso labor! Só quem conhece as intimidades arquivais 
do nosso acervo está em condições de avaliar o que deve ter custa- 
do a recomposição de tantos e tantos velhos liames genealógicos. 
Mal tratadíssimus, truncados, desbaratados, semi-devorados pelos 
insetos viviam os nossos velhos papéis de filiação de inventários 
e de registro civil amontoados, a esmo, nos desvãos dos cartórios 
e dos pomposamente chamados ','arquivos". 

Quão desagradável o exame dêstes inventários e mais documentos, 
a cada passo convertidos em blocos duríssimos, argamassados pelas se- 
creções dos curculionideos e outros coleópteros da fauna papirofágica! 

Com inesgotável paciência percorreu Silva Leme esta imensa m i e  
de papéis. Servido por admirável memória como que nela revivia a 
alha de Pedro Taques, seu primo longínquo. 

Não se limitou a seguir dòcilmente as indicações do predecessor. 
Examinou-lhe as deduções, discutiu, analisou-lhe as asseverações. Dele 
frequentemente divergiu apresentando quadros novos dos fastos da 
disseminação dos povoadores primevos. 

É geralmente sabido que da imensa obra genealógica de Pedro Ta- 
ques três quartas partes se perderam. Apenas se conhecem hoje 24 de 
seus capítulos ou títulos genealógicos, sessenta redigidos e completos 
anunciava ter prontos em 1770 escrevendo a Cláudio Manuel da Cos- 
ta. Cinqüenta e quatro apontou Antônio de Toledo Piza, de cujo pa- 
radeiro tudo se ignora. E menções ainda a vinte e um novos títulos, 
também desaparecidos, descobrimos nós ao estudar a vida e a obra do 
cronista dos bandeirantes. 

Com infatigável persistência e singular argúcia consquiu Silva 
Leme recompor as linhagens referentes a numerosos capítulos da 
Gendogia Paulitana. Refere-se por vêzes a milhares e milhares 
de pessoas, como no caso dos Cam~gos. A outras reviu com a 
maior abundância, quando Taques as  deixara sobremodo lacuno- 
sas como quanto à família dos Bumos sucedeu. 

E a única satisfação que à singeleza e modéstia permitiu foi assina- 
lar aos seus leitores as descobertas que das filiaçóes fizera contentan- 
do-se em lhes pospor as simples letras q. d. (que descobrimos). 



Assim, com notável faro de pesquisador, pôde reconstruir numero- 
síssimas ascendências dos nossos mais velhos casais de enorme progênie. 
Tal se deu com os títulos dos Oliveira, Camargo, Baião Parente, Arzão, 
Cordeiro Paiva, Furquim, Tenório de Aguiar, etc., etc. 

Assim a sua Gene!alogia Paulistana, além de toda a reverèn- 
cia pela probidade dos informes, merece caloroso aplauso graças 
a va1i.a documental que representa. 

Encerra naturalmente erros e senões. Nem por menos podia ser, 
versando dilatadíssirno assunto, referente à existência de dezenas de 
milhares de pessoas. 

Estirando os fios genealógicos que procedem dos primeiros patriar- 
cas vicentinos, procurou Silva Leme tramar a rêde colossal que abran- 
ge não só o povoamento de São Paulo como o de todo o Brasil coloniza- 
do pelos paulistas. 

Lacunas, e vultosas, forçosamente surgem neste trabalho imenso. 
Aos genealogistas de hoje compete preenohê-las, desenvolvendo as li- 
nhagens interrompidas graças ao afastamento dos povoadores que se 
apartaram do seu núcleo central e se foram a dilatar a fé e o império 
lusos, para os sertões do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, de Goias 
e Mato Grosso, do parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

A afiliação das famílias atuais vivendo sobre a enorme área de 
disseminação colonial que foi a paulista, a sua ligação aos troncos pri- 
mevos vicentinos, têm exigido os mais aturados esforços de vários ge- 
ndlogistas cujos trabalhos merecem todo o encõmio. 

Assim citemos, entre os de obra impressa, Francisco de Paula Dias 
Negrão, com a sua extensa e ótima Genealogia Parana-, José 
de Mendonça, com a sua larga Gendogia Cuhbana, José Boni-a 
fácio de Siqueira com o seu estudo sobre as linhagens de Goiás, 
General Dr. João Borges Fortes com os seus valiosos Troncos 
sedares do Rio Grande do Sul, Artur Vieira de Resende e sua 
Geaisalogia &eira, Mário de Carvalho e sua Nlobiliarquia rio- 
g r e ,  etc. E nesta plêiade de especialistas de larga e mere- 
cida projeção, e autores de vultosa e preciosa obra publicada, or- 
gulha-se o Instituto em contar no seu quadro atual os nomes 
aureolados de Américo de Moura, Carlos da Silveira e Frederim 
Brotero membros natos de sua diretoria. 

Incontável geração, absolqtamente abrâmica, provém de João 
Ramalho, e de Isabel, a filha de Tibiriçá, a nossa Pocaontas do Sul, as- 
sim como Paraguaçu é a da Bahia, e a filha de Arco-Verde a de Per- 
nambuco. É, aliás, mais curial dizer-se que Pocaontas é a Paraguaçu 
ou .a Isabel da América Setentrional. 



Quantos brasileiros de hoje procederão, pois, de Tibiriçá? Deze- 
, nas de milhares, centenas de milhares? Proviivelmente mais centenas 

do que dezenas. E entre êles quantos de nossos patricios ilustres? 
De outros povoadores de não menor descendência se poderá recen- 

sear como do casal de Estêvão Ribeiro Baião Parente e Madalena 
Fernandes Feijó de Madureira, do de Salvador Pires e Mécia Fer- 
nandes, ou Meciuçu na linguagem brasílica, esta avermelhada pela 
ascendência guaianás de seu avô Pequerobi. 

Há, neste ramo da nossa heurística, imenso campo de desenvolvi- 
mento. Procuram porém os nossos especialistas agir com rapidez por- 
que infelizmente continuam os nossos acervos arquivais geralmente 
maltratadissimos. A grande maioria de seus serventuários não Ihes 
vota o menor interêsse. E a luta contra o Dorcatoma brasiliensis 
de Pedro Severiano de Magalhães e seus congêneres é -em geral 
cousa de que ninguém cogita. 

Os antigos, êstes mostravam a cada passo o maior desleixo em 
fazer as averbações sumárias dos têrmos do registro civil quando de 
tal eram exclusivamente encarregadas as autoridades eclesiásticas. 

Nos velhos registros paroquiais, existem as maiores lacunas a 
preencher. Numerosos vigários acumulav~m apontamentos sobre apon- 
tamentos, relativos a batizados, casamentos e óbitos em papeluchos que 
deveriam ser trasladados às páginas de seus registros e depois deixavam 
de cumprir tal obrigação. Os melhores arquivos das nossas maiores 
paróquias quando muito atingem o final do século XVIII. 

Pior ainda quando se trata de documentos existentes nos lugares 
de clima cálido, onde o papel oferece repasto aos cupins e onde se fazia 
a limpeza periódica dos livros bichados, entregando-se os códices 
às  chamas purificadoras dos,braseiros. 

Assim se deu par exemplo com os registros de Santos. 
Imformou-me Alfredo de Carvalho que não há um só registro de 

óbito do Recife anterior a 1780! 
Em São Paulo, onde o clima é frio e onde os malditos roedores de 

papel menos vicejam, assim mesmo foi imenso o desbarato dos regis- 
tros paroquiais. 

Do século XVt ilada subsiste, do século XVII apenas restam umas 
poucas folhas dos livros de casamentos, batizados e óbitos. Só do ter- 
ceiro quartel do sécu!o XVIII em diante é que começam a avultai- os 
documentos. Assim mesmo quanta lacuna, quanta solução, encrme por 
vêzes, de continuidade ! 

Nunca será assaz digno de encarecimento, pois, o trabalho formi- 
dável determinado pelo Arcebispo Dom Duarte Leopoldo e S iha  para 
a preservação do arquivo preciosíssimo de sua arquidio'cese. 



Maravilhas c~nscguiu, salvando acervo encjrme cujo restauro foi 
confiado ao provecto arquivista e saudosíssimo amigo Francisco de 
SaIes Collet e Silva, dedicadíssimo ao seu age quod agis como alguém 
que me é aqui sobremodo grato recordar pela obra esplêndida que 
realizou e realiza de uns quinze anos para cá i testa da maior institui- 
ção arquiva1 do Brasil : Eugênio Vilhena de Morais. 

Também que resultados esplêndidos alcançou Collet. Quem 
viu o que eram anks, aquêles autos antigos, reduzidos a 
verdadeiros paralelepípedos cornpacíssimos e hoje os manuseia com a 
maior facilidade é o único capaz de avaliar o que foi o serviço dos res- 
tauradores de tantos papéis preciosos, catalogados numa bateria de 
índices realmente formidável. 

Mas o caso da arquidiocese de São Paulo continua a ser excepcio- 
nal, quer me parecer, no conjunto brasileiro. Desapareceram em geral* 
os velhos códices registradores da nossa vida civil e continuam dete- 
riorados os relativamente pouco distantes de nós. 

Assim os genealogistas que se apressem. Mais alguns anos de de- 
mora e terão perdido o que ainda hoje lhes será de leitura relativamente 
fácil. Foi o que pude pessoalmente verificar em cartórios onde aincia 
há sessenta anos pôde Silva Leme encontrar e deletrear papéis hoje 
inutilizados. 

I1 

Voltemos porém aos trabalhos do insigne continuador de Pedro 
Taques. Com o mais notável faro estabeleceu os liames entre os diver- 
sos títulos em que se subdivide a genealogia paulistana. E sob êste 
ponto de vista encontrou ótinm colaborador a latere noutro apaixonado 
da pesquisa das antigas linhagens: Augusto de Siqueira Cardoso, a 
quem-se deve excelente trabalho de concordância entre a Nobi- 
liarquia Paulistana e a ~ ~ o g i a  Paulistana e amigo de quem 
me fica a mais grata saudade. 

Limitou-se Silva Leme a estudar os cartórios do Estado de São 
Paulo. Já isto constituiria serviço ingente para um homem que na pri- 
meira mocidade encetasse tal emprêsa. E no entanto só na idade ma- 
dura pudera dedicar-se ao que constituía a paixão de sua vida. 
Dêmos-lhe em largos traços a biografia : . Nascido a 3 de agosto de 1852, em Bragança, fêz os estudos de 
humanidades no Seminário Episcopal de São Paulo, matriculando-se 
na Faculdade de Direito paulista, em 1872. Ai se baoharelou em 1876. 
Mas pouco pendor sentia pelas letras jurídicas. Assim resolveu estu- 
dar engenharia e se foi para os Estados Unidos a cursar as aulas do 
Instituto Politécnico de Troy, no Estado de Nova York. Aí, em junho 
de 1880, recebeu o grau de engenheiro civil. 



Destacando-se, como estudante, tivera a espontânea e honrosa 
indicação de seu nome feita por seus mestres para um cargo de enge- 
nheiro ajudante da grande Comissão do Govêrno Federal, incumbida 
dos melhoramentos do curso do rio Missouri, na Estado de Nebraska. 

Incumbiram-no de trabalhos geodésicos e tomou parte ativa, so- 
bretudo no levantamento da carta hidrográfica do grande caudal, 
afluente do Mississipi. 

Ainda era acadêmico, quando serviu na turma encarregada de 
triangulação e sondagens. Depois de formado, ocupou o lugar de chefe 
de secção na construção de uma estrada de ferro na Flórida. Mas in- 
tensa nostalgia o domihava. Assim, voltou à Pátria onde, continuando 
a carreira de engenheiro, serviu sob a chefia do dr. Antônio I?. de 
Paula Sousa na construção da Estrada de Ferro do Rio Claro a São 
Carlos do Pinhal, realizando depois a exploracão do trecho de São 
Carlos a Araraquara. 

Deixando esta via férrea passou a ser engenheiro-chefe da Es- 
trada de Ferro Bragantina.   esta via férrea foi, durante quatorze anos, 
o Inspetor Geral a6 mesmo tempo que realizava obras importantes em 
Pirapora com a reconstrução do Santuário do Senhor Bom Jesus, e 
levantamento de importante edifício colegial mais tarde Seminário da 
Arquidiocese. Mas a grande paixão de sua vida continuava a ser a 
promoção do esclarecimento das velhas linhagens paulistas. 

Desde que no Brasil chegara, de volta, dos Estados Unidos, em- 
pregara todos os lazeres em acumular material para a sua futura 
bealogia Paulistana. De 1891 em diante, pôde, notàvelmente, 
aumentar o seu acervo documental. Homem de larga fortuna, 
conseguiu afinal, de 1898 em diante, entregar-se de corpo e alma 
à confecção de sua obra. Com.eçou a imprimi-la em 1901 termi- 
nando-a em 1905. 

Constitui nove tomos com perto de cinco mil páginas in 4.0 e 
é talvez a mais notável obra genealógica jamais escrita no Brasil 
moderno. 

Teve Silva Leme alguns colaboradores e informadores dos quais 
uns poucos o aukiliaram muito eficientemente. Dentre êles faz especial 
menção do dr. José de Almeida Prado ( 1858-1900), outro apaixonado 
das pesquisas genealógicas, esclarecido e incansável rebuscador das li- 
nhagens paulistas e o nosso saudoso e prestante consócio, dr. José de 
Paula Leite de Barros. C 

Tinha Silva Leme belo aspecto, apresentando um todo de in- 
confundível respeitabilidade. Costumava Paulo Prado dizer que lhe 
causava a impressão de um dêsses juízes de direito, infelizmente nem 
sempre comuns, que aos seus comarcões impõe a impressão perfeita 
de respeitabilidade da toga e da efetividade das garantias da lei. Grave, 



distintissimo de maneiras, comedido de expansões, embora afável e so- 
bremodo cortês, era dêstes homens que no rosto trazem estampadas a 
honestidade, a limpidez dos sentimentos, a lealdade absoluta e a feli- 
cidade decorrente de uma vida preenchida pela prática da dignidade. Ca- 
tólico fervoroso, distinguira-o Leão XIII com a comenda de São Gre- 
gório Magno e a cruz Pro ecclesia et pontijice. 

Com verdadeira saudade dêle me recordo sempre, pois imenso lhe 
aprecíava o convívio de homem da maior honorabilidade, critério e 

\ cortesia. Numerosas rêzes o visitei em sua casa da rua da Liberdade, 
ora só, ora em companhia de Augusto. de Siqueira Cardoso, homem 
versadíssimo em matéria das velhas linhaghs paulistas e autor de me- 
ritórios trabalhos insertos em nossa Revista, além da concordância da 
Nobiliarquk Paulistana com a obra do nosso visitado. Pensáva- 
mos em reeditar a de Pedro Taques e Silva Leme nos dava o maior 
aplauso ?i iniciativa prometendo-nos contingente inédito. Fale- 
ceram ambos sùbitamente - Cardoso em1 1917, Silva Leme em 
1919, e o desaparecimento dêles fez com que só em 1926 pudesse 
eu imprimir o primeiro volume da N o b i q u i a  sem o auxílio ines- 
timàvelmente precioso dêstes ilustres amigos. 

Depois de publicada a sua Gendogia Paulistana, prosseguiu 
Silva Leme os seus estudos promovendo a extensão de seus capí- 
tulos, por meio de suplemientos. 

Não se sentisse envelhecido, disse-me várias vêzes, iria encetar o 
exame dos arqiiivos de Mato Grosso e Goiás, "seguindo as pègadas 
dos bandeirantes". "E bem mais cômodamente agora", comentava a 
sorrir. 

c <  Era serviço para moços", continuava esta análise dos fatos 
do povoamento dos paulistas, pelo Brasil afora. 

Nunca o vi gabar-se do que fizera, do trabalho imenso realizado. 
E por vêzes a tanto o provoquei fazendo-lhe calorosos elogios à obra. 
Calava-se com a maior distinção e discreção. 

Solícito e serviçal, pouco antes de falecer, prometia-me procurar 
um fio genealógico de uma antepassada minha materna que, segundo 
tradição de familia, era dos Furquics. Assim sendo, seremos parentes ! 
dizia-me cordialmente. 

Por sua indicação, meu parente Galeno Martins de Almeida pro- 
curoii dcslindar êste caso que também o interessava esbarrando no in- 
vencível obstáculo do desaparecimento de um códice de registro de ba- 
tizado~ de Aiuruoca. 

Com o mais sincero pesar vi o ilustre amigo desaparecer, quasi 
súbitamente, a 13 de janeiro de 1919, aos 67 anos incompletos, robusto 
e bem disposto. 



Era verdadeiro ornamento das nossas letras históricas e da socie- 
dade brasileira o cavalheiro e o erudito que a morte naquele dia co- 
lhera. 

Como demonstração do alto critério e probidade de suas investi- 
gações, basta lembrar o cuidado com que examinou as origens dos títulos 
genealógicos de Pedro Taques. 

Apoiado pela autoridade do autor da N o b i q u i a  Paulistana, 
poderia ter-se contentado em reproduzir "ipsis verbis" as afirma- 
ções dos linhagistas do século XVIII e prosseguido no desenvol- 
vimento da! sua obra. 

Entendeu porém dever fazer-lhes a revisão acurada pelo cotejo das 
diversas fontes, aliás bem minguadas, ao seu dispor. 

Assim, ao encetar a impressão da Genealogia Paulistana, va- 
leu-se do antigo manuscrito descoberto pelo dr. Ricardo Gumble- 
ton Daunt, para redigir o seu capítulo básico, Cruzamento da raça 
européia com a indígena de São Vicente e São Paulo. 

Ao temninar a obra entendeu, com a lealdade visceral que o 
caracterizava, expor aos leitores a transformação que se operara em 
seu espírito a propósito da descendência do.mais notável dos povoa- , 

dores, João Ramalho. . 
Tal reforma de julgamento procedia do exame de documentos 

novos que lhe haviam chegado ao conhecimento, provenientes do ar- 
quivo do Tenente-general José Arouche de T~ledo Rendon. 

Esta nova contribuição levava-o a fazer grandes alterações na 
progênie do famoso patriarca europeu da gente de São Paulo, assunto 
a que Américo de Moura ùltimamente ventilou novamente com notá- 
vel argúcia mercê da documentação nova que o autor da Genealo- 
gia Paulistana desconheceu. 

Estava Silva Leme sempre pronto a fazer correções e aden- 
dos ao seu trabalho, como aliás o demonstra o tomo IX e último de sua 
obra. Era outrora penoso o manuseio das nossas duas grandes genea- 
logias, pela falta de índices adequados. O que Silva Leme organizou é 
sobremodo insuficiente, muito sumário mesmo. Para a Nobiliar- 
quia Paulistana nenhum existia. 

Ora, com a instabilidade dos nossos nomes portuguêses, é difi- 
cílimo ao estudioso acompanhar as sequencias genealógicas. 

Títulos há em que, de geração em geração, e por varonia, mudam- 
se os patronímicos, do modo mais arbitrário e inesperado. 

Para o exemplificarmos, sigamos uma destas varonias, a de Antônio 
Rodrigues de Alvarenga, colono vicentino do século XVI e dos mais 
prestigiosos da era martim-afonsina. Seu filho chamava-se Luís Mon- 
teiro e seu neto Antônio Monteiro de Alvarenga. E já o bisneto vinha 
a ser Antônio Pinto e o terneto Joaquim Pedroso Pinto. 



Casos dêste os há incontáveis. Aparecem e desaparecem os no- 
mes, que deviam estar fixos como sucede em França ou em países ger- 
mânicos onde sabemos que um Dupont, um Wilson, um Schneider 
descenderão por varonia de outros Dupont, Wilson e Schneider, pelos 
séculos afora. 

Nos países ibéricos, pelo contrário, os nomes paternos não se 
mantinham. Só se estabilizaram a partir de um século para cá, se tan- 
to. Assim, com êste sistema, vemos os mesmos apelidos de hoje per- 
tencerem a pessoas prêsas por longínquo parentesco ou até sem liga- 
$50 alguma de família. 

É de toda a justiça aqui lembrar o enorme serviço prestado aos 
estudiosos de nossos fastos pela iniciativa do Coronel Salvador de 
Moya publicando os índices para a Nobiliarquia e a Cenealogia 
Paulistanas. Possuo um exemplar da obra de Silva Leme crivado 
d e  notas marginais, livro que pertenceu a Augusto Cardoso e me 
foi oferecido por sua viúva Dona Eudoluia Taques Cardoso, neta 
do  grande linhagista, em lembrança da amizade que nos prendia. 
e s t e  exemplar da Oenedogia Paulistana foi-me de inestimável 
valia quando redigi a História Geral das Bandeiras. A concordân- 
cia de Augusto Cardoso entre os itens genealógicos poupou-me 
extraordinário trabalho. 

As homenagens que no dia de hoje pode o Instituto prestar, re- 
verenciadora de tão alta memória quanto a de Silva Leme, são as mais 
modestas, embora as mais sinceras e  saudosa.^. 

A circunstância do momento forçara-nos s restringir um progra- 
ma cuja execução servirá de preliminar a uma sequencia de atos de 
muito maior vulto quando estivermos com a nossa sede social recons- 
truída. Assim estou certo se fará, estendendo-se a Silva Lema a reve- i 
rência solene hue o Instituto, em 1914 e 1915, soube prestar a Pedro 
Taques e Frei Gaspar da Madre de Deu*, à altura dêstes grandes 
precursores da nossa História e da nossa Heurística. 

Uma lápide nossa certamente lembrará a efeméride jubilar de 3 
de agosto de 1852, acompanhando as  que o Instituto possui rememoran- 
do duas outras não menos notáveis: de 29 de junho de 1714 e 9 de fe- 
vereiro de 1715. 

E quiçá nos será dado ajuntar 3 êste bronze outro ainda - uma 
segunda medalha no gênero da que a iniciativa generosa de Enzo Sil- 
veira levou o nosso Instituto Genealógico a mandar cunhar e peça de 
elevada etnotividade. 

Seja-me aqui permitido acrescentar uma nota de cunho pessoal 
inspirada pela saudade de um amigo cuja súbita e recente desapariqão 
do número dos vivos sobremaneira me magoou e cuja ausência, neste 



dia jubilar, me é a mais sensível. Tanto mais me entristece quanto estou 
convicto de que a sua presença, em nosso gremio e neste momento, 
lhe seria a mais grata à nobreza e  elevação dos sentimentos de filho 
exemplar. Refiro-me ao dr. José Hildebrando da Silva Leme, o digno 
filho do nosso insigne linhagista tão cedo arrebatado a uma sociedade 
da qual era legítimo ornamento. Homem de belos predicados de coração 
e de espírito, soube integralmente honrar, como esposo e pai, profissio- 
nal e cidadão, os.exemplos e os ensinamentos,paternos. E' com verda- 
deiro pesar que não o vejo aqui presente entre os membros da sua ilus- 
tre família. 

Ao terminar estas desataviadas palavras e conceitos, quero insistir 
em lembrar aos meus prezados consócios que elas não passam da mais 
singela homenagem prestada a uma qemória merecedora de muito 
maior oblação. E preito que o Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo saberá renovar em escala de outra relevância que não a de hoje. 

Nada mais fiz do que dar largas às instigações da justiça, da ad- 
miração e do respeito nascidos do intimo contacto com uma grande 
obra. E da gratidão que daí me proveio pelo que ela me veio a valer 
como fonte de subsídios inestimàvelmente preciosos pela abundância 

' 

opulenta e a probidade completa. 

E a este conjunto d,e sentimentos ainda se une o da longíngua 
saudade, mas sempre viva, de alguém que dos seus contemporâneos e 
dos seus pósteros mereceu e merece o mais elevado tributo de aprêço 
impòsto pela consideração da nobreza da existência e a elevação da 
obra que dela decorreu e a ela inspirou. 



Embora sempre aos poucos sè apaguem da memória os pe- 
quenosi às  vêzes até os grandes episódios da vida, para afinal se 
enterrarem fatalmente na vala do perpétuo esquecimento, estão 
vivos na minha lem'brança os principais de incruenta peleja em 
que, degladiando com adversários de prol, disputei minha entrada 
no quadro oficial do magistério secundário. Aqui os evoco por 
indeclinável dever, que é, ao mesmo tempo, varrer minha testada 
e outras de infundadas suposições, prestando a dois eminentes aca- 
dêmicos falecidos merecida homenagem, com o restabelecimento 
da verdade a respeito de um ato solene, em que êles e eu tivemos 
participação. 

Die fato, se não rigorosamente de direito, já eu exercia 
aquêle magistério, cromo professor efetivo da Escola Complemen- 
tar  de Campinas, depois Escola Normal e hoje Instituto de Edu- 
cação, estabelecimento de original estrutura   ri má ria . . . , que 
desde a sua fundação foi destinado a formar professóres. E já 
tinha alcançado, no mesmo ano em que iniciei êsse exercício, em 
renhido concurso da Escola Normal de São Paulo, até hoje o que 
maior número de opositores a uma cadeira teve em nosso1 Estado 
e creio que no Brasil, um título d e  habilitação para o magistério 
secundário. Muito modesto, porém, era o meu diploma de nor- 
malista, e no concurso do Gtinásio de Campinas, ia enfrentar be- 
letristas de maiores título~s, a mim superiores, mais do que na 
idade e na inteligência, na preparação intelectual apurada e na 
posição de relêvo que tinham na sociedade, Era  um bisonho mes- 
tie-esEola, muito jovem ainda, a lutar contra dois vultos que já 
haviam patenteado em píiblico, em outras espécies de certames, 
sua alta estatura mental, vultos gigantescos, varões cuja morte a 
Academia Paulista de Letras chora, e eu mais que todos os meus 
confrades, porque há mais tempo os conheci e admirei. 





Agora, quis Deus fosse eu de todos os participantes daquele 
concurso, examinadores e opositores, o Único sobrevivente. Devo, 
pois. embora já não atribua a essas cousas valor maior do que o 
que têm realmente, que é tão pequeno, tornar público o que 
acho que é de minha obrigação dizer, com o devido respeito 
à memória de todos êles, que, como homens, terão tido seus erros, 
mas que, como homens de caráter, nos atos sôbre os quais tenho 
de discorrer, sòmente se insjpiraram em nobres ideais. 

Antes de discutir o fa to  alegado, fazendo um exame de cons- 
ciência, tenho de rever a s  fases por que passou o meu espírito, em 
matéria de religião, anteriormente ao famigerado concurso. 

Meus pais eram católicos de nascimento, Mas, três anos antes 
do meu nascimento, minha avó e tios paternos tinham abando- 
nado a religião tradicional, convertendó-se a o  protestantismo, 
fato de que em minha infância não tive notícia. 

Fui criado no seio de minha família materna, em ambiente de 
catolicismo frouxo na doutrina, m,as rígido no pavor i heresia. 
Por influência dos parentes, com que se correspondia, meu pai 
estava interess do na leitura da Bíblia, em que fazia o registro do 3 nascimento dos filhos, porém de nenhum modo interveio em mi- 
nha instrução religiosa. A única vez que ouvi na infância uma re- 
ferência ao  seu protestantismo, que me ficou para sempre gra- 
vada na memória, porque me soou como grave ofensa, foi quando 
me crismaram. Então o pároco, apresentando-me ao celebrante, 
disse: - "este é fiilho de protestante". 

A precária educação religiosa que tive, consistente apenas 
em atos formais, não me deu armas espirituais para resistir cris- 
tãmente aos embates da  vida, que muito cedo tive de enfrentar. 
E, a o  léo do mundo, quando cheguei ao ponto em que desabro- . 
cham naturalmente os ideais, cegamente abracei o materialismo 
ateu. Só a graça de Deus poderia salvar-me do abismo em que, 
insciente, eu já me ia afunidando. 

Entrei afinal em contato com a minha família paterna, e o 
exemplo de vida cristã, de meus tios e tias, protestantes presbite- 
rianos, que só na adolescência conheci, me inspirou o desejo de 
nortear como êles a vida. Tornei-me protestante também. Fi-lo 
em 1902, quando cursava a Escola Normal, filiando-me a uma 
igreja, cujo consciencioso analista registrou o f3to em u'a linha, 
sem comentário (Vicente Tenuudo Lessa - "Anais da 1." Igreja 
Preslbiteriana de S. Paulo", p. 630. Pouco tempo militei nessa 



igreja, com juvenil ardor. Dessa militança. felizmente. o referido 
analista só registrou um fato, de que nunca deverei penitenciar- 
me, dizendo em relação ao  ano de 1903: - "Muitos crentes da- 
vam testemunho de sua fé. Em Botucatu, o jovem .América cle 
Moura defendia as crenças evangélicas pelo "Correio de Botuca- 
tu", contra outro contendor. Abordavam o tema Ciência e Re- 
ligião. Moura mostrava a harmonia existente entre a ciência e 
a fé, negada pelo seu opositor" (ob. cit. p. 655). 

Nesse mesmo ano aquela igreja levou a cabo um rnoviiiie~to 
em que não a acompanhei embora entre as suas causas houvesse, 
mais ou menos definido, um idea! nacionalista para mim digno de 
consideração. E dentro de poucos meses inteiramente me afas te i  
dêsse grêniio protestante, sem solicitar carta demissória para 
outra igreja. Assim o meu nome foi eliminado do rol dos seu5 
membros. 

Foi-me penosa, mas providencial, a crise de 1903 do presbi- 
terianismo brasileiro. Nela tive uma demonstracão claríssima da 
instabilidade de organizações eclesiásticas sujeitas ao  arbítrio das 
paixões humanas. Esses homens, que acirradamente se guerrea- 
vam, dividindo-se e sub-dividindo-se em grupos hostis, eram 
todos soldados de um mesmo Rei, sonhavam todos com uma Igre- 
ja Ecumênica, com uma Igreja Católica! Dou griças a Deus por 
não ter com isso perdido a fé no Evangelho de Cristo. Mas desde 
então senti profundamente o vazio de todas as lutas religiosas, de 
cego fanatismo. 

Diplomei-me na Escola Normal no mesmo ano de 1903, e 
transferi para a minha profissão todo o ardor apostólico, para um 
labor constr!utivo compatível com as  diversas crenças. Então dois 
pastores, os reverendos Eduardo Carlos Pereira e Otoniel Mota, 
ambos daquela igreja de que eu me afastava, de mim se lembra- 
ram, convidando-me, cada um deles, a requerer escola pública, em 
zona rural de protestantes, onde poderia o professor cooperar no  
trabalho evangélico.. . Para conseguir essa escola, teria eu a pro- 
teção porventura necessária. Esses favores, a que não posso dei- 
xar  de ser grato, mas que recusei, foram os únicos de tal natureza 
que protestantes me fizeram, em toda a minha carreira profis- 
sional. A minha imediata nomeação para a Escola Complementar 
de Campinas não foi devida a nenhuma iilfluêiicia protestante. 

Casei-me no mesmo ano em que me  estabeleci em Cam,pinas, 
com uma prima, que nasceu e morreu presbiteriana, a qual tam- 
bém não acompanhou o movimento separatista e, por índolle e edu- 
cação, não tinha espírito sectário. Ligámo-nos naquela cidade a 



diminuto número de crentes, que não e r a 9  "independentes", que 
eram minoria na antiga igreja local e por isso tinham perdido o 
seu templo. Neste pontificavam os reverendos Bento Ferraz e Er-  
nesto de Oliveira, ambos lentes do Ginásio, com os quais não pro- 
curámos relacionar-nos. Nem uma vez entrámos no templo pres- 

' biteriano de Campinas durante os 10 anos que lá vivemos. Creio 
que não exagero, dizendo que só vim a ter  relações pessoais com 
êsses professôres nos atos do concurso a que em 1W me submeti 
110 ginásio. 

'Com um pastor presbiteriano, também lente do ginásio, ti- 
vemos relações desde nossa chegada a Campinas - o reverendo 
Henrique Vogel. Amizade nunca interrompida, que até  hoje man- 
tenho. Este, porém, não era do partido daqueles, nem na política 
eclesiástica, nem na política do ginásio, em que nada tinha que 
ver a religião. Foi pela combatividade de alguns dos seus prin- 
cipais elementos que, impròpriamente, se desigilou um como dos 
protestantes e outro dos positivistas. Nas lutas do ginásio, o pro- 
fessor Vogel sempre teve maior ligação com o partido pseudo- 
positivista que com o pseudo-protestante. 

Não se pode dizer tivesse eu sido em Campinas um protes- 
tante militante, como soem êles ser. Mal fixei na cidade minha 
residência, muito modesta, em casa ainda não mobiliada e em que 
só vivia o casal, tendo minha santa mulher recolhido uma pobre 
doente, de cortiço vizinho, para lhe acudir ao tratamento, e tendo 
outros vizinhos, católicos, achado que as condiçóes em que se 
achava a doente exigiam a extrema unção, prèviamente consul- 
tados, sem hesitar demos o nosso consentimento para essa as- 
sistência religiosa. -E a entrada do Viático em nosso lar incipiente 
foi preciosíssima bênção, tanto para a pobre mulher, que sarou, 
como para os donos da casa, que assim inauguraram a vida con- 
jugal que foi sempre feliz, com grande pobreza de bens materiais, 
mas com a providencial riqueza da graça divina, com verdadeira 
caridade cristã, incompatível com qualquer ato de intolerância 
religiosa. 

M~uito maior foi o número de católicos que o de protestantes 
que em Campinas me distinguiram com sua amizade e acompa- 
nharam com simpatia as minhas provas de concurso. E creio que 
não desmereci da confiança que, após êsse concurso, em mim de- 
positaram colégios catóilicos campineiros, em que fui professor de 
várias matérias, a té  de história pátria, disciplina que sempre en- 
sinei sem a mínima eiva de anti-clericalismo. 

E m  Campinas nasceram todos os filhos que tenho. Foi cristá, 
sem sectarismo, a educação que êles receberam desde o regaço 



materno. Tanto que hoje os 12 netos que tenho de meus filhos 
varões são todos católicos. Apenas uma, de linha feminina, é ainda 
prdestante,  e o que peço a Deus é que todos êsses netos conser- 
vem em sua pureza a fé, em que nasceram, que sempre sejam bons 
cristãos. 

* * *  

Não era talvez necessário um apanhado tão longo como o que 
acabo de fazer, para demonstrar que, pelos meus antecedentes em 
matéria religiosa, nenhum titulo tinha eu para me recomendar aos 
professores Bento Ferraz e Ernesto de Oliveira como um cor- 
religionário e amigo de peito, em cujo proveito se dispusessem 
eles a tornarem-se patronos, e m  vez de juízes imparciais, na banca 
examinadora. Isso se, tão sòmente para argumentar, se admitisse 
que o caráter dêsses saudosos mestres fôsse compatível com se- 
melhante atitude. E m  relação à minha pessoa, faltaria mvtivo 
para o ato que Ihes foi imputado. Se êsses professôres porventura 
pré-formassem a meu respeito algum juizo, só posso crer fosse 
êste o que eu formava, isto é, o de que era muita afoiteza minha 
arrostar os perigos de uma luta com tão (fortes adversários. 

Não é esta a minha única objeção ao inverídico assêrto de que 
êsses professôres se  conluiaram para perseguir Raul Soares, em 
meu favor, tanto quanto no de Oitoniel Mota. Chamarei agora a 
atenção do leitor para fatos anteriores ao concurso, de que o arti-  
culista, parece, não teve notícia. 

Abertas as inscriçóes, correu em Campinas o boato de que eu 
teria no co~ncurso um grande protetor. Não um protestante, mas o 
saudoso professor Arnaldd Barreto, diretor do ginásio. Tinha ve- 
rossimilihança o "diz-que-diz-que", porque sob sua direção ti- 
nha sido aprovado e nomeado para uma cadeira o p ro fe s s~ r  Men- 
des Viana, normalista como eu, e porque o professor 
qrnaldo era meu amigo desde o tempo em que cursei 
a Escola Normal. Pretendia êle, diziam, "encher o ginásio 
de normalistas". . . E um dos candidatos, não sei se pes- 
soalmente, por escrito, ou por interposta pessoa, fêz-lhe* 
por isso justa reclamação. Consequência : dando-se por 
suspeito, o diretor afastou-se, passando a direção ao profes- 
sor Ernesto de Oliveira, para quem, como demonstrei, eu estava 
longe de ser o que 9e poderia dizer "persona gratíssiwa", que 
era parente por afinidade de um dos meus opositores, mas cuja 
integridade moral eu não punha em dúvida. 

Foi êste que, como diretor interino do ginásio, organizou e 
presidiu a banca examinadora, convidou o íntegro Secretário do  



Interior para assistir às provas finais de preleção dos três candi- 
datos. distribuiu champanhe no  primeiro intervalo das provas e, 
no dia seguinte, trouxe pessoalmente a essa autoridade os papéis 
do concurso, entre os  quais o seu relatório, com a re.gulamentar 
proposta de nonieação. Na vinda para São Paulo coincidi11 via- 
jarmos juntos. Conversámos sobre o concurso e lealmente êle me 
declarou que eu não seria dessa vez nomeado, acrescentando que 
devia esperar outra vaga. . . Fica, pois, definitivamente excluído 
do número dos meus supostos protetores, naquele concurso, ao  
menos um dos exarninadores protestantes. 

Outro fato, também anterior à realização das provas, elo- 
qüentemente mostra a inanidade da  alegação de conluio de pro- 
tetores meus contra Raul Soares. Bem antes de inscrever-se, 
mas tendo em vista o concurso, Otoniel Mota inaugurou sua no- 
tável série de publicações filológicas com a monografia - Ensaio 
hgüístico. E eu imediatamente me atrevi a opor-lhe outra, que 
rotulei como "tese de concurso" - A função subjetiva do pro- 
nome Se. Aquela ainda é grandemente apreciada pelos adeptos 
da doutrina que nela se defende. E esta é um trabalho que eu 
mesmo considero defeituoso, pela pressa com que foi elaborado 
mas que teve honrosíssima acolhida no "Estado de São Paulo", da 
parte de competente crítico, adversário da minha doutrina, o 
saudoso professor Barjona. E teve o aplauso expresso e irres- 
trito do grande romanista W. Meyer-LÜbke, o qual, antes de o 
dizer também a Otoniel Mota, a propósito de outra monografia 
sua, agradecendo-me a remessa de um exemplar, mostrou-se 
admirado de que asslim se tratassem questóes de lingüística "dans 
un lieu si écarté des centres scientifiques". 

Ora, o regulamento dos concursos nada dispunha sobre teses. 
Justa seria qualquer reclamação de interessado a quem prejudi- 
casse a aceitação dessas. Raul Soares, na impossibilidade, por 
falta de tempo, de apresentar também uma, não quis enfrentar 
os adversários com armas desiguais. E falou em desistir do con- 

/ curso. Disso o dissuadiram os seus amigos, que obtiveram do di- 
retor do ginásio, creio que o interino, a declaração de que as  teses 
não seriam, como não foram, tomadas em consideração pela 
banca examinadora no julgamento. 

Houvesse o conluio que se alega, teria sido outro o proceder 
dos responsáveis pela orientação dos trabalhos, e a luta se tra- 
varia apenas entre os dois candidatos suposta e não provada- 
mente protegidos, que tinham apresentado teses. 

Do fato que apontei, do efeito que êle produziu no espírito de 
Kaul Soares, creio que resultou outro de grande significação em 



nossas letras. Tarde para o concurso, mas ainda em telilpo para 
a sua glória, Raul pouco depois publicou uma jóia da nossa 
filologia, a substanciosa e brilhante monografia sôbre Crisfal, tra- 
balho que em nosso meio ninguém poderia melhor executar, e 
que com justiça lhe abriu a s  portas da Academia Paulista de 
Letras, como fundador da cadeira n.O 36. 

Conforme os preceitos regulamentares, realizaram-se as pro- 
vas em dias sucessivos, nesta oidem: 

A) Prova escrita, com ponto comum aos 3 candidatos. 
B) Argüições recíprocas, com diferentes pontos, delas parti- 

cipando cada candidato em 4 provas, em 2 como argtiente e em 2 
como defendente. 

C) Preleqão, com ponto comum. 
Foram, pois, para cada candidato, 6 provas distintas. 
Dêsses atos não conheço a documentação porventura existen- 

te, mas posso assegurar que todos se processaram em forma legal 
e sobre êles não me estendo porque isso não importa ao meti 
propósito. 

Instruindo o seu arrazoado com os documentos oficiais que 
pôde obter, deu-nos o articulista do "Jornal do Comércio" prova 
perfeita do modo como se procedeu ao julgamènto do concurso. 
A êsse respeito eu tinha algumas dúvidas, pois no pirimeiro comen- 
tário sôbre o assunto, publicado há anos no Rio por um jornalista 
de São Paulo, creio ter lido a informação de que, no computo das 
notas, um dos candidatos tinha alcançado pequena superioridade 
em relação aos outros. Não é isso o que se lê no docun~ento agora 
publicado. Nêste o que se vê é que, por proposta do examinador 
Camilo Vanzolini, que teve 2 votos contrários, os candidatos fo- 
ram aprovados em igualdade de condições. Um examinador e o 
fiscal do governo votaram pela classificação de Raul Soares em 1.' 
lugar e dos outros candidatos em 2.O. E dêle também consta uma 
declaração dos examinadores protestantes, que diziam ter aceito 
a proposta de equiparação, mas que, se tivessem de colocar um 
em 1.O lugar, teriam dado essa colocação a Otoniel Mota. 

Como se vê, o professor Vanzolini, que não era protestante, 
aí ficou encravado entre duas forças de igual intensidade, iavorá- 
veis, uma a Raul Soares, outra a Otoniel Mota. E foi amparado 
por êle que me mantive, quase esmagado por dois gigantes que 
se defrontavam, mas de pé, graças a Deus. Com tais votos não 
poderia eu absolutamente conseguir o 1 . O  lugar na c1assi;icaçáo. 
Mas também não o poderia ter nenhum dos meus ilustres com- 
petidores. 



Ninguém sabe - logo direi por que - se os examinadores 
julgaram bem ou mal as provas do concurso, mas tenho a certeza 
de que os votos asseim apurados traduzem realmente o juízo dos 
professôres que os formularam e que admito da parte de todos 
êles foi honesto êsse juízo. Declarei, entretanto, que na puhlica- 
ção feita verifiquei a existência de uma irregularidade. Irregula- 
ridade que não atribuo a dolo, mas a simples negligência, pela qual 
seriam principalmente responsáveis dois membros da banca, cujas 
fuí~çóes eram as de evitar fatos dessa ordem; o presidente da co- 
missão, protestante, que dava sua preferência a O'toniel Mota, e 
o fiscal do govêrno, ca~tólico, que dava a sua a Raul Soares. 

Que irregularidade foi essa? 
O regulamento. que normalmente se observava nos concursos, 

do  que tenho ciência própria. pois em meu t eqpo  de magistério 
secundário fui o professor paulista que maior número de vêzes 
funcionou em bancas examinadoras, estabelecia uma forma de 
julgamento complexa e desdobrada em diferentes atos, de todos 
os quais se fazia registro, "ad perpetuam rei memoriam". Re- 
gistro indispensável, quer para o conhecimento das autoridades 
superiores, quer para o dos interessados que porventura tivessem 
a necessidade de recorrer de qualquer julgamento. 

Primeiro se fazia o julgamento singular, sucessivo, de cada 
uma das provas por cada um dos examinadores. Feita a apuração 
dessas notas, obtinham-se médias, que decidiam da habilitação 
o u  inabilitação dos candidatos. Neste ato de apuração, eviden- 
temente, já não eram soberanos os julgadores, tinham de proce- 
der mecânicamente. Vencida esta etapa, vinha a última parte 
d o  julgamento, a decisão sobre a classificação dos habilitados, na 
qual não se impunha a estrita dbediência às médias numéricas 
apuradas, mas em que, ao  menos moralmente, era cada examina- 
dor obrigado a ser coerente com o resultado das suas próprias 
notas. 

No caso em aprêço, a banca examinadora deveria ter atribuí- 
do a cada um dos candidatos 30 notas, que, com as respectivas mé- 
dias, deveriam constar da ata. E nada disso consta. 

Conseqüentemente a essas operações, que não duvido se ti- 
vessem realizado, mas que não foram lançadas em ata, é que, em 
a to  muito mais simples, por votação, passaria a banca a classifi- 
c a r  os candidatos habilitados. Lendo a documentação publicada, 
poderia alguém ter a idéia de muito maior irregularidade - a de 
não se terem absolutamente dado notas às provas, procedendo os 
examinadores, de afogadilho, apenas ao que se resume em duas ou 
t rês  linhas que reproduzi. Não acho isso admissível. Se alguém pÔ- 



de falar, sem se fundar em documento oficial, de pequena dife- 
rença de médias, se na própria ata  algum vestígio disso se vê, na 
declaração dos professôres Ernesto de Oliveira e Bento Ferraz, é 
que, ao  menos em assento particular, que não se registrou, cada 
um dos examinadores deu a'quelas notas a cada um dos candida- 
tos, e que êsse deve ser o desconhecido fundamento dos votos 
registrados e da declaração também registrada. 

O fato é que, tendo eu feiito aquelas provas há tanto tempo e 
tendo há pouco lido a ata  publicada, a té  êste momento ignoro 
cluais as  30 notas parciais que tive e qual a sua média final, assim 
como ignoro as que em igual número teve cada um dos meus 
opositores. 

Ante essa irregularidade, muito bem poderia o secretário do  
Interior, "ex-offício", anular o concurso. Se o não fêz. ou foi 
porque assistiu As prÒvas de preleção e teve em mãos as  provas 
escritas, ficando apenas sem informação sobre a s  arguiçóes re- 
cíprocas, salvo as que porventura em seu relatório lhe tivessem 
sido dadas pelo presidente da banca, e diretor interino do ginásio, 
ou porque se contentou com o resultado da habilitação e equi- 
paração dos candidatos. 

Podia ela ainda, em tempo hábil, ser argüida por qualquer 
candidato que se sentisse lesado com a equiparação e com a no- 
meação feita. Mas tenho certeza de que Raul Soares e OtonieI 
Mota, ainda que tivessem tido conhecimento dd  irregularidade 
que comentei, renunciariam ao direito que lhes assistia, de recor- 
rer do ato do govêrno que me nomeou professor do ginásio de 
Campinas. 

Após a luta perante a banca examinadora, teve naturalmente 
início outra, perante o Secretário do Interior e o Presidente do 
Estado, parente de Otoniel Mota por afinidade - a luta pela no- 
meação, disputada pelos amigos, advogados e intercessores d e  
cada um dos candidatos. Não faltaram êstes aos meus opositores. 
Tive-os também, e gratíssimo lhes fiquei, pedindo sempre a Deus 
lhes revertesse e reverta em bênçãos o bem que me fizeram. De- 
vo dizer, porém, que os meus padrinhos de São Paulo, como os 
de Campinas, de que tenho notícia, foram catól~icos, nenhum 
protestante. 

Podia eu considerar a entrada para' o colendo grêmio da 
Academia Paulista de Letras, de Raul Soares primeiro, de OtonieI 
Mota depois, como atos de desagravo, por injustiça que lhes 
tivesse sido feita com a minha nomeação, alegada, não por des ,  
mas por seus amigos. Eu  mesmo, como já disse de comêço, inde- 
pendentemente do mérito das provas em que competimos, em 



cuja apreciação não entrei, considerava-me inferior a ambos, 
embora, graças a Deus, do natural sentimento que acompanha 
êsse juízo, 'não tivesse formado um complexo de inferioridade e 
me tivesse atrevido a enfrentá-los, em combate leal. Tão leal que 
da simpatia dêles não desmereci. E, assim como em minha eleição tive 
o voto de Otoniel, estou certo de que teria tido o de Raul, se êle 
fosse vivo, quando fui compelido a candidatar-me a uma cátedra 
acadêmica. Tão generosos eram ambos quão portentosos na in- 
teligência e na cultura. 



Fausto Ribeiro de Barros 

1.O - O fenômeno e o astro 

Todo aquêle que, em noites de céu aberto, volta os olhos para 
a abóbada celeste, avista a paisagem noturna do infinito, onde, 
além dos pontos luminosos, aparentemente fixos, cortam o espa- 
ço, irregular e esparsamente, centelhas pequeninas, partículas 
cósmicas incandescentes. Umas maiores e outras menores, tôdas 
deixam rastos luminosos. Algumas somem num colapso, em meio 
do caminho, criando um estado de incompleto aos nossos olhos 
curiosos e deslumbrados. Outras percorrem o espaço, longamen- 
te, mergulhando suavemente pela estrada do além. 

Esses pontos que crepitam e pervagam pelo céu formoso de 
nossa morada planetária, são os minúsculos astrólitos, conheci- 
dos também sob os nomes de estrêlas fugazes, estrêlas cadentes, 
estrêlas errantes, estrêlas filantes. mleteóritos, pedras meteóri- 
cas. bólidos, aerólitos, lágrimas de São Lourenço, etc. 

Tais fogos-de-lágrimas que cortam a atmosfera, não são 
estrêlas verdadeiras. Estas, a s  estrêlas reais, como o Sol, v. g., 
são corpos luminosos alguns milhões de vêzes maiores que a 
Terra. Já os astrólitos, isto é, as chamadas estrêlas fugaz'es, não 
passam de pedacinhos de  pedras, de dez a cinqiienta centímetros, 
sendo poucas as superiores a um metro e raríssimas aquelas que 
ultrapassám êsse tamanho. 

Enquanto as estrêlas reais ficam a centenas de milhões 
de quilômetros de nosso planêta, os astrólitos atravessam a at-  
mosfera terrestre. adquirindo luminosidade própria por incandes- 
cência atritada. 

A denominação correta dêsses corpúsculos, como categoria 
de astro, deve ser de ASTRÓLITO. Individualmente ou em gru- 
po terá outro nome qualquer já consagrado. 



Z0 - Estrêlas cadentes periódicas e esporádicas. 

Há estrêlas cadentes que fazem parte de grandes conjuntos. 
Constituem os enxames meteóricos ou chuvas de estrêlas. A pas- 
sagem de um dêsses enxames cósmicos pelo céu de noite limpa, 
é um espetáculo maravilhoso, indizível, ante o qual o nosso es- 
pírito se embevece; durahte minutos encontramo-nos num como 
que vazio, assim como se os nossos olhos e o nosso profundo 
psíquico corressem pelo infinito, abeirando-se do abismo por on- 
de os astros mergulharam. 

Ehtretanto, há inúmeras estrêlas fugazes que percorrem 
sòzinhas o espaço; não possuem um tempo regular de translação 
e andam desgarradas, sem um companheiro amigo no rolar so- 
turno da imensidão da noite. 

Estas últimas são denominadas esporádicas, ao passo que as  
primeiras, as de enxames, são chamadas peniódicas. 

As estrêlas cadentes periódicas surgem em pontos celestes 
sempre aproximadamente os mesmios. São chuvas de estrêlas 
fácil e exatamente previsíveis, graças à órbita eliptica de sua tra- 
jetória e períodos constantes, ou por outras palavras, graças a 
periodicidade que possuem. 

Os egxames meteóricos formam uma espécie de anel elíptico 
em torno do Sol, de grande espessura, e que passa tangencial- 
mente pela órbita da Terra. Acontece, pois, que, quando o nosso 
planêta passa por aquêle ponto de tangêricia, ficamos em frente 
ao grande anel meteórico, cujos astros diminutos em trânsito por 
ali podem atingir a nossa atmosfera, atraídos pela força de gravi- 
tação telúrica. Devido à periodicidade de aparecimento de tais 
astrólitos, podemos revê-los, nos mesmos lugares e em espaços 
de tempos iguais para cada enxame. 

As estrêlas cadentes esporádicas, do que foi possível obser- 
var, apresentam-se sem os caracteres de estabilidade que cos- 
tumam possuir todos os astros. Por isso não se identificam para 
sempre. Surgem a qualquer tempo, em pontos diversos, com di- 
reções independentes e viajam escoteiras, sòzinhas, 'perdidas, 
pela nossa atmosfera. 

3P - Estrêlas cadentes, restos de cometas. 

Schiaparelli venificou que a trajetória das estrêlas fugazes 
era uma elipse de enorme excentricidade, sensivelmente para- 
bólica, o que fazia relacioná-las com os cometas pelo caráter do 



plano de movimento. Por  isso, concluiu que, assim como os co- 
metas periódicos, a s  cadentes também periódicas têm idêntico 
roteiro, grandemente elíptico. 

Quanto à origem das estrêlas errantes, hoje está definitiva- 
mente aceito que elas provêm de cometas fragmentados. As mas- 
sas cometárias, umas são ultra-rarefeitas, enquanto que outras 
são condensadas, em vias de solidificação. Muitas revelam va- 
pores metálicos na sua atmosfera envolvente. 

Os meteóritos que têm caído a o  solo são constituídos de um 
aglomerado pétreo ou metálico, além de encerrarem certos gases 
que também foram encontrados nos cometas, como se concluiu por 
análises espectroscópicas. Os gases altamente inflamáveis pelo 
atrito, contidos nas estrêlas cadentes e capazes de volatilizarem- 
nas, são comuns nos cometas. 

Foi o cometa de Biela que deu ensejo a se supor e depois a 
admitir-se que essa categoria de astro poderia desagregar-se, dan- \ 
do origem As estrêlas filantes. Êle, que possuía um período de 
pouco mais de seis anos, era esperado a 13 de janeiro de 1.846, 
quando, com o espanto dos astrônomos, se apresentou dividido 
em dois núcleos. A seguir deixou de aparecer nos anos de 1859 e 
1865-66. A Terra deveria passar novamente pela órbita do CO- 

meta 'de Biela no mês de novembro de 1872. A 27 dêsse mês e 
ano, durante toda a primeira metade da noite, em lugar do Biela 
cometa, o nosso planêta assistiu a uma chuva maravilhosa de estrê- 
Ias cadentes, em numero de mais de 160 mil. Semelhante fenÔmJeno 
era observado em 27 de novembro de 1885, dois períodos após O 

de 1872. 
Assim, quer pela afinidade dos elementos que constituem 

sua? massas, quer pela semelhança de trajetória, quer pelo suce- 
dido ao cometa de Biela, somos levados a considerar as estrêlas 
fugazes, ao menos as periódicas, como restos cotnetários. 

4.O - Estrêlas cadentes, bólidbs e aerólitos. 

Nem todos os astrólitos possuem tamanhos equivalentes. E m  
maioria absoluta são pequeníssimos. Sua intensidade luminosa, 
acidental e transitória, quasi nunca ultrapassa a magnitude de 
Sirius. Não tocam a superfície terrestre, e, quando dela muito se 
aproximam, geralmente volatilizam-se, isto é, transformam-se 
e m  cinzas e gases. 

Todavia, há meteórito; maiores que, penetrando na atmos- 
fera da Terra, adquirem grande brilho e em aparência superam 



Júpiter ou Venus. Graças à &liquidade que tomam em relação 
ao plano de observação, apresentam, falsamente, velocidade di- 
minuta. Dêsses, muitos caem na Terra. Recebem o nome de bó- 
lidos, dos quais há diversos recolhidos em museus. Alguns apare- 
ceram durante o dia, perfeitamente visíveis, como o de 10 de fe- 
vereiro de 1896, na a p a n h a .  Foram vistos bólidos cujo disco 
luminoso era do tamanho da lua-cheia. 

Quando o bólido se fragmienta ao aproximar-se da superfície 
terrestre, os pedaços resultantes recebem o nome de aerólitos. 

Denominam-se bráditas os bólidos que possuem uma lenti- 
dão extrema, às  vêzes com trajetória sinuosa, provàvelmente gra- 
ças à escassez de massa. 

5.' - I n ~ ~ c i a ,  fragmentação, ruídas. 

Logo que qualquer corpo meteórico entra na atmosfera d o  
planêta, encontra pela frente o ar  que lhe oferece séria resistên- 
cia. A fricção que resulta dessa compressão do ar, eleva a tempe- 
ratura do meteórito a tal ponto que ocasiona, pelo menos, uma 
incandescência superficial. Partículas inflamadas se destacam, 
constituindo um envoltório e uÍn rasto luminosos. Como o incan- 
descimento é de fora para dentro, acontece que quase todos os 
astrólitos que penetram na nossa atmosfera ou na de outro pla- 
nêta qualquer, não sofrem a inflamação no seu interior. 

Quando o meteórito é muito pequeno, do tamanho de uma 
laranja, por exemplo, pode dar-se a sua queima total, e, então, 
deixa de existir, sobrando apenas cinzas e gases. Mas se não 
for muito pequeno, poderá atravessar a atmosfera e sair no 
espaço interplanetário, onde recuperará o estado de frieza e 
opacidade anteriores. \ 

S e  o material em ignição e grande velocidade não consegue 
abandonar a atmosfera, acaba por ser atraído e descer à tropos- 
fera, quando poderá ocorrer um desequiilíbrio de pressões e de fôr- 
ças moleculares, capaz de produzir a fragmentação do bólido. 
Tais rupturas de referidos objetos cósmicos e a velocidade dos 
mesmos originam ruídos mais ou menos intensos. Se não os ouvi- 
mos, isto se deve a dois fatores: 1.' às  distâncias em que se veri- 
ficam as rupturas e explosóes; 2 . O  à rarefação do ar  nessas altu- 
ras, causa principal. Não fora isso, por certo estaríamos constan- 
temente a ouvir silvos e estouros vindos do céu. 

Houve bólidos que se desagregaram a baixa altura, produ- 
zindo forte ruído, deslocando o ar  nas adjacências e estremecen- 
do objetos, janelas e o próprio solo. 



6.O - Composição, altura, vdodade, rasto. 

As amostras meteóricas que nos chegam do espaço propor- 
cionam-nos valiosos conhecimentos. É assim que se sabe da sua 
composição química, que é variada mas possui também elemen- 
tos comuns. O ferro nativo apresenta-se em todos os hólidos, 
ohegando, as  vêzes, a constitui-los em mais de 90%. Ésse meta1 
pode ainda mostrar-se em estado de súlfuro ou de protbxido, 
em companhia de níquel e cobalto. 

A análise consegue acusar a presença do cromo, magnésio, 
alumínio, estanho, cloro, enxofre, sódio e outros elementos en- 
tre os quais só raramente o carbono. em estado de grafite ou 
de carbonatos. Ora, se tais elementos também se encontram na 
Terra, isso nos leva a admitir a homogeneidade material para 
ambas as categorias de astros. 

Em se tratando da altura por que passam os astrólitos pela 
atmosfera, Comas Solá diz que Denning calculou que êsses as- 
tros entram a 130 quilômetros de altitude. Hoje podemos admi- 
tir entradas mais superiores, fazendo-se restrição quanto à in- 
candescência que deve resultar da pressão atmosférica, ou melhor, 
da resistência do ar em camadas mais densas. Denning diz ainda 
que as estrêlas cadentes fogem da atração telúrica já pelos 90 
km, enquanto outros astrônomos descem tal cota para 50 
km, mínimo suficiente para condicionar a queda do astro. , 
Acima dos 150 km pululam os meteóritgs em louca disparada, 
fora do nosso alcance visual e auditivo sem aparelhos. 

Sendo de volumes diversos e densidades diferentes. está 
claro que os meteóritos têm pesos também diferentes. Pesam 
mais os de estrutura metálica e menos os de estrutura p&trea. 
O pêso e a densidade dos hólidos têm sido argumento que põe 
em díivida a teoria que aponta a origem cometária dêsses cor- 
pos. Pois enquanto os cometas são considerados massas ultra- 
rarefeitas, já os bólidos são mássas compactas. Mas. como já 
vimos, isso não invalida aquela tese, a qual possui muitos argu- 
mentos em seu favor, ainda que se admita que também restos de 
planetóides possam figurar perfeitamente na categoria de es- 
trêlas cadentes. Depois, a condensação e o resfriamento pro- 
gressivos de qualquer massa, como a de um cometa, poderiam 
contribuir para a formação de blocos pesados. 

O bólido que caiu em Madri, no dia 10 de fevereiro de 
1896, partiu-se em aerólitos de 5 a 8 centímetros de diâmetro. 
Em 1863, fragmentou-se sobre Laigle, %rança, um grande as- 
trólito, tendo-se recolhido três mil pedras, nenhuma superior a 
nove quilos. 



Os maiores bólidos até hoje encontrados são os de Bendegó, 
de Santa Luzia (ambos no Brasil), da Groenlândia e do Arizona. 
O bólido de Avanhandava (S. Paulo, Brasil), caído em 1952, é 
pétreo, mede 510 cm, penetrou no solo obliquamente cêrca dc 
um metro e pesa vários quilos. 

A velocidade dos astrólitos tem sido avaliada entre doze e 
setenta e dois quilômetros por segundo. A sua apreciação depen- 
de de se tomar em conta a obliquidade de sua trajetória e de 
sua direção. Quando o meteórito caminha no mesmo sentido que 
a, Terra, parece andar menos. Neste caso, teremos que somar a 
velocidade do nosso planêta a fim de obtermos a velocidade da 
cadente. Mas quando êste corpo passa em sentido contrário, a 
velocidade aparente é maior, uma vez que se encontram soma- 
das as velocidades dos dois astros. 

O rasto das estrêlas fugazes é crepitante, geralmente reto 
e persiste por segundos ou minutos. Numa tarde de julho de 
1952, na hora do crepÚscv.10, em Penápolis (S. Paulo, Brasil), pre- 
senciei a passagem de uma linda estrêla cadente. Ela desceu 
sobre o horizonte, traçando um ângulo quase reto. Apareceu a 

. uns 70 graus de altura e foi deixando um rasto lun~inoso, muito 
longo e bem largo, como se Q astro se fosse decompondo. Ao apro- 
ximar-se do horizonte, quase sobre a silhueta 40 casario, tor- 

, nou-se grande como a Lua e sumiu subitamente. Mas o que se 
me afigurou realmente curioso foi o seu rasto, o qual perdurou 
nos céus de Penápolis por uns dez minutos. O vento soprava de 
noroeste. O rasto foi-se recurvando para sudeste, em sua têrça 
parte inferior, enquanto se alargava e se rarefazia lentamente. 
Aos meus olhos admirados e aos de meus familiares êle tomou a 
forma de um enorme e elegante pescoqo de cisne. Em seguida 
seccionou-se em três partes que se foram dissipando, apagando- 
se e se acomodando de qualquer forma em norso ineio. 

e 

?.O - Chuvas de estrêlas e pontos radiantes. 

Para terminarmos esta dissertação, apenas didática. de 
astronomfia descritiva, diremos mais que os enxames meteóricos 
que constituem o anel tangente à Órbita terrestre giram alguns 
mais próximos e outros mais afastados de nosso planêta. A dis- 
tribuição de tais enxames varia de maneira que o referido anel, 
focalizado pelo Sol, se apresenta com segmentos completamen- 
te vazios, enquanto que noutros trechos há grande saturacão 
meteórica. 



Segundo Wolf, a chuva de estrêlas cadentes do mês de 
agosto leva 105 anos para executar uma revolução sideral. r 

O lugar do céu onde costumam aparecer a s  chuvas de es- 
trêlas, denomina-se ponto radiante. A enorme distância em que 
êsses enxames aparecem provoca uma ilusão ótica pela qual 
temos a impressão que as  estrêlas fugazeç partem, divergente- 
mente, de um mesmo ponto, quando, em verdade, possuem cami- 
nhos paralelos. 

As chuvas de estrêlas, também chamadas lágrimas de 650  
Lourenço ou de outros santos, costumam tomar o nome especí- 
fico da constelação em que se localiza o seu ponto radiante, isto 
é, onde elas aparecem periòdicamente. Um exem~lo .  A chuva 
de 10 de agosto surge na constelação de Perseu, motivo pelo 
qual ela se denomina Persêida. , 

É interessante notar que há enxames cósmicos, isto é, chu- 
vas de estrêlas cadentes, que têm órbitas comuns às  de certos co- 
metas. É o caso, v. g., das Persêidas, a s  quais seguem a traje- 
tória do cometa de TUttle ou de 1868; os enxames de 13 a 14 de 
novembro acompanham a trilha do cometa de 186 e possuem 
seu ponto radiante na  constelação de Leão. 

Bibliogralfia consultada para êste artigo : 

Astronomia - José Comtas Solá. 
M Firmamiento - Luis Rodés 
Parmi les Étoiles - Paul Courdec 



Blblloteca da Santa Casa 

Recentemente, foi inaugurada uma das mais novas biblio- 
tecas desta capital, com o nome de "Biblioteca Dr. Augusto 
Meireles Reis", no Pavilhão Conde de Lara, do Hospital Central 
da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. 

Teve a in ic ia t i i  de sua instalação o Dr. Sinésio Range1 
Pestana, antigo diretor clínico dos hospitais da Irmandade. Por 
~ocasiáo de sua investidura no cargo, realizada em 13 de fevereiro 
de 1927, foi seu primeiro cuidado visitar minuciosamente todos 
os departamentos da Irmandade a fim de verificar quais as neces- 
sidades mais urgentes no terreno da organização científica dos 
seus hospitais e asilos. 

Além de ser preciso ampliar departamentos já existentes mo- 
"dernizando-os e criar serviços novos, viu desde logo a falta que faz 
uma biblioteca especializada para uso dos médicos, estudantes e 
enfermeiros; incluiu por isso, no plano de sua administração, 
entre outros melhoramentos, a instalação da biblioteca. 

A Santa Casa, entretanto, viveu sempre em regime deficitá- 
rio, pois suas parcas rendas não bastavam nem ao menos para a 
despesa ordinária; tudo quanto se pretendesse fazer para me- 
lhorar seu aparelhamento científico, dependeria da obtenção de 
recursos extraordinários, fazendo-se mister apelar-se para o es- 
pírito filantrópico da sociedade de São Paulo, com o qual sempre 
contou a Irmandade e para subvenções do poder púbIico federal, 
estadual e municipal. 

Vencendo mil dificuldades, a Santa Casa pôde construir, em 
menos de vinte anos, durante a gestão do DF. Sinésio Range1 
Pestana, homem dotado de excepcionais qualidades de adminis- 
trador, sete grandes serviços no Hospital Central, todos de real 
necessidade, ficando para o Último lugar a instalação da biblio- 
teca, obra menos urgente e por isso adiável. 



No ano de 1944 resolveu o Dr. Sinésio Rangel Pestana dar 
inicio à instalação dêsse departamento. No estudo da planta para 
a construção do Pavilhão Conde de Lara, ficou resolvido que seu 
Último pavimento seria destinado à biblioteca, nele se incluindo 
um salão para a colocação de estantes para o depósito dos livros, 
u v a  sala para leitura e outra destinada à sede da Sociedade dos 
médicos da Santa Casa e de sua Revista que então pretendia êle 
criar;  esta última, dependência da biblioteca, serviria também 
para conferências e cursos científicos que a Santa Casa deveria 
realizar per" 110 d' icamente. 

O apêlo do ex-diretor clínico foi acolhido com simpatia pe- 
los seus inúmeros e dedicados amigos. O largo prestígio 
social de que sempre gozou aquêle bondoso médico, pro- 
porcionou-lhe a coleta de quase duzentos e cinqiienta mil 
cruzeiros; com êsses recursos, foi concluida a construção d o  
8.' pavimento do bloco em que está instalada a biblioteca e que 
se achava inteiramlente desprovido de qualquer revestimento. Es- 
sas obras foram orçadas em cento e seis mil cruzeiros, sendo ad- 
quiridas as estantes duplas de aço, mesas de trabalho também de 
aço, fichários para os diversos catálogos, fichário Cardex para o 
controle dos periódicos, estantes para obras de referência e para 
revistas recentes, mesas para leitura e todos os impressos neces- 
sários ao regular funcionan~ento da biblioteca. 

O Dr. Sinésio Rangel Pestana assumiu o compromisso com 
a mesa administrativa da Irmandade de dar-lhe uma biblioteca 
sem qualquer Ônus para os cofres da instituirão e de fazer doa- 
ção de sua livraria médica particular que seria o núcleo da Bi- 
blioteca da Santa Casa. E assim fêz, entregando 3.400 volumes 
incluindo separatas, todos muito bem encadernados e dos mais 
variados assuntos científicos. 

Esta biblioteca, que está em adiantada fase de organização, 
tem recebido importantes doações dos amigos daquele ilustre 
médico, verdadeiras raridades, entre elas a notável obra 
de Bourgery e Jacob em 12 volumes muito bem encadernados e 
conservados apesar de terem sido editados em 1831-1844; suas 
lâminas coloridas são verdadeiras obras de arte,  perfeitas em 
seus menores detalhes; existem no Brasil apenas alguns exem- 
plares dêsse famoso trabalho científico. São conhecidos, 
além dos a que referimos, dois exemplares no Rio de Janeiro, 
doação feita pelo Professor emérito da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Brasil, Dv. João Marinho de Azevedo, o criador 
da Escola Brasileira de Oitorrinolaringologia. 



Possui a biblioteca da Santa Casa coleções raras de revistas . 
médicas já desaparecidas, como a Revista Médica de São Paulo, 
cuja publicação cessou em 1914; o Boletim da Sociedade de Me- 
dicina e Cirurgia de São Paulo, desde a fundação da sociedade em 
1895 até os números atuais e muitos outros livros e periódicos 
de grande valor. 

O organizador da Biblioteca da Santa Casa escolheu para 
auxiliá-lo uma bibliotecária do corpo de técnicos da Biblioteca 
Municipal de São Paulo, por indicação da Snra. Dha. Adelfa Ro- 
drigues de Figueiredo, a primeira bibliotecária paulista; apre- 
sentada i mesa administrativa da Irmandade foi aceita e contra- 
tada desde abril de 1952. Sob a direção do Dr. Sinésio Rangel 
Pestana trabalha ativamlente contando para isso com uma dedi- 
cada auxiliar, a fim de completar a catalogação. 

E assim, foi entregue à Irmandade da Santa Casa a Biblioteca 
-do Hospital Central que será franqueada a seus médicos, estu- 
dantes, enfermeiros e ao público interessado em geral. 

Realiza-se afinal o sonho acalentado durante muitos anos 
pelo velho servidor da Santa Casa, Dr. Sinésio Rangel Pestana. 

Espírito abnegado, desprendido e modesto por excelência, presta 
assim homenagem ao nome benemérito do Dr. Augusto Meireles Reis, 
seu companheiro leal de tantos anos nas lides sublimes da bondade em 
que ambos porfiaram dentro dos muros daquele templo onde a dor 
encontra o lenitivo que buscam quantos o procuram. 

/ 



O Homicídio do Destmbargador 
Clbudio Manoel da Costa 

Sr. Presidente. Meus prezados Mestres do Instituto Histó- 
rico e Geográfico de São Paulo. 

Sentimo-nos sobremodo honrados e felizes no dia de hoje, 
efeméride a ser anotada no nosso "curriculum vitae" , e grata me- 
mória essa, comemorativa da nossa presença neste sodalicio, em 
poder ocupar esta alta tribuna, na qualidade de Membro Corres- 
pondente, para tomar posse da nossa cadeira, neste respeitável ce- 
náculo, de grandes e veneráveis tradições da nossa Pátria, a que 
tanto deve a cultura histórica brasileira, nestes seus 58 anos de 
vida ativa, e perfeitamente educativa. 

Debaixo e influenciados pelo seu sagrado lema - Hic do- 
mus haiec Patria est. Quotidie aliquid ad &ceatea~ Hoc facit ut 
hngos durent bene gesta per amos et possmt s e a  posteritate 
fruit. 

Chegamos recentemente do município mineiro de Ponte No- 
va, que se coloca no sudeste do Estado, com inscrição prévia de 
très meses para cumprir essa grata missão, sob êste glorioso teto, 
que nos abriga generosamente, neste instante de justa satisfação 
intelectual, nos dias que vamos vivendo. 

Procedemos diretamente daquelas regiões do antigo e ce- 
lebrado sertão do Guarapiranga, que se coloca também numa 
porção do sudeste de Mínas Gerais, para entrarmos mais direta- 
mente em contacto com os nossos grandes Mestres de São Pau- 
lo, e com êste benéfico e sadio núcleo de civilização da terra pi- 
ratiningana. Nos diversos setores da inteligência brasileira, aqui 
sobejamente representados, temos sabido admirar também a vos- 
sa ,bela Capital, a antiga "Vila de São Paulo do Campo", nas pro- 
ximidades do seu glorioso QUARTO CENTENARIO, de que tan- 



t o  temos o dever de cooperar, de abrilhantar mesmo, com o mais 
legítimo carinho e amor fraterno. 

Originários que somos daquele (opulento rincão mineiro cla 
Zona da Mata, sentimos êsse impulso natural que nos vem da 
alma espontâneamente, como sói dever aconfecer a todos os boili 
patriotas, da nossa Terra de Santa Cruz. 

Aquelas paragens de outrora, da nossa região mais jovem de  
Minas Gerais, de uma porção do Vale do Rio Doce, sub-bacia do 
Rio Piranga, forám traduzidas, em 1897, nos seguintes e expressi- 
vos versos, ainda inéditos, do poeta marianense, Antônio Carlos 
Machado de Magalhães : 

"GRATO RECORDO" 

O vale do Rio D1oce, 
Canaã da Altiva Minas, 
Ostenta na rica flora 
Mil belezas peregrinas : - 

Ali se estendem florestas 
Virgens, belas, seculares, 
Onde as  aves mais se apuram 
Em seus mais ternos cantares; 

Sapopembas, sucupiras, 
Guararemas, guritás, 
Bicuibas, subragis, 
Angelins e Jatobás ; 

Cabriuvas e vinháticos, 
Angicos, cedros, braúnas, 
Camboatás, canjeranas, 
Perobas e cabiúnas ; 

Realçando mais a grandeza, 
Da gameleira do Ipé, 
Amparando entre seus galhos 
0. baunilheiro, o Imbé. 

Por  sobre os troncos musgosos 
Florescem lindas brlomélias, 
Epidendrums, catassetenas, 
Sumarés, oncidiums, lélias. 



Caqa oiide resid;a o Iiicoiifideiite Cláudio lfatioel da Coita.  e111 Ouro Prcto  

"Casa dos Coiito\", c111 Ouro Preto ,  oii<le foi assassiliado o Desenibargador 
Cláudio Maiiocl da Costa 



Quantos idílios de anior 
Ali foram segredados 
A sombra dos arvoredos 
No fundo dêsses cerrados? 

Éstes gigantes den te s ,  
.4h! se pudessetn cantar 
As caçadas perigosas 
Do canguçu, do jaguar!. . . 

Quando o Puri destemido, 
Espreitando a airosa prêsa, 
Desenvolvia prodígios 
De agilidade e destreza! 

Quantas vêzes nessa luta 
Encarniçada e tremenda, 
Seu proprio sangue cevara, 
O instinto da f,era horrenda ? ! . . . 

Quem pode pintar o assombro 
Daquele que, temerário, 
Se anima a drimeira vez , 
Penetrar nesse cenário?. . . 

Que digam Biart e Wells 
Se há cores e expressões, 
Que ao vivo reproduzem 
Suas fundas emoções ! 

Só o gênio que engendrara 
Iracema e Guarani, 
Podia cantar a terra 
Do Aimoré, do Puri! 

- Quem pode. pois, pintar o assombro daquele que, teme- 
rário, se anima a primeira vez penetrar nesse cenário?. . . 
. . . só mesmo aos bandeirantes paulistas cabia vencer aquêles 
imensos cerrados, brenhas intransponíveis de outrora, ou aque- 
las selvas indevassáveis, hoje desaparecidas para sempre! 

Coube, pois, ao homem do planalto meridional do Brasil, ro- 
bustecido nem só pela influencia ecológica do meio de que pro- 
cediam, como pela intrepidez dos seus habitantes plan~ltinos. 



Só a influência do clima torna o homem mais dinâmico, pelas 
substâncias calcáreas de algumas regiões, fortalecendo o &a- 
nismo pelos fosfatos e carbonatos de cálcio, determinando tipos 
antropogênicos mais ativos ou enérgicos, fisiològicamente con- 
siderados. 

E assim foi que pela primeira vez, "romperam os Matos Ge- 
rais, guiando-se pelos cumes de algumas serras que balisavam, 
e lhes serviam como de faróis, pela espessura das matas densís- 
simas que penetravam". 

Em 1693, de que temos noticias, iranspuseram aquelas re- 
giões, na época inóspitas, nem só pela resistência de animais fe- 
rozes, adicionada â combatividade dos antropófagos botocudos, 
o impaludismo ceifador, coube ao bandeirante de Taubaté, Antô- 
nio Rodrigues de Arzão, de distinta linhagem paulista, palmilhar 
aquelas terras, ainda virgens aos homens da época. A frente de 
seus companheiros de ásperas jornadas, por invios sertóes e in- 
transponíveis bocainas, nas florestas até então inexploradas, da 
Bacia do Rio Doce, nas suas diversas regiões, onde lutaram con- 
tra desventuras e agressões, constantes de animais ferozes e 
répteis venenosos, combatidos pelo fototropismo. Sofriam toda 
a sorte de infortúnios e inúmeros flagelos. Se bem podemos 
repetir, esta história, nesta "Casa Bandeirante", propriedade le- 
gítima dos Paulistas. Aquela primeira expedição de Antônio 
Rodrimes de Arzão, comto sabemos. não foi coroada dos êxitos 
desejaudos, forçando-o a regressar pelo Espírito Santo, A sua ci- 
dade natal, depois de ter atravessado o Rio Casca. Todavia, teve 
a virtude de incentivar outras, recuando heroicamente o meri- 
dianb de Tordesilhas, para disseminar o sangue paulista no peri- 
metro geográfico da "Terra do Brasil", segundo expressão feliz 
de Afonso Arinos de Me10 Franco. 

Aquêle feito varonil perpetuou-se na História do Brasil, 
particularmente na História das Bandeiras, como sabemos, eter- 
nizando-se também no poema "VILA RICA", escrito em 1773, 
pelo poeta marianense e inconfidente, Desembargador Cláudio 
Manoel da Costa, por informações colhidas, provàvelmente, de 
Bento Fernandes Furtado de Mendonça, quando diz no referido 
poema que, 

"ARZÁO É: BSTE, É ÉSTE O TEMERARIO, 
"QUE DA CASCA OS SERTOES TE;NTOU PRI- 

MEIRO". 



Sr. Presidente. 

Chegou o momento de chamar a vossa preciosa atenção, 
como de todos aquêles aqui presentes, que nos dão a honra da 
sua presença neste recinto. V,amo-nos ocupar daquele inconii- 
dente, Desembargador e poeta Cláudio Manoel da Costa, mi- 
neiro de nascimento, e filho legítimo de bandeirantes. Foi o 
nosso primeiro historiador e geógrafo, elaborando também a 
"Carta topográfica de Vila Rica". Éste valoroso mineiro, cuja 
memória carece ser sempre exaltada. Precisamos e procuramos 
reabilitá-la, com os documentos da história, e com a colaboração 
das ciências, pois Qáudio Manoel da Costa foi assassinado bàr- 
baramente, num "segrêdo", da hoje " a S A  DfOS CONTOS" na 
antiga Vila Rica, cidade de Ouro Prèto, e não se suicidou, se- 
gundo a versão oficial da época, esposada ainda por alguns histo- 
riadores de  hoje. 

É o que pretendemos, e vamos tentar provar, no decorrer 
desta palestra, com o documentário e auxílio das ciências Gra- 
fológica e da Medicina Legal; pois, estudamos com atenção &te 
problema da História Mineira e hoje estamos convencidos, pela 
análise dos documentos, de que Cláudio fora, realmente, assassi- 
nado na prisão, respeitando, todavia, opinióes contrárias, sem de- 
finitivameltte esposá-las, solicitando mesmo criticas conslruti- 
vas. 

Cláudio Manoel da Costa nasceu na antiga Vila do Carmo, 
hoje cidade de Mariana, aos 5 dias de junho de 1729, e foi batizado 
"A vinte ei nove de Junho de mil e setecentos e vinte e nove, na 
Capela de N. Senhora da  conceição do Sitio da Varge de Itaco- 
lomi desta freguesia de Nossa Senhora da Conceição Matriz da 
"Vila do Carrno", de licença minha baptisou o P.e Manoel da Sil- 
va Lemos, Capelão da Capella do Morro de Matacavallos desta 
freguezia, a Claudio filho de João Gonçalves da Costa, e de sua 
mulher Tereza Ribeiro, desta Freguezia. Foram Padrinhos 
João F ~ Z . ~  de Oliveira e Anna Ribeira da Luz mulher de Victo- 
rino de Barros da freguezia de Guarapiranga, de fls. o assento. 
(assinados): O Vigario Joseph Simões - Manoel de Sylva Le- 
mos". 

Os seus avós chamavam-se, pelo lado paterno, Antônio Gon- 
çalves e Antonia Fernandes, do lugar de Areias, freguesia de São 
Mamede das Talhadas, bispado da cidade de Coimbra, Portugal, 
e pelo lado materno, o Capitão Francisco de Barros Freire e D. 
Isabel Rodrigues de Alvarenga, naturais de São Paulo, descen- 
dentes de famílias muito nobres, e então residentes na freguesia , 



Posiçáo do cadáver d o  Desei i l l~arga~lcr  Cláudio Llanoel da 
Costa, segundo parecer d o  professor Nilton Salcs, hlédico-lc- 
gista do D .F. S .  P . ,  e cateclrático da  ESCOL;\ D E  MEDICIS.-\ 

E CIRCRC;I.\ DO RIO D E  J;\NEIRO 



de N. Senhora de Guarapiranga, comarca de Ribeirão do Car- 
mo, hoje cidade de Mariana. Pondera Alberto Lamego, que com 
êstes. dados verificados, podemos concluir que Cláudio "não pro- 
cedia de ascendentes obscuros " , como escreveu Ramiz Galvão. 

Teve cinco irmãos, de le&timo matrimônio, sendo êle o ter- 
ceiro de sucessão natural. Quatro cursaram a Universidade de 
Coimbra, dêstes dois seguiram a carreira religiosa: - o Padre 
Antônio de Santa Maria dos Mártires, que mais tarde se reco- 
lhera ao Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, e o Padre Frei 
Francisco de Sales de Jesus Maria, no- Colégio da Trindade. O 
segundo na idade, João Antônio da Costa, morreu quando fre- 
quentava a Universidade, os outros acompanharam a família. 

Os seus progenitores, desejando dar-lhe fina educação, man- 
daram o menino Qáudio para o Rio de Janeiro, matriculando-o 
no Colégio dos Jesuítas. Possuidor de grande inteligência, fèz, 
em poucos anos, progressos admiráveis nas línguas latina e 
grega, matemáticas, filosofia, retórica e teologia. Completando 
o Curso de Humanidades, merecera distinções com louvor, pe- 
los seus educadores, com Diploma de Mestre em Artes. 

Aos 20 anos de idade partiu para Portugal, e na expressão 
feliz do seu biógrafo, o Cônego Dr. Fernandes Pinheiro, susten- 
tou Cláudio, na célebre Universidade de Coimbra, a mesma repu- 
tação que levara do  colégio dos Jesuítas. Já com a sua inteli- 
gência bastante cultivada, e acrescida pelo saber jurídico, ao lado* 
também do carinho inato das Musas, datando desta época os 
seus primeiros vôos poéticos, já bem iniciados nos tempos 
de estudante. 

As suas composiç~es eram sobejamlente apreciadas pelos 
doutos, dentre estas o Minúsculo Métrico, o Epicdo, consagra- 
do à memória de Frei Gaspar da hcarnação,  os Números har- 
mônicos, e o Labirinto de Amor, poema publicado em 1753. Ri- 
mas Pastoris, com título de Musa Bucólica, h t i í r i a  Sacra, poe- 
ma ao glorioso Parto de Maria Santíssima, em oitava rima, Ca- 
taneida, poema em 5 cantos e oitava rima, poesias dramáticas que 
foram representadas diversas vêzes em teatros de Vila Rica 
e outras cidades de Minas e Rio de Janeiro. Mafalda Triunfante, 
que foi impressa a empenho do Reverendíssimo Bispo da sua dio- 
cese, a quem é dedicada. O Culto métrico a hua Abbadewp da Con- 
vento de Figueiró. Várias traduções dos dramas do abade Pedro 
Metastásio ; O Artaxerxes, a Dircéa, o Demétrio, o José Reccvnhe 
d o ,  o Sacrifício de Abraão, o Régulo, o Parnaso Acusado. Al- 
guns dêsses dramas, em rim,a solta, outros em prosa, proporcio- 
nados ao teatro português segundo nos informou o erudito e 



saudoso Sr. Alberto Lamego. Em 1768, foi impresso na mes- 
ma cidade de Coimbra, na oficina do Sr. Luís Sêco Ferreira, uni 
volume em S.', 320 páginas e intitulado: - OBRAS DE CLAU- 
DIO MANOEL DA COSTA, chamado Glaucester Satumio. Na 
coleção das Poesias dos melhores poetas portuguêses (Lisboa, 
1809-1811, 3 Vols. em 12), vêm três Odes que lhe são atribuídas. 
Ao que nos consta, aqui no Brasil, foram apenas publicadas as 
suas MEMiÓRIAS HISTÓRICAS DA CAPITANIA DE MINAS 
GERAIS, no jornal "Patriota", do Rio de Janeiro, de 1813, e o seu 
poema "VILA RICA", em Ouro Prêto, em 1839 e em 1@7 a se- 
gunda edição e algumas das sua3 produçóes no "Pariiaso", de Ja- 
nuário Barbosa, no "Florilégio" d e  Varnhagen, na Revista do Ins- 
tituto Histórico (tomo 52) e na "Revista Brasileira" (Ramiz Gal- 
vão), todas reimpressas nos dois volumes das OBRAS POÉTI- 
CAS, precedidas do estudo do Prof. João Ribeiro, da Academia 
de Letras. Parece averiguado não ser êle o CRITILLO das cé- 
lebres "CARTAS CHILENAS". 

Logo após a sua formatura em Coimbra, dedicou-se ao es- 
tudo da lingua italiana, e aprofundou-se na literatura e outro.; 
estudos, sendo admitido mais tarde, com o nome de Glaucester 
Satumio, na muito famosa Academia dos Arcades de Roma. Coni 
as  leituras que fazia de Diante e Petrarca, e com os seus naturais 
pendores pela poesia, foi-lhe fácil escrever sonetos, na língua 

r melodiosa dêsses celebrados poetas. "Boa poesia e boa lingua- 
gem italiana", na expressão de Varnhagen, composições estas 
que se acham nas "Obras Poéticas" editadas em Coimbra em 
1768. 

Depois de cinco anos ausente do Brasil, voltou ao patrio lar, 
inaugurando o seu escritório de advocacia em Vila Rica e na 
cidade de Mariana, simultâneamente. Dedicou-se definitivamente 
à sua profissão, adquirindo desde logo vasta clientela, e conceito 
lionrosíssimo qela proficiência e probidade com que a exercia. 
Portador de grande 'saber jurídico, lhaneza no t rato pessoal, sem- 
pre muito considerado pelos governadores da Capitania, que por 
vêzes recorriam às suas luzes. consultando-o sobre assuntos im- 
portantes, antes mesmo de ser-lhe conferida a nomeação de Se- 
cretário de Govêrno, que obteve do Capitão-General Gomes Frei- 
re de Andrade, portprovisão de 15 de junho de 1762 (Xavier da  
Veiga). Acompanhou neste caráter o gov'ernador Luís Diogo na 
excursão que fêz pelo sul de Minas. Em 1765, deixou o cargo para 
tornar à atividade forense. Decorridos mais ou menos quatro 



anos, voltou novamente a exercer as mesmas funções a convite 
do Conde de Valadares, para deixá-las definitivamente em 1773, 
não mais voltando ao  govêrno, abraçando desta vez a advocacia 
~ermanentemente.  ~ o d a v i a ,  mantinha semme relacóes de cama- 
iadapem com outros ~ a ~ i t ã e s - ~ e n e r a i s .  Lomo l3.'AntÔnio No- 
ronhi  e D. ~ o d r i ~ 8  ~ o s g d e  Meneses, dos quais mereceu muita 
estima e alto aprêço. Dedicou-lhes algumas composições poéticas, 
publicadas na "Revista Brasileira", pelo Dr. Ramiz Galvão. Sem- 
pre cultivou as  boas letras, e è s t ~ d i ~ s o  que era, realizava estudos 
científicos, comentando o "Tratado da riqueza das nações", de 
Adam Smith, ciência então nascente, cabendo-lhe a primazia dês- 
tes estudos em Português. Possuía a melhor biblioteca parti- 
cular, que se conhecia no Vice-Reino, com 388 volumes, e dois 
manuscritos, segundo informa J. Norberto. Os seus sonetos são, 
na expressão do Professor João Ribeiro, dentre a produção que 
nos legou, "a eterna coroa de glória da sua obra literária". As 
suas odes e epístolas justificam a opinião dos que o consideram 
iim dos maiores poetas da nossa língua no tempo em que viveu, 
sendo considerado êmulo de Bocage. 

O seu poema "VILA RICA", ornado de belas descrições, e 
de episódios interessantes, acompanhado de um Fundamento 
histórico, são subsídios de grande valor, no estudo dos primeiros 
tempos da história mineira, e só publicado primitivamente, em 
1813, na revista fluminente "O Patriota". 

A celebre V I U  RICA, naquela época, era como uma neo- 
Arcádia, sede fulgurante da denominada "Escola Mineira". Com 
o culto das letras, tornou-se um centro de aspirações, formàndo 
um núcleo de patriotas, visando a liberdade e a independência 
nacionais. 

O arraial de Ouro Prêto das Minas Gerais tornou-se, em 
pouco tempo, a VILA RICA ambicionada, e mais conhecida 
e desejada em Portugal, do que mesmo o Rio de Janeiro, sede 
do Vice-Reinado, da América Portuguêsa. Conviviam ali poetas 
laureados na maior intimidade, como Cláudio Manoel da Costa 
(Claucester Saturnio), Alvarenga Peixoto (Alceu), Tomás -4ntÔ- 
nio Gonzaga (Dirceu), que se alistavam na primeira linha, e 
Cláudio, talvez com superioridade entre todos, pelos seus sóli- 
dos conhecimentos científicos, Gonzaga, autor de liras inimitá- 
veis, considerava-o um grande mestre. Os poetas da Arcádia 
Ultramarina formam entre as  primeiras personalidades que se 
imortalizaram pela sentença da Alçada de 20 de abril, 2 e 9 de 
maio de 1792. Como a sua irmã de Roma, fundada em 1690, 
e de Lisboa no reinado de D. José I. tinha por fim proteger as  



ciências, a literatura e as  belas artes. Parecendo-nos também que 
foi um centro de agitações revolucionárias, "que teria tomado um 
certo caráter político". 

Aquêles três maiores poetas do Brasil daqueles tempos, 
considerados como chefes da INlCONFIDÊNCIA MINEIRA, "o 
taciturno Vice-Rei viu, neste fato, aviso ou advertência, para se 
acautelar com os poetas da vasta colônia, cuja primeira autorida- 
de era." 

Distintos homens de letras, como Pereira da Silva, Manoel 
de Macedo, Sílvio Romero, Varnhagen, Fernandes Pinheiro, 
Ramiz Galvão, Teixeira de Me10 e alguns outros, grandes nomes 
estrangeiros do porte de Ferdinand Dénis. Ribeyrolles, Inocên- 
cio da Silva, todos reconheciam e exaltavam os grandes e reais 
méritos de Cláudio Rlanoel da Costa, julgando-o como um dos 
mais distintos poetas americanos. Era o Metastásio brasileiro. 

O seu sonêto' a Nize constitui uma preciosa jóia literária, 
n o  entender dos poetas clássicos. Vejamos como é belo: 

Nize. Nize. Onde estás? Aonde espera 
Achar-te uma alma que por ti  suspira, 
Si quando a vista se dilata e gira, 
Tanto mais de encontrar-te desespera! 

Ah!  Si ao menos teu nome ouvir pudera 
Entre esta aura suave que respira! 
Nize, cuido que diz, mas é mentira; 
Nize, cuidei que ouvia, e tal não era. 

Grutas, troncos, penhascos da espessura, 
Si o meu bem, ai a minha alma em vós se esconde, 
Mostrai, mostrai-me a sua  formosura. 

Nem ao  menos o eco me responde! 
Ah ! Como é certa a minha desventura! 
Nize. Nize. Onde estás? Aonde? Aonde? 

Já é sabido que a Academia Real das Ciências de Lisboa o 
recomendou como grande clássico. 

O probo historiador mineiro Xavier da Veiga presume que 
muitas composiçóes inéditas de Cláudio, como importantes tra- 
balhos em prosa, noticiados no "Plutarco Brasileiro", desapare- 
ceram. 



Posição 40 cadáver,  coiiic fci etl- 
coiitrado, seguiido o ".\L-TO OFí-  
CIAL", c versão i1iterl)retativa do 
Dr. .A l r â~~ io  tic LIc-lo Fraiico. (--\r- 

mário. uu prateleira) 

Posiçâo do cadáver, coino te'ria sido eiicoiitrado, 
já e m  rigidez, algumas horas depois de ter  si<lo 
assassiiiado, c t rans~>or tado para a prateleira ou 

armário, coili a fiiialidade siiiiiilati\~a 



Outras das suas composiçóes foram publicadas na "Revista 
Brasileira", em 1895, pelo Dr. Ramiz Galvão, obtidas em nosso vi- 
zinho e limítrofe município de Mariana, com o Dr. Joaquim Viei- 
ra de Andrade, sócio do "Clube Cláudio Manoel da Costa". 

* * *  
Como sabemos, o Desembargador Cláudio Manoel da Costa, 

pela sua inteligência, cultura, possuidor de fortuna pessoal, ex- 
procurador da Coroa em 1769, e duas vêzes Secretário de Govêr- 
no, já de grande renome em Portugal e na Colônia, era a principal 
figura da Capitania, tinha que ser  um inconformado, naquele re- 
gime de força. 

Seria o legislador da Nova República, segundo já se havia 
firmado entre os INCON'FIDlENTES. Tomando parte em todos 
os  planos iniciais do futuro levante, propôs em reunião, para as 
armas da República malograda, o seguinte lema: - "Aut Li- 
bertas, Aut Nih~il" . Todavia, substituído logo depois pelo verso 
virgiliano, por proposta de Alvarenga - "Libertas Quae Sera 
Tamen", da nossa bandeira mineira, Joaquim José da Silva Xa- 
vier - O TIRADENTES - sugeriu o escudo em triângulo, para 
simbolizar as  três pessoas da "Santíssima Trindade". 

Cláudio foi a primeira vítima da cruel "devassa" da &pita- 
nia, por te r  co-participado dos entendimentos preliminares, vi- 
sando as aspirações de Independência e Liberdade do torrão 
natal, sempre aviltado por despótico jugo. E que grande afini- 
dade tinha o seu lema, com o grito do I~piranga - "Independência 
OU Morte" ! 

Cláudio era uma esperança entre os  seus companheiros do 
futuro movimento. Possuía um espírito superior, grande integri- 
dade de caráter, respeitado e acatado mesmo pelos doutos, nem 
só da Capitania, mas ainda da metrópole, como podemos verificar 
n o  processo da "Inconfidência". Confabulou em sua própria 
residência coms alguns conjurados, dominando a todos com 
lhaneza no t rata  pessoal, "ùnicamente pelo espirito, pela 
palavra, pelos sentimentos de grande crente eqi Dleus e pela 
confiança na vitoria pacífica dos princípios". Sempre animado 
pelo ardente desejo de Tiradentes - o Inconfidente de fé sincera 
-, vários assuntos foram aplainados, ora também em casa de Gon- 
zaga, ora na do Tenente-Coronel Freire de Andrade. Motivos di- 
versos eram ventilados e discutidos, como liberdade de comércio 
de diamantes; a criação de uma Universidade, assunto êste que 
ainda rememoramos, em parecer que firmamos o ano passado, a 
propósito do histórico da atual Universidade de Minas Gerais, por  



ocasião da realização do "I Congresso Brasileiro de História cla 
Medicina e Ciências afins". 

A Inconfidência mineira foi, incontest3velmente a primeira 
manifestação de caráter puramente autônomo no Brasil, e Cláudio 
Manoel da Costa, o seu primeiro mártir, como passaremos a de- 
monstrar. 

No dia 6 de junho de 1789, completou - sessenta anos de idade. 
Vira-se Cláudio Manoel da Costa, "ex-abrupto", envolvido na 
célebre devassa, movida contra os Inconfidentes Mineiros, por 
ter participado da nobilíssima aspiração, da Independência da 
nossa terra. 

Na madrugada de 25 de maio de 1789. foi sua casa cercada 
por policiais, sob o comando do Sargento-Mor Pedro Afonso Gal- 
vão de São Martinho, conduzido prêso para a hoje- "CAIÇA DOS 
CONTOS", em Vila Rica, recluso em uma prisão ou "seg-rês 
do", adredemente preparada, as pressas pelo Visconde de Bar- 
bacena. Nesta prisão, dizem os autos, foi interrogado (sic) no 
dia 2 de julho, cujas respostas são humilhantes, não cotldizendo 
com a personalidade de Cláudio. Acusou os amigos íntimos, 11e- 
gou qualquer co-participação no futuro movimento. insinuando 
a culpabilidade dos outros companheiros, inclusive seu colega e 
íntimo amigo, Desembargador Tomaz Antônio Gonzaga. Enfim, 
os têrmos do seu depoimento parece que foram traçados para 
efeitos políticos que iriam ter  repercussão na Capitania. Procurou- 
se denegrir a sua memória. Nós outros, pósteros de Cláudiò, e es- 
tudiosos desapaixonados dêsses assuntos, interessando-nos sò- 
mente pela verdade histórica, podemos dar-lhe a justa e devida 
interpretação, à luz dos documentos encontrados. na "CASA DOS ' 
CONTOS", pelo historiador mineiro, Dr. José Afonso Mendonça 
de Azevedo. Nas inquirições, "por vêzes tambem, os juízes per- 
diam de vista a sua função, e passavam a discutir com os inquiridos, 
replicando, torcendo, sofismando" (Lúcio dos Santos). 

É especialmente interessante o verdadeiro e animado debate 
entre o juiz inquiridor e o réu Desembargador Tomaz Antônio 
Gonzaga (Pag. 517). 

Por muitos anos permanecqu desconhecida a INCONFID'i3N- 
CIA, e os primeiros a escreverem sobre ela ioram dais estran- 
geiros: Robert Southey, a quem tanto devemos, e C'harles Ribey- 
rolles. igualmente. 

Na "Monografia" do Dr. Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcc- 
los, sôbre a Capitania de Minas Gerais, capítulo 12, quando tratou 



das "Pessoas ilustres da Ca~i tan ia" .  referindo-se a sessenta e seis 
personalidades, descreveu, em resumo, as biografias respectivas, 
sendo estranhável, como verificamos, e segundo também pondera 
Xavier da Vleiga, "a omissão, voluntária ao que parece, do nome 
de  Claiidio Manoel da Costa, na resenha em aprêço, nome que cer- 
tamente, e por muitos títulos, deveria figurar ria primeira linha, en- 
t re  os das pessoas ilustres da Capitania n o  período colonial. Dlentre 
os  sessenta e seis citados, alguns eram de pouca projeção". 0' au- 
tor das "Pessoas ilustres da Capitania" era português de nasci- 
mento. Esta circunstância atenua e explica a "iniqüidade injus- 
tificável, de tal omissão notada, no citado número da "Revista 
Brasileira". 

Parece-nos também não ser de Cláudio, a assinatura aposta no 
seu depoimento, constante dos Autoa, segundo se comprova hoje 
em face da ciência grafológica. Estudos feitos pelo nosso eminente 
patrício, Dr. Edgard Simões Correia, a pedido do Dr. José Afonso 
Mendonça de Azevedo, cujas assinaturas são encontradas nos do- 
cumentos da "CASA DOS CONTOS", em Ouro Prêto. trazem-nos 
a convicção de ser apócrifa a assinatura do nosso herói, bastando 
a nós outros fazer esta verificação, mesmo a Ôlho nu, para fi- 
carmos convencidos dessa verdade. É a impressão que todos 
nós temos, quando a examinamos, com as outras autênticas, com- 
parando-as. Merece transcrição aqui, para maior divulgação, o 
reierido documento. 

"Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1943. 
Sr. Dr. José Afonso Mendonça de Azevedo 
Saudações cordiais. 
Venho pela presente desobrigar-me do compromisso assumido 

para com o ilustre patrício e colega, de examinar a assinatura! de 
Cláudio Manoel da Costa, que figura no auto cie declarações atribuí- 
das ao  poeta de ''VILA RICA", assinatura essa reproduzida no 
"Minas Gerais" de 5 de julho de 1924, ao lado de três assinaturas 
autênticas, reproduzidas de documentos encontrados no Arquivo 
da "CASA DOS ICOINTCWS". 

Os elementos materiais que me são oferecidos pelo colega 
não permitem, de modo algum, qualquer conclusão catégorica, não 
só pela impossiibilidade de nele se examinar o traço nos seus por- 
menores, quase sempre reveladores de que há de mais pessoal na 
grafia, como também pela falta de nitidez da gravura. onde se 
notam algumas faltas devidas ao processo técnico nela utilizado. 

Apesar, porém, dessas falhas, é indiscutível nos três exempla- 
res autênticos o cunho enérgico, equilibrado e uniforme do con- 



junto gráfico, qualidadks essas ausentes na assinatura do Auto, ila 
qual o traço é flácido, principalmente no nome "Cláudio" e n a  
sobrenome abreviado "MelJ', e o conjunto desequilibrado e desar- 
mônico, apresentando as maiúsculas daquele nome excessiva ex- 
pansão, dando a impressão de haverem sido desenhadas uma :L 

uma, fato êste que não se verifica nos demais elementbs da 
assinatura. 

A assinatura do Auto apresenta a "Fisionomia" da assinatu- 
ra de (Cláudio Manoel, mas descendo-se aos elementos macroscó- 
picos, apesar de tudo observáveis, saltam aos olhos menos expe- 
rimentados divergências profundas dos hábitos gráficos do 
poeta. 

É assim que 

1.' - os "LL" de Cláudio e de "Mel" são formados de uma 
presilha e, portanto, com movimento sinistrogiro dos traços as- 
cendentes para o descendente; 

2.' - O "T" de "CostaJ' é formado por uma presilha bem 
aberta, com traço perfeitamente caligráfico e a haste descenden- 
te perfeitamente reta;  o corte parece feito com um traço indepen- 
dente e a meio da haste principal; nada disso se verifica no "T" 
autêntico, onde não se nota presilha, onde a haste descendente é 
perfeitamente curva e o corte é produzido por um traço continua- 
do em movimento curvo sinistrogiro e na proximidade da base. 

3.' - O "D" de "1CLAUDIO" é apresilhado, ao passo que o 
autêntico dêsse nome é constituído de um anel aberto e cujo mo- 
vimento de fêcho é constituído para cima e para a esquerda, em 
curva larga, que desce no seu final à altura das minúsculas e com 
acentuada descarga de tinta na parte média, para terminar eni 
traço agudíssitno. 

4.' - A "cetra" ou firma é lançada com traço complexo, 
formando presilhas longas, mas cuidadosamente desenhadas, apa- 
rentemente, produzidas por mais de um movimento, em contraste 
com a "cetra" autêntica, tamlkm complexa, mas mal' desenhada, 
em traços de pouca nitidez, e num só  movimento. 

5.' - O "M" de "MEL" é de pura fantasia, mas deselegan- 
te, e assim, completamente diverso do "M" autêntico, sem qual- 
quer traço de fantasia, simples e elegantemente traçado. 

Em conclusão : - A assinatura de CLAUDlIO MANOEL DA 
CO6T-4, no Auto de declarações, é de autenticidade altamente 
duvidosa, pois que não reproduz a média das suas "constantes" 



gráficas características, o que não se explica pelas falhas possíveis 
da gravura. 

Ignoro qual a data das assinaturas autênticas, as quais po- 
dem ser muito anteriores à data do AUTO, mas não me parece 
que a diferença de momentos nem a idade do poeta, possam jus- 
tificar todas as divergências notadas. Sendo assim, duas são as 
hipóteses, desigualdades prováveis: ou a assinatura do Auto é 
o resultado de uma falsificação por terceiro (simulação) ou de 
uma falsificação pelo próprio Cláudio Manoel (dissimulaç50). 

Contrariando a primeira hipótese - a mais provável - está 
a forma insólita do "M", inadmissível numa simulação de gra- 
fia, a menos que também se a encontre em outras assinaturas do 
poeta, o que não me parece provável. Tudo mais o confirma, até 
posterior exame em condiçóes técnicas. 

Contrariando a ségunda hipótese, - altamente injuriosa - 
temos no próprio "Ri" a diversidade de direção dos movimentos 
com que são feitas as suas hastes, dificilmente explicável no pu- 
nho de CLAUD'IO MANOEL DA COSTA, ainda quando na fa- 
tura da assinatura interviesse a sua vontade. 

Mas só um estudo mais completo e em condições técnicas no 
original ou em reproduções fotográficas, e mediante o confronto 
com assinaturas autênticas em maior número e em datas conhe- 
cidas, poderá ~ e r m i t i r  afirmações. A minha impressão é, porém, 
que a assinatura é falsa. 

Aguardando novas ordens do colega e patrício, sou 

Atte. Ador. e servo. 
(a.) Eligard Simóes Correia". 

Segundo relata o processo, "na manhã de 4 de julho de 
1789, na prisão em que se achava, como conspirador político, em 
Vila Rica, prisão preparada na Casa do Real Contrato de 
entradas, depois chamada CASA DOIS CONTOS, e então pro- 
priedade do contratador João Rodrigues de Macedo, é encontra- 
do morto o Desembargador Cláudio Manoel da Costa. Pendia o 
cadáver de uma liga ou cadarço atado a uma espécie de armário, 
que não haviam removido do lugar, às pressas transformado em 
calabouço, por ordem do Governador Visconde de Barbacena. 
Comparecendo logo o Desembargador Pedro José Araujo de 
Saldanha e o Dr. José Caetano Cesar Maniti, acompanhados de 
um tabelião e do escrivão da Ouvidoria, foi deferido juramento 
aos cirurgiões Caetano José Cardoso e Manoel Fernandes San- 
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tiago, lavrou a justiça auto de corpo de delito e exame, man- 
dando depois sepultar o cadáver em chão profano, sem as for- 
malidades religiosas (!) Dêsse AUTO, consta o seguinte: - 

"ACHOU-SE D E  PÉ, ENCOSTADO A UMA PRATE- 
LEIRA, COM UM JOELHO FIRME EM UM,4 TABUA DE,I,A 
E O BRAÇO DIREITO FAZENDO FÔRÇA EM OUTRA 
TÁBUA, NA QUAL S E  ACHAVA PASSADA EM TORNO 
UMA LIGA DE CADlARCO ENCARNADO, ATADO A DITA 
TÁBUA E A OUTRA PONTA COM UMA LAÇADA E NO WIR-  
REDIIÇO DEITADO AO PEÇCOÇO DIO DITO CADAVER, QUE 
O TINHA ESGANADlO E SUFOCADO, POR LHE HAVER IN- 
TEIRAMENTE IMPEDIDO A RESPIRAGAO. POR EFEITO 
DO GRANDE APERTO QUE LHE FEZ COM A FORCA E 
GRAVIDADE DO CORPO NA PARTE SUPERIOR DlOl LA- 
RINGE, ONDE SE DIVISAVA DO L-&DO DIREITO1 UMA PE- 
QUENA CONTUSA0 QUE MOSTRAVA SER FEITA COM O 
MESMO LAGO QUANDO CORREU; E EXAMINADO MAIS 
TODO O CORPO PEiLOS REFERIDOS CIRURGIÓES, EM 
TODO ELE SE NA0 ACHOU FERIDA, NÓDIOA OlU CONTu- 
SÃO ALGUMA; ASSENTANDO UNIFORMEMENTE QUE A 
MORTE DO REFERIDO DR. I C U U D I O  MANOEL DA COSTA 
Só FORA PROCEDIDA DAQUELE MODO E SUFOiCACÁO, 
ENFORCANDO-SE VOLUNTARIAMENTE POR SUAS MAOlS, 
COlMO DENOTAVA A FIGUIRA E POiSIq-40 EM QUE O DITO 
C A D N E R  SE ACHAVA". (Da "Devassa de Minas Gerais", 
Apenso n.' 4). 

Agora, perguntamos: - Seria em verdade um suicídio, como 
peremptòriamente se afirma no AUTO? Ou, então, seria o caso 
de um assassinato misterioso e atroz, perpetrado "por sugestão" 
ou "ordem superior" ? Essa interrogação também é feita por uni 
dos seus grandes biógrafos, o ilustre e muito saudoso mineiro. 
J. P.  Xavier da Veiga. 

Se é êste um dos pontos ainda não plenamente elucidados 
da nossa história, todavia com os progressos das ciências, pode- 
mos hoje caminhar com mais luzes, em busca da verdade histó- 
rica. As opiniões dos historiadores, e dos mais autorizados biS- 
grafos de Cláudio, muito divergem, como passamos a ver, ci- 
tando-os mais ou menos em ordem cronológica : - 

1) - J. M. P. da Silva, "Biografia de Brasileiros distintos, 
por letras, artes, virtudes", etc. - Rev. do Inst. Hist. Bras., pags, 
535, 536. Tômo 12, Vol. 12-1849 - " . . . preferiu por si mesmo 
&&ar o mundo, a nele sofrer dores e martírios; suicidou-se na 



prisão, poucos dias depois de para ela ter entrado, cerrando o 
pescoço com uma liga, e comprimindo a comunicação do ar para 
os pulmões". 

2) - Joaquim Norberto de Sousa e Silva, "História da Con- 
juração Mineira", (I), 23 de nov. de 1860. " .  . . Aberta a porta, 
umsi cena lúgubre se apresentou aos olhos dos ministros e de sua 
comitiva, Um cadáver pendia de uma espécie de armário, que não 
pudera ser removido daquele segrêdo. Era o Dr. Cláudio Manoel 
da Casta! Lavrou a justiça com as f o d i d a d e s  do estilo o auto 
de corpo de delito e exame, e mandou sepultar o cadáver sem as 
formalidades religiosas e em chão profano. Motivou a notícia 
mil boatos, e ninguém acreditou que a morte do illustre poeta 
fosse voluntária". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

"Declararam infame a memória de Cláudio Manoel da 
Costa. que se matou no cárcere, e infames seus filhas e netos. 
tendo-os, os seus bens, coilfiscados". 

O arrolamento dos bens deixados por Cláudio Manoel da 
Costa, o mucester Saturnio, foram os seguintes : - " . . . espa- 
dim de fiinos lavores, cadeiras estofadas de Damasco, chapéus de 
castor e outro coberto de cetim, camisas de bretanha com fôlhos 
de renda, vestidos completos, ou ternos-casaca, véstia de calções 
de pano carmesim, caseado de ouro, de cobaia verde, com chuva 
de prata, de veludo côr de cereja de sêda branca matizada, de 
belbute amarelo; de ganga bordada de prêto; de pano verde; de 
sarja preta de sêda; de belbute prêto ; de droguete de castor 
prêto; de sêda com bordadura larga ; de cetim cor de rosa ; com 
ramos de ouro e matizes ; de chita abrilhantada ; de sêda preta ; e 
mais um manto de Cavalheiro de Cristo, os casacões, os capotes, 
a bolsa contendo as  oitavas de ouro, as  centenas de volumes de 
velhos praxistas, de filósofos, de poetas clássicos, os autógrafos 
de versões, as próprias imagens dos santos de devoção, cobertas 
com redoma de vidro. E os escravos, as  terras, as  lavras, o ca- 
valo alazão com uma silva na testa, dois castanhos, um dos quais 

(I) - Pensamos não se dever a'izer "História da Conjuração 
Mineira", e sim "História da Inconfidência Mineira", pelo seguinite: - 
No velho Direito Português, no antigo Direito Penal da nação lusa, dizia-se 
inconfidere (termo latino) o ato do indivíduo que cometia o crime de 
alta traição, e faltava aos deveres para com seu monarca. E, por isso, 
a conspiração de Minas chamou-se Inconfidência, pois visava cometer, 
segundo o considerava Portugal, crime de alta traição 5 Pátria. Li,içáo 
esta que aprendemos com o jurista lusitano, professor Marcelo Caetano, 
por ocasião da sua visita a o  Brasil, em Embaixada Especial 



froiltaberto, cinco bêstas arreadas, dúzias de pratos de porcelana 
da fndia, os próprios óculos de advogado, o seu livro de' Horas 
- "tudo com tal minúcia, tal apuro de individualidade que, insen- 
sivelmente, a casa do poeta se nos desenha tal como era há 163 
anos". 

3.' - Dr. Teixeira de Melo, transcreveildo o seguinte artigo 
do Dr. Miguel Antônio Herédia de Sá, redator da "Gazeta de 
Campos", e inserto nessa folha, 11.~76, de 21 de dezembro de 1876: - "Uáudio Manoel, diz o Jh. Herédia, tem sido calunia& pelos 
escritores. Cláudio Manoel não cometeu o crime, como êles di- 
zem, de suicidar-se; sua alma era muito grande e nobre, para pra- 
ticar semelhante w v d .  Cláudio Mahoel foi assassinado na ca- 
deia, sabêmo-lo de fonte b p a  e por testemunho insuspeito". 

"Em companhia d'El-Rei D. João VI, emigrou para o Brasií 
um ilustre e velho fidalgo português, morgado de Sá, cha- 
mado Francisco Joaquim Moreira de Sá. Êsse fidalgo tinha uma 
grande fazenda em Minas, no lugar intitulado Santo Antônio do 
Rio Abaixo. Uma vez chegado ao  Brasil, em vez de, como outros 
muitos, constituir-se pensionista do Rei, tratou de retirar-se para 
lá. Era  muito influente no Paço; parente próximo do Ministro, 
foi altamente recomendado para Minas. Em conseqüência disso 
a sua casa tornou-se ponto de reunião da elite e melhor socie- 
dade mineira. Um dos que mais a freqüentavam, era um cirurgião 
conhecido pela alcunha de Paracatu. Todos o supunham brasi- 
leiro nato; nascera em Portugal. Foi convidado para a Inconfi- 
&&a, não entrou porém na conjuração. Quando Cláudio ManoeI 
apareceu morto, foi incumbido de fazer o auto do corpo de delito. 
Fê-lo conscienciosamente, declarando que Cláudio Manael não se 
tinha suicidado, mas sim que havia sida assassinado. No dia se- 
guinte foi procurado pelo ajudante de ordens do General, o qual 
lhe disse que fizesse ilovo auto do corpo de delito, pois o outro 
havia sido inutilizado por uma criança que lhe derramara em 
cima um tinteiro, e aconselhou-o que o fiizesse por outro teor. 
O Cirurgião Paracatu seguiu o salutar conselho: fez novo auto do  
corpo de delito, declarando que Cláudio Manoel se tinha suici- 
<Iado". "Isto contou Paracatu em confidência ao seu amigo 
Francisco Joaquim Moreira de Sá, em presença da filha do mes- 
1110, senhora respeitabilíssima, tão conhecida quanto venerada em 
Campos. Esta senhora foi quem nos narrou o fato, e, se a me- 
inória não nos trai, também o referiu, e por diversas vêzes, a o  
Sr. Dr. Antônio Secioso Moreira de Sá. - O Sr. Dr. Teixeira de 
Melo, que é de Campos, deve conhecer perfeitamente bem de tra- 



dição o nome venerando da virtuosa falecida Sra. D. Maria do 
Carmo Moreira de Sá, e não pode ignorar que, quando essa se- 
nhora asseveraw um fato era inquestionável, porque pela sua boca 
falava a própria verdade. 

Conseguintemente, acreditamos que dará algum pêso a re- 
velação que acabamos de lhe fazer e com tanto mais razão nutri- 
mos essa crença, quando as circunstâncias da morte de Cláudio 
Manoel, narradas por êstes mesmos que com tanta injustiça o 
acoimam de suicida, levam os homens desprevenidos a suporem 
ter  sido ela antes devida a um assassinato, do que a um suicídio". - 
A êsse valiosíssimo depoimento que trouxe tanta luz para a ques- 
tão, acrescenta o Sr. Dr. Teixeira de Melo: "É na verdade de 
muita ponderação para nós êsse testemunho. Foi sempre distin- 
guida com a maior veneração pelos campistas a digna matrona, 
a quem se refere o Sr.  Dr. Herédia de Sá e que era sua mfie. 

". . . porque não fora êle, Cláudio, interrogado com as fonnali- 
dades da lei, wnm o tinham sido todos os mais, de mo& que fi- 
cou o seu depoimento injurídico, e portanto nulo, como o décla- 
ra o próprio Desembrgador Torres, nas suas informações ao 
Vice-Rei . . . . . . . . "A nossa opinião individual, pois, é que Cláu- 
dio Manoel da Costa fora assassinado, enquanto provas em con- 
trário não vierem demonstrar que estamos em êrro". 

4.O - "Almanaque da Província de Minas Gerais", de 1864, 
o s  seus redatores declaravam que nesse ano ainda havia, eni 
Ouro Preto, muitas pessoas que isso afirmavam por o terem ouvi- 
do  aos coevos de Cláudio, "nos diz ter  sido ela determinada não 
por suicídio, conforme o texto do auto judicial referido, mas por 
assassinato pnemeditado e cometido, de ordem superior, por dois 
soldados que sufocaram o prêso no segrêdo em que fora metido, 
espalhando-se o boato de suicídio". 

5.O - 'Cônego Januário da Cunha Barbosa, no seu "Parnaso 
Brasileiro". escrito de 1829-18310. referindo-se a Cláudio Manoel 
da Costa, diz: - "Ha quem diga que os seus dias foram abrevia- 
dos com violência, porque Cláudio Manoel, em sua opressão, cla- 
mava contra a injustiça, e ameaçava os seus caluniadores; mas 
quem pode penetrar os qrcanos dos seus rancorosos perseguido- 
res, e e m  tempo de tanto horror!". 

6 .O  - Augusto Vitório Alves Sacramento Blake, "Dicioná- 
r i o  Bifbliográfico Brasileiro", Pags. 116, 2 . O  Vol. 1 W  - 



"Cláudio Manoel da Costa..  . uma das vítimas da conjuraçáo 
mineira de Tiradentes,. . . "tornou à profissão de ..idvocrado, donde 
foi arrastado e prêso, como um dos chefes da conspiração. Encon- 
trado morto na prisão, e examinado o seu cadáver, foi declarada 
sua morte como resultado de suicídio por estrangulação, havendo 
entretanto quem st~speitasse que fora êle assassinado. h4ys é 
natural que, sendo preso quando se achava num leito de dores 
com afecção reumática. privado do preciso tratamento e de tudo, 
110 meio de assassinos e salteadores, e aterrado pela devassa já ini- 
ciada. e pelos interrogatórios a que teve de sujeitar-se, o desânimo 
ou o desespêro o levassem ao  suicídio. E nem assim escapou a o  
famigerado acórdáo de 18 de abril de 1792, que declara "infame , 
a siia Memória, infames os seu, fi!hos e netos (! !)  e seus bens 
confiscados para o fisco c cnmaru real". Mais adiante. comparan- 
do os poetas diz ". . . e Cláudio Manoel da Costa suicidou-se no 
cárcere, não se achando com â n b  de suportar os transes do 
processo, e talvez o martírio afrmtoso". 

7.' - Moreira de Azevedo, "Rev. do Inst. His:. Tômo 53 
Sessão solene do 1.O Centenário de Cláudio, 4 de julho de 1889: 
"Velho, alquebrado pelas moléstias e desgostos, aterrado pela 
devassa, iniciada em Minas e pelo interrogatório que teve de res- 
ponder, caiu em desalento. e em hora fatal de deses'pêro, sui- 
cidou-se em 4 de julho de 1789". 

8.' - J. A. Teixeira de Melo - "Estudo sobre Cláudio Ma- 
noel da Costa", in Rev. do Inst. Hist. e Geog. Bras. Sessão solene 
do 1.' Centenário, pags. 46, TÔmo 53, Vol. 81, " .  . . o sonho da 
liberdade levou-o a degradação e a morte ; a posteridade, desa- 
paixonada e serena, reabilita-lhe a memória e reivindica piara 
o mísero inconfidente um lugar de honra na falange gbriosa 
dos poetas da raça latina nesta América do Sul". Sessão solene 
em 4 de - ? - 1889, no Inst. Hiist. e Geog. Bras. 

9 . O  - Fernando Lobo - "Cláudio Manoel da Costa". Em 
sua memória publicada na Rev. do Arq. Puh. Mineiro, páginas 
536 e seguintes, ano 11, Fascículo 3.' julho a setembro, de 1897, 
conclui pelo seu assassinato. "Sobreviveu poucos dias no cárcere 
onde foi encontrado morto". "O ~QVO,  porém, sempre dkscon- 
fiado, nunca acreditou no suicídio, que não foi, e m  sua opinião 
- senão um meio de emcobrir o assassinato". 

10.' - Visconde de Porto Seguro - "História Geral do Bra- 
sil" - 3.a ed. integral, Tômo 4.O, pag. 413, com anotações do  
saudoso Rodolfo Garcia, diz que ' I . .  . Cláudio, já então com 50 
anos de idade feitos, uma só vez interrogado, em 2 de julho de 



1789, acovardou-se excessivamente: atribui a sua desgraça a cas- 
tigo da justiça divina, declarou que pedia perdão ao  Cavernador, 
protestou que não estava em nenhum plano de conspiração, nem 
acreditava nela. O estado porém de alucinação em que se achava 
o seu espírito fêz  avultar o alcance de conversações íntimas que 
tivera com seus amigos, ou revelações que estes lhe haviam feito, 
depois das idéias lançadas pelo Dr. Maciel'e o Tiradentes, e muito 
os veio a comprometer. Dois dias depois, foi encontrado no cár- 
cere, suspendido de um annário, havendo-se mbrcado com uma 
liga". 

11.' - Padre Rafael Galanti - "História do Brasil", 1902, 
Pag. W, Tômo 111. ". . . Dbis dias depois, foi encontrado no cár- 
cere, suspendido de um armário, havendo-se enforcado com uma 
liga". 

12.' - José Pedro Xavier da Veiga - "Cláudio Manoel da 
Costa", in Rev. do "Arquivo Pub. Mineiro", Fas. 2.O, Ano I, abril 
a junho de 1896, pags. 373 e seguintes: - ". . . é-se forçado a re- . 
conhecer, à vista do que fica exposto e relatado acêrca do miste- 
rioso e lúgubre acontecimento, da noite de 3 para 4 de julho de 
1789, em Vila Rica, que - se não há certeza plena da verdade dos 
fatos, se pode mesmo ser admissível a hipótese do suicídio, não 
obstante as  mencionadas circunstâncias e o elemento tradicional 
que a infirmam - o mais provável, quase averiguado, e temos disso 
convicção, é que naquela ominosa noite e na hedioiib masmorra 
em que penava, foi atrozmente assassinado o grade poeta e glo- , 
rios0 inconfidente". 

1 3 . O  - Alberto Lamego - "Mentiras históricas" - Biblio- 
teca Histórica, VI  vol. Pag. 120. ". . . envolvido mais tarde na 
célebre conspiração mineira e prêso em 25 de junho de 1789, no ' 

dia 4 do mês seguinte, apareceu enforcado na prisão, pairando , 
até hoje, em muitos espíritoq a dúvida de se ter ali suicidado ou 
sido morto pelos agentes da justiça com receio das suas amea- 
ças ". 

14.O - Alfrânio de Me10 Franco, "Cláudio Manoel da 
Costa" - Conferência de sócio efetivo do Ins. Hist. e Geog. 
Bras., realizada em 5 de junho de 1!X9 in Rev. do Arq. Pub. NIi- 
neiro, ano XXIII  1929. "A tradição popular, transmitida de ge- 
r a e o  em geração, mantém a crença & que o poeta foi sacrifi- 
cado pela tirania". 

15.O - Lúcio José dos Santos - "A Inconfidência Mineira". 
Dedicou êste seu trabalho à Memória dos Inconfidentes, e à de 
t o  os aquêles que têm sofrido pela causa do povo, datado de 24 7 



C de junho de 1922, memória esta apresentada ao Congresso In- 
ternacional de História da América, diz à página 629, da Rev. do 
Inst. Hist. e Geog. que, ". . . Em hipótese alguma justificarei o 
suicídio. Muitas pessoas houve que não acreditaram na veraci- 
dade do suicídio de Cláudio, inclinando-se a admitir tenha sido 
êle assassinado. Muitas dúvidas pairam ainda sobre êsse lutuoso 
acontecimento. A wssa mnviqáo, porém, certamente muito 
contrária ao nosso desejo, é que o Dr. Cláudb foi efetivamente um 
suicida. Nenhum dos argumentos que têm sido invocados, pode 
abalar êsse nosso modo de ver". 

16.' - Barão do Rio Branco - "História do Brasil" - " 

1930. " . . . 0 s  chefes dessa conjuração foram condenados à morte, 
mas a Rainha De Maria I comutou a pena de degrêdo perpétuo 
na Africa. Cláudio da Costa suicidou=se quando a devassa foi ins- 
taurada no Rio de Janeiro. Uma só execução se efetuou, a do 
Alferes Silva Xavier, O TIRADENTES, cujo nome por êsse fato 
se popularizou no Brasil". 

17.' - João Ribeiro - "História do Brasil (Curso Superior) 
13.a gdição. pag. 386. ". . . Um dos conjurados, Cláudio Manoel 
da Costa, legista e poeta notável, antes de conhecer a sentença, 
suicidara-se na prisão", 1935. 

18.O - Afrânio Peixoto - "História do Brasil" - 1940 - 
Livraria Lello & Irmão. Lê-se à página 150: ". . .No Rio foi 
prêso o Tiradentes. Todos submetidos a processo, embora a ino- 
cência de Gonzaga, foram condenados a destêrro (Ciáudio 
Manoel da Costa suicisiara-se na prisão em Vila Rica) em Afri- 
ca, e o Tiradentes à forca e ao e~~quartejamento". 

19.' - Rocha Pombo - "Histónia do Brasil", 3.' Vol. Pag. 
226 - " . . .mas confiscando-lhes os bens, e declarados' infames 
os filhos e netos, como o foram igualmente os do conspirador 
que com voluntária morte se livrara & cadeia e do castigo (o 
h. Cláudio Manoel da Costa) ". 

20.O - Pedro ~Calmon - "História do Brasil" - 3.O Vol., 
da Biblioteca Pedagógica Brasileira, série 5.a, às pags. ?ll e 
412, descrevendo "O 'CASO DE NIMES", referindo-se a Cláu- 
dio, diz: - "O poeta não defendeu bastante os comparsas ; tam- 
bem não lhes fêz acusações especiais. Tomara-se de vivo terror. 
Em 4 de julho acharam-no morto na prisão de VILA RICA, en- 
forcado na grade do cubículo, com um cadarço, sem deixar papel 
que explicasse o desvario." Em seguida duas notas: - I) O 
depoimento de Cláudio, como disse, falta aos AUTOS DA DE- 





VASSA, publicado pelo Ministério da Educação, do clual, foram 
desentranhados, ignora-se pyr quem. Tiramo-lo ao Prof. João 
Ribeiro, Obras de C. M. da C.,  I., 72, Rio 1903. 11) Vd. doc. 
in J. Ribeiro, ibd. I, 74-6. Teria sido assassinado na p&o? 
Teixeira de Melo, Xavier da Veiga, Rev. do Arq. Pub. Min., 
ano I, fasc. pag. 383, disseram que sim; Me10 Morais, que não. 
Faltam documentos que desmintam a versão oficial, e publicada 
do suicídio, aliás explicado pelo terror que se apossara do poeta 
valetudinário". 

21.O - "História das Américas", Vol. 4.O, Pag. 82. Edição 
Brasileira, dirigida pelo Prof. Pedro Calmon - 1947 - (W. M. 
Jac kson ) . Cláudio Manoel da Costa suicidou-se na prisão". 

22.' - Prof. G. L. de Andrade - "História do Brasil" - 
Para uso das Escolas primárias Brasileiras -- Edição umpliada 
1928, Pag. 142 - ". . .  Com grande magnanimidade tomou 
sobre si, o nobre Tiradentes, toda a culpa de seus companheiros. 
Cláudio se  havia suicidado na prisão, e os outros comprometidos 
foram degredados para os presídios da costa da África". 

23.O - Geraldo Trindade - "Pequeno guia de Ouro Prêto", 
1946 - Tipografia Malta - Rua Tiradentes, 11 - Ouro Prêto 
- (Nota: "O produto da venda dêste "GUIA" é todo desti- 
nado à Santa Casa de Misericórdia de Ouro Prêto)  Pag. 7 - 
"Casas Históricas" - ". .. Na Casa dos Contos esteve prêso o 
inconfidente Cláudio Manoel da Costa que se enforcou ou foi 
enforcado em uma das suas salas". 

24.' - Dr. José Afonso Mendonea de Azevedo - "Do- 
c ~ m e n t o s  do Arquivo da Casa dos Contos" (Copiados e ano-- 
tados) - Opina "pelo assassinato & Cláudio Manoel da Cos- 
ta". 

25.' - Jarbas Sertório de Carvalho - "Livro de Atas do 
Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais", pag. sessenta 
verso, lê- se^ o seguinte : 

"Aos 21 de abril de 1950, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
O Sr. Presidente então franqueia a palavra, tendo dela se uti- 
lizado o sr. Jarbas Sertório de Carvalho, sócio Correspondente 
de Ponte Nova. 

O sr. Jarbas discorreu, em feliz improviso, sobre a persona- 
lidade de Cláudio Manoel da Costa, tratando especialmente do 
mistério que envolve ainda a morte do malogrado inconfidente 
de 1789. 



Em judiciosas considerações do ponto de vista médico-legal, 
defendeu o orador, com fundameptados argumentos, sua deci- 
dida convicção de ter si& o inconfidente Cláudio assassinacFo, 
não passando a versão de suicídio de mera fantasia, talvez en- 
gencbada por interêsses políticas do mommto. Ao terminar, de- 
pois de alegar que, como êsse, muitos outros fatos da tragédia 
de 1789, que reclamam ainda pesquisas e exames detalhados dos 
historiadores, requereu, e foi aprovado, que o INSTITUTO 

, HISTóRICO E GEOGRAFICO DE MINAS GERAIS, em ses- 
são oportuna, programasse uma série de dúvidas, para serem 
devidamente focalizadas e esclarecidas pelos ilustres consó- 
cios". 

(a) - Cel. Herculano Teixeira de. Assunção - Presidente 
(a) - Salomão de Vasconcelos - Secretário Geral. 

26.' - "A Esperança" - Jornalzinho Mensal, do "Grupo 
Escolar Senador Antônio Martins". - Colaboradores : - Todos 
os alunos do Grupo, ano XVIII, Ponte Nova - Minas Gerais - Bra- 
sil, de 30 de abril de 1952, n.' 164, pag. 3. Lê-se o seguinte: - 
"Biografia de Cláudio Manoel da Costa" - O lk. Cláudio Ma- 
noel da Costa nasceu em Mariana em 1729 e faleceu em Ouro 
Prêto no ano de 1789. 

Bacharel em Direito, poeta e escritor, participou com Tira- . 
dentes na Inconfidência Mineira. Seu corpo foi encontra& pen- 
&te de uma trave na p*o. E na parede estava escrito com 
sangue "MORRO ASISASSINADO" . 

Maria C. Magalhães - 3.0 ano". 

27.O - Gustavo Barroso - "O mistério da morte de Cláudio 
i 

Manoel da Costa", diz: - ". . . foi achado morto, afogado no 
cárcere, com uma liga: - consta do apenso 4. "Ao réu Cláudio 
Manoel da Costa, pois que se matou no cárcere, declaram infa- 
me a sua Memória e infames seus filhos e netos, tendo-os, os 
seus bens, por confiscados para o fisco e câmara real". Essa é , 
a palavra oficial : suicídio. A palavra da tradição é assassínio. O 
mistério continua indecifrável" - 1952, in "Cruzeiro". 

28.O - Cesar Cantú - "História Universal "Vol. XVII, Li- 
vro décimo sétimo, Décima sétima época, Calpítulo XVI (Lisboa- 
Imprensa da Viuva Sousa Neves 65, Rua da Atalaria, 67, Pág. 
330, " . . . Cláudio hkmoe1 da Costa suicidou-se na prisão. Tal foi 
o trágico fim da primeira tentativa de emancipação do Brasil". 



Pág. 355 do  mesmo autor : " . . .Cláudio Manoel da Costa acabou 
tristemente. Vendo-se encerrado num cárcere, como vil criminoso, 
êle que tanto gozara a consideração dos seus patrícios, deixou-se 
vencer pelo desespêro, e dorcou-se" (1792). 

29.O - Ferdinand Denis - "Resume de L'histoire du Portu- 
gal e t  du Brésil. ". . .referindo-se que Cláudio Manoel foi encon- 
trado morto em sua prisão acrescenta que "tal morte não a 
atniuiram geralmente a um siJcídS09'. 

3 0 . O  - m r l e s  Ribeyrolles - Le  Brésil Pittoresque" - " . . . 
grand avait été I'emotion du peuple á Ia n o u d e  de cette miart, 
fille de l'ombre, ouvre de h nuít. I1 ne voulait pas m i r e  au suicide 
et d'aucuhs disaiea~t qu'on avait redouté Ia parole de Qaudio, 
I'avocat puissant, et poéte &é". 

31.O - Prof. Carlos a i s  - "Histórias da Terra Mineira" - 
Obra aprovada e adotada pelo Conselho Sup. de Inst. Pub. de M. 
Gerais, pag. 150 ". . .exceto Cláudio Manoel, que se s u i c i h  em 
Vila Rica, na Prisão". 

32.' - Augusto de Lima Junior - "O assassinato de Cláudio 
Manoel" - "Estado de Minas", de 22-4-51. " . . . foi assas- 
sinado e podemos hoje ter a certeza disso". 

Sr. Presidente. 

Depois de termos citado as  diversas opinióes, de historiadores 
nacionais e estrangeiros, biógrafos de Cláudio Manoel da Costa, 
em várias épocas da nossa evolução histórica, que drama pungente 
se teria passado nessa noite sinistra de 3 para 4 de julho de 1789, 
na CASA DOS CONTQS, em Vila Rica? Esta pergunta tam- 
bém já foi feita pelo nosso saudoso mestre mineiro Professor Lú- 
ciÔ dos Santos. Alguns autores acreditam que Cláudio suicidara-se- 
na prisão, outros que fora assassinado, como acabamos de ver na 
longa citação que fizemos de trinta e dois autores que nos foi 
possível consultar. 

Acham alguns que a posição do cadáver não era natural, e que 
portanto houve enforcamento real, ou simulação "post-mortem", 
mas não suicídiio. Que há de verdade naquelas alegaçóes? Respei- 
tamos a opinião de todos aqui citados, neste rosário de 32 con- 
tas, homenageando-lhes também as memórias, daqueles que já se 
foram, e pedimos luzes, mais luzes, aos que convivem conosco, 
e m  'condiçóes, ainda, de proporcionar-nos bons e proveitosos en- 
sinamentos. i 

Que caminho podemos tomar?  Já deixamos expressa a nossa 
opinião, muito pálida aliás, no início dessas nossas consideraçóes. 

i 



Quais as  razões que nos conduziram ao maior exame, além do do- 
cumentário já revisto, nestas páginas, em que procuramos a ver- 
dade histórica? Apelando também para os recursos dos conhe- 
cimentos científicos, ao alcance de todos nós. Pela Grafologia, 
segundo já demonstramos, no "Parecer" luminoso do e m i n e n t ~  
patrício, Dr. Edgard Simóes (Correia, e pela Medicina Legal, iies- 
te  outro "Parecer", do ilustrado Professor, Dr. Nilton Sales, 
médico legista do Departamento Federal de Segurança Públi- 
ca, e Catedrático da Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de 
Janeiro, como apreciaremos, páginas adiante. 

A primeira crítica daquele "AUTO OFICIAL", transcrito i 
página 13 dêste trabalho, foi feita pelo próprio e autorizadc De- 
sembargador José Pedro Machado Torres, Juiz nomeado pelo Vi- 
ce-Rei Luís de Vasconcelos para a devassa de 1789, em Minas Ge- 
rais, o qual depois de falar de outros conjurados, diz o seguinte 
acêrca de Cláudio Mailoel da Costa: - "Anais da Biblioteca Na- 
cional 1.' Vol. pag. 383, escrito do prbprio punho do  Desem1,arga- 
dor Torres: - "O Dr. Cláudio Manoel da Costa era o sujeito em 
casa de quem se tratou de algumas cousas respritantes à subleva- 
ção, uma das quais foi a respeito da bandeira, e algumas deter- 
minações do modo de se reger a República : o sbcio Vigário da Vila 
de São José é quem declara nas perguntas formalmente; o mais 
que há fora disso, são indícios e ditos de ouvido: mas êste réu 
tendo sido principiado a ser perguntado pelo Ouvido: da Vila Ri- 
ca ia declarando algumas cousas. dizendo que as conversações 
eram do que podia fazer-se e não deliberadas que se iizessem, e 
logo se enforcou a si mesmo na prisão, ficando as perguntas in- 

, jurídicas p4. falta de assistência de tabelião, e sem juramento 
quanto a 3.': quando cheguei a Minas já isso tiilha sucedido, e,fiz 
que se acautelasse a respeito clos mais pondo as perguntas jurídi- 
cas e válidas". 

"É extraordinário e notável, observa Xavier da Veiga, que 
exatamente ao auto de pergunta-s de Cláudio - entre tantos do 
inquisitorial processo da Inconfidência - se procedesse sem as 
formalidades legais e assim, no próprio conceito do Juiz da de- 
vassa, ficasse sem valor jurídico ao que, na liipótese, bem se pode 
acrescentar - e também sem valor moral". 

Tudo naquela época, como sabemos, era obscuro, a começai- 
pela opinião ou sentenças dos juízes. I 

Quase que 1150 havia instrução pública ein Minas Gerais, e 
inexistente mesmo em 1776. O Govêrno entendia ser indispensá- 
vel manter o povo na ignorância, para melhor sugar a Colôilia. 





Eram inexistentes a s  vias de comunicação. A via de comunicação 
que ligava a Capital do Vice-Reino e São Paulo a Vila Rica, era 
a mesma utilizada pelos bandeirantes. As prisões arbitrárias eram 
frequentes. As buscas sem motivo. 0 s  chefes de família eram 
tiranizados, cujas esposas ficavam entregues à bocalidade da sol- 
dadesca. A exaustão das minas provocava uma crise de miséria. 
O fisco era violento. A derrama, o aniquilamento da vida da Ca- 
pitania, a escravidão. As draconianas leis do tempo, a ausência 
de liberdade, geraram a Inconfidência. Cláudio Manoel da Costa 
foi assassinado pela tirania. A tradição popular, transmitida de 
época em época, de geração em geração, mantém aquela crença: 
- "Vox populi, vox Dei". 

Refere Afrânio de Me10 Franco, que o Dr. Cristiano Otoni, 
que foi, no Império e na República, Senador pelo Estado de Mi- 
nas, baseando-se na tradição recebida de Jorge Benedito Otoni, 
que por sua vez a haurira do Padre Manoel Rodrigues da Costa, e 
de outros implicados e contemporâneos da Inconfidência, refere o 
Conselheiro Cristiano Otoiii que "Francisco de Andrade, cida- 
dão muito considerado em o u r o  Prêto, onde morreu em idade 
muito avançada, militava no Regimento de Cavalaria de Minas, 
que tinha sua parada em Vila Rica, e fazia parte da guarda da 
prisão no dia 3 de julho de 1789, que precedeu à morte do prêso 
Cláudio Manoel da Costa. Nesse regimento, cuja disciplina e mo- 
ralidade deixaram em Minas a mais honrosa memória, assenta- 
vam praça os filhos das principais famílias da 'Colônia. No dia 3 
de julho de 1789, a guarda fornecida por aquêle destacamento 
modêlo - 'dizia Francisco Ribeiro de Andrade que dela fazia 
parte - fora mandada retirar-se às  6 horas da tarde, sem clu: 
soubesse ou alegasse motivo algum: ficou a prisão entregue a 
soldados de polícia. O mesmo Francisco Ribeiro de Andrade 
acrescentav'a que êle e seus camaradas tinham ficado na crença 
de que a mudança da guarda fora preparativo para a execução 
noturna". Existe nesta Corte, termina o Conselheiro Cristiano 
Otoni, "um neto dd antigo soldado, pessoa a todos os respeitos 
estimável, que ouviu do seu avô o que acabo ue  ilarrar". 

Refere Xavier da Veiga que "O auto publicado pelo sr. D'r. 
Me10 Morais, e antes dêle pelo Sr. Joaquim Norberto (auto de 3 
de julho de 1789 do qual demos em princípio a parte principal), 
prova muito, porque prova o assassinato. Vejamps: - O cadáver, 
diz o documento, se achava em pé, encostado a uma prateleira, 
com um joelho firme a uma tábua dela, com o braço direito fazen- 
do força em outra tábua, no qual estava passado o baraço. que o 
asfixiara". 



"Em pé, porque a prisão da cord*a não tinha altura para que 
o pêso do corpo produzisse o estrangulamento. 01 braço direito 
erguido, fazendo fôrça na tábua e m  que prendera o h p ,  por- 
tanto acima da cabeça. Logo a posição do braço em vertical, em- 
purrando para cima a tábua com o fim de esticar a corda. Colo- 
que-se qualquer pessoa nessa posição e diga em sã consciência se 
antes da asfixia completa, no próprio momento de perder os senti- 
dos, não lhe havia de cair o braço pelo próprio pêso e conservar-se 
inerte ao correr do tronco. Mas o exame do corpo de delito, feito 
horas depois da morte, ainda encontrou o braço direito erguido 
f a z d o  fÔrça,isto é, empurrando para cima a tábua em que es- 
tava prêsoi o baraço! Como se denuncia o crime! Tal documen- 
to foi imlpôsto ao terror de quem o assinou pelos executores da 
alta justiça d'El-Rei. E o despropósito que escreveram, que- 
rendo tornar verossímil o suicidio, foi permitido pela Dlivina Pro- 
vidência para que o atentado compareça, como comparece, pe- 
rante a Justiça da História". 

( 6  A tradição do assassinato, que vem da época da conjuração 
até os nossos dias, não pode oferecer todos os caracteres de cer- 
teza que assinalam a dos fatos históricos ocorridos em grande 
pu'blicidade: - o crime ou o suicídio que fosse, não teve testemu- 
nhas. Entretanto aquela tradição se nos apresenta como a prin- 
cipal das condições de credBbilidade, que é não ser interrompida 
desde os fatos referidos até a época atual". 

Procurando fortalecer a nossa Tese de HOIMICÍD~IO DO DE- 
SEMBARCADOR CLÁUDIIO MANOIEiL DA COSTA, ent revis- 
tamos, em data recente, no Instituto Médico Legal, êste ilus- 
t re cientista brasileiro, Professor Nilton Sales, cujo "Parecer", 
aqui transcrito, palavra por palavra, traz-nos novos e robustos 
conhecimentos científicos, de Medicina Legal, que vem de encon- 
tro a Tese por nós esposada, depois de longo período de meditação 
e estudo, sempre em busca da verdade histórica. 

Eis o "PARECER", datado em carta de 14 de agosto de 
1952 : 

"Sr. Dr. Jarbas Sertório de Carvalho. 

"Atendendo A solicitação de V. S. para expender considera- 
ções médico-legais sobre o auto de corpo de delito do Dr. Cláu- 
dio Manoel da Costa,. abaixo transcrito, apresento o parecer que 
.se segue : - 



AUTO 

.................... "Na manhã de 4 de julho de 1789, na prisão 
em que se achava como conspirador político, 
em Vila Rica, prisão preparada na Casa do 
Real Contrato de entradas, é encontrado 
morto o advogado Dr. Cláudio Manoel da 
Costa. pendia-o cadáver de uma liga ou ca- 
darço atado a uma espécie de armario, que 
não haviam removido do lugar, As pressas 
transformado em calabouço por ordem do 
Governador Visconde de Barbacena. Com- 
parecendo logo o Dlesembargador Pedro 
José de Araújo de Saldanha e o Dlr. José Cae- 
tano César Manitti, acompanhados de um 
tabelião e do escrivão da Ouvidoria, foi de- 
ferido juramento aos Cirurgiões Caetano 
José Cardoso e Manoel Fernandes Santiago, 
lavrou a justiça auto de corpo de delito e 
exame, mandando depois sepultar o cadá- 
ver. 

Dêsse auto consta o seguinte : - ''Achou- 
se de pé, encostado a uma prateleira, com 
um joelho firme em uma tábua dela, e o 
braço direito fazendo força em outra tábua, 
na qual se achava passada em torno uma 
liga de cadarço encarnado, atado a dita tábua, 
e a outra ponta com uma laçada e nó cor- 
rediço deitado ao  pescoço do dito cadáver, 
que o tinha esganado e sufocado, por lhe ha- 
ver inteiramente impedido a respiração por 
efeito do grande apêrto que lhe fêz com 
a força e gravidade do corpo na parte su- 
perior da laringe, onde se divisava do la- 
do d i r e i t ~  uma pequena contusão que mos- 
trava ser feita com o mesmo laço quando 
correu; e examinado mais todo o corpo pe- 
los referidos cirurgiões, em todo êle não 
se achou ferida, nódoa ou contusão algu- 
ma; assentando unif,ormiemente que a 
morte do referido Dr. Cláudio 'Manoel da 



Costa só fora procedida daquele mesmo' la- 
ço e sufocação, enforcando-se voluntària- 
mente por suas mãos, como denotava a figu- 
ra  e posição em que o dito cadáver se acha- 
va." 

PARECER 

"O laudo de corpo de delito. acima transcrito, mesmo que se  
o considere como simples relatório de local de morte violenta, 
deve ser encarado, em que pese aos conhecimentos técnicos da 
época, como exame por demais lacunoso, deficiente e eivado de 
erros até ?obre qilestões de fácil verificação cadavérica. A termi- 
nologia empregada demonstra que os cirurgiões que funciona- 
ram na diligência judicial não possuíam, como seria de desejar, 
nocões a respeito do significado técnico exato dar expressões que 
usaram. 

Assim sendo, verifica-se que os cirurgiões empregavam in- 
distintamente os diagnósticos esganadura, sufocação e enforca= 
rnento como se fossem sinônimos, isto é, como se tivessem o 
mesmo significado em Patologia, quando deviam saber cliie, em- 
bora sejam meios de asfixia mecânica, diferem muito quanto à sua 
etioloqia, isto é, quanto 2 causa jurídica da morte. Enquanto o en- 
forcamento é, na quase totalidade dos casos, meio de siiicídio, a su- 
focação e, principalmente, a esganadura representam modalidades 
do homicídio. Entretanto, nota-se no laudo que os peritos de então 
concluiram como sendo o caso como de mero suicídio, guardando, 
todavia, para si. para as suas conclusões, aparentemente tão se- 
guras, os elementos técnicos que deveriam ter servido de base, 
mas que, infelizmente, não foram assinalados, tornando o relató- 
rio POUCO convincente, com expressões umas evidentemente erra- 
das e dúbias e outras passíveis de interpretação bem diversa da 
aceita. 

Infelizmente na crítica do laudo apresentado, é-se obrigado 
a abandonar a apreciação técnica das expressões enforcamento, 
sufocação e esganadura, por isso que os autores do exame do cor 
po de delito demonstraram desconhecimento absoluto do seu 
real significado em patologia e, conseqüentemente. em Medicina 
Legal, onde a ciência médica é aplicada com o fim de esclarecer a 
Justiça, como, aliás, foi deferido aos cirurgiões nomeados que fo-  
ram por autoridade judicial. 

Abstendo-se de analisar as imprecisas expressões diagnósti- 
cas contidas no laudo, pelo fato acima apontado, resta sòmente a 



possibilidade, menos feliz do que aquela, de se apreciar exclusiva- 
mente o local, em que foi achado o cadáver do Dr. Cláudio Ma- 
noel da Costa, principalmente no que se refere à posição que guar- 
dava o corpo. 

Esta é, portanto, a única parte do laudo que pode ser estuda- 
da, pois representa mera impressão visual e, possivelmente, deve 
a descrição corresponder com fidelidade ao  que foi visto pelos ci- 
rurgiões, embora as  conclusões tiradas não defluam dos dados 
colhidos. 

Pelo que !está descrito no laudo, verifica-se que o corpo es- 
tava de pé, encostado a uma espécie de armário, com um joelho 
firme em uma tábua e o braço direito fazendo força em outra 
tábua, sendo que nesta tábua se achava passada uma liga de ca- 
darço encarnado, atado a dita tábua e com a outra com nó cor- 
rediço e laçada deitada ao pescoço do dito cadáver. 

Tomando-se esta descrição como fiel e exata, pode-se admi- 
tir  que o corpo guardava a posição que está fixada no desenho 
anexo a êste. 

Ora, recompondo-se gráfica e mentalmente a posição do ca- 
dáver, assinalada pelos cirurgiões, surge no espírito do estudioso 
da questão a primeira dúvida. Como poderia ter agido a gravidade, 
em caso de enforcamento como o indicado, por mínima ação que 
tivesse, se o braço direito do cadáver estava fazendo força na tá- 
bua onde justamente estava passada e amarrada a liga de cadar- 
ço, que também formava a laçada constritora no pescoço e que 
assim o deveria aproximar da referida tábua? Pela posição assi- 
nalada no laudo e esquematizada no desenho anexo, o pescoço 
da vítima, no plano em que passava o laço, deveria estar na mesma 
altura da tábua, em que fazia força o braço direito e estava atado 
o cadarço da liga. Alem disso, não se deve esquecer que o cor- 
po estava encostado no armário, com o membro inferior escluerdo 
com o pé apoiado no piso e com o joelho do outro membro inferior 
firme em outra tábua, òbviamente em parte inferior ao armário. 

Se a posição era exatamente esta descrita e se de fato era o 
braço direito o segmento apoiado, torna-se evidente que o antebra- 
ço e a mão correspondente do morto estavam colocados bem para 
dentro do vão das tábuas, ficando assim quase todo o membro su- 
perior sobre a tábua, onde também se amarrava ,o cadarço, posi- 
ção que por si só dava grande apoio de sustentação ao corpo e h- 
pedia que se fizesse sentir a ação da gravidade, necessaria à moda- 
lidade de morte por enforcamento, mesmo que fosse incompleto. 
Para tanto concluir não deve ser omitido que o corpo estava encos- 



tado ao armário e que o joelho direito estava firme em tábua in- 
ferior, o que deveria completar a sustentação do corpo, impedindo 
retezamento do cadarço. 

Causa também estranheza a circunstância de que o cadarço es- 
tivesse atado na tábua justamente em que fazia fòrça o braço direi- 
to da vítima, desde que o enforcamento se dá por ação de gravida- 
de, deslocando-se sempre o Iaço sòbre o tegumento do pescoço, 
nem que seja só na parte correspondente ao nó, de modo a exer- 
cer a constnição na parte sqperior do dito segmento, não de ma- 
neira inteiramente circular, de vez que o laço sempre se afasta 
da pele ao nível do nó. 

Na posição referida no laudo, com o pescoço atado e no mes- 
mo plano da tábua, onde também se apoiava o braço direito, fácil 
é concluir-se que a ação da gravidade necessária à constrição, 
mesmo que fòsse só dos vasos direitos do pescoço, não se poderia 
realizar, pois a posição do corpo a isso se opunha. 

Outra anotação dos cirurgiiies, que desperta atenção, é a re- 
ferente à pequena contusão encontrada no lado direito da parte 
superior da laringe, que foi interpretada como decorrente do )ta- 
<o quando correu. 

Estando a contusão (não se sabe de que tipo), na porção su- 
perior do lado direito da laringe, deve-se concluir que o nó do laço 
deveria estar situado em local oposto, à esquerda do pescoço e 
em plano superior ao da contusão, e nesta hipótese, a cabeça for- 
çosamente teria de estar pendida para a direita. Reproduzindo- 
se no desenho tal posição da cabeça, ao lado dos demais deta- 
lhes, ter-se-à que aceitar que a cabeça também se encontrava en- 
costada na tábua do cadarço, posição um tanto complicada e pouco 
propícia a um enforcamento, tanto mais que as condições locais 
permitiam com facilidade a fixação do laço em plano superior ao 
da cabeça. 

Observação que também desperta interrogação, é a que se re- 
fere i omissão por parte dos cirurgiões de outras lesões que de- 
veriam existir no tegumento do pescoGo da vítima, tratando-se 
no caso de um enforcamento por laço de cadarço de liga, laço 
êste que deveria ser fino, áspero na superfície e um tanto resis- 
tente. 

Não obstante o possível dqsconhecimento por parte dos ci- 
rurgiões da época de expressões exatas e precisas para a descri- 
ção das lesões que se encontram em tal modalidade de morte 
violenta, como é o enforcamento, não é crível que não existissem 
no pescoço do morto, nem o sulco determinado pelo laço, nem 



mesmo uma escoriação ou equimose localizadas por baixo e ao  
longo de um segmento do laço constritor, de vez que se tratava de 
um enforcamento com laço fino. 

No caso, a dar credito à descrição, só foi vista pequena contu- 
são na parte superior direita da laringe, lesão que pouco valor 
tem como elemento característico de enforcamento. 

Ao contrário, a presença de pequena contusão (equimose ou 
escoriação), no local em que foi assinalada, ao lado da ausência 
de outras lesões externas típicas de enforcamento, como sulco 
com equimose e escoriação, incompleto, transversal e ascenden- 
te  da direita para a esquerda, como seria a regra em caso de enfor- 
camento com laço fino e resistente, parece-nos conduzir a admitir 
q ~ i d  a morte, desde que tenha sido violenta, ocorresse não por 
constrição exercida por laço do tipo apresentado. mas por cons- 
trição feita de outra maneira, como por exemplo, por esganadura. 
Deve-se recordai- que esta modalidade de morte citada, não pode 
ser  nunca executada pela própria vítima, pois sendo a constrição 
feita pela mão e dedos e desde que a compressãc fosse suficiente 
para determinar a perda da consciência, haveria relaxamento 
,muscular, não chegando a causar a morte. Além disso, na esgaiia- 
dura as  lesões tegumentares do pescoço podem ser mínimas, ou 
mesmo não se encontrarem, pois, a pressão determinada pelos 
dedos do agressor podem causar sòmente vermelhidão local que 
desaparece com a morte. 

Como apreciação final, convém assinalar.se que a circuns- 
tância de que o corpo não apresentava ferida, nódoa ou contusão 
alguma em nenhuma outra parte, conforme asseveraram os cirur- 
giões, está longe de ser elemento favorável à hipótese de en- 
forcamento, pois é comum que os enforcados, antes da morte, 
nas convulsões que antecedem a esta, se debatam com os mem- 
bros, contraiam os múscuilos da face e com isso atritem a pele - 
de edcontro a paredes, portas, armários e outras peças que se 
enconhem próximas. E no caso em estudo, o corpo estava encos- 
tado a um armário, com arestas bem perto do corpo. 

A - O exame do corpo de delito em causa é um simples e 
imperfeito exame de local de morte violenta, não obstante o in- 
terêsse demonstrado em considerar o caso como de suicídio; 

B - A hipóltese de enforcamento suicida não se acha cabal- 
mente demlonstrada, quer pelo fato de que a posição do corpo as- 



sinalada no laudo não convence de que houvesse agido a gravidade 
suficiente para uma constrição do pescoço, mesmo mínima, quer 
pelas circunstâncias de que as  lesões tegumentares descritas no 
pescoço, não são características de enforcamento com laço cons- 
tri tor fino e resistente como um cadarço, que deveria determinar 
s i~lco estreito, mesmo que fosse de pequena extensão : 

C - A pequena contusão (ecluitnose ou escoriação), assi- 
nalada à direita da parte superior da laringe, poderia ter resulta- 
do da ação de outro elemento de compressão, como, por exem- 
plo, um dedo polegar, como sói acontecer na esganadura. em que, 
na maioria dos casos, os quatro dedos da mão direita do agressor 
comprimem em superfície a ,parte esquerda do pcscoço da ví- 
tima e o dedo polegar direito, mais forte, aperta o lado direito, 
deixando aí uma equimose. 

Rio de Janeiro, 12 de Agosto de 1952. 
(a) Dr. Niltoil Sales, médico-legista do D. F. S. P. 
e catedrático da Escola de Medicina e Cirurgia". 

Acabamos de ler o luminoso "Parecer" do ~ r o f e s s o ;  Nil- 
ton Sales, trazendo-nos poderosos focos auxiliares no esclare- 
cimento da verdade histórica procurada, e encontrada nesta ciên- 
cia que é a Medicina Legal, auxiliar poderosa da Justiça, sem a 
qual não poderíamos interpretar fatos relativos à criminologia. 

De quando em vez, surgem críticas ao "AUTO OFICIAL", 
que constitui objeto do nosso estudo, e procedeiites de respeitá- 
veis historiadores. 

A primeira delas, e granrlemente autorizada, foi a do Desem- 
bargador José Pedro Machado Coelho Torres, juiz nomeado pelo 
Vice-Rei Luís de Vasconcelos, para a devassa de 1789 em Minas 
Gerais considerando o "AUTO" sem valor jurídico, como já vi- 
mos paginas atrás. 

Modernamente temos a dos historiadores J. P. Xavier da 
Veiga, concluindo a sua crítica pelo assassinato; a do Dr. Afrânio 
de Me10 Franco, opinando no mesmo sentido, em erudito estudo, 
já citado neste trabalho. 

Mais recentemente e a nosso pedido, temos o "Parecer" do  
Professor Nilton Sales, esclarecendo magistralmente, com os co- 
nhecimentos apresentados, e vindo ao  encontro à nossa Tese, ro- 
bustecendo-a grandemente, induzindo-nos à maior credibilidade, 
do assassinato do Desembargador Cláudio Manoel da Costa. 

Vamos observando que a verdade histórica surge como um 
imperativo, e baseada hoje também nos conhecimentos cientíii- 



cos proporcionados pela Gafologia e Medicina Legal. Hoje não 
alimentamos mais duvidas, todas dissipadas, pelos motivos que 
acabamos de ver. 

Cláudio Manoel da Costa foi assassinado, na prisão adrede- 
mente preparada, na ''(CASA DOS CONTOS", na antiga VILA 
RICA, em 1789, sendo, pois, o nosso Proto-Mártir. 

Sr. Presidente. 

0 s  nossos agradecimentos sinceros pela atenção com a qual 
tivemos a honra de ser ouvidos. Julgamos ter-20s esforçado em 
busca da verdade histórica, prevalecendo-nos além dò documen- 
tário que ilustra o nosso modesto e despretensioso trabalho, do 
concurso também das ciências grafológicas, e sobretudo da Me- 
dicina Legal, que nos elucidaram pontos cardiais, sempre 2 pro- 
cura da verdade. Não alimentamos dúvidas em poder asseverar 
que Cláudio foi, realmente, assassinado na prisão em que se 
achava. 

Outros não têm sido os nossos objetivos, nas conferências 
programadas por nós, no "Curso de História do Município de 
Ponte Nova", Minas Gerais, que fundamos no dia 10 de dezeni- 
hro de 1947. \ 

Habitamos numa região próxima e limítrofe do teatro 1ú- 
gubre dos acontecimentos da Inconfidência Mineira, mais fácil 
nos foi a pesquisa de documentos, sendo que muitos ainda pre- 
cisam ser vistos. 

As bastas razões aqui trazidas, a êste tribunal de justiça da 
História, pensamos dever concluir que só mãos estranhas po- 
diam ter colocado o cadáver na posição em que foi encontrado, se- 
gundo reza a letra insuspeita do "AUTO OFICIAL". Também a 
tradição sempre aceitou a versão do assassinato. 

Cláudio Manoel da Costa foi, pois, a primeira vítima do ba- 
raço reinol, pela libertação da nossa Pátria. Esta  figura de ta- 
manha estatura moral, jamais poderia ser levada ao suicídio. 
Cláudio foi a personalidade escultura1 do inconfidente-mártir. 

Algumas das idéias relativas ao  homicídio de Cláudio, já fo- 
ram expendidas por nós, no Instituto Histórico e Geográfico de 
Minas Gerais, constando da Ata dos nossos trabalhos, da sessão de 
21 de abril de 1950. 

Não se tratava de um psicopata, tinha o domínio absoluto de 
si próprio, pois, com a sua trajetória gloriosa, de homem perfei- 
tamente equilibrado, em todos os atos da sua vida pública e pri- 
vada, plenas de grande expressão social e política, servida por 



uma robusta inteligência, e valor pessoal. Era,  portanto, portadoi- 
de uma mentalidade sadia, não iria praticar atos de irreflexão, 
não condizentes com o seu passado glorioso. 

Cláudio já havia passado a época biológica que se podia mo- 
dificar. Era  homem de pensamento, portador de grande cultura, 
de lúcida inteligência fervoroso crente em Dleus, se outras ra- 
zões não bastassem, não podia ser maléavel. O "Parecer" do ilus- 
t re  graf0logo brasileiro, Dlr. Edgard Simões Correia, já aqui 
transcrito, e que podemos apreciar mesmo a Ôlho nu, conforme 
está demonstrado naquela ampliação que se acha pregada à 
parede, induz-nos à crença de ser falsa a sua assinatura aposta 
àquele depoimento, pelas razões apresentadas. 

Da vossa generosidade, prezados Mestres Paulistas, pedimos 
o perdão, por esta mal alinhavada resenha, solicitando para a 
mesma crítica construtiva, para este magno assunto da nossã 
História, que aqui viemos debater, com esperanças de levar novos 
e mais judiciosos conhecimentos. 

Sendo a "História uma criação contínua da vida. além do  
documento que aparece todos os dias, alterando o juízo, êsse 
juízo, com o mesmo documento, muda com as gerações, dada a 
sensibilidade diferente das geraçóes sucessivas. . . " "A evoca- 
ção deve ser animada para ser ressurreição", segundo expressão 
muito feliz, do meu sempre 1emJbrado e estimado Mestre Profes- 
sor Afrânio Peixoto. Dai, o dito razoável de historiador contem- 
porâneo, Jacques Bainville : - de vinte. em vinte anos devia-se re- 
escrever a História", ou mais precisamente, no conceito de Vil- 
lemain - "L'histoire est toujours à faim". 

A de Cláudio Manoel da Costa precisa ser revista, por quem 
de maior autoridade do que nós. Se.a história precisa de tempo 
para se depurar, aqui também podemos ter  êste exemplo concreto. 

Nas festas do 1.' Centenário de Cláudio, na sessão solene de 
4 de julho de 1889, no Insbituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
via-se nos degraus do pedestal, forrados de veludo carmesim, uma 
pequena estante dourada, mostrando aberto o volume das obras do 
poeta, e, "Abaixo um escudo alegórico onde, entre rosas de 
fogo, estava representado o suicídio - SCOlRPIO - coroado pelo 
sol da eternidade tendo entre os seus raios a SERPENTE - da 
imortalidade", figura simbólica da prudência e da fertilidade. Eu 
cvsaria pedir hoje, então, e respeitosamente o faço, debaixo dêste 
teto glorioso, a eliminação do - SCORPIO - simbólico, conser- 
vando-se, para rodo o sempre, a SERPENTE ! . . . Quotidie aliquid 
ad diseentem. Hoc facit ut longos dusmt bene gesta per amos 
et possint sera posteritate fruit". 



Se, no rochedo de Niobé, divisamos um símbolo de 
mulher, eternamente a chorar, cantada que foi nos versos 
de Homero, como nas tragédias de Ésquilo nos seu grandes 
dramas, e nos versos de PUblio Ovídio Naso, choraremos 
eternamente, também nós outros, o infortúnio do veneran- 
do ancião mineiro - CLAUDIO MANOEL DA COSTA - que 
transmitiu à posteridade o pensamento de independência re- 
publicana: - 

"AUT LIBERTAS, AUT NIHIL", e .  . . que tanta afinidade 
tem com o grito do Ipiranga - INDEPENDÊNCIA OU MORTE! 

Evoquemos a sua personalidade, neste instante que procura- 
mos a 

''JUSTIGA DE DEUS NA VOZ DA HISTÓRIA" e oremos 
para reabilitação da sua gloriosa Memória, repetindo, com o Con- 
selheiro Tristão Alencar Araripe, esta evocação : - 

Oh! Cláudio Manoel que te tornaste, 
Patriota sincero e denodado, 
Tinfhas de amor o peito dominado, 
Quando a terra nativa tu cantaste. 

Levanta-te da sombra com teu estro, 
Vem cantar do Brasil o novo fado; 
Vem ver povo de irmãos já libertado, 
Senhor do seu porvir, altivo e destro. 

Rompe o sepulcro, nós te suplicamos, 
E surgindo entre nós da eternidade, 
Recebe agora o preito, que te damos. 

Eia ! o sonho teu já é verdade ; 
Na terra do teu berço proclamamos 
O brado atroador da LIBERDADE. 



A Língua Basta 

Jorge Bevtohso Stella 

O POVO BASCO E A SUA LfNG'UA 

Largas têm sido as pesquisas e a discussão em torno do pro- 
blema da origem do povo basco. Sob o ponto de vista antropo- 
lógico, uma velha hipótese afirmava que os bascos eram o 
resíduo de uma antiga raça que permaneceu imune de cruza- 
mentos. Foi isto porém combatido dadas as diferenças que exis- 
tiam entre os bascos franceses e os bascos espanhóis. Em época 
mais recente alguns julgam que eles constituem o comGlexo 
produto final de longa série de cruzamentos étnicos, enquanto 
que outros sustentam serem os bascos uma variação do tipo al- 
pino que permanece em todoA o sueste da França. 

Broca, o criador da antropologia basca, era de opinião que 
os bascos se originavam da Africa. Pruner Bey asseverava que 
pertenciam a um grupo mongólico. Oiutros prendiam-nos à raça 
cromagnon, enquanto que Collignon vê nos bascos uma subes- 
pecie do tipo mediterrâneo, formada por isolamento. Pela esta- 
tura e proporções gerais seria ela mais próxima ao tipo medi- 
terrâneo do que ao alpino. L. Cipriani (1) informa que o antro- 
pólogo basco Arazandi reconhece a origem mista dos bascos e 
admite que êsse povo foi ibero em origem, cruzando-se com os 
fineses e lapóes, principalmente, e com os teutões. A. Cam- 
pión (2) é de parecer que existe uma raça basca e cita de Ara- 
zandi esta opinião: ". . . creo probable, mientras no haya ra- 
zones más serias en contrario, que e1 vasco se ha hecho raza y 
se ha hecho una personalidad como pueblo en e1 país que hoy 

(1) Cipriani L., Inciclopedia Treccani, in loco. 
(2) Campión A., Euskariana : Origenes de1 pueblo Ezlskaldlin. Primera Par- 

te : Testimonios de la Antropologia, Etnografía, E tnologb y Arqueologia, 
Pamplona, 1927, p. 247. 



habita; en una palabra, que es hijo de su país, y por consiguiente, 
este és verdaderamente suyo". (Cmgreso internacional de es- 
tudios vascos en Paris). ( "Euskal - Erria", tomo XLIII) .  

Apraz-nos constatar o seguinte pensamento do DY. Isaac 
Lopez Mendizabal (3) : "O estudo dos restos humanos, mui abun- 
dantes, dos dólmens bascos, chegou à conclusão bem fundada 
e defendida pelo Prof. Arazandi, de que os homens da pré-história, 
que habitaram o país basco, são antepassados dos bascos de hoje, 
tanto pela forma da  cabeça, como pela sua constituição geral". 

O país basco atual, ao qual os seus habitantes, em seu idioma, 
chamam Euskal Erria ou Euzkadi, está situado no ângulo cha- 
mado Golfo de Biscaia, onde, segundo parece, terminamtodos os 
temporais do Atlântico, onde acaba também o Pireneu com as suas 
:numeras rugas, sobre cuja cordilheira, desde tempo imemorial, 
estão os bascos a cavalo, como se costuma dizer descritivamente 
(4). 

O tipo físico dos bascos não atraiu tarito a atenção, quanto 
a originalidade da sua língua. O vascuense é a nota mais pro- 
funda, qualificativa e patente da personalidade basca. Poder-se-ia 
disputar a origem de outros caracteres dêsse povo, mas não o do 
idioma. A êle aplica-se o dito de Dionísio de Halicarnasso, refe- 
rindo-se aos etruscos: Povo cuja língua não a tem nenhum 
outro (5).  

Sôbre a posição do idioma ha.sco fundaram eles mesmos o 
seu únfico nome nacional : de euskara, euskera, etc., "vascuense" , 
formaram Euskaldun: Basco, literalmente "o que tem o 
vascuense" . 

Campión (6) chama bascos ao  grupo humano que falou ou fala 
como língua própria, patrimonial o euskera ou euskara, sem tê-la 
recebido de outro grupo étnico estranho. A divisa fundamental, 
incontestável dos bascos, é o vasconso e constitui um pequeno 
reino linguístico até  hoje independente. Na conclusão de uma 
de suas obras (7) êle afirma que: 1.' existe uma raça basca, 

( 3 )  Isaac Lopez Mendizabal, Breve História de1 Pais ~ a s c o , * ~ u e n o ç  Aires, 
1945, p. 34. 

( 4 )  Isaac Lopez Mendizabal, Breve História de1 País Vasco, Buenos Airt:s, 
1945, p. 10. 

(5) Meillet et Choen, La Langue du Monde, Paris, 1924, p. 305; Azkue 
M .  R., Discursos Leidos ante la Real Acadenzia Espafiola, 1928, p. 25. 

(6) Campión A,, Erukariana, Origenes de1 Pueblo Euskaldún (Iberos, 
Keltas y Bascos) Primeira Parte. Testimonios de lu Antropologia, Etnografia, 
Etnologia y Arqueologia, Pamplona, 1927, p. 2, 3, 4. 

( 7 )  Campión A,, Euskariana, etc., Pamplona, 1927, p. 415 - 416. 



demonstrada por caracteres próprios e especiais que não são 
observados entre aquêles que a cercam ou com os quais tenham 
vivido; 2.' esta raça é substancialmente européia; 3.' existe um 
povo basco, isto é, um agrupamento alienígena que serve de 
núcleo à raça e do qual recebeu a língua, cultura, aspirações ou 
sejam quantos elementos se tornam possíveis de uma vida his- 
tórica em comum; 4.O e o vascuense é um idioma ingênito na 
raça basca, que não foi recebido de nenhuma outra estranha. 

A IMPORTANCIA DAS LÍNGUAS 

Para o glotólogo toda língua é útil. Porém, em certo sen- 
tido, uma é mais importante do que outra, conformeto fim em 
vista. Uma é de valor especial porque serviu de veículo a lar- 
ga literatura, como a sânscrita, que também deu origem aos no- 
vos estudos da filologia comparada; outra porque reconstrói 
uma civilização, como a etrusca ; outra porque, virgem ainda, das 
florestas, falada pelos chamados "primitivos" ; outras por se- 
rem arcaicas ou antiquíssimas, como a etrusca, a susiana, uratia 
e as do ~Cáucaso, chamadas cartwélicas (georgiano, mingrélio, 
laza, etc) (8); outras ainda porque são pré-históricas, como a 
sumeriana e especialmente a basca, chamada também euskera, 
a única das que se falaram na Europa, em tempos pré-históricos, 
que permaneceu a t é  o presente. 

As línguas assemelham-se à s  camadas geológicas da terra, 
sobrepostas umas às  outras, arquivando, como é natural, o pen- 
samento fóssil do homem. Quanto mais antiga é a língua tanto 
mais preciosa. Muitas línguas extinguiram-se, outras jazem se- 
pultadas, aguardando o dia em que a picareta do arqueólogo a s  
traga à luz. Dentre as  extiinbas devem ser mencionadas as  
línguas da Tasmânia, e do número das sepultadas algumas da 
Babilônia. 

Uma e outra, das línguas, deixaram aqui e ali vocábulos sol- 
tos que, por felicidade, chegaram até  o presente através das ge- 
raçóes. São elas de tal valor que se nos afiguram os blocos 
erráticos da geologia. Sabe-se quanto é precioso o estudo de 
vocábulos na questão de afinidade lingüística, porém se o bloco 
errático, examinado pelo geólogo, faculta-lhe, às vêzes, traçar 
a via que êle percorreu, ao destacar-se da rocha a que pertencia, 

(8) hforgan J., La Umanidad Prehistorica, Traduccion de1 Dr. P. Boscii 
Gimpera y de1 Dr. L. Pericot Garcia, Barcelona, 1925, p. 13. 



1 e, pela natureza da sua constituição, demonstra de que bloco 
fazia parte e em que época essa desagregação se efetuou, igual- 
mente uma palavra fóssil pode oferecer ao glotólogo o elemen- 
.to para determinar a que idioma pertencia, qual o rumo seguido 
na emigração do povo e em que época tivera lugar êsse fato. 

A LflWUA W C A  E A PRÉ-HIST6RIA 

A língua basca, idioma da pré-história, não nos legou apenas 
,palavras avulsas, mas o idioma completo. Vieram até o pre- 

sente os pronomes, os  numerais, os substantivos, os verbos, a 
natureza da língua e com o idioma, veio também a alma dos 
bascos. Uma das fontes dessa língua preciosa para a glotologia 
é o próprio povo basco que não muda de *idioma, porque "mudar 
de língua é mudar de alma" (9). Para éle "o idioma basco é 
uma pátria", "é quase uma religião" (10). Convém citar o 
belo conceito do grande bascólogo Campión: "Cada palabra 
euskara que se pierde, se lleva un pedazo de1 alma nacional" (11). 

A língua euskera, uma das mais originais do mundo, é da 
época neolítica e talvez da paleolítiica. O bascófilo Vinson afir- 
mou que ela existia há 20.000 anos mais ou menos. 

A área territorial ocupada pela língua basca, na pré-histó- 
ria, não era a mesma ocupada nos tempos históricos. É digno 
de ser transcrito, a propósito, um longo lance do dr. Isaac Lo- 
pez Mendizabal: "Desde luego es casi unánime e1 sentir de 10s 
investigadores de que 10 que hoy llamamos País Vasco es tan 
só!o una parte de1 espacio que su pueblo ocupó en tierras euro- 
peas. Ahora bien jcuál fué Ia extensión que en aquellos remo- 
tos tiempos pudo haber tenido? No es fácil precisarlo, pero si 
se examina con detalhe la cantidad de nombres t~poním~icos de 
ríos, de montes, de lugares, de aspecto vasco, se llega a la con- 
clusión de que tal vez grandes terrenos de 1a Europa occidental 
eran ocupados por nuestros antepasados. La misma conclusión 
se obtiene a1 estudiar algunas viejas raíces que se hallan en 10s 
idiomas hablados actualmente en toda esa parte : todo 10 cual . 
demuestra fehacientemente que e1 pueblo vasco de hoy es tan 
só10 una pequefia parte de1 gran pueblo vasco antiguo, que ocupó 
desde 10s tiempos más remotos, desde la época de 10s glaciares, 

(9) Campión A., E1 Genio de Nabarra, Buenos Aires, 1942, p. 18. 
(10) Mitxelena E., Viajeros Extranjeros en Vasconia, Buenos Aires, 1942, 

p. 177. 
(11) Campión A,, E1 Euskara, Artigo publicado no periódico "La Paz". 



hace tal vez catorce o dieciiseis mil anos, toda esa parte occi- 
dental de Europa, en la época de1 hombre de1 período neolítico 
y hasta de1 paleolítico, y, según opinión de persona tan compe- 
tente en la materia como e1 Padre José Miguel de Barandiarán, 
casi con seguridad, a1 menos, desde la época de la cultura 
magdaleniense" (12). 

Um dos indícios da extensão dêsse povo, em tempos remo- 
tos, é a riqueza do verbo. O verbo basco ocupa um lugar de 
destaque pela sua originabidade. "O verbo, no dizer de Inchaus- 
pe (13), é a glória e o orgulho da língua vascongada". Afirma 
Ribary (14) que a ciência da linguagem classifica o vascuense 
entre os restos mais preciosos dos tempos antigos por causa da 
construção do seu verbo. 

Podem ser exageradas algumas opiniões sobre o verbo bas- 
co, porém são atenuadas quando se sabe que foram expressas 
em uma época em que se procurava pôr uma certa ordem no 
caos em que se achava o estudo referente ao verbo. O célebre 
Astarloa, por exemplo, que tem méritos especiais, embora cri- 
ticado, dadas algumas das suas teorias, faz estas afirmaçóes, nos 
trechos que seguem : " . . .de modo que llegué á contar en ca- 
da uno de nuestros verbos ochenta mas que Larramendi en la 
voz activa, y otras tantas en la pasiva, resultando e1 total de 
doscientas y seis conjugaciones, todas ellas necesarias para que 
tenga verbo las perfecciones de su destino". "No habia aún re- 
conocido con Ia debida exactitud e1 verbo Bascongado. Fixé e1 
número de las doscientas y seis conjugaciones de é1, por 10s presen- 
tes perfectos de1 modo actual ó indicativo. Faltábame observar 
si era puntual en 10s demas modos y tiempos: queria tambien 
saber si como supo hermosearse con esta inmensa variedad de 
conjugaciones, supo a1 m i s m  paço prescribirnos unas reglas que 
facilitasen su adquisicion, aclarándonos aquel caos de oscurida- 
des que se presentan a1 entendimiento con oir solamente que ca- 
da uno de nuestros verbos ha de tener doscientas y seis dife- 
rentes conjugaciones, con doscientos y seis indicativos, doscien- 
tos y seis imperativos, doscientos y seis subjuntivos, &c. y 
treinta mil novecientas y cincuenta y dos inflexiones persona- 

(12) Isaac L. Mendizabal, Breve Historia de1 País fiasco, Ruenos Aires, 
1945, p. 10. 

(13) Inchauspe Abbé, Le verbe busque, 1858, Paris, p. VII. 
(14) Ribary F., Essai sur la langue basque, tr. par T.  Vinson, Paris, 

1877, p. 27. 



les, y otras tantas participales que tlecesariamente deben resul- 
t a r  para que sean arregladas dichas conjugaciones" (15). 

O grande bascólogo Azkue (16), mais comedido, reportan- 
do-se ao verbo, assevera que são mil e oitocentas e setenta as 
flexoes verbais. Diante do exposto têm razão de ser as  pala- 
vras do Príncipe L. Lucien Bonaparte: "Sòmetlte o vascuense 
na Europa pode jactar-se de possuir, êle só, um verbo tão rico 
em formas lbgicas" (17). 

O bascólogo Isaac Lopez Mendizabal (18). analisando 
a riqueza do verbo e do léxico basco, Eêz sentir que a área do ter- 
ritório basco era muito maior do que a atual. Compreendia os ter- 
ritórios atuais da Espanha, Portugal, França. Itália, Alenlanli:~. 
Inglaterra e talvez outros pontos. Na sua opinião. L I ~ I  povo red!t 
zido nunca teria produzido um verbo e um léxico como o euskera. 
E m  favor da sua tese, com vista ao léxico, apresenta dois têr- 
mos. O primeiro hacha em espanhol, hache francês, axt e axen 
alemão, axe e adze inglês, ascia italiano. O' têrmo acha tem o 
mesmo significado em tôdas essas línguas e não pode ser expli- 
cado senão por meio da raiz basca aitz "pedra". 8 seguildo têr- 
mo é ezpata, espada em espatlhol, epée francês, spade inglês, 
spaten a len~ão ,  spá& .italiano, com sentido de pa, cuja origem é 
basca da raiz aitz, convertida em ez, fenômeno corrente no bas- 
co, assim como Aizkibel deu ezkibel. A ezpata basca é um ins- 
trumento cortante, utilizado tanto na agricultura como na de- 
fesa e daí o fato de se encontrarem em diferentes lugares com 
significados diversos. Na Alemanha e na Inglaterra spade e 
spaten chamam pa, instrumento empregado para virar a terra. 
A explicação de tais palavras sempre será possível lò,' cicamente 
por intermédio da língua basca. 

Defende ainda a opinião de que os bascos foram da Asia, 
não pelo sul, isto é, pelo Mediterrâneo, mas pelo norte, ocupando 
grande parte da Europa ocidental e meridional. 

O aparecimento do homem basco no país data dos remotos 
tempos da era paleolítica e é o portador da chamada cultura 
franco-cantábrica. que se desenvolveu no atual país basco e nas 

(15) De Astarloa P. P., Apologia de Ia len,qua hascnngnd«., Madri, 18ù3, 
p. VIII, XI. 

(16) De Azkue R. M., Morfologia Vasca, Bilbao, 1925, p. 805. 
(17) Eonaparte P. L. L., Langue Busque et Langues Finnoises, Londres, 

1862, p. 21. 
(18) Isaac L. Mendizabal, E1 Idionaa Vasco, idioma principal de la Europa 

pré-histórica, Anuario Almanaque Vasco, 1942-1943, Argentina, p. 49-52. 



extensas regiões ao seu redor. Esta cultura é diferente da que 
se operava, ao  mesmo tempo, em sua vizinhança, a capsiense. A 
pintura rupestre a diferencia sobremaneira. O debuxo da pri- 
meira é naturalista e prima pela ausência de figuras humanas; 
na segunda é estilizado e apresenta figuras de pessoas. &4 di- 
ferença de cultura corresponde a uma diferença de povos que 
vieram de lugares vários. O homem da capsiense provinha da 
Africa e o da cultura franco-cantábri'ca, o basco, procedia do nor- 
te. Assim o basco continuava vivendo no mesmo sítio através 
de outras etapas pré-históricas. 

Giirruchaga (19), em um belo trabalho, sintetizou o que se 
está realizando no substrato do subsolo lingiiístico indo-euro- 
peu. As investigaç6es que estão se realizando no grupo lin- 
guístico indo-europeu vão descobrindo um substrato mais pro- 
fundo, o pre-indo-europeu, que alguns preferem chamar os 
"idiomas neolíticos", falados na época da pedra polida. O bas- 
co não foi submergido peltis ondas das línguas indo-européias 
e assemelha-se i roch,a granítica que af;lora à superfície, no 
meio das capas geológicas de formação mais recente. 

O euskera atual não é porém o único vestígio do solo pri- 
mário e não está tão isolado como possa parecer. No solo da 
Europa afloram outras numerosas provas, embora menos im- 
portantes do que a massa atual do idioma euskera, que mos- 
tram êsse fato. São part-icularmente importantes os nomes to- 
ponímicos antigos, espalhados por todo o continente europeu e 
pelo territbrio norte-aTricano. 

A nova ciência lingüística vai assinalando ésses nomes como 
pertencentes à capa primária submergida. Os pesquisadores vão 
chegando a conclusão de que existiu uma unidade lingüística 
na  Europa, antes da chegada dos indo-europeus. O euskera está 
sendo aproveitado pelos filólogos para projetar luz nesse subs- 
trato pre-indo-europeu. Assim é que a raiz cala, com os seus de- 
rivados gara, cla, etc. altura, declive, abrigo, etc. encontra-se 
difundida na toponímia de toda a Europa, chegando até o norte 
da Lituânia e até o Sahara-Eereber na África. A atenção dos 
estudiosos, com referência á raiz cala, partiu de Calagun-is, nome 
da antiga cidade dos bascos, hoje Glahorra. A palavra com- 
põe-se de Cala-gum e, por ser conhecido em euslcera, o segundo 
elemento guni-giom, roxo, pelado, tornou-se claro o primeiro 
elemento. O mesmo pode ser dito de outras raízes, como cara 

(19) Gurruchaga J., E1 Euskera y e1 Linguage Pre-Indo-Europeu, 
"Eusko-Deya", Buenos Aires, 10 Mayo, 1942. 



pedra, que se encontra nos Pireneus, Alpes, Carpatos e até no 
Cáucaso; ara rio, curso de água; d a  montanha de certa forma. 

O estudioso Henrique de Gandía (20) apresenta provas in- 
teressantes, demonstrandò, com têrmos vários, que o basco foi 
da época pré-histórica e é o Único povo vivo que fala o idioma, 
usado antes dos metais, quando a enxada e o arado eram de 
pedra. 

PALEOLINGUfSTICA BASCA 

A paleontologia é a ciência dos fósseis. Um osso ou um 
dente pode ser elemento para a reconstitui$io do animal, da es- 
pécie a que pertenceu e da época da sua existência. O têrmo 
paleontologia foi também aplicado A glotologia. Assim o valor 
que pode ter um osso ou um dente para a paleontologia é o mes- 
mo que pode ter uma palavra fóssil a glotologia, porque 
pode servir, às vêzes, para determinar afinidades lingüísticas, ci- 
vilizaqáo de um povo e a época em que êle existiu. A paleonto- 
logia lingüística é um ramo da glotologia e, projetando luz sô- 
bre êste campo de estudos, tem dado bons resultados, quando «ti- 
lizada com sabedoria e critério. 

A paleontologia lingüística é a ciência dos sêres linguísticos 
antigos e a expressão "sêres lingiiísticos" equivale a elementos 
gramaticais e lexicais. Ela visa reconstituir as formas arcaicas 
da linguagem (21). 

Como a denominação das coisas pressupõe o seu conhecimen- 
to prévio, a paleontologia lingüística parte do vocabulário para 
as idéias e as coisas. O léxico de um povo é o seu inventário. 
Bsse inventário entesoura o que o povo sabe, sente, e quer: os 
afetos de sua alma, as luzes da sua inteligência, a natureza do 
seu "eu". Servindo-nos dos dados lingüísticos, d,iz o filólogo 
Ribary, será possível determinar, dentro da época, naturalmente 
vaga, por achar-se isenta das comuns averiguações históricas, 
o estado de civilização de tal ou tal povo; poderá informar se 
o povo era nômade no deserto; se era pastor ou agricultor; se 
possuía idéias acêrca do direito e da justiça; se tinha alguns 
instrumentos industriais; quais foram suas relações de família 
e de sociedade (E!) 

(20) De Gandía E. Origenes prearios de1 Pueblo Busco, Buenos Aires, 1943. 
(21) Campión A,, Euskariana. Oriyenes de Pueblo Euskaldún. Segunda, 

Tercera Parte, Pamplona, 1931, p. 124. 
(22) Campión A., Euskariana. Origene de1 Pueblo Ezlskaldún, etc.'p. 109, 

109. 



O idioma como elemento eficaz de investigação histórica, 
na ordem da cultura de um povo, é um fato incontestável. Ja- 
mes Crawfurd, em 1820, comparou os idiomas da família poli- 
nesiana e deduziu dos seus vocábulos que os polinesianos pri- 
mitivos conheciam os elementos da agricultura, trabalhavam o 
ferro e o ouro, vestiam-se de casca de árvores e de plantas téx- 
teis, tinham domesticado a vaca e o boi, etc. (23). 

O método paleontológico deve ser seguido com muita cau- 
tela pelo estudioso para evitar erros graves. É: mister que 
outras disciplinas venham em a u d i o  da lingüística, especial- 
mente a arqueologia. As precauções que devem ser tomadas 
pelo filólogo, na ordem puramente lingüística, são numerosas; 
há de saber demonstrar o parentesco ou afinidade das línguas, 
cujas informações aproveita; conhecer a ordem cronológica de 
sua morfologia, a evolução histórica da sua fonética e a equi- 
valência dos sons de idioma para idioma; ter ciência das trans- 
formações semânticas de seu vocabulário, sua sinonímia e afi- 
nidades definidas ou supostas, etc. 

A. (paleontologia lingüistic~, em resumo, acompanhada da 
arqueologia pré-histórica, usada com tino, é inestimável elemen- 
to  que ii semelhança do telescópio põe a mira em paragens 
onde não chegariam os olhos mais perspicazes (24). 

Seguem exemplos de vocábulos que demonstram o valor 
da paleolingiiistica referente à língua basca. 

PALAVRAS FORMADAS COM A RAIZ P m R A  OU ROCHA 

Foi o cônego Inchauspe, de Bayona, o primeiro a chamar 
a atenção dos estudiosos a respeito dos nomes de instrumentos 
de agricultura e de trabalho, usados pelos bascos, formados 
com a raiz aitz "rocha" ou arri "pedraJJ, para demonstrar que 
os bascos conheceram as épocas líticas da pré-história. Êsses 
nomes sáo: aixkora (= aitz + kora) pedra acima, nome que 
vai bem ao machado com cabo; &o, aiztu, (= aitz + to) pe- 
drinha, aitzur, atxur, enxada, pedra afiada; aizturrak, guraizd ,  
ataziak, tesoura; buztarri, uztarri jugo. 

9 

(23) Campión A., Eimkarianu. Origene de1 Pueblo Euskaldún, etc. p. 123. 

(24) Campión A., Euskariana. Origenes de1 Pueblo Euskaldlin, Segunda, 
Tercera Parte, Pamplona, 1931, p. 127. 



Oltimamente Leo Coti (25) formulou outra lista de têrmos , 
em que aparece o nome da pedra. Ei-la: arpiko de arri pedra e 
piko golpe no trabalho ou de biko de duas (partes) : golpe de pe- 
dra ou cinzel; arraska de arri pedra e aska bebedouro : forrada 

, 

de pedra; arrillobi sepulcro de pedra; azagaya de aitz pedra e 
aga pau : haste; erbii de arri pedra e bil redondo : marco ; erzten 
de aitz pedra e ten alagado (ezten) : furador, sovela ; nãbar de nab 
revolver e arri pedra: relha'de arado;  zapam de z a p  percussão 
e arri pedra: morteiro; arriate de arri pedra e ate porta:  desfi- 
ladeiro, um passo na montanha, porta de pedra nas antigas chc- 
ças circiilares ; aitzkon (azkon) cavilha, flecha ; aitzpii (azpii) pe- 
dra redonda, o prato ; aizto pedra pequena, cutelo pequeno ; aitzur- 
rotz de aitz pedra e urrotz muito agudo: por extensão tridente. 

Mendizabal (26) encontrou o composto aitz em outras pala- 
vras, como em zulakaitz cinzel. Afirma èle que se encontra um 
léxico de mais de vinte palavras em que entra o elemento aitz e 
talvez não haja idioma que possa apresentar um vocabiilário tão 
interessante quanto significativo. 

NOMES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS DA ÉPOCA NEOLÍTICA 
Os homens da época paleolítica não conheceram animal do- 

méstico algum. Sòmente os neolíticos os conheceram. Êstes 
domesticaram seis animais: o cão, o boi, a cabra, o carneiro, o 
porco e o cavalo (27). 

1. O cão. Há três palavras em basco para designar êste 
animal: or, zakur, potw. A palavra or (hor) tem o significado 
de mastim que o gipuzkoano diz artzanor, literalmente "cão do 
pastor". O têrmo zakur significa o ladrador. Supõe-se que or 
seja resultante de zakur, o que não é. aceitável. Pelo contrário, 
parece ser nome independente e mais antigo, aplicado talvez a 
outro animal congênere do cão. Se esta suposição fosse exata, 
supor-se-ia que zakur em vez de nome formado por derivação, o 
seria por composição: zaunk-or ou seja "animal de latido", 
animal que ladra. 

2. O boi. O nome dêste animal é 3 de que provêm itandi, 
itegun "geira" , itzarkin "instrumento de lavoura". Atualmen- 
te idi significa boi. Pensa-se que anteriormente significasse 

(25) De Gandía E., Orígenes Prearios de1 Pzleblo Vasro, Buenos Aires, 
1945, p. 135. 

(26) Isaac L. Mendizabal, E1 Idioma Vasco, idioma Principal de la Europu 
prehistórica, Annuario Almanaque Vasco, 1942 - 1943, Argentina. 

(27) Campión A,, Euskariana. Orígenes de1 Pueblo E~skaldún,  Segunda, 
Tercera Parte, Pamplona, 1931, p. 162-191. 



touro. Astarloa explica a etimologia de idi por idun, pescoço, 
idcndi O fiescoçudo. 

3. A cabra. Em basco êste animal chama-se ahuntz, 
auntz, aunts; o cabrito montês aker, animal cujo conhecimento 
e domesticação precedeu a do carneiro; o cabrito antxume, aums, 
ahurne, ahuííi, ahuíí, bitika, bitiiia; a cabrita auntztxo, humerri. 
Moguel dá a aker=adaroker a etimologia de "chifre torcido". 
E m  labortano humerri significa "cordeiro" e no baixo navarro 
a "cria da vaca". a "ovelha" a "cabra". Talvez a sua primeira 
acepcão tivesse sido a genérica de "cria recém-nascida", "cria 
nova". 

4. O nome do carneiro varia segundo os dialetos, porém a 
maior parte dos nomes reduz-se a um mesmo tipo: ari, aari, &ri, 
aharzatz, ahatzatz. Nicoleta enriqueceu a série com uma forma 
que tem aspecto arcaico arki. Há outros nomes bascos do car- 
neiro : marro e nome adverbial marraka '(balido", marruma "ru- 
gido", marm "uivos". A ovelha chama-se ard;, ahara. Como 
sufixos derivativos ti, di, indicam abundância. Supõe-se também 
que di fosse partícula demonstrativa. O nome da ovelha ter-se-ia 
derivado daquele que tem o carneiro, porém adicionando-se uma 
nota diminutiva, não sòmente em referência ao  tamanho, mas 
também à força ou vigor. 

O cordeiro recebeu vários nomes: arkume, atxuri, bildts, 
umem. E m  arkume figuram O radical e kume "cria", assim 
como em atxuri o mesmo ar e provavelmente o adjetivo txuri 
"branco". A etimologia mais provável de bildots é bildurtsu 
<' medroso, tímido". 

5. Muitos são os nomes dados ao  porco: urde, txani, texer- 
ri, apo, apate, perreta, aketz, herautx, ardots, "varrão". Em 
labortano ordots significa "porco castrado" e no baixo navarro 
"leitáozinho". Urde é anterior a txerri. Com aquêle nome é 
.formado basurde "javali", literalmente "porco do monte". 

6. O nome do cavalo é zaldi, zamari. O cavalinho monta- 
nhês é mosal, moishal, de época antiga. A égua é chamada bigor, 
behor, beor. Uma das significações de zamari é "bêsta de car- 
ga" ,  "bêsta que leva carga ao  ombro". Zama significa "carga", 
"feixe de trigo, de lenha", etc. Zaanari = zama-ari significa "o 
que leva a carga". O leite é designado por esne, ezne, talvez 
palavra afim a ezti "mel". O queijÒ denomina-se gaztai, gazta, 
gasna. Dêste nome deriva-se o do soro ganiri, gazur, literal- 
mente "água do queijo" ; o do requeijão gaztanbera, literalmente 
'L queijo branco, denominado também mami "miolo", "medula", 
palavra cujo sentido genérico é de cousa macia, polpa e medula. 



A nata denomina-se guena, de goi-na "o de cima", b i k d  
< < 

C O U S ~  excelente", "cousa escolhida", subentendendo a palavra 
esne, como em eznore "natinha", de enelore "flor do leite". 
Ordenhar jautzi, jatzi, jetzi, identifica-se com jatsi, jatxi baixar. 
Ubre tem o nome estranho de errape, sendo pe "baixo". A aná- 
lise da palavra tem o sentido de "debaixo de erra". Não se sabe 
porém ao certo o que ~ignifica erra. Talvez seja um sinônimo de 
saibel "ventre". H á  ertze, erse e erste "intestino". 

ARQUIVO E HISTóRIA DA LÍNGUA BASCA 

-4 língua euskera é a -alma do povo basco, que a conserva 
corno sendo a pátria, a sua religião. Essa língua originalíssima 
é da pré-história, de cêrca de 20,QW anos. Como todos os idio- 
mas também ela evolui. H á  línguas que, dada a sua natureza, 
evoluem mais do que outras. O eusikera é um idioma que resiste 
a força da evolução. 0 s  bascos neolíticos, observa Campión (28), 
não pronunciavam como hoje a sua língua, porém as palavras 
bascas atuais são a representação genuína das formas arcaicas 
sem terem sido desnaturalizadas pelo influxo de vocábulos es- 
trangeiros. No vascuense, como no magiaro e em outros idio- 
mas do grupo uralo-altaico, tem-se observado certa idiossincra- 
sia antisséptica que retarda muito a deformação grave do léxico, 
fenômeno êsse devido provàvelmente ao núcleo significativo que 
goza de defesa armada pelos suf.ixos e prefixos gramaticais. 

Luchaire (29) reunindo uma coleção de nomes tirados de do- 
cumentos, pertencentes aos séculos X, XI e XII, escreve: "É 
sumamente importante, sob diversos pontos de vista, deixar con- 
signado que várias formas lexicais usuais, permaneceram, por 
assim dizer, inalteradas desde o fim do século X e que os co- 
pistas de então já as escreviam como são escritas no presente. 
Isto, se não me engano, resulta com evidência da nomenclatura, 
objeto do presente artigo. Salvo algumas diferenças ortográfi- 
cas insignificantes, o estàdo da língua, no que se refere ao  léxico, 
não mudou desde oito séculos". 

No ano 1530, Marineo Siculo escreveu 50 palavras do dia- 
leto biscaino. Estas 50 palavras são intactas sem um til de mais 
ou de menos (30). 

(28) Campión A,, Ezukariana. Tercera Parte. Testin?onios de Ia Lingüís- 
tica (primer volumen), Pamplona, 1931, p. 141. 

(29) Luchaire. Acerca de 10s notfibres proprios baskos. 
(30 )  Cejador J. y Frauca, Embriogenia de1 Lcngzrage, Madrid, 1904, p. 563. 



O estudo histórico do idioma basco pode ser empreendido 
por meio das fontes orais e manuscritas e pelas obras impressas. 

este estudo é empreendido por meio dos nomes toponími- 
cos, contidos nas obras dos geógrafos e historiadores clássicos; 
de  vocábulos, toponímicos que se colhem nas lápides latinas; 
lemas e legendas heráldicas do século XVI ou anterior a essa 
época; vocábulos soltos que se encontram em documentos me- 
dievais de todo o gênero, como sejam crônicas, instrumentos 
públicos ou privados, doações, contas, etc.; o breve vocabulário 
do h k x  ~ m p r o d e k u s  do século XII; estrofes, cantares, co- 
pia, cantar funerário, endechas, epitáfio, distico, palavras de 
diálogo, etc.. 

Por ser de valor especial, segue o que pode ser chamado "o 
primeiro vocabulário euskerico" (31), aparecido no Codex Com- 
postellanus do século XII ou o Liber Miraculis Sancti Jacobi. no - 

O qual o peregrino francês Aymeric Picaud, ao passar p e b  pais 
basco, assinalou e cuja publicação deve-se ao P. Fita e a Vinson: 

Texto de Picaud 
urcia 
Andrea Maria 
orgui 
ardum 
aragi 
arraign 
echea 
ianoa 
andrea 
elicera 
belatera 
gari 
urilk 
erregia 
aucona 
lavarca 
saia 

Euskera atual 
ortzea ? 
AQrea Maria 
ogi 
ardo 
aragi 
arrain 
etxea 
iauna 
andrea 
elizera 
bereterra 
gari 
urik 
erregia 

abarka 

Tradução de Picaud 
Deus 
a Senhora Maria 
pão 
vinho 
vianda, carne 
pescado 
a casa 
o senhor 
a senhora 
a igreja 
presbítero 
trigo 
água 
o rei 
dardo 
abarca 
capa (32) 

Essa relação escrita por Picaud, mais ou menos em 1124, mos- 
t r a  que as palavras subsistem na atualidade. 

(31) Isaac L. Mendizabal, Breve Historia de1 País Vasco, Buenos Aires, 
1945, p. 123. 

(32) Mitxelena E., Viajeros Ertrangeros en Vasconia, Buenos Aires, 1942, 
p. 139. 



Sòmente depois da invenção da in~prensa é cjue a língua bas- 
ca foi realmente fixada por escrito. 

O primeiro trabalho impresso foi o breve glossário que Lúcio 
Marineo Siculo inseriu na sua obra De las cosas memorables de 
Espaíía (Alcalá de Henares, 1530) ; ediyáo latina Opus de r&us 
Hispaniae memúrabilibus (Alcalá de Henares, 1533). Êsse breve 
glossário, de que já se fêz referência, parece do presente. Nenhum 
dos seus têrmos é desconhecido. 

E m  segundo lugar vem o discurso de Pailtagruel (cap. IX (10 
livro 11. edição de F. Justi, Lyon, 1542). 

Vinson publicou um belo artigo a respeito de Rabelais y la 
lengua bascongada que, além de outros pormenores interessanteç, 
contém o texto original do discurso e u m  aceitável restituição 
do mesmo levada a efeito por Archu (33). 

6 E m  terceiro lugar surgem as poesias do sacerdote Bernar- 
do Echepare, pároco de Eiheralarre na Baixa Navarra, Linguae 
Vasconum Primitivae, B,ordéus, 1545. Essas poesias, publicadas 
na obra citada, são compree~ldidas hoje sem grandes dificuldades 
pelos bascos da França, mesmo desprovidos de cultura literá- 
ria. Nelas o autor expressa a sua satisfação porque o euskera, 
que havia sido menosprezado. fora apresentado em letra de fôr- 
ma e subiria acima de todos os idiomas. 

E m  quarto lugar é publicada a Doctrina Cristiana, em cas- 
telhano e vascuense, de Sancho de Elso, I'amplona, 1561. 

E m  quinto lugar deve ser citada a famosa obra Jesus Chríst 
iaunaren testamentu barria, com 568 páginas, traduzida pelo 
pastor evangélico João de Lizarraga ou Leizarraga, por ordem 
da huguenote rainha de Navarra Joana Albret (impressa em Ro- 
chela. 1571). Dêste livro raríssimo sòmente existem treze exern- 
plares em todo o mundo (34). É do mesmo autor o Kalendrera 
e o A B C edo Christiga (Rochela 1571). Destas obras existe 
uma edição de 1900, publicada em Strasburgo pelo pastor evan- 
gélico Th. Linschmann e por H. Schuchardt, conteildo uma im- 
portante introdução de autoria dêste último bascófilo de  fama. 

A preciosidade do Novo Testamento de Lizarraga está no  
fato de ser um documento histórico para o estudo do euskera. 

Além dos autores apresentados, muitos concorreram para 
o desenvolvimento do estudo da língua, entre os quais são men- 

(33) Hovelacque et Vinson, Études de Linguistique et d'Ethnografie, Paris, 
1878, p. 227. 

(34) Vinson J., Essai d'une Bibliographie de lu Langzbe Busque, Paris, p. 0- 



cionadoç Manuel de Larramendi, autor de "Arte de la Leilgtia 
Bascongada" , chamada também "E1 Imposible Vencido", Sala- 
manca, 1729. Foi ê l c  o primeiro a entrar nas investigações do 
euskera, foi o criador da gramática e o fundador da euskarolo- 
gia (35). Pablo Pedro de Astarloa, a quem se deve, além tle 
outras obras, a "Apologia de Ia Lengua Bascongada", Madrid, 
1803, Artur Campión, ilustre bascólogo que, além de varias obras 
de valor, publicou a "Gramática de 10s cuatro dialectos literarios 
de la lengua euskara" (Tolosa, 1884), verdadeiro monumento fi- 
lológico do idioma basco. O Padre Resurreccion Maria Azkue 
que publicou a "Morfologia Vasca", Bilbao, 1925 e o mais com- 
pleto e precioso dicionário denominado "Diccionario Vasco- 
Espafíol-Frances", Bilbao, 1905, em dois volumes. Dentre os 
autores sobreviventes, cultores importantes da língua basca, deve 
ser citado o nome do eminente filólogo Dr. Isaac Lopez Mendi- 
zabal que, entre outras obras preciosas, escreveu "La Lengua 
Vasca", Gramática, Dicionário, etc., Buenos Aires, 1943. 

Ùltimamente tem-se prestado atenção especial ao  estudo do 
euskera. Assim é que foram fundadas várias entidades, como 
sejam : "Academia de Ia Lengua Vasca", Pamplona, "Sociedad 
Vascongada de Amigos de1 País", San Sebastian, "Sociedad In- 
ternacional de Estudios Vascos", Espanha, "Instituto Americana 
de Estudios Vascos", Buenos Aires. Revistas e jornais, aparecem 
como órgãos dessas entidades, trazendo estudos de alto valor. 
Também têm sido organizados vários congressos de estudos bas- 
tos de cujos resultados apareceram os seguintes trabalhos: 
"Primer Çongreso de Estudios Vascos", Bilbao, 1919, "Segundo 
Congreso de E,studios Vascos", Pamplona l!X?O e "Tercer 
Congreso de Estudios Vascos", San Sebastian, 1923. 

A AFINIDADE DA LfNGUA BASCA 

A língua basca foi considerada a língua primitiva e afim a 
quase todas as línguas do mundo (36). Julgam-na afim ao sa- 
moiedo, ao  fínico, lapão, jafetico, georgeano, sânscrito, munda, 
algonquino, copto, egípcio, bérbero, camítico, nubiano, finício, ma- 
giaro, húngaro, japonês, coreano, aino, línguas da América, etc.. 
Por  isso o basco é chamado o "idioma misterioso". 

(35) Campión A., Gramática de 10s cuatro dialectos literarios de Ia L e n g : ~  
Euskara, Tolosa, 1884, p. 18. 

(36 )  J. Bertolaso Stella, Vestigios da L ingw Primitiva, S. Paulo, 1933, 
p. 48-50. 



Há porém algumas línguas ou grupos' com os quais o basco 
tem uma afinidade mais intensa. Como exemplo, observam-se as 
características do acadiano com o basco, conforme Gandía (37) : 
não tem declinação e as relações gramaticais desenvolvem-se por 
meio de sufixos que se unem à raiz invariável. O sufixo dativo 
ra, em acadiano, forma, por exemplo, ac%dara, o pai, como o sufixo 
diretivo basco ra em eche-ra, a casa. O sufixo acadiano kit, apó- 
cope de kita, com, lugar em, tem a mesma relação que o unitivo 
euskaro kin, em aitarek'm. O sufixo qualificativo as, é, tem em 
basco a sibilante equivalente z. A preposição acadiana taku, desde, 
pode ser comparaada ao separativo basco tik, &k. Em acadiano 
a maior parte dos derivados formam-se por meio de sufixos. O 
sufixo que indica o caso é colocado antes do sufixo que assinala o 
plural, como addames os pais e addamesra aos pais, igual ao basco 
gizonak-en, gizonak-ai. O pronome de segunda pessoa acadia- 
no zu, zae é igual ao basco e o de terceira pessoa an, assemelha- 
se ao demonstrativo biscaino a Há no acadiano um pronome de 
primeira pessoa, dab, que em basco parece ter desaparecido e 
que se encontra em uma dental, resto de um desconhecido dit. 
Exemplo: dit êle mo dá, &te eles mo dão. Em acadiano o pro- 
nome de terceira pessoa é bi e em basco as três pessoas do im- 
perativo têm b. Em acadiano os casos podem ser indicados pela 
posição na sentença, No basco ocorre o mesmo quando se supri- 
me o sufixo da possessão. Em acadiano os adjetivos podem tor- 
nar-se advérbios por meio do sufixo bi grande gal converte-se 
em galbi grandemente. Em basco andi grande, muda-se para 
grandemente por meio do sufixo: ki andiki. No acadiano não há 
gênero gramatical. O adjetivo segue o substantivo e se agre- 
gam as desinências do plural e os sufixos que indicam os casos. 
No mesmo idioma e no basco a última palavra de uma frase é a 
que expressa a relação gramatical. Do mesmo modo que no aca- 
diano, no basco há flexoes que prefixam e sufixam o sujeito. 

~Campión, segundo Gandía, em sua análise comparativa da lín- 
gua acadiana e da basca, encontrou uma analogia surpreendente 
no fato de haver em acadiano a sufixação do substantivo que 
indica um objeto duplo com o número dois, como por exemplo 
rikas igual a "os dois olhos", pikas "as duas orelhas" ; e no bas- 
co encontra-se a letra inicial do numeral dois bi em objetos que 
são duplos, como em begi Ôlho, beso braço, behrri orelha, birika 
pulmão, belaun joelho e bulas seio. 

(37) Gandía E., Origenes Prearzõs de1 Pwblo Vasco, Buenos Aires, 19U, 
29-31. 



O Professor A. Trombetti publicou uma obra de valor apre- 
ciável, LR Origine delh Lingua Basa, B o l o p a ,  1925. Nesse 
trabalho trata,  o autor, da fonologia, morfologia e do léxico, 
analisando 355 palavras, comparando-as com as de grupos lin- 
oüísticos e especialmente com o do Camito-semítico e do Cau- 
a, 
casico. Daí concluiu que o Basco tem maior afinidade com 
êste último grupo (38). 

CONCLUSÃO 
e 

Os bascos não conhecem a sua origem, porque vieram dos 
segredos da pré-história, porém sabem que são herdeiros de uma 
das línguas mais antigas do mundo, não possuída por outro po- 
vo atual e guarda no seu idioma, o euskera, os  tesouros próprios 
do  seu antigo patrimônio. O basco é um resíduo paleontológi- 
co que resiste à ação do tempo com uma firmeza incomparável; 
é uma luz que permite ao glotólogo divisar e aprender o sentido 
da expressão humana em sua forma muito primitiva. 

Assim é que autoridades, percebendo neste idioma sem par 
fonte de solução para problemas de etnologia e glotologia, ex- 
pressam pensamentos valiosos. Disse Trombetti: "Se in molti 
casi questo singolare idioma riceve luce da altri, in moltissimi ser- 
ve a chiarire ció che altrove rimane oscuro. L'importanza scien- 
tifica de1 Basco appare fin da ora immensa.. . I1 Basco ci dará 
Ia chiave per risolvere molti problemi relativi alla storia dei po- 
poli mediterranei, alle loro migrazioni e stratificazioni successive". 

São também as seguintes as palavras de Menendez Pidal: 
"Não há documento histórico mais venerável do que o euskera; 
êste documento vivo, esta língua conservada sobre êste territó- 
rio, desde época incalculável, quem sabe se anterior ao clima e 
a o  período geolágico atuais". 

Em conclusão, repetimos as  palavras do iluminado glotólo- 
g o  e bascólogo Schuchardt: "Bascos! vós sois antigos, porém 
não velhos ! Eu  vos saúdo, como quem saúda a aurora !" 

(38) Bertolaso Stella J., A Conexão Linguistica Busco-Antericana, Se- 
parata da "Revista do Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo", v01 XXVII 
- 1930, p. 8-11. 





~ f o h s o  José de Canidho 

Triste, em meu gabinete, eu fico a contemplar 
teus retratos, querida. E permaneço assim, 
sem ânimo nenhum para um outro pensar, 
sem mesmo compreender o que se passa em mim. 

Só vive um pensamento: é o de que não existes, 
que eu não mais poderei rever teus belos olhos 
e que eu irei passando os dias assim tristes, 
semelhante a uma nau encalhada entre escolhos. 

Que mais hei de fazer? Tu eras minha vida. 
Se eu trazia constante a peua em minha máo 
era porque possuía a certeza, querida, 
de estar pulsando perto o teu bom coração. 

Se eu te deixava só, se eu ia pelas ruas 
ou a lugar qualquer, para rir ou palrar, 
ouvia dentro dalma, entre palavras tuas, 
a voz que me chamava e me atraía ao lar. 

Eras, no meu viver, a bússola constante. 
quer em dias de paz, quer em hora revel. 
E estivesse eu presente ou a~ldasse distailte, 
o ímã de teu olhar me acompanhava fiel. 

Via no teu sentir a sólida firmeza 
que susteiita os m«rais das belas catedrais. 
E havia na alma tua a perene beleza 
que ressumbra da flor nos canteiros iirlais. 



E eu gozava o frescor das auras da manhã 
quando sobre meu ombro a tua mão pousava 
e teu lábio exprimia alguma idéia sã, 
a palavra sincera, a voz que aconselhava. 

Eras meu anjo casto, o guia de minh'alma, 
a lealdade, a sanqão de uma austera consciêiicia, 
a palavra de luz que me trazia a calma, 
quando a nuvem toldava um ponto da existência. 

E já não vives mais! O que fazer agora? 
Se lá dos altos céus onde tua alma está 
tu  percebes, Lucília, a minh'alma clue chora, 
sabe que ela te  amou e sempre te  amará. 

Pede a Deus que conserve o amoroso carinho 
das filhas que deixaste e que te  amavam tanto, 
que no bem educaste e reunis teno  riinho 
de nosso antigo lar,  que foi o nosso encanto. 

Por  mim, a Deus eu peço, humilde e genuflexo, 
que te  faça feliz, em seti Reino de Luz 
e que, para te  honrar a memória, um reflexo 
ponha no meu viver das normas de Jesus. 



Athêgas Genealógitas 

Carlos da Silveira 

Com o título acima, publiquei, no "Jornal de 
Notícias", desta (Capital, nas edições de 20 e 28 de outu- 
bro e 4 de novembro de 1951, t rês  notas esclarecedoras 
da genealogia do poeta capivariano Rodrigues de Abreu. 
Para maior divulgação, reproduzo, nesta Revista, as  
três ditas notas, abaixo transcritas sob os números 
I, I1 e 111. 

Fiquei na obrigaçáro de enviar ao Dr. Carlos Lopes de Matos, 
de Capivari, uma notas sobre famílias antigas de Silveiras, minha 
terra  natal, das quais saiu o poeta ~ap~ivariano Benedito Luís 
de Abreu, mais conhecido pelo nome de Rodrigues de Abreu, 
vindo à luz do mundo em 27 de setembro de 1ô97. Cumpro hoje 
o prometido. 

E m  15 de março de 1896, na igreja de Santa Efigênia, casa- 
vam-se Narciso Rodrigues de Abreu, de 22 anos, e Leonor Ri- 
beiro da Silva, de 19. Êle era filho de Narciso Rodrigues Puga 
e de Felisbina de São Bento de Abreu, e ela, filha de Daniel 
Santos Silva e de Maria das Dores Nunes. 

Bastam êstes nomes para levar o espírito de qualquer pes- 
soa atenta e com alguma notícia da história de Silveiras, ao 
capítulo re'fei-ente aos Abreus, Ferreiras Pintos,, Ribeiros da 

/ 
Silva e outros e de todos êles já andei tratando há tempos, em 
trabalhos que publiquei. Repetirei, agora, um ou outro ponto, 
assim como farei ampliações elucidativas. 

Devo principiar pelos Abreus, provindos de Ventura José 
de Abreu, português, lisboeta, casado em São Luís do Parai- 
tinga, com Marta Rodrigues de Miranda, filha de Manuel An- 



tônio de Carvalho, principal fundador de São Luis, e de sua 
mulher, Inês de Toledo (Cortez, a qual aparece na "Genealogia 
Paulistana". volume V, página 546, título TOLEDOS PIZAS. 

Ventura José de Abreu, que foi mais tarde capitão-mor e 
sargento-mor, e sua mulher Marta Rodrigues de Miranda, em 
S. Luís, tiveram dois filhos: José Ventura de Abreu, de 1786, 
e Maria de S. Bento de Abreu, de 1789. Mudou-se, depois, a 
família para terras do miinicípio de Lorena, onde, com o correr 
do tempo, formou-se o bairro dos Silveiras, a freguesia dos Sil- 
veiras (1830), a Vila de Silveiras e a cidade. Também havia (e 
ainda há), o bairro do Ventura, a !embrar o nome do rico e im- 
portante povoador. 

José Ventura de Abreu, falecido em Silveiras, aos 3 de agôs- 
to de 1847, deixou grande descendência dos seus dois casamen- 
tos. A primeira mulher foi Alexandrina Hipólita dos Reis, 
que os recenseamentos dizem ser "de Minas", e que não con- 
segui identificar, e isto, agora, faz falta. A segunda espôsa 
era Felicidade Perpétua do Sacramento Teixeira Leite, filha do 
Capitão Manuel Ferreira Leite (irmão da Baronesa de Itam- 
bé) e de Josefa de Sousa Monteiro (irmã do Barão de Itam- 
bé). Felicidade Perpétua, nascida em Conceição da Barra, dis- 
trito de São João d'El-Rei, aos X )  de ilotembro de 17%, e casada 
em 1816, ialeceu em Angustura, mrinicípio de Leopoldina, Mi- 
nas, em 1882. Deyo estas minuciosas informações sôbre a se- 
gunda mulher do Capitão José Ventura de Abreu, ao seu ilustre 
parente, Dr. Afonso d'pscragnolle Tatinay. 

Pelo inventário processado em Silveiras, vê-se que o Ca- 
pitão José Ventura de Abreu deixou um filho, das primeiras 
núpcias, e oito, das segundas, e são êles: 

1 - Cesário Ventura de Abreu, casado com sua prima- 
irmã Felisminda Maria, e com os filhos: a )  Augusta, casada com 
Vicente Nunes; b) Felisminda de São Bento de Abreu, casada 
com Narciso Rodrigues Puga, e são os pais de Narciso Rodri- 
gues de Abreu, êste, cowo já ficou dito, no comêco, pai do 
poeta Rodrigues de Abreu; c) Brites Guilhermina, casada com 
Francisco Cândido de Oliveira Castro; d )  Pulquéria, casada com 
Joaquim Gomes ; e)  Cesária, solteira ; f )  Elisiário. 

2 - Anacleto de Abreu Toledo, casado com sua prima-ir- 
mã Francisca Carolina de Matos, filha de Antônio José de Ma- 
tos, ituano, e de Ana de Sousa Leite, irmã de Felicidade Perpé- 
tua, acima indicada. Antônio José de Matos era filho de Ma- 
nuel José de Matos, português, que se casou em Taubaté, com 
Ana Moreira (de Castilho) da Costa (Manso). Treze filhos: 



a )  Ventura; b) Luísa; c) Francisco Leite de Abreu; d)  Ana, 
casada com Joaquim Leite Ribeiro Guimarães; e)  Anacleto 
Leite de Abreu; f )  Alfredo; g )  Felicidade Leite de Abreu; h)  ' 

Maria Augusta; i) José Ventura de Matos Abreu. nascido em 
Barra Mansa, em 1857, faleceu solteiro, nesta Capital, octoge- 
nário. Foi-me em boa hora apresentado pelo seu parente pro- 
fessor Odilon Nogueira Matos, e, da sua memória especializada 
para fatos genealógicos, pude recolher preciosos dados sobre os 
filhos do Capitão José Ventura de Abreu, que foram morar na 
província do Rio de Janeiro ou na Côrte; j) Elisa; k )  Artur ; 
1) Antônio; m) Maria da Glória, casada com Alípio Ferreira 
Franco. 

3 - José Teixeira Leite de Abreu residiu longamente em 
Silveiras, sua terra, e cursou a Faculdade de Direito de São 
Paulo, onde consta a matrícula no terceiro ano, em 1837. Ca- 
sou-se com sua prima-irmã Maria da Piedade, natural de Sil- 
veiras, e falecida nesta Capital, aos 61 anos, em 1885, estando 
sepultada no cemritério da Consolação. Irmã germana de Fe- 
lisminda Maria, já referida. Filhos do casal: a )  Eugênio Tei- 
xeira Leite de Abreu; casado com Elisa de Azevedo, pais de 
Eugênio, Elisa, Ramiro e Hortênsia. Elisa Teixeira Leite de 
Abreu, batizada em Silveiras, aos 9 de abril de 1874, formou-se 
aqui, na antiga Escola Normal da Capital, em 1890, e exerceu 
o magistério primário. Foi casada com Manuel Ribeiro, pro- 
fessor, e é a autora de um trabalho literário "A viuva Barros", 
muito conhecido. Gostava de escrever, assim como seu irmão 
Ramiro. A menção dêstes fatos transporta-me para cinqüenta 
anos atrás, tempo em que havia aqui uma revista literária cha- 
mada "Ondina", muito bem feita, fundada e orientada por um 
espdan te  de talento, Alberto Alves, poeta, com tanto pendor, 
então, para as  finas coisas da literatura, como hoje para o ma- 
nejamento de muito grossos cgbedais; b )  Edmundo Teixejra 
Leite de Abreu, casado com Honória Rebouças da Palma; c) 
Maria da Piedade Teixeira Leite de Abreu Filha, na tradição 
de Silveiras, sua terra. "Mariquinhas Leite", temperamento de 
artista,  escritora, musicista de valor. Dotada, como seus pais 
e irmãos, de excelentes qualidades de coração, era estimadíssi- 
ma. Foi casada com Evaristo Guedes Pereira Couto, faleceu 
nesta Capital, e repousa, como sua mãe, na necrópole da 
Consolação. 

4 - Ana Emília, casada com seu primo Antônio Lopes Fi- 
gueira de Toledo, com geração em S. Luís do Paraitinga, e é 
ela:  a )  Fernando Lopes Leite de Abreu, casado, sem filhos, fa- 



lecido em Taubaté, em 1923; b) Francisca Lopes Leite de Abreu, 
casada com Antônio Pires; c) Adolfo 1,opes Leite de Abreu, ca- 
sado, sem filhos; d)  Felicidade Lopes Leite de Abreu, casada 
com José da Rocha Ortiz, com vários filhos; e) Leopoldina Lo- 
pes Leite de Abreu, casada, com filhos; f )  José Leite de Abreu, 
casado com Maria Bárbara de Andrade; g )  Maria Augusta Lo- 
pes de Abreu, casada duas vêzes: a primeira, com o Capitão 
Inácio de Almeida Cabral, com quatro filhos. Neta materna de 
Maria Augusta e Capitão Inácio é Maria Aparecida Soares de 
Arruda Sampaio, casada com o Dlr. João Batista de Ai-ruda 
Sampaio, meu obsequioso informante, em carta de julho de 1943. 
Do segundo matrim~ônio, com o Coronel Antônio Marcondes de 
Quadros, teve Maria Augusta vários filhos. Sôbre os LO'PES 
FIGUEIRA, convém procurar o meu trabalho, publicado no vo- 
lume trinta e cinco (1938) da "Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo". 

6 - Maria, segunda mulher de João Teixeira Couto, coni 
quem se casou em Portugal. Êle, português de nascimento 
residente no Rio de Janeiro. Com três filhos: a )  Maria, casada 
com o Barão Monteiro de Barros, Dr. Luís; b) Eduardo de 
Abreu Couto, casado com irmã do referido Dlr. Luís, Cornélia 
Monteiro de Barros; c) Gabriela, casada com o médico 
Napoleão de Andrade, que clinicou em Ribeirão Prêto. 

7 - Custódio Leite de Abreu. casado com sua prima Fran- 
cisca Bernardina Teixeira de Almeida, filha de Batista Caetano 
de Almeida, e de Alexahdrina Teixelra. Leite ("Genealogia 
Paulistana", volume VI, página 262, título FURQUINS). Com 
quqtro filhos: a )  Mariana Leite de Abreu, casada com Carlos 
Alberto Teixeira Leite ; b)  José Leite de Abreu, casado, médico ; 
c )  Felicidade; d)  Custódio Leite de Abreu, que foi o primeiro 
marido.de sua prima Maria de Almeida Magalhães, filha de Fran- 
cisco de Almeida Magalhães e de Maria Luísa Teixeira ("Gen. 
Paul.", volume VI, página 277). 

8 - Carolina, casada com Inácio Soares, comerciante, por- 
tuguês, no Rio de Janeiro, com nove filhos : a )  Carolina, casada 
com marido português; b) José de Abreu Soares, que morava 
em Iguape; c) Narciso de Abreu Soares; d )  Alfredo de Abreu 
Soares; e) Maria, casada com F. Castelo Branco, português ; f )  
Laura, casada com Antônio Boa Vista; g )  Carlota, casada com 
José Cesário Teixeira Figueiredo Côrtes ; h) Inácio ; i) Máximo 
ou Mariano. 

9 - Francisca, casada com João Antônio Alves de Brito, 
português. Com quatro filhos: a )  Francisca Leite de Abreu Bri- 



to, casada com Custódio Alberto Teixeira Leite, irmão de Car- 
10s Alberto, do número sete, acima; b)  João Antônio Alves de 
Brito, casado com uma Alves de Brito, sua prima;  c) Maria da 
Glória de Abreu Brito, casada com um filho do Barão do Rio 
Negro; d)  José Ventura Leite de Abreu Brito. 

Terminada aqui a descendência de José Ventura de Abrpu, 
deixo, para outra nota, o que tenho ainda no meu arquivo, e 
que se relaciona com a ascendência do poeta Rodrigues de Abreu. 

Na nota anterior, a respeito das familias de onde saiu o 
poeta Rodrigues de Abreu, capivariano de nascimento, exami- 
nei o ramo Abreu, oriundo de Ventura José de Abreu, portu- 
guês, que faleceu em 15 de junho de 1827, no alto pôsto de 
capitão-mor de Lorena, conforme se verifica pela comunicação 
de Manuel Pereira de Castro, datada do dia seguinte, e arqui- 
vada no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Ventura, 
homem rico e poderoso, vem a ser tetravô (quarto-avô) do 
poeta, tão ligado a velhos troncos silveirenses. 

Falarei hoje sobre o ramo Ferreira Pinto, no qual se des- 
taca a figura de Anacleto Ferreira Pinto, de quem dei notícia, 
há tempos, no número vinte da "Revista do Arquivo Mu- 
nicipal", edição de fevereiro de 1936. Recapitulo ligeiramente 
o que escrevi e publiquei, há  dezesseis anos. 

Manuel Rodrigues da Mota, nascido em Curitiba, casou-se 
com Rosa Maria do Amaral, da freguesia de Nossa Senhora 
do Destêrro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Ele, filho de 
outro de igual nome e de Helena Rodrigues Coutinho, curiti- 
banos; e ela, filha de Francisco Moreira da Costa, de Irajá, e 
de Joana Maria de Jesus, de Campo Grande. Manuel Rodrigues 
da Mota, que foi sesmeiro nos Macacos, por lá andava desde 
1760, criando gado vacum e cavalar. Esta  região, Macacos, fi- 
ca na Serra da Bocaina, e pertenceu ao município de Guara- 
tinguetá até 1788, quando passou para o de Lorena, naquele ano  
criado; e, em 1845, com a instalação do município de Silveiras, 
tornou-se zona até  hoje silveirense. 

Morto Manuel Rodrigues da Mota, talvez em 1778, Rosa 
Maria do Amaral passou a segundas núpcias, em 1781, com An- 
tônio Ferreira Pinto, igualmente de Curitiba, aparentado com o 
primeiro marido. No Arquivo Público do Estado (Livro 21, 
página 24 verso), consta uma carta de sesmaria, datada de 15 
de janeiro de 1779, passada a favor de Rosa Maria do Amaral, 



relativa a terras "no caminho que vai dos Macacos ao Campo 
da Bocaina". O casal morou sempre. na zona da Bocaina, onde 
ambos faleceram, tendo corrido o inventário (julgado por sen- 
tença de 10 de setembro de 1835), na freguesia de Silveiras 
(instalada em 1830). Os autos existiam no cartório do segundo 
o f í j o ,  cujo serventuário foi, por muitos anos, o zeloso e pres -  
tativo Artur Bernardes, amigo a quem devi excelentes infor- 
mes sobre assuntos locais. Com a supressão da comarca de 
Silveiras, os arquivos dos cartórios passaram para a nova sede, 
em Cachoeira Paulista. 

Eis a geração de Rosa Maria do Amaral, dos seus dois casa- 
mentos: 1.' marido: 1 - Helena Rosa do Amaral, casada com 
Bernardo Nunes de Siqueira, de Parnaíba, o qual vem registra- 
do na "Genealogia Paulistana", volume VII, página 515, título 
Siqueiras Mendonças. Dêste casal provêm o padre Manuel Nunes 
de Siqueira, e Antonio Nunes de Siqueira, genro do capitão Ma- 
nuel Domingues Salgueiro, de Lorena, e com geraçáo muito 
conhecida em Silveiras (D. Cesária, D. Ana, D. Carolina, Nuno 
Domingues de Siqueira Salgueiro) ; 2 - Francisco Rodrigues 
da Mota ;  3 - Josefa Teresa de Jesus, casada com João An- 
tunes do Amaral;  4 - Antônio Rodrigues da Mota, que está 
anotado como viúvo em 1829, no censo então realizado. E, do 
segundo marido: 5 - Teresa Romana de Jesus, casada com 
José Basílio da Mota;  6 - Anacleto Ferreira Pinto, do qual 
se falará a seguir; 7 - Padre João Batista do Amaral. 

O tenente Anacleto Ferreira Pinto faleceu em Silveiras, aos 
24 de maio de 1857, foi ali sepultado e devia contar setenta e 
cinco anos de idade. Por volta de 1810, de certo em h r e n a ,  
contraía núpcias com Maria de São  Bento de Abreu, filha de Ven- 
tura José de Abreu, in%entariada em Silveiras, em 1836, e os 
autos andavam também no já referido cartório do segundo ofício, 
do escrivão Artur Bernardes. Tendo tomado parte saliente na 
revolução liberal de 1842, Anacleto Ferreira Pinto tornou-se f i -  
gura popular e lendária. e l e  era, de fato, um chefe de valor, 
de  quem um velho estudioso das coisas silveirenses me dizia: 
"O nosso velho Anacleto foi gente toda a vida e mais um pou- 
co e mais um pouco. Dêle se contam aqui coisas importantes". 
Tempos depois da revolução, serenados já os espíritos, por ato 
de 14 de março de 1846, foi feito Cavaleiro da Ordem de Cristo, 
e,  nesse mesmo ano, eleito deputado provincial à sétima legisla- 
tura (1846-1847). 

Eis a geração de Anacleto Ferreira Pinto e Maria de São 
Bento de Abreu: 1 - Felisminda Maria de Abreu, nascida em 



Silveiras, por 1811, aí se casou com seu primo-irmão Cesário 
Ventura de Abreu, f i l h ~  do capitão José Ventura de Abreu e 
primeira mulher, Alexandrina Hipólita dos Reis (1793-1814). 
Conforme expliquei na nota anterior, Cesário e Felisminda são 
bisavós do poeta Rodrigues de Abreu. Também dei. resumida, 
a geração do sobredito casal. É oportuno acrescentar, que a 
Íilha Brites Guilhermina de Abreu, tia-avó do poeta capivariano, 
foi casada com Francisco Cândido de Oliveira Castro de uma 
família Félix, que viveu em Silveiras, oriunda de Jaques Félix, 
fundador de Taubaté. Francisco Cândido vem a ser sobrinho 
dos padres Manuel Félix de Oliveira, primeiro vigário da fre- 
guesia de Silveiras, transferido depois para Ubatuba onde mor- 
reu de febre amarela em 1854; cônego Antônio de O~liveira Cas- 
tro, que foi vigário de Silveiras, por longo tempo, e, depois, de 
Lorena, onde faleceu em avançada idade; e do escritor Vicen- 
te Félix de Castro, organização privilegiada de literato, autor 
d e  muitas obras de valor. Francisco Cândido de Oliveira Castro 
é ainda tio de Humberto de Queiroz, silveirense, e de Amadeu 
de Queiroz, natural de Pouso Alegre, irmãos germanos, ambos 
farmacêuticos, muito dados as  letras. N s s e s  Félix tratei, em 
1935, no volume XVII da "Revista do Arquivo Municipal de 
São Paulo". 2 - Teresa de Abreu, nascida por 1815 foi ca- 
sada com Jules Fontange, francês. 3 - José Ferreira de Abreu 
major, nascido por 1813, foi casado com Maria Madalena Ri- 
beiro da Silva, filha do Alferes Cláudio Ribeiro da Silva e se- 
gunda mulher, Bárbara Justa Inocência (Guedes de Castilho). 
Deixou o casal dez filhos: a - Anacleto Ferreira de Abreu; b 
- Saturnino Ferreira de Abreu; c - Coronel Eduardo Fer- 
reira de Abreu, falecido em 1935, em Silveiras, onde foi, durante 
anos, chefe político acatado ; d - José Ferreira de Abreu ; e - 
Bárbara (Sinhàzinha), que foi casada com Tristáo José Ferraz, 
de família oriunda de Cunha; f - Maria, casada com Olinto 
Rebouças da Palma; g - Carolina, casada com Pedro Gomes 
Guimarães. São os pais de José Ferreira Guimarães, tabelião 
e escrivão em São Manuel e Pirajuí, muito conhecido; h - 
Amália, casada com Joaquim Guedes de Castilho, e residiram 
e m  (Cruzeiro; i - Amélia, casada com Nicolau Dotti, filho de 
pais italianos; j - Francisco. $ 

4 - Cândido Ferreira de Abreu, nascido por 1815. 
5 - Anacleto Ferreira Pinto de Abreu, de 1816, mais ou 

menos. 
6 - Manuel Ferreira de Abreu, de 1817, mais ou menos, 

foi casado com Amália Ramos, filha de Francisco Ramos de 



Paula e Ana Ribeiro da Silva. e neta materna do capitão Do- 
mingos da Silva Moreira, do Mundéu, em Areias, chefe de nu- 
merosa e importante família. Amália Ramos é irmã do senador 
dr. Ezequiel de Paula Ramos, aqui falecido em 1905, tia do dr. 
Ezequiel Ramos Junior, musicista, e do professor Ezequiel hran-  
tes Ramos. há pouco falecido, nesta Capital, tão conhecido e 
estimado. 

7 - Domiciano Ferreira de Abreu, de 1819, mais ou menos. 

8 - Pedro Ferreira Pinto de Abreu, do qual tratou desen- . 
volvidamente seu neto materno dr. Geraldo Magela Cardoso de 
Melo, genealogista de mérito, na muito dociimentada publica- 
ção "O Barão de Mambucaba", impressa em Piracicaba, em 
1943. São filhos de Pedro Ferreira de Abreti e de Maria Rosa 
Guimarães, terceira esposa (sem geração das duas anteriores): 
a - Pedro Solano de Abreu, há pouco falecido, octogenário, em 
Cerqueira César; b - Maria Antonieta Gomes de Abreu, casada 
com seu primo dr. Alberto Gomes Cardoso de Melo, e são o i  
pais do dr. Geraldo Magella; c - Cecília Maria de Abreu, pro- 
fessora; d - Raul Gomes de Abreu; e - Rosa Maria de Abreu ; 
f - Licurgo de Abreu; g - Renato de Abreu; h - dr. Jesuíno 
de Abreu, promotor de Justiça, nesta capital ; i - Maria Salomé 
de Abreu; j - Astrogilda de Abreu, professora, viúva do dr. 
Alvaro h'lartins Sevilha, delegado de polícia de Penápolis, onde 
foi assassinado em 1925. 

9 - Maria da Piedade de ABreu, casada com seu primo 
irmão José Teixeira Leite de Al~reu,  e dêles já falei na nota 
anterior. 

10 - Fernando Ferreira Pinto de Abreu. de 1830, mais ou 
menos, foi casado com Alia Ribeiro da Silva, irmã da mulher de 
seu irmão José Ferreira de Abreu. Com os filhos: a )  Henri- 
que, b) Fernando, c) Georgetta ("Revista do Arquivo Munici- 
pal de São Paulo", número XIV, julho de 1935). Conheci Fer- 
nando Ferreira Pinto de Abreu, por vê-lo muitas vêzes na mi- 
nha casa, em Queluz, amigo que era de meus pais. Homem alto, 
magro. respeitável, exprimindo-se com certa dificuldade, por ser 
muito gago. 

11 - Maria de Abreu, casada com Firmino Ramos, irmão 
germano de Amália Ramos, supra referida. 

Fica assim encerrada esta segunda contribuição para O es- 
tudo das famílias de onde saiu o poeta Rodrigues de Abreu- 
Falarei ainda de outros elementos'. 



Continuando a examinar as famílias silveirenses, de onde saiu 
o poeta Rodrigues de Abreu, passarei a tratar dos Ribeiro da 
Silva e dos Nunes, visto como as duas primeiras notas foram 
consagradas aos Abreus e aos Ferreira Pinto. 

Em 30 de maio de 1772, em São João d'u-Rei, foi iniciado o 
processo do inventário de Alexandre Moreira de Alvarenga, tau- 
bateano, e os autos lá estão arquivados no cartório do segundo 
ofício, e dêles o deputado dr. Augusto Viegas, e seu filho dr. 
José Rodrigues Viegas, há cerca de três anos, tiraram nota dos 
herdeiros, atendendo a pedido meu, num requinte de gentileza, 
em virtude de uma preciosa apresentação de Aureliano Leite. 

Eis os filhos de Alexandre Moreira de Alvarenga, segundo a 
lista do dr. Viegas: DO PRIMEIRO MATRIMONIO - 1 - 
Maria Moreira, casada com Félix Pinto de Castro; 2 - Maria 
da Conceição, casada com Nicolau Rodrigues da Rosa; 3 - Ma- 
nuel Moreira Ribeiro, solteiro, com 22 anos; 4 - Maria JoseEa, 
casada com Antônio João de Carvalho; 5 - Francisca Ribeiro, 
casada com Maquel Ferreira de Faria. E, DO SEGUNDO MA- 
TRIMÔNIO - '6 - Alexandre Moreira, de 11 anos; 7. - Do- 
mingos da Silva,. de 10 anos ; e 8 - João Moreira, de 8 anos. 

Esta relação vem completar alguns informes obtidos aqui em 
S. Paulo, nos autos de ordenação, em 1827, do Padre Francisco 
Ribeiro da Silva, neto paterno de Alexandre Moreira de Alva- 
renga, autos êsses zelosamente guardados no Arquivo da Cúria 
Metropolitana desta Capital. Usando os dados do processo "de 
génere et móribus" do Padre Francisco, e elementos colhidos 
nos censos de Ordenanças do Arquivo Público do Estado, assim 
como bastantes notas provindas da excelente memória genealó- 
gica de D. Inez de Sene, minha mãe, pude compor o trabalho que 
publiquei em julho de 1935, no volume XIV, da "Revista do 
Arquivo Municipal de São Paulo", sob o título "O capitão-mor 
Domingos da Silva Moreira, do Mundéu, em Areias". 

Sabe-se agora, portanto, que Alexandre Moreira de Alva- 
renga foi casado com Maria Ribeiro, e que, em 3 de 
julho de 1759, em São José do Rio das Mortes (hoje Tiradentes), 
passou a segundas núpcias com Ana Maria da Cunha, nascida em 
Guaratinguetá, aos 28 de março de 1731, filha do Alferes João 
Machado Ludovico e de sua mulher Ana -Maria da Cunha. O 
Alferes e a mulher estão registrados na "Genealogia Paulistana", 
d o  dr. Silva Leme, volume 111, página 48, título RAPOiSOlS (XIS, 
mas apenas foram escriturados nove filhos, por omissão da filha 



Ana Maria da Cunha, a segunda do nome, que deverá constar da 
relação. 

Alexandre Moreira de Alvarenga e seu irmão Jerôniino MO- 
reira Cid (ou Side), que descobri em livros paroquiais de Aiu- 
ruoca, no Sul de Minas, eram filhos de Domingos Ferreira Side 
(ou Cid) e de Margarida de Brito, esta muito provàvelmente 
oriunda dos Alvarengas-Moreiras de Castilho, dos mais antigos 
habitantes de Taubaté.. Também poderá prender-se aos velhos 
troncos Bicudo de Brito - Leme de Alvarenga, unidos, no caso, 
a   more iras de Castilho, taubateanos. 

O capitão Domingos da Silva Moreira, filho de Alexandre e 
segunda mulher, casou-se em Pouso Alto (Minas), por volta de 
1780, com Maria Escolástica Ribeiro, nascida na localidade, pelos 
anos de 1763, filha do português João Rodrigues do Rêgo e de 
Maria Vitoria'Ribeiro, natural de Santo Antônio e São José do 
Rio das Mortes (Tiradentes), ali batizada em 10 de janeiro d e  
1730, filha de Vicente Gonçalves Prêto e de Felipa do Prado, 
esta com todas as aparências de descendente dos povoadores qui- 
nhentistas João do Prado e sua mulher Felipa Vicente. 

Mudou-se o capitão Domingos da Silva Moreira para Areias 
(então município de Loreila), cêrca de 1796, com os filhos mais 
velhos, e em Areias nasceram mais alguns. Foi agricultor, teve 
cargos, chegou a capitão-mor no novo município criado em 1816, 
e ali faleceu aos 18 de abril de 1828. Deixou ampla geração. Ejs 
a lista dos filhos: 

1 - Alexandre Tomás da Silva, de 1781, natural de Minas, 
casou em 1817, em Areias, com Leonor Maria dos Santos, natural 
de Cunha, filha de José Monteiro da Silva e de Leonor Maria 
dos Santos, casal que aparece no meu trabalho sobre os h p e s  
Figueira, de Cunha ("Revista do Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo". volume XXXV, saído etn 1938). (Com des- 
cendência grande, pelos filhos Claudino Tomás da Silva, Fran- 
cisco de Paula da Silva Monteiro, Bonifficio Tomás da Silva, 
Teodoro, Domingos da Silva, José T o n ~ á s  da Silva, e Isabel, ca- 
sada com Joaquim Ferreira de Sousa. de São José dos Barreiras. 
com duas filhas: Maria Rosa, casada com o dr.  Luís Dias No- 
rais, de Queluz, formado na Faculdade de Direito daqui, em 1856; 
e Alexanclrina, casada com Elias Dias Novais, irmão g-ermano do 
dr. Luís. São os Barões de Novais, residentes no Rio de Janeiro. 

2 - João Moreira da Silva, de 1783, natural de Minas, e r a  
solteiro em 1822. Andou a s  voltas com a Justiça, como partici- 
pante na revolução liberal de 1842, sendo, porém, despronunciado, 



3 - Domingos da Silva, de 1785, natural de Minas, agricul- 
tor  como os demais. No registo de terras, de Areias, em 1854, o 
afamado causidico dr. Antônio de Paula Ramos, mineiro, residente 
em Rezende, cidade fluminense, declarava-se dono da fazenda 
São Domingos de Cima, "meação de sua mulher, irmã de Do- 
mingos da Silva Ribeiro". 

4 - Antônio Ribeiro da Silva, de 1786, natural de Minas, 
casado com Joana Maria, e com descendência. 

5 - José da Silva, de 1792, natural de Minas, a cujo res- 
peito os recenseamentos dizem que "era doente". 

6 - Joaquim Ribeiro da Silva, de 1793, natural de Minas, 
casado com Marta Maria, filha do Alíeres Francisco Manuel 
da Câm:ra, natural do Rio e de sua mulher Ana Fernandes. 
São os pais de lhmingos  Ribeiro da Silva Câmara, que morou 
em Silveiras e teve cargos políticos, e avós da professora Isa- 
bel Ribeiro da Silva, formada em 1888, e que exerceu por lon- 
gos anos o magistério na Escola-Modêlo da praça da República. 

7 - Cláudio Ribeiro da Silva, de 1796, natural de Minas, 
foi fazendeiro em Silveiras, teve cargos, e era político. Morreu 
aos 84 anos, tendo sido casado três vêzes: a primeira (1820), 
com Maria do Carmo, Monteiro, de Cunha, penso que filha de 
José Monteiro da Silva e primeira mulher; a segunda, aos 27 
de fevereiro de 1827, com Bárbara Justa Inocência, filha do Al- 
feres André Guedes da Silva e de Maria Silvéria de Castilho; 
a terceira, aos 8 de outubro de 1848, com Geracina Alves de 
Sene, filha do capitão Manuel Alves de Sene e de sua mulher 
Rita Maria da Purificação (Pimentel de Faria). Geracina Al- 
ves de Sene, que não teve geração, era irmã germana de Ju- 
vêncio Alves de Sene, meu avô materno. É muito grande a 
descendência do Alferes Cláudio Ribeiro da Silva, dos seus dois 
primeiros casamentos. Vai a seguir: das primeiras núpcias: Cláu- 
dio, avô do dr. Aristides Luís da Silva, de João Tomás da Sil- 
va, do professor Cláudio Ribeiro da Silva, de Francisca que foi 
casada com o farmacêutico Calimério Dias, de São José do Rio 
Pardo: e de outros; Maria do Carmo, casada com José Dlias No- 
vais Filho; Daniel dos Santos Silva, casado com Maria das D'o- 
res, filha de Jacinto José Nunes, português, e com vários f i -  
lhos, entre os quais Leonor (1873-1918), casada com Narciso Ro- 
drigues de ,4hreu, e são os pais do poeta Rodrigues de Abreu. 
Do segundo casamento do Alferes Cláudio são os filhos: Fran- 
cisco, casado; Domingos, casado; André Guedes da Silva, casa- 
do ; José Faustino da Silva, casado ; Maria Madalena, casada com 
O major José Ferreira de Abreu; Bárbara, casada com Antônio 



Ferreira Leite de Sousa; e Ana, casada com Fernando Ferreir1 
Pinto de Abreu. 

8 - Henrique Ribeiro da Silva, de 1797, natural de Areias, 
do qual nada pude apurar. 

9 - Fortunato Ribeiro da Silva, de 1798, natural de Areias, 
casado com Ana Cândida Pereira, com geração, na qual se con- 
tam as filhas Ana Fortunata, casada com Manuel Alves de Sene 
Filho; Genoveva Cândida, casada com Salvador Alves de Sene ; 
e Síibina Carolina, casada com Obededon Alves de Sene, irmãos 
germanos de Geracina Alves de Sene, terceira esposa do Alferes 
Cláudio Ribeiro da Silva. 

10 - Ana Ribeiro da Silva, de 1800, natural de Areias, foi 
casada com Francisco Ramos de Paula, taubateano, filho de An- 
tônio Ramos da Silva, de Pindamonhangaba, e de Francisca Xa- 
vier dos Santos, de Taubaté. O casal residia em São José dos 
Barreiros, e deixou vinte e quatro filhos, entre os quais o senador 
dr. Ezequiel de Paula Ramos, Francisco, Domiciano, Firmino, 
Amália, Adriana, casada com José Rodrigues de Toledo, e sáo 
os pais de Pelópidas de Toledo Ramos, muito conhecido nesta 
Capital, e de outros mais. 

11 - Padre Francisco Ribeiro da Silva, de 1803, natural de 
Areias, ordenado em São Paulo, e do qual já se falou. 

Moravam em Areias, em casa do capitão-mor Domingos da 
Silva Moreira, três meninas: Genoveva com 13 anos em 1808, 
natural de Minas, que casou com Manuel Pereira Couto, de Lis- 
boa, com geração, na qual se conta o dr. Manuel José da Silva, 
que foi tabelião nesta Capital; Ana, com 8 anos em 1808, a qual 
foi casada com o Alferes João Lopes, de Cunha; e Joaquina, com 
10 anos em 1808, de Areias, da qual nada apurei. 

Quanto a Jacinto José Nunes, residente em 1825, em Areias, 
casado com Ana Maria, areiense, li que era "das Ilhas". D'ei- 
xaram vários filhos : Jacinto, a quem chamavam " Jacintinho" , 
foi casado com Gertrudes, filha do capitão Antônio Luís Ro- 
drigues e de Cândida Francisca Bueno; Ana. foi casada com Ale- 
xandre Luís Rodrigues Filho; Francisca, foi casada com Alvaro 
Luís Bueno, irmão de Alexandre e Gertrudes; Vicente Nunes, foi 
casado com Augusta, filha de Cesário Ventura de Abreu; Maria 
das Dores, foi casada com Daniel dos Santos Silva, atrás referidos, 
e são avós maternos do poeta Rodrigues de Abreu, em favor 
de cuja biografia esbocei estas três notas genealógicas, que ofereço 
ao dr. Carlos Lopes de Matos, de Capivari. 



Varnhagen e as suas Viagens de Estudos 

Costa e Silva Sobrinho 

I 

Era em outubro de 1840. Na frescura matinal de um belo 
dia, pela estrada de Santos ao Cubatão, dois cavaleiros pouco a 
pouco se distanciavam da cidade. 

Iam já agora na reta, ou "estirão comprido", no dizer dos 
antigos, que conduzia do Saboó à ponte das Canavieiras sobre o 
rio de São Vicente, hoje ponte do Casqueiro. 

O primeiro déles montava uma nédia mula. Era jovem, 
muito no verdor dos anos, tinha amplas espáduas e feições que 
acusavam o tipo germânico. Firme na sela, rédea na mão es- 
querda, postura elegante, parava de quando em quando absorto 
na contemplação da paisagem, na agrura das serranias distantes, 
ou nas margens do caminho, em geral baixas, pantanosas, re- 
vestidas de manguezais. 

Acompanhava-o o segundo caminheiro, velho escravo liber- 
to, cujo r iuar  trotava sacolejando na dianteira da sela uma 13"- 

quena mala de couro. 
Com uma hora de jornada, atingiam o rio Casqueiro, que, 

túmido, em ânsias de ser Mar Pequeno, formava como até  hoje 
a ilha de São Vicente. Transposta a ponte, deparavam-se-lhes ao 
pé desta quatro habitações, ficando uma delas i mão direita e as 
outras tré; à esquerda. A ~ r i m e i r a  das três era da Fazenda Na- 
cional, conhecida por isso como "casa da Nação". Das outras 
duas eram donos, respectivamente, os herdeiros do falecido Fe- 
lício José da Silva e Higino José Pereira. A da mão direita per- 
tencia ao major Cipriano da Silva Proost, então iim dos abasta- 
dos negociantes de Santos, pois exportava êle gêneros do país 
e possuía numerosos prédios urbanos. 

Depois, bem mai; para a frente, atravessavam a ponte do 
rio Santa Ana, ou rio do Cascalhot de águas remansadas e 
lampejantes como prata em fusão. 



Ainda mais adiante, tomavam por um atalho A esquerda, 
que os levava enfim à casa do sítio Cutiapará, o qual em nossos 

I dias demora na altura do quilômetro dez da estrada de ferro, e 
A esquerda de quem vai para São Paulo. 

Ali encontraram Manuel Dias dos Santos, seu proprietário, 
Era  êle português da ilha do  Pico, já quase sessentão, mas ro- 
busto, ativo, de braços bem estriados de musculatura e mãos for- 
tes para foiçar o mato. 

Do primeiro diálogo estabelecido entre o moço viajor e o 
sitiante, deduzia-se que tratavam de uma ostreira ali existente. 
E procurava-a aquêle moço, cujo nome era Francisco Adolfo 
de Varnhagen. 

Ao fundo do sítio, projetava-se de fato a massa inerte de 
um morro de brando pendor. onde entre arbustos recortavam 
o céu azul as folhagens ondeantes de algumas p3lmeiras. 6 o 
que atualmente é chamado morro da Çasqueira. 

Não era êsse, entretanto, o que Varnhagen fazia diligências 
por encontrar. 

Rodeados de espêsso matagal e de terrenos alagadiços, exis- 
tiam também, a pouca distância dali no mesmo sítio, os vestígios 
áridos de outro outeiro. Foram todos em procura déles. E 
conseguiram encontrar os restos de uma grande ostreira que, 
impassíveis no decorrer do tempo, tinham ficado isolados na den- 
sidáo do mato. Destarte, naquele ermo, pôde Varnhagen, com 
os olhos ávidos, contemplar a i d a  a parte superior dum esclue- 
leto humano que jazera durante alguns séculos no seio da massa 
calcárea. 

Comunicou tudo isso ao  Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, do qual já era sócio correspondente aos 23 anos de 
idade. Sua carta foi lida na quinquagésima sessão daquela so- 
ciedade. em 31 de outubro de 184-0, e assim expunha os fatos 
que acabamos de narrar :  

"Não me devo esquecer de participar ao "Instituto" que 
não me olvidei da sua recomendação, a fim de examinar o mon- 
te  de ossos que viu o capitão norte-americaiio J. D. Eliot, sobre 
que C. D. Meigs publicou uma dissertação nas "Transações da 
Sociedade de Filadélfia", cuja descrição eu tinha tido o cuidado 
de copiar verbalmente. Diepois de obter as  competentes infor- 
mações, dirigi-me ao sítio de Manuel Dias, que é próximo do 
Cubatão. Tive a fortuna de encontrar em sua casa o Sr. Manuel 
Dias, onde fui hospedado': li (traduzindo para o português), 
na presença dêste senhor, tudo quanto se descrevia, e que de- 
sejava saber se eram aquêles os sinais da sua casqueira. Dlis- 



se-me que havia dez ou doze anos se verificavam todas as  cir- 
cunstâncias mencionadas, porém que o outeiro fora já todo de>- 
moronado para aproveitar as  ostras e mariscos para cal. Le- 
vou-me depois ao  local e então vi que êle não era mais que um 
depósito de mariscos, análogo aos que Frei Gaspar chama Os- 
treiras, descrevendo-os à pag. 20, e dando-lhes uma origem, 
cuja veracidade ainda se pode contestar. Eu ainda vi uma ca- 
veira com todos os dentes nas maxilas, porém já quebrada; era 
do tamanho ordináfio das da nossa espécie. O Sr. Dias disse 
que de tamanho ordinário eram quase todos os mais ossos. Re- 
servo-me para em melhor ocasião descrever tôdas as circuns- 
tâncias destas q u e i r a s ,  como nesta Província lhe chamam". 

Depois dessa investigação acêrca da ostreira do sítio 
Cutiapará, passou Varnhagen a examinar tudo que se referia 
ao passado de Santos e de São Vicente. 

Estêve êle na Fortaleza da Bertioga, na Fortaleza Velha 
da Barra, na Fortaleza do Itapema, na Capela de N. S. da Graça, 
no Monte Serrate, no outeiro de Santa Catarina, na casa do 
Trem, na igreja Matriz, no antigo prédio do Colégio dos Je- 
suítas, no Convento do Carmo, no de Santo Antônio do Valon- 
go, no mosteiro de São Bento, na Santa Casa, etc.; e, em São 
Vicente, no pôrto de Tumiaru, no engenho de São Jorge dos 
Erasmos, na Matriz e em diversos outros lugares. 

Com as "Memórias" de Frei Gaspar ante os olhos, viu tudo, 
conferiu datas, inscrições e até  acidentes geográficos. O es- 
tudo do nosso passado encheu-lhe dias inteiros. 

Na citad,a comunicação ao  "Instituto", escrevia também 
I sobre êsse assunto. Merecem translado as suas palavras. São 

as seguintes : 
1 6  Creio de minha obrigação não dever demorar em notícias 

a êsse "Instituto", que não tenho um só momento perdido de 
vista, depois de deixar essa capital, as  obrigações que me im- 
põe a qualidade de seu membro. 

"Em Santos procurei, com Frei Gaspar à vista, examinar 
as  localidades e inscrições. 

"Maior diligência. ainda que pouco profícua no sentido que 
eu desejava, fiz no Arquivo da,Câmara de São Vicente, vila tal- 
vez a mais inferior de todo o Brasil, nãc. obstante ser a pri- 
meira por direitos de antigüidade. O Arquivo pelo desleixo dos 
camaristas passados foi não só desfalcado de muitas preciosi- 
dades e documentos mais antigos, como mal resguardado, do que 
resulta achar-se pela maior parte carcomido e sem ordem. 



Achei no Arquivo uma carta de Marcelino Pereira Cleto, da- 
tada de Santos em 3 de abril de 1786, que agrádece à Câmara 
os pap6.i~ importantes que lhe confiara; e pode ser que ha- 
vrndo esta facilidade, para outros houvesse ,a mesma franclueza. 
e se ex:ravia~sem com a morte de alguns que os tivesse entre 
mãos. Além disso, sabe-se que há poucos anos iim velho escri- 
vão, clue tinha em sua casa, em São Vicente, muitos papéis, se 
negara a entregá-los, e, temendo não levar avante a sua perti- 
nácia depois da morte, os queimara poucos dias antes de fa- 
lecer. Examinando o local de São Vicente, me convenci que 
Frei Gaspar não teve razão para sustentar a grande cluestão 

. 
a favor da casa de Vimieiro, e as poucas palavras de Pero Lopes 
me decidiram em sentido contrário". 

,4 respeito da vila de São Vicente, converge ao mesmo cori- 
ceito de Varnhagen o juízo de um munícipe vicentino. em 1842. 
Assim se referia êle à terra de Martim Afonso: - " Lugar 
hoje decadente, porém cercado de antigas e orgull-iosas trarli- 
çóes. Pobre Vila de São Vicente!" 

De seguida, vamos encontrar Varnhagen em São Paulo. 
Contava ali com um velho e influente amigo de seu pai, 

isto é, com o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, entáo pre- 
sidente da província. 

O brigadeiro Tobias era natural de Sorocaba, município ao 
qual pertencia a povoação de São João do Ipanema, onde nas- 
cera Varnhagen, a 17 de fevereiro de 1816, dêste seiido pais o 
coronel de engenheiros e sargento-tnor Frederico Luís 
Guilherme de Varnhagen, alemão, e dona Maria Flávia de Sá 
Magalhães, brasileira, e aiigura-se-nos até que da mesma cida- 
de. Êsse engenheiro militar tinha vindo de Portugal para I, 

Brasil em 1809. a fim de trabalhar na Real Fábrica de Ferro do 
Ipanema. Pelo seu saber e grande competência em mineralo- 
gia, passou em pouco tempo a diretor da fábrica. 

Sôbre essa passagem por São Paulo do máximo historiador 
do Brasil, recebemos há poucos dias uma curiosa informação 
do dr. Afonso de Taunay, ao presente cimo preclaro do saber 
histórico brasileiro. 

Ei-Ia, com os requintes amáveis das expressóes do mestre: 
"Talvez já lhe não chegue.com tempo, em todo o caso o 

aviso. Vai-lhe a título de ardimento de aprêço o mais cordial. 
"No "Registo Geral da Câmara de São Paulo, ano de 1840, 

à pag. 218, há uma interessante portaria do presidente da Pro- 
víncia sôbre a viagem de Varnhagen. Conhece-a?" . . . 

\ 



Não a conhecíamos. Consultamos, por isso, o livro indi- 
cado, e demos com êste valioso documento: 

"Portaria do exmo. presidente da Província. - Lida a 31 
de outubro de 1840. 

"O presidente da Província ordena à CAmara Municipal 
desta cidade, que mande franquear a Francisco Adolfo Varnha- 
gen seu arquivo, para êle fazer as indagações dos documentos 
históricos de que deseja prover-se para aumentar os seus co- 
nhecimentos da história desta Província, a cujo estudo tem-se 
dedicado com preferência por ter  nela nascido. 

"Palácio do Govêrno de São Paulo, 22 de' outtibro de 1840. 
- (a)  Rafael Tobias de Aguiar". 

A quem trazia no primeiro plano das suas preocupações a 
visita aos arquivos, foi êsse sem dúvida um esclarecido auxílio. 

Examinou, pois, Varnhagen os livros e papéis do Arquivo 
da Câmara Municipal de São Paulo, os livros de sesmarias da 
antiga Provedoria da Fazenda e os documentos do cartóric dos 
jesuítas. No Arquivo da Câmara, entre outros documentos an- 
tigos, encontrou os cadernos de vereaç6es de São Paulo 
(1573-1577), da vila de Santo André (1555-1558) e roteiros de ser- 
tanistas. 

Visitou depois vários arquivos do interior. E em carta 
de Curitiba, de 15 de dezembro de 1840, escrevia ao  cónego Ja- 
nuário da Cunha Barbosa, dizendo-lhe hqver colhido aponta- 
mentos em tódas as  vilas onde havia estado, não só para a 
história das mesmas, senão também para a "História Geral do 
Brasil" : que tencionava compor. 

Já em 1839, Antônio de Vasconcelos Meneses de Drumond 
havia indicado Varnhagen, cujas excepcionais aptidões o repas- 
savam de admiração, para a carreira diplomática. E m  ofício 
reservado de 14 de dezembro, a Caetano Maria Lopes Gama, 
ministro dos Negócios Estrangeiros, assim se expressava: - 
"Nós ganharíamos com isso, suponho eu, mormente se êle fós- 
se empregado com título de adido a esta Leg-ação, com en-  
carg? especial de coligir documentos e diplotiias para a His- 
tória do Brasil e diplomática, coordená-los e analisá-los de mo- 
do que verifique datas e acontecimentos e apure a verdade do 
fabuloso que abunda nas relações daquele tempo de propensão 
maravilhosa". 

O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que tinha 
voz autorizada no assunto, procurou influir no mesmo sentido. 

Destarte, aos 18 de maio de 1842, era Varnhagen nomeado 
adido de primeira classe em Lisboa. 



Vasconcelos de Drumond sabia avaliar as canseiras que dão 
as  buscas nos arquivos. Conhecia o espírito devotado e labo- 
rioso do tenaz investigador. Maravilhava-se do gosto que êle 
tinha para esmiuçar crônicas, para escavar documentos, para 
explorar na história e na literatura o ouro dos mais ricos filões. 
Por  isso mesmo, conseguiu Varnhagen abeirar-se aos mananciais 
copiosos dos arquivos portuguêses. Suas pacientes investiga- 
ções foram ali de 1842 a 1846. E m  carta de '14 de março de 

.I843 ao cônego Januário da ~Curiha Barbosa, inteirava-o do seu 
processo de trabalho. Desde manhã até às 4 horas era o tempo 
dividido entre a Legação e as pesquisas na Tôrre do Tombo. 
"onde, dizia êle, .me vai aparecendo tanta coisa, que não devo 
fazer mais do que copiar e andar para diante". Tencionava, 
após as pesquisas, catalogar os documentos e fazer a exposição 
histórica. 

Preparava-se Varnhagen, dessa maneira, para a sua grande 
obra futura. 

Em 1847, foi traiisferido para a Espanha. E, como encar- 
regado de estudàr nesse país os papéis referentes a questóes de 
fronteira, estendeu suas pesquisas a Sevilha, Simancas e Madri. 

Em Simancas encontrou valiosíssiinos documei~tos a respei- 
to das negociações dos tratados de 1750 e 1777, e de tudo que 
houve antes relativamente a Colônia do Sacramento. Na "Re- 
lação das Cópias de Manuscritos extraídos no Arcluivo Geral de 
Simancas", escreveu êle: - "Passam talvez de 10.000 os  docu- 
mentos acêrca dos nossos limites txistentes 110 meqcionado 
Arquivo". 

Promovido de secretário de legação a encarregado de negó- 
cios, em 1851, começou então a elaborar o seu trabalho mais ini- 
portante, - a História Geral do Brasil, tirada à luz em Madri, eni 

' 1854, com êste tí tulo: "História Geral do Brasil, isto é, do des- 
cobrimento, colonização, legislação e desenvolvimento dêste 
Estado, hoje império independente; escrita em presença de mui- 
tos documentos autênticos, recolhidos nos arquivos do Brasil, 
de Portugal, Espanha e da Holailda por um sócio do Instituto 
Histórico do Brasil, natural de Sorocaba". Tômo primeiro. O 
tomo segundo saiu em 1857. 

O notável bibliógrafo português, Inocência Francisco d- 
Si!va. sôbre a História Geral enunciou-se dêste teor, no "Dicioná- 
rio Bibliográfico Português" : 

"Esta obra, "objeto incessante das vigílias do autor nos 
melhores anos de sua vida", não só grangeou o sufrágio e apro- 



vação dos homens ilustrados e competentes, mas abriu-lhe as 
portas de várias corporações científicas e literárias, entre elas 
a da Academia de Munich e da Sociedade Geográfica de Paris, 
que espontâneamente se apressaram a chamá-lo para o seu 
grêmio. 

"Em Lisboa são raros os exemplares porque o sr. Varnha- 
gem, destinando a obra para os seus compatriotas, remeteu toda 
a edição para o Brasil". 

O estudo da História pátria foi a vida inteira o aiã, tão sa- 
boroso quanto fatigante, de Varnhagen. A "História Geral", 
sua obra dileta, é o resultado da farta colheita de documentos e 
de  preciosos informes respigados sobretudo nos fertilíssimos ce- 
leiros dos arquivos portuguêses, espanhóis e holandeses. 

"Antes dela, observou Rodolfo Garcia, a história do Brasil 
quase prescindia dos documentos, abeirada, como se achava, As 
velhas crônicas, sem dúvida utilíssimas mas insuficientest como 
fontes únicas para a interpretação definitiva dos fatos narrados, 
para lhes dar a significação precisa, as circunstâncias que os 
determinaram e a finalidade que cumpriram. 01 que, nesse sen- 
tido e para a época em que se realizou, representa de esforço e 
inteligência a tarefa que se impôs Varnhagen, são forçados a 
reconhecer quantos têm estudado a sua ação como historiador". 

Retornou Varnhagen à pátria em 1851, e ,  no fim dêsse ano 
já voltava para a Espanha, de onde poucos meses depois parti- 
cipava ter  ultimado a s  biografias de brasileiros ilustres, que es- 
tavam na forja, e dava notícia das pesquisas concernentes à s  
questões de fronteira e aos holandeses no Brasil. 

No período de 1852 a 1858, que foi de permanência constan- 
t e  na Espanha, absorveu-se êle inteiramente na publicação da 
"História Geral". 

Promovido nesFe derradeiro ano a Ministro Residente e de- 
signado para Assunção, no Paraguai, pouco tempo depois, çujei- 
tando-se até  a uma demissão, abandonava o pôsto, impressionado 
com as barbaridades e miséria irrogadas àquele país pelo pre- 
sidente Carlos Antônio Lopez. 

Em 1861 serviu nas Repúblicas de Nova-Granada (atual- 
mente Colômbia), do Equador e Venezuela, passando em 1863 
a Santiago, no Chile, e a Lima, no Peru. 



Aqui vem de molde um ponto que desejamos não deixar no  
esquecimento, e que é muito sério, é mesmo substancial na vida 
de todo homem. 

Referimo-nos a Varnhagen perante a s  mulheres. 

Que vibgaçóes teria produzido naquela alma sincera êsse sen- 
timento tão forte e delicado, que a nossa imaginação enfeita e 
transmuda, êsse sentimento que tudo despreza quando se deixa 
prender de um rosto meigo, e que constituiu um inefável encanto 
e também a maior inquietação na existência, por exemplo, de 
Rousseau ? 

Se consultarmos as  autoridades na matéria, veremos que 
Júlio Dantas disse que "a mulher é um capítulo eloqüente e 
indispensável na biografia e na história de todos os homens 
célebres". 

E Eça de Queiroz notou que "o homem, sem um pouco do  
Eterno Feminino, fàcilmente se enrudece e ganha uma casca ás- 
pera como a das árvores n a  solidão". 

Ora bem, contra os sentidos adotou Varnhagen, sem dúvida, 
algumtas precauções. Não era ermo de afetos, antes pelo com 
trário, era de embevecida ternura, mas ternura viril, honesta. 
O sol do Brasil não lhe escaldou a juventude. Conservou êle 
sempre a integridade da sua moral e da sua inteligência. Foi um . 
novo Sansão à prova das Dalilas. 

Pensava como o grande crítico francês Sainte-Beuve, que di- 
zia que "a sensualidade é um grande agente de dissolução da 
fé, pois nos inocula, em maior ou menor grau, o corrosivo do 
ceticismo". 

"A vaga tristeza que dimana e se evola como um perfume 
letal do abismo dos prazeres, essa lassidão enervante e desalen- 
tadora, não nos causa apenas uma perturbação dos sentidos, mas 
influi até na boa seqüência das idéias. Desordenam-se as nossas 
convicções. Padecem as nossas crenças um decréscimo na sua 
austeridade". 

De caráter rude e franco, Varnhagen era áspero por fora e 
suave por dentro. Extremado nas virtudes e deveres domésticos. 
Fôra feito para o casamento e a paternidade. 

Por  isso, na cidade de Santiago do Chile, a 28 de abril de I&%, 
casou com d. Carmen Ovalle, chilena. 

Deu-lhe dois filhos êsse enlace de bonançosa felicidade, os 
quais vieram a usar mais tarde, como sobrenome, o título do vis- 
condado paterno: - Pôrto Seguro. 



Cumpre-nos frisar que o título de Barão de Pôrto Seguro 
i 

foi concedido a Varnhagen pelo govêrno imperial do Brasil por 
decreto de 24 de julho de 1872. O de Visconde com grandeza, por 
decreto de 18 de maio de 1874. 

Essa denominação de Pôrto Seguro, escolheii-a êle próprio 
para título de sua nobreza, porque foi Pôrto Seguro o primeiro 
ponto da costa do Brasil tocado pela frota de Cabral. É um nome 
que nos leva o pensamento a o  berço da nacionalidade ; e que cons- 
titui ao  mesmo tempo um designativo dos ideais que sempre 
afervoraram o ânimo do notável historiador. -- 

O último pôsto diplomático de Varnhagen foi o de Viena 
d'Austria, para o qual fora designado em 1868, e nele permaneceu 
a té  1876. 

Viajou então pela França, Alemanha, Suécia, Noruega, 
Rússia, Itália, Holanda, Estados Unidos, e novamente pela Es- 
paqha, sempre à cata de novos documentos sôbre o Brasil. 

O têrmo final de sua carreira coincidiu, destarte, com a fase 
do mais intenso labor intelectual. 

Pedro Lessa, o insigne Pedro Lessa, denominou-o "primeiro 
historiador da nação brasileira (primeiro na ordem cronológica e 

- no merecimento)". 
Oliveira Lima considerou-o "o mais valente trabalhador da 

história nacional : "O mais notável dos nossos historiadores". 
Ferdinand Denis chamou-o, por ocasião do aparecimento dos 

seus primeiros trabalhos : - "Jovem sábio, um dos mais la- 
boriosos e instruídos brasileiros do nosso tempo". 

O amor i história foi entretanto, para Varnhageil, um con- 
dão de glórias e também de amarguras. 

Logo ao alvorecer-lhe a magnífica aurora de escritor e his- 
toriador, teve de sachdir sôbre adversários rancorosos a poeir:: 
das suas maldades. 

Eis aqui, a êsse respeito, um caso que nenhum dos seus bió- 
grafos até  hoje mencionou. 

Em 1839 vinham a lume, no Porto, três dramas de autoriz de 
I. P. de M.' S., iniciais do nome de Inácio Pizarro de Morais Sar- 
mento. 

Denominavam-se aquêles dramas : Lopo de Figueiredo, ou 
A corte de D. João 11; Diogo Tinoco; e Henriqueta, ou o Pros- 
crito. 

Os dois primeiros eram históricos. 
Varnhagen, que estava seguindo o curso do Colégio Militar 

de Lisboa e já era inimigo de fumigações de incensos, criticou 



o primeiro drama, principalmente pelo desprêzo com que o seti 
autor havia tratado a figura de D. João 11. 

~Camilo Castelo Branco, depois de contar que os dramas 
"sugeriram debates mais ou menos facciosos na imprensa de Lis- 
boa, nomeadamente o "Lopo de Figueiredo", acrescentou : 

"Foi notável a altercação de dois jornais de 1839. o "'Cor- 
reio" e o "Diretor". 

"Francisco Adolfo de Varnhagen, continua Camilo, moço de 
vinte anos, e sedento de glória, com armas débeis para conquis- 
tá-la, agrediu, mais apaixonado que douto, o drarila de Inácio 
Pizarro, exposto às  provas públicas, e galardoado de aplausos. 
Saiu o autor em defesa do-seu escrito, e tão acesa afinal correu 
a refrega, que já não houve o terminar-se, sem entrarem armas 
neste certame literário. O certo é que Francisco Adolfo Var- 
nhagen. algum tanto desairado no fêcho da pendência, fez-se 
de vela para o Rio de Janeiro, sua pátria, e lá, mais enriquecido 
de saber e mais discretamente aconselhado no exercício de sua 
ciência, vingou altear-se a posição de créditos literários, que 
já agora podem emparelhar com os mais prestadios de Portugal". 
"Esboços de apreciações literárias", pag. 243. 

A parcialidade de Camilo ressumbra etn todas as palavras 
desta frase que êle usara pouco antes:  

"D? João 11, sujeito que o sr. Pizarro detesta co;dialniente, e 
eu também". 

Ora, Varnhagen defendia D. Joáo 11, cognominado "O Prín- 
cipe Perfeito", soberano odiado pelos nobres porque se mani- 
festara a favor do povo contra os enormes abusos da fidalguia 
do seu tempo. Estava êle, pois, com toda a razão. 

E a sua vinda para o Brasil foi porque se dizia cjue êk ha- 
via perdido os direitos de cidadão brasileiro aoós a abdicação 
de D. Pedro I ao trono do Brasil. e por haver lutado a favor 
dêste monarca que já não era nosso imperador. Ademais, era 
oficial do exército português. 

Tudo isso apareceu quando Varnhagen se tornava conhe- 
cido e admirado. Era: pois, obra de invejosos dos méritos alheios, 
o11 de despeitados. 

De maneira que, para solver tais dúvidas, embarcou em 1843 
para o Brasil. 

Aqui solicitou do govêrno imperial um decreto que o decla- 
rasse cidadão brasileiro. E essa qualidade lhe foi conferida por 
decreto de 24 de setembro de 1ô41. 



Era ele, pois, muito bom brasileiro, brasileiro "natural de So- 
rocaba", como havia declarado naquele volume da "História Ge- 
ral", onde pusera também uma vista de Ipanema, em 1821 - 
para mostrar que tinha dentro do coração a figura representativa 
dos seus caros penates e, portanto, que nunca se esqueceria da 
terra onde nascera. 

De muita injustiça foi vítima o criador da Historiografia no 
Brasil ! Inúmeros foram os seus críticos. 

I'or cortar dilações, citaremos apenas um trecho de um dêles, 
porque a crítica foi publicada em Santos, em seis números do pe- 
riódico denominado ""O Comercial", de Joaquim Roberto e Ro- 
berto Maria de Azevedo Marques. 

Em o número de 14 de agosto de 1858, sábado, há tópicos 
como êste: 

''-4 "História Geral do Brasil" é uma mediocridade que nun- 
ca  poderá ser condecorada com o título de história, se quisermos 
ter  literatura digna dêsse nome. Que pasmosa inversão de idéias ! 
Que sátira viva a ilustração de nosso país!". 

Esses conceitos são de F.  I .  M. Homem de Melo, isto é, 
Francisco Inácio Marcondes Homem de Melo, mais tarde Barão 
Homem de Melo. 

Êles ~ i ã o  podiam deixar de ser desaceitos e até ceiisurados. 

Consideremo-l,os, porém, como delitos da tnoc.idade. O crí- 
tico contava apenas 21 anos de idade. 

Levar-nos-ia longe o copioso catálogo de todos os trabalhos 
literários e históricos de Varnhagen Fora mesmo prolixidade 
não omití-10 nesta altura. 

Foi Varnhagen, enfim, um espírito rigorosamente lógico, qiie 
biiscava a verdade sem qualquer concessão, ou complacência. 

Não possuía de certo a erudição sarcástica de um Martim 
Francisco (3.'). Era  austero, até na dicacidade. Veja-se, po1- 
exemplo, esta piada coni que, =me se--&se uma bandarilha- - -- t 

asseteoii João Francisco Lisboa. Escrevera êste: - "A verdade 
é o grande fim do historiador, e, mediante o seu cultr> fervo- 
roso e constante, a tarefa que êle empreende simplifica-se de um 
modo admirável. Tal o voto de Thiers". 

Varnhagen achou, e com toda razão, que, para a verdade 
corriqueira do primeiro período, era desnecessário invocar-se 
a autoridade de Thiers. Grifou pois o último período e anoto11 
a citação do seguinte modo: - "O mel é doce, "segundo Plí- 



nio", dizia um estudante de Coimbra. . . que era um tan to  
bêsta.  . . " 

Eis aí os relevos principais dessa grande vida. 
Eis aí os fatos que lhe douram os bronzes da imortalidade. 
Conta Capistrano de Abreu que Varnhagen, "pouco ante3 

de nicrrer. quando a enfermidade mortal o obrigava a guardar . 
o leito, escrevendo a um amigo, o dr. Rarniz Galvão, - que a 
êsse tempo dirigia a Biblioteca Nacional, - em vez de quei- 
xar-se doss sofrimentoç que o atormentavam, fazia rolar toda 
a carta "sobre questóes de história pátria, sobre pontos obscuros 
que desejava ver esclarecidos, sobre manuscritos cuja existência 
desejava conhecer" 

E assim termina : 
"Nobre e tocante vida, votada a o  trabalho e ao  dever ! Grande 

exemplo a seguir e a venerar !" 
Com êsse remate cassamos também as  velas ao  nosso assunto 



Cinqüentenário de "Os Sertões" 

(Palestra do Sr. Antônio da Gama Rodrigues) 

"Felicito-me por viver num tempo dêstes. em S. Paulo. 
Temos de um lado, S. José do Rio Pardo, de outro Lo-- 
rena. 
Temos ainda, S. Carlos, Descalvado, Campinas e a pró- 
pria Capital. 
Em tôdas existe a preocupação de comemorar um livro. 
Nenhuma pensa em estátuas. 
Esforçam-se tôdas para conseguir maior número de 
leitores para uma das obras fundamentais das letras 
brasileiras. 
Que maior consagração para um autor ? "  

Palavras de Francisco Pati. ao referir-se em dias do mês pas- 
sado, à inauguração, então ainda projetada, de urna "sala 
Euclides da Cunha" na Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciên- 
cias e Letras, de Lorena; palavras, hoje de propriedade absoluta, 
ao  considerar esta comemoração, em boa hora promovida pelo 
Instituto Histórico e Geográfico, de S. Paulo. 
9 obra de Euclides da Cunha, porém, é impossível separar 

o homem do livro, por tal forma e tão intensamente nele se 
reflete e integra a própria, estranha e avassaladora personali- 
dade do autor. 

e. 
Por  isso, na oração com que tive a honra de inaugurar, em 

Lorena, aquela nova instituição cultural, destinada a difundir e 
perpetuar a glória do grande escritor, mais me ative ao seu as- 
pecto humano, que à sua obra. 

Ao homem, que em Lorena residira por dois gloriosíssimos 
anos, e que, por isso mesmo, era necessário, inicialmente, apre- 
sentar e retratar tão miúda e precisamente quanto possível, 
*dentro do meio familiar e social em que vivera. 



Uma tese foi deixada em aberto, sugerida apenas em fugi- 
dio escorço, a espera de melhor pesquisador e mais atilado e 
intérprete: - a da espiritualidade religiosa de Euclides da 
Cunha. 

Não e esta ainda a hora, nem êste local o mais apropriado 
para seu debate e solução. 

Antes, mais da obra se deverá, agora e aqui, tratar,  eis que 
desta mesma tribuna, no já longínquo e histórico dia 5 de feve- 
reiro de 1898, êle próprio dela tratou, oferecendo a êste Insti- 
tuto, de que era s6cio ilustre, as suas primícias, numa confe- 
rência sobre "A Climatologia dos Sertões da Bahia". 

Não foi, infelizn~ente, conservada essa sua generosa e valiosa 
contribuição, mas não pode restar dúvida fôsse um fragmento do 
seu Livro, já então em franca elaboração, e certamente; o cor- 
respondente à sua primeira parte : - "A Terra". 

Procuremos, pois, acompanhá-lo em sua análise, e seja essa 
a nossa reverência dêste dia. 

A constante ideológica de todo ésse capítulo de 60 pá,' ~ l n a ~ ,  
em que primeiro estuda e descreve o solo e depois, a flora, é a de 
um mundo geológico em decomposição e morte, "no martírio 
secular da terra",  e de uma "vegetação agonizante, doente e 
informe exausta, num espasmo doloroso. . . " 

Percorrendo-lhe, as linhas formosíssimas, vamos encontrar, 
logo à página 5, ao referir-se às rochas primitivas que vão de- 
saparecendo, a frase característica : - ''jazem mtopostas a com- 
plexas séries de chistos metamórficos" . 

Logo após, na página seguinte: - "as cordilheiras domi- 
nantes no sul, ali se extinguem, soterradas, numa inumação 
estupenda" ; pouco adiante, na página 8: - "desenterram-se 
a s  montanhas" ; e à página 12, ao referir-se à s  serras da Saúde 
e Itiuba, nas imediações de Vila Nova da Rainha e Jaazeiro, 
insiste: - "copiam os mesmos contornos das encostas estaladas, 
exumando a ossatura das moiltanhas". 

Passando ao  estudo da flora, escreve a páginas 49: - "a 
inumação da flora moribunda" e "enterrando-se os caules pelo 
solo" ; e logo na página seguinte, referindo-se i Singularidade 
vegetativa dos cajueiros anões: - "Não são raízes, são ga- 
lhos (.. .) é uma árvore única e enorme, inteiramente 
soterrada". 

Tôda a página 30, metade da 29 e outra metade da 31, for- 
mand3 um sub-capítulo especial, são dedicadas a dois cadáveres 
insepultos. 



Em belíssima narração, cheia de minúcias e carinhos, deixa 
descrito o corpo morto de um soldado, a quem o sertão "livrara 
da promiscuidade lúgubre de um fosso repugnante", deixara-o 
ali há três meses, "braços largamente abertos, rosto voltado 
para os céus, para os sóis ardentes, para os luares claros, para 
as  estrêlas fulgurantes. . . " 

E o de um cavalo - montaria de um valente, o alferes 
Wanderley - estacado, quase de pé "feito um animal fantástico, 
aprumado sobre a ladeira, num quase curvetear, no último arre- 
mêsso da carga paralizada, com todas as aparências da vida..  ."  

Ora, essa impressionante repetição de fonemas como - so- 
terrados, sotopostas, jazem, inumação, exumação - todos êles 
sugerindo a idéia da morte, através o sepultamento; essa pre- 
ciosa estilização da morte no sertão, em que os mortos "vol- 
vem ao  turbilhão da vida sem decomposição repugnante", "sem 
um verme que lhe macule os tecidos", e ao contrário "com tô- 
das as aparências da .vida9', nos deixam ver, claramente visto, 
o estado emocional com que o autor se abeirou dos sertões, os 
viu, e dêles se apaixonou: - Um complexo depressivo, de ani- 
quilamento e. exaustão, a que em linguagem freudiana poderíamos 
chamar "desejo da morte". 

Realmente, assim era. 
Toda a vida, a té  então, mal lhe correra. 
Órfão de carinhos, militar frustrado, engphe i ro  forçado, 

republicano desiludido, chefe de fatnília incompreendido, escri- 
tor ainda em busca de um assunto e de um estilo, uma só solu- 
ção se lhe anteparava: - a do "não-ser". 

Sem coragem, ou sem disposição, para procurar pelas suas 
próprias mãos o sossêgo na morte, sorria-lhe o sepultamento 
na obscuridade, a internação no coração da terra pátria, em meio 
onde fosse inteiramente desconhecido, fugindo assim à fatalida- 
de de ser grande, à injustiça da infelicidade. 

Reponta tal desejo, por vêzes mesmco sob a forma impera- 
tiva de uma determinação, em várias de suas cartas. 

Em uma delas, datada de 1894, há estas agoniadas e inci-, 
sivas palavras: ''Depois da triste desilusão que sofri, só tenho 
uma ambição : afastar-me, perder-me na obscuridade mais pro- 
funda e fazer todo o possível para que os que tanto me magoam 
esqueçam-me, como eu os esqueço. Quando terminar a agitação 
da nossa terra, eu realizarei ainda melhor êste objetivo, pro- 
curando um recanto qualquer de nossos sertões". 

E, agora, t rês  anos volvidos, ei-10 diante do tão desejado e 
apetecido sertão. . . 



Mas, surprêsa das surprêsas, o sertão é seu irmão! 
Irmão na desolação e no martírio da terra; irmão na angús- 

tia e exaustão de sua flora espinicente e moribunda.. . 
Numa e noutra, se vê e reconhece como em claro espelho, e 

desde então, de seu apaixonado amor jamais se apartou. 
Dedica-llies todas as energias sobrantes, transfere-lhes to- 

dos os desprezados carinhos, de há muito acumulados e retidos 
em seu intimo de romântico insatisfeito, a té  que um dia desco- 
bre, num alvoroço de amor e numa trepidação de alegria, que 
êsse cadáver sepulto da terra adusta e combusta, essa vegetação 
ressequida e mirrada, ao  contacto vivificador das chuvas torren- 
ciais, ressurgem! 

"Desenterram-se as montanhas'' e .  . . "porque a Serra Ge- 
ral segue por ali como anteparo aos alísios, condensando-os em 
diluvianos aguaceiros, se desnudam, ressurgindo, as formaçóes 
antigas", escreve em página desse capítulo glorioso; e pouco 

<<  além, repete: - Sobre o solo que as  amarilis atapetam, res- 
surge triunfalmente a flora tropical! 

Ressurreição é, certamente, ato de glória; um momento em 
que a vida se acrescenta.. . mas pressupondo a morte, resolve 
a constante ideológica de todo o capítulo, mantendo-lhe, todavia, 
a unidade lapidar. 

Visto, pensado, vivido, escrito assim, com o carinho do amor, 
a violêilcia da paixão, o encanto da novidade, a emoção do namo- 
rado, a fascinação do catecúmeno, a sensibilidade do romântico, 
a fé do prosélito, o arremêsso do iluminado, a agressividade 
do libertado, o arrojo do xingador, "encontra para cada pen- 
samento a forma perfeita, para cada irase o ritmo adequado, 
no consórcio raro da melhor expressão com a maior sonoridade", 
e deixa nessas páginas imortais a vera e exata descrição dêsse 
pedaço estranho da terra brasileira, num hino de perfeição e 
beleza ! 

É assim êsse capítulo monumental. . . 
São assim todos os outros - O Homem - A Luta, em tô- 

das as suas fases. 
Transporta para as  suas páginas magistrais, passagens ia- 

teiras de sua vida, retalhos doloridos de sua alma atribulada, 
nelas queimando e fixando, em sugestivos quadros emocionais, 
a sua própria personalidade, em fiel e verdadeiro auto-retrato, 
< I  personagem sempre presente, embora jamais nomeado" de to- 
do o seu grande Livro. 

E surge a maravilha de "Os Sertões" ! 
* * *  



Impossível, prezados consócios dentro do tempo exíguo que 
me foi adjudicado, prosseguir. 

Mas, haveis de convir que, procurar pôr tão grande e levan- 
tado Livro na mão e no coração dos jovens da atual geração é 
tarefa de brasilidade, que a todos se impõe. 

Dela se vem ocupando g1oriosamente, há anos já, numa 
constância e persistência altíssimas e comoventes, a plêiade 
admirável dos adoradores de S. José do Rio Pardo. Inscreveu-a 
como principal e precípuo item definidor de suas atividades, a 
"Sala Euclides da Cunha" recém-inaugurada, na Faculdade Sale- 
siana de Filosofia, de Lorena. 

Compreendeu-a t0da a imprensa do País, que em perfeito 
e majestoso uníssono, tem aberto suas colunas à divulgação t. 

exaltação da obra de Euclides da Cunha, nestes festivos dias do 
cinquentenánio de sua publicação. 

Numerosas são já as  instituições educacionais - a Fa- 
culdade de Filosofia,'da Universidade Católica do Rio de Ja- 
neiro, o Colégio Estadual e Escola Normal "Conselheiro Ro- 
drigues Alves,", o Ginásio "Nogueira da Gama", a Escola 
d e  Comércio "~Comendador Rodrigues Alves", de Guaratin- 
guetá, entre outras - que, em comemoração dêsse cinquente- 
nário, têm promovido conferências e palestras divulgadoras, em 
seus atos mais solenes. 

A própria Câmara Federal dos senhores Deputados dedicou 
todo o expediente de uma de suas sessões, à glória de "Os 
Sertões". 

O Instituto Histórico da Bahia, a Casa Euclidiana de Belo 
Horizonte, promoveram recentemente comemoraçóes de larga 
projeção. dentre a s  quais é de destacar uma romaria ao  velho ar- 

* raial de Canudos, promovida pela primeira dessas ilustres insti- 
tuições culturais. 

De ontem são as  solenes comemorações promovidas nesta 
Capital, pela Academia Paulista de Letras, a Secretaria do Govêr- 
no e a Casa Euclidiana, a que se associaram a Reitoria da Univer- 
sidade de S. Paulo e o próprio Governador do Estado, e das 
quais resultaram a esplêndida e visitadíssima exposição icono- 
gráfica e bibliográfica euclidiana, tão cheia de ensinamentos, e 
o enriquecimento do patrimônio cultural do Município com a ré- 
plica da "barraca" em que Euclides escreveu a maior parte de 
"Os Sertões", oferta da Prefeitura da nobre cidade livre de S .  
José do Rio Pardo. 

Os grandes jornais do Rio - "O Correio da Manhã", "A 
Notícia", "O Jornal do Comercio" - por sugestão e solicitação 
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da Faculdade Salesiana de Filosofia, de Lorena, iniciaram já a 
reedição dos grandes artigos de critica de "0s  Sertões", publi- 
cados em suas colunas em dezembro de 1W, por José Veríssimo, 
Medeiros e Albuquerque e Araripe Júnior. 

Efn São Paulo, "O Diário Popular" também já reeditou o 
artigo critico de Leopoldo de Fréitas, inserto em seu número de  
16 de dezembro de 1902; e "O Estado de S. Paulo" - tribuna 
espiritual de Euclides da Cunha - vem fazlendo a reedição das 
correspondências por êle enviadas da Bahia e Canudos em 1897, 
e que são o núcleo, a origem, a fonte dos próprios "Sert6es". 

Revivemos, assim, graças à confluência de todas essas in- 
teligênoias e disposições, os tempos gloriosos e triunfais de 
"Os Sertões", em 1902. 

Sagrado é, pois, o clima em que o Instituto Histórico e 
Geográfico de S. Paulo lança a sua valiosa contribuição. 

Não se limite ela a esta simples, acadêmica, comemoração. 
Passemos além ! 

P 

Tomemos todos o compromisso solene de tudo empreender, 
tudo fazer, para uma maior divulgação da obra imortal e pa- 
triótica de Euclides da Cunha, para um seu mais intenso conhe- 
cimento, tornando-a acessível, compreendida, amada, estudada 
por todos, sobretudo pela juventude, na esperança e na certeza 
de que, lendo-a, meditando-a, e sobretudo praticando-a, em bre- 
ves anos veremos o Brasil atingir seu radioso destino de força, 
abundância e prosperidade, "o martírio secular da terra" su- 
perado e vencido enfim pela apoteose triunfal do Livro! 



Cinqüentenário de "Os Sertões" 

(Palestra do Sr. Fuusto Ribeiro de Barros) 

O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo comemora. 
êste ano, o cinquentenário do aparecimento de "O's Sertoes", 
monumento da literatura nacional. E o faz com duplo sentido: 
primeiro, a consagração de uma grande obra literária e cientí- 
fica; segundo, festejando a memória de Euclides da Cunha que 
foi sócio dêste Instituto, no qual teve a boa idéia de ler, no ori- 
ginal, parte de um dos capítulos de " 8 s  Sertões". 

Nesta obra, Euclides da Cunha não foi um geógrafo de esco- 
la. Entretanto, "O's Sertões" repousam; em grande parte, sô- 
bre fundamentos geográficos de várias ordens, feridos com tal 
vivacidade e agudeza que os problemas de ~ e o g r a f i a  física e b 
humana dos sertões surgiram coloridos e animados, à s  vezes 
apenas configurados, porém, magistralmente definidos noutras. 

No capítulo "A Terra" todo o conteíido é matéria de geó- 
grafo. É certo que ali fala a natureza hostil pela interpretação 
empolgada do Ator, que, sensível, arrebata-se cheio de eloquên- 
cia. E graças a essa krandeza de alma de artista e riqueza li- 
terária é que " 8 s  Sertões" puderam falar aos homens cultos 
da época de modo a serem vistos, ouvidos e vividos os dramas 
nacionais do terrível polígono das sêcas. Só isto e apenas isto 
bastaria para a glorificação de um autor e de sua obra. 

bairrismo agradável notar-se que, como no caso da pro- 
clamação da independência do Brasil por D. Pedro I, veio Eucli- 
des da Cunha, -i procura de um biocoro, encontrar clímax pro- 
pício à produção de "Os Sertões" num recanto fértil do Estado 
bandeirante. 

Quanto mais o analist? procura dissecar a obra de Eucli- 
des, numa crítica especializada e honesta, mais oportunidade e 
elementos encontra para reconhecer no "Os Sertões" um poe- 



ma, formoso e imperecível, que decanta a 'epopéia vivida por 
nossa gente num ângulo bárbaro d,o território nacional. 

A crítica não tem poupado "Os Sertões", particularmeilte 
a que, acadêmica, procura destruir o valor de Euclides 110 que 
se refere à geografia contida em seu livro clássico. Iiiteressante 
é que tais investidas, por mais audazes que sejam. ainda que 
subam quais gigantescas ondas de arrebentação muralha acima, 
não perturbam o prestígio da grande obra luminar que continua 
sendo um soberbo e indestrutível farol da cultura brasileira. 
E qualquer nação do mundo daria um milhar de gerações de crí- 
ticos e vaidosos em troca da simples glória de possuir uma obra 
como "Os Sertões" que nasceu daquele homem simples que foi 

, Euclides da Cunha. 





Cinqüentenário de "Os Sertões" 

(Palestra do Cel. Luis Tenório de Brito) 

Iniciou o general Canrobert Pereira da Costa a sua notável 
conferência sobre Euclides da Cunha agradecendo ao governa- 
dor Lucas Nogueira Giarcez - o qual, convidando-o para abr i r  
a exposição euclidiana da Biblioteca Municipal, levou-o ao su- 
mo prazer espiritual de reler "Os Sertões". 

A observação é interessante, embora eu acredite que o anti- 
go  ministro da Guerra repassasse as páginas do grande livro, 
independentemente de ter  que sôbre êle falar, como aliás o fi- 
zeram, neste ano jubilar, quantos o contam sobre a estante. 

Quanto a mim, foi o ano de 1952 referto de reminiscências 
de " 0 s  Sertões". Melhor dizendo, desde 1909 que a figura sin- 
gular de Euclides da Cunha me povoa a imaginação de senti- 
mental e humilde estudioso da vida brasileira. 

Chegado pouco antes a São Paulo, fugindo ao  drama nor- 
destino das sêcas, li com emoção indescritível as homenageils 
que "O Estado de São Paulo" prestou ao  seu grande colabora- 
dor, após a tragédia da Piedade. Atraído então para "01s Ser- 
tões", senti que jamais nenhum outro escritor melhor traduzira 
a dor imensa que flagela a alma heróica do nortista. 

De lá para cá outra coisa não tenho feito senão reveren- 
ciar-lhe a memória, sob diferentes formas. 

Lembro-me que, ouvindo, em 1916, uma conferência de Coe- 
lho Neto sôbre Euclides da Cunha. cheguei a me conformar um 
tanto com a trágica realidade do desaparecimento do semideus. 
Até então não podia compreender que o Fio de uma existência 
a meus olhos tão longe da miserável contingência humana, pu- 
desse ser assim cortado de modo tão brutal e humilhante como 
fora aquêle. 

É que o maravilhoso estilista maranhense pôs sob os olhos 
atônitos do auditório, com aquela sua peculiar e incisiva for- 



ma de dizer, o precaríssimo estado de saúde do autor de "A 
margem da História" revelado pela autópsia, no momento em 
que foi abatido. Segundo o emérito conferencista, a arma que 
.abateu Euclides da Cunha havia morto um cadáver.. . 

Do auto que em meados de janeiro do corrente ano parou 
além da ponte sobre o Vasabarris, desceram os meus compa- 
nheiros de viagem. Eram êles: minha mulher, Fausto Ribeiro 
de Barros e sen)ora, Tito Lívi.0 Ferreira, e Narciso Dal'Molin. 
Estávamos em irente ao monumento que o patriotismo e a ter- 
nura dos construtores da ~ransnordes t ina  alcfizeram erguer, em 
homenagem às vítimas $0 tremendo episódio, sem distinção de 
cor partidária. 

Compóe-no velho canhão que lá ficara perdido, entre as ruí- 
nas de Canudos, montado sôbre pedestal de pedra, cal e cimento. 
Aquela boca sinistra que tanta metralha cuspiu sôbre o infe- 
li; jagunço entocado &a cidadela de ~ n t ô n i o ~ ~ o n s e l h e i r o ,  vol- 
ta-se hoje para o céu sem nuvens do sertão ressecluido, como que . 
.a implorar a indulgência e melhor compreensão dos responsá- 
veis pelos destinos da pátria. 

Além dêsse bronze de trágica memória, nada existe que 
lembre o arraial maldito. Só os acidentes geográficos que o 
rodeiam, por serem eternos: o rio de água salobra nas cacim- 
bas fundas do leito sem correnteza; ao fundo a serra do Monte 
Santo e mais ~ r ó x i m o s  o famoso Morro da Favela e outros de 
menor importância - assinalados, todos êles, nas imortais pági- 
nas de "Os Sertóes". 

Um prédio escolar de construção moderna, algumas casas 
esparsas pelas encostas pontilhadas pelos cardos, pelas bromélias 
e pelas caatingueiras - eis tudo o que se vê no estreito vale. 

Mudos, sentiam os itinerantes, em turbilhão, o torvo drama 
-que ali se desenrolou há 50 anos passados. 

Com os olhos abrangiam êles êsse mesmo cenário hoje 
apenas modificado pela magnífica rodovia que lhe passa rente, 
enquanto se volta o pensamento para o grande livro que o tort  
nou conhecido. imortalizando-o 

E dentre os escombros a que se reduziu o Canudos de outro- 
ra e que a imaginação procura reproduzir naquela tarde clarís- 
sima de sol em declínio, emerge a figura bravia e torturada de 
Euclides da Cunha, ora alinhando dolorosas impressões de atos 
crudelíssimos da guerra monstruosa, ora dando asas ao gênio da 

.ciência que nele refulge, modelando "Os Sertóes". Todos os 



reinos da natureza foram aí focalizados, com segurança e pro- 
\ 

priedade. Das geniais observaçóes de Euclides da Cunha, são 
porém as que se referem à flora as que mais interessam ao-ser- 
tanejo, talvez porque sejam as que mais de perto falem à sua 
sensibilidade. Realmente. Causa espanto a agudeza com que 
êle separa os grupos botânicos da caatinga, descrevenáo-lhes 
em pinceladas indestrutíveis caracteriticas e finalidades ligadas 
a cada qual dêles. Assim no que se refere ao umbuzeiro, árvo- 
re isagrada do sertão, ao joazeiro e aquela que deu o nome ao 
lugar - Canudos - à !favela e muitas outras. A última citada 
é irna espécie aspérrima, de galhos retorcidos e pequeno porte, 
de largas folhas revestidas de finos e agressivos espinhos, fô- 
lhas essas que ao caírem, quando maduras servem de alimenta- 
ção a dois únicos animais que as comem: a cabra e o jumento, 
.os mais fortes viventes que por mais longo tempo resistem ao 
suplício do inferno cinzento da sêca. Aliás sob% a denominação 
de- favela é oportuno lembrar curiosa extensão de sua influên- 
cia, já nos domínios do "folclore". Terminada a guerra, muitos 
soldados, ao chegarem ao Rio de Janeiro, com baixa do Exér- 
cito e sem ponto econômico de apoio, ocuparam um dos montes 
que circundam a capital do país, pintalgando-lhe a fisionomia de 
barracóes de feitios diversos e matizes vários, batizando-o de- 
pois com o nome de "Morrd da Favela". Era uma evocação ao 
outro - o de Canudos - tão frequentemente referido em "Os 
Sertões". 

Livro complexo e profundo na sua composição, ainda hoje 
desperta, em diferentes setores, sérias controvérsias como aque- 
la que há pouco assisti. Inteligente e culta funcionária espe- 
cializada, ao fazer a revisão de certa biblioteca, sentiu-se do- 
minada pela dúvida: como classificar "Os Sertões" ? Presentes 
ilustres homens de letras, consultou-os. EY vieram os inevitáveis 
debates. Achava um que deveria ser como obra histórica, outro 
sociologia, um terceiro opinava pela sua inclusão entre os tra- 
balhos de ciência enquanto que havia quem entendesse tratar-se 
de  literatura. 

É que "Os Sertões" são tudo isso ao mesmo tempo, palpi- 
tando vigorosamente em cada página o gênio multiforme de 
EUCLIDES DA CUNHA. 



"OS Sertões" e o Facundo 

Almeida, Magalhães 

A glória de Euclides permanece íntegra a despeito das 
tentativas de quantos, por qualquer antipatia ou esnobismo li- 
terário muito em voga, pretendem amesquinhá-la, empalmando- 
a nas risíveis concessões com que ainda o galardoam certos pro- 
latores de sentenças lavradas em cima dos joelhos e destinadas a 
constituir tecido co.njuntivo de alguns jornais e revistas. 

Francisco Venâncio Filho, num livro em que documenta es- 
sa pura glória, já ripostara, vitorioso, boa porção de boatos ten- 
dentes a artificializar clima mais propício à destruição do 
que aliás é indestrutível. 

A acusação, por exemplo, de que Euclides boicotava o reno- 
me de Plácido de Castro, por motivos subalternos, foi desmenti- 
da num pequeno trecho de carta a Vicente de Carvalho. 

A falta de resposta ao lanço do relatório do período 1906- 
1907, que o então Prefeito do Alto-Acre dirigiu ao  ministro da 
Justiça, está sobejamente justificada com o fato de o analista da 
vida dos seringais não haver lido tal documento que no caso de 
haver sido publicado só em 1908 poderia ser pôsto em letra de 
fôrma, quando o escritor andava enfurnado na "Caverna de Pla- 
tão", armando-se para o prélio do concurso de filosofia no Co- 
légio Pedro 11. O anp seguinte foi o da tragédia. 

A pérfida filiação do retrato admirável de Moreira César - 
água-forte ímpar no gênero - à repulsa que o militar manifes- 
tara ao consciencioso repórter d' "O Estado de São Paulo", por 
divulgar planos estratégicos, que lhe haveriam sido exibidos, em 
confiança, na barraca do General em Canudos, é uma dessas infe- 
lizes cincadas que se inutilizam com a mesma facilidade das crian- 
ças ao derrubarem um castelo de cartas . .  . 

Euclides jamais se avistou com Moreira César em Canudos. 



A 3 de março falecia o comandante da expedição e o enviado 
d' "O Estado de São Paulo" só divisaria a Tróia sertaneja, pela 
vez   rime ira. a 15 de setembro do ano fatídico. Eis como se ani- 
quila a maiévola insinuação. 

Não houvesse no livro de Francisco Venâncio Filho outros ca- 
pítulos apreciáveis e só êsse. em que valentemente defende a me; 
mória do escritor contra a ronda iconoclástica, bastaria a reco- 
mendá-lo i estima dos euclidianos. 

O processo usado pelo erostratismo dos que pretendem im- 
potentemente arremeter contra a glória de Euclides é velho co- 
mo todas as modalidades da alicantina. Os modernos Eróstratos 
dissimulam. ,Camuflam-se de admiradores do estilista Dara mais 
à vo'ntade fulminarem o pensador, o sociólogo e até mesmo o 
cidadão e o homem. Farejam todos os meios imagináveis para o 
exercício da triste missão, desumana, mas baldada missão. 

O mais recente dêsses meios é o da crítica comparada, prin- 
cipalmente o paralelo com o famoso publicista argentino Domin- 
go  Faustino Sarmiento, individualidade literária das mais ex- 
pressivas da América. 

Não há duvidar: - a comparação em si é lisonjeira. E' tam- 
bém adrede escolhida para facilitar a tarefa de demolição. Por- 
que a crítica argentina vê, hoje, no "Facuncào'' apenas um pan- 
fleto luxuosamente literário, servindo de pedra tumular ao his- 
toriador e ao sociólogo, é que certa criticalha nacional, em pas- 
tiche inominável, quer à fina força reduzir "Os Sertões" a um 
livro de estilo e de imaginação, incinerando criminosamente o que 
há nêle de pensamento, de história, de ciencias naturais e de so- 
ciologia. 

Não estaciona, porém, aí, a fúria incendiária. A fim de que 
46 Os Sertões'' mais depressa sejam apoucados até a condição do 

"Facundo", inventa-se que Euclides segue os mesmos processos 
de Sarmiento para assoalhar-se, maldosamente, que se inspirou 
nêle. 

O livro brasileiro teria sido batido nos estaleiros do platino. 
Se êste vale, hoje, tão sòmente pela pompa estilística, sendo tudo 
mais ouropel, que se dirá então do outro? B' aí que pretende 
chegar o paralelo. 

Salteia, nítida, no entanto, a diferença entre os dois livros. 
Críticos como João Pinto da Silva já o notaram. Quem quer que 
se detenha em exame mesmo epidérmico, sem se deixar prender 
pela similitude da eloqüência e do tom oratório existentes nos 
dois notáveis documentos da literatura sul-americana, há de con- 
vir em que temos~razáo. \ 



O "Facundo" focaliza a luta entre duas sociedades: a do 
gaúcho do pastoreio e a do citadino, a do caudilho e a do político, 
a do fraque e do chiripá. E' a luta das "montoneras" contra os 
partidos políticos; da civilização européia contra a civilização 
americana. "Os Sertões" estudam uma sociedade de esquizóides 
que longe de intervir nos negócios públicos se encafurna no re- 
cesso das montanhas que circundam Canudos. 

O ponto nuclear do livro de Sarmiiento é a guerra das cam- 
panhas contra as cidades, que se seguiu à revolução de 1810 e ter- 

' 

minou rela vitória das primeiras sobre as segundas. Euclides 
tem por objetivo primordial a etio-patogenia do tumor de Canu- 
dos, quase anódino em suas repercussões no organismo nacional. 
Delata os erros que não permitiram se assimilasse aquêle corpo 
estranho, evoluído em região abandonada do país e condena a su- 
bstituição da medioina específica e aplicável ao caso pela cirurgia 
mutiiadora do rifle. 

- As duas grandes obras apresentam sentidos opostos. Sar- 
miento - que "tuvo la visión de1 genio" e foi "e1 precursor em- 
pírico de la sociologia argentina", na frase justa de José Inge- 
nieros - a despeito de reconhecer as relações entre os fenômenos 
sociais e OS acidentes da natureza, foi o arauto da civilização eu- 
ropéia que consubstanciava em D. Bernardino ~ ivadav iá  - e 
principalmente no fraque, na sobrecasaca e na sela inglêsa, - con- 
tra a civilização americana, Dara êle a "barbát-ie americana", 
personificada no estancieiro, no "gaúcho malo" D. Juan Manuel 
Ortiz de Rosas. 0.1 o que é equivalente: ~a rmien to  é o publicista 
dos "unitários" emigrados no Chile e em Montevidéu, a "Nova 
Tróia" da imaginação Dumasiana, contra os "federais" no go- 
vêrno de sua pátria. Só êste fato denuncia que o móvel do "Fa- 
ando'' foi diretamente o de política partidartia. O livro nasceu 
no jornal, na arena das competições, na trincheira dos ódios. Os 
artigos do "Progresso", órgão chileno, consolidaram em "Gvi- 
lización y Barbarie'', e foram escritos no estrangeiro, longe do - 

cenário e dos atores estudados. 

Euclides poderia também ter realizado obra de paixão polí- 
tica, e estêve realmente a pique de realizá-la, se persistisse no 
pensamento da primeira ihora, isto é, na hipótese de que Canu- 
dos era mesmo a "Coblentz de pardieiros da convicção nacional 
no momento", e onde se condensariam os remanescentes da mo- 
narquia decaída para a arrancada da restauração, apoiada na fôr- 
.ça bronca do jagunço. Provam-no seus dois artigos publicados n'"0 
Estado de S. Paulo" sob o título "A nossa VQdé'm". Provam-no 



suas primeiras cartas de bordo do "Espírito Santo" e algumas já 
datadas da Babia. 

Cedo percebeu o êrre  em que laborava a jovem República, e se 
inteirou do exato significado do episódio. Desde êsse instante, sem 
esquecer a necessidade de dominar Canudos, Eêz-se advogado! da- 
queles a quem chamou "o cerne da nacionalidade", na corres- 
pondência enviada de Qíieimadas para o "Estado de S. Paulo", 
em 1.' de setembro de 1897. 

E dias depois, já de Canudos, escrevia: - ''Sejamos justos: 
há alguma cousa de grande e solene nessa coragem estóica, no 
heroismo soberano e forte dos nossos rudes patrícios transviados 
e cada vez mais acredito que a mais bela vitória, a conquista real 
consistirá no incorporá-los, amanhã, em breve, definitivamente, 
i nossa existCncia política". Estava aí já esboçada uma d2s vér- 
tebras do grande livro de 1902. 

Quando essa obra surgiu, viu-se logo que seu autor lançava 
um estudo de sociologia muito acima dos partidos e das paixões 
do instante, e que se  estava ao  lado de alguém era ao lado do ser- 
tão contra o litoral, defendendo a sociedade dos vaqueiros pos- 
tergada pela incúria política da monarquia, contra o processo d.- 
absorção a bala adotado pela cidade, era, em suma, do lado do a 
que Sarmiento cham,aria civilização americana, contra a civilização 
européia, o que quer dizer: tomava posição diametralmex~te opos- 
t a  à do grande escritor de "Facundo". 

Se êste pretendia exterminar o "monstro do americanismo", 
inimigo do fraque e da sela inglêsa, ostentando flagrante desamor 
pela cultura autóctone, Euclides da Cunha enamorado dos valo- 
res nativos, havendo sentido de perto e "in loco" a pujança das 
sub-raças sertanejas. apressa-se nervoso e aflito em fixar acluêles 
e estas, antes que "a força motriz da história", de que falava 
Gumplowicz, as eliminasse totalmente da paisagem nacional. 

Haverá pontos de vista mais a n t i n ~ m i c ~ s  que  os 'de Sarmiento 
e Euclides? 

No sentido de forçar a afinidade das c?r:ns grandes obras 
apelam alguns críticos superficiais para o aspecto das correlaçôes 
entre o meio e o homem que foi objeto da atencão de ambos es- 
critores. Há quem descubra aí, ainda, estímulo ou influência do 
autor de "Facundo" no escritor de "Os Sertões", como se quan- 
do Euclides escreveu, as  teorias mesológicas não estivessem dis- 
seminadas e até popularizadas. 

Não era por conseguinte de admirar que um sociólogo estu- 
dasse o homem e a sociedade em fux~cáo de seu "hahitat". O con- 
trário é que seria de pasmar. 



O que ao tempo de Sarmiento constitui quase novidade - 
novidade na literatura histórica e sociológica americana, porque 
êle escrevia já depois de Montesquieu, de Herder, de Humboldt, 
de Karl Ritter e até de Augusto Comte - ao tempo de Euclides 
da Cunha já era um quasi truísmo antropogeográfico e antro- 
possocidógico, o que em nada diminui o valor da obra euclidiana. 
E justamente por isto não é possivel comparar, dêsse ponto de 
vista, o livro do escritor argentino que apenas ensaiava no No- 
vo Mundo êsse gênero de estudos, com o do brasileiro que pen- 
sava e escrevia ao sol meridiano dessas teorias. 

Se, como afirma Ingenieros, "Taine tenia diez y siele afíos 
guando Sarmiento publicó esa biografia de1 Tigre de 10s Llanos", 
e m  compensação já estava morto havia quase um decênio o filó- 
sofo-historiador francês quando Euclides deu a lume "Os 
Sertões ". 

Foi principalmente Buckle quem subministrou as  doutrinas a 
Euclides, Buckle a quem cita, cujos exageros reconhece e de 
quem discorda aqui e alli. Não poderia ter  sido Sarmiento o ins- 
pirador, já porque há muito mais precisão científica no livro bra- 
sileiro, já porque tôdas as  circunstâncias conspiram em demons- 
t rar  não haver Euclides lido o "Facundo" até pelo menos à ela- 
boração de "Os Sertões". 

A primeira vez que o nosso escritor cita Sarmiento é no seu 
discurso de recepção na Academia Brasileira de Letras, em de- 
zembro de 1%. Citá-lo-ia antes, se houvesse recebido alguma su- 
gestão. como fêz com tantos outros, nacionais e estrangeiros, e 
com o próprio publicista argentino, mais tarde. 

É hoje fora de dúvida, a época do contacto de Euclides com 
a literatura sul-americana. Temporeja com seus trabalhos no 
Itamarati, ao calor da diretriz erudita de Rio Branco. Temporeja, 
principalmente, como o notou Venâncio Filho, com a elaboração 
ciclópica e beneditina dêsse outro livro ainda não suficientemen- 
te  conhecido que é "Peru versus Bolívia", monumento de conhe- 
cimentos históricos, geográficos e diplomáticos. 

,4 segunda citação de Sarmiento, encontrâmo-Ia no admirá- 
vel estudo acêrca da "Viação Sul Americana", em que aliás Eu- 
clides rebatia a supositícia posição de inferioridade em que nos 
colocam certos "guarda-livros filósofos", com seus reiterados 
confrontos entre o nosso sistema ferroviário e o argentino. Nes- 
ses confrontos manifestavam-se impressionados com o fato de 
possuirmos alguns quilômetros menos que a Repúbilica irmã em 
trilhos de estradas de ferro. Mas o sociólogo mostra a sem razão 
d o  pessimismo, salientando que quanto às ferrovias o "que é 



para argentinos uma causa é para nós um efeito: o progresso 
atual advém-lhes. antes de tudo, de suas estradas de ferro; as 
nossas estradas de ferro resultam, antes de tudo, do nosso pro- 
gresso." 

:Cada um dos sistemas ferroviários estaria em função d o  
desenvolvimento e evolução das respectivas nações, e obedecen- 
do aos imperativos ecológicos de ambos, bem distintos. 

Serve esta referência para corroborar algumas disseme- 
lhanças pouco evidentes entre os dois escritores, dissemelhanqas 
oriundas das pátrias a que serviram e honraram. 

"Leia-se, diz Euclides da Cunha, a história da Confederação 
Argentina, depais da fase tumultuária da independência e ressak 
tará em nítido relêvo êste contraste com a nossa: nós tivemos 
que formar num longo esforço, até de seleção telúrica, o homem 
para vencermos a te r ra ;  ela teve que transformar e aviventar a 
terra, para vencer o homem." 

Daí a maior extensão ferroviária da República platina. 
Depois disso E\uclides da Cunha cita Sarmiento mais quatro 

vêzes no estudo à margem de Martin Garoia. E é tudo. São todos 
trabalhos elaborados ao  tempo em que esteve no Ministério das 
Relações Exteriores. 

E a questão do panfleto? 
Euclides foi o primeiro a confessar que seu livro era de com- 

bate:  "livro vingador". Combate, porém, não vale dizer paixão 
e muito menos êrro. Ao contrário, o combate dirige-o Euclides 
contra a paixão e contra o êrro. . 

Não há negar: "0s &rtões9' têm muito de panfleto, w s i  de  
panfleto de primeira água, de panfleto de sociólogo, panfleto or- 
~ â n i c o .  construtivo. onde as  verdades históricas e científicas 
u 

ressaltam emolduradas nas galas de um estilo inédito. E' possi- 
vel que Ricardo Rojas tenha razão quando afirma restar apenas 
do6'Facundo" a emocão literária. uma vez haver sido a história 

- corrigida pelo autor e pela ciência, e a sociologia, pela própria 
vida da nacionalidade argentina. 

Não assiste, entretanto, igual razão a certa crítica indígena 
de pacotilha, que forçando falsíssimas pretende che- 
gar, quanto ao livro de Euclides, à s  mesmíssimas conclusões de 
Kicardo Rojas acêrca da obra de Sarmiento, esta. sim, verdadeiro 
e puro panfleto político, estuante de paixões ulteriormente re- ' 
conhecidas do próprio autor. 

É o "Facundo" documento de campanha pessoal contra RO- 
sas, a quem Sarmiento odiava tanto que nem ao  menos lhe quis 
o apelido para epígrafe da epopéia. Realmente, o general Juan 



Facundo Quiroga, a quem coube a honra de emprestar-lhe o no- 
me, tornado famoso pela famosa obra-prima, tem ai lugar secun- 
dário. Na primeira plana está o tigre de Palermo, a dominar o li- 
vro, a enchê-lo todo inteiro de sua personalidade, esmaecendo até 
o cenário selvagem dos palmpas. 

Em "Os Sertões" o indivíduo é um acidente aue ar>arece 
para materializar um êrro, para exemplificar um assêrto, comple- 
tar  um painel, justificar uma afirmativa, homologar um postu- 
lado, comprovar uma hipótese científica. 

Não há nas páginas mais candentes a preocupação panfle- 
tária de demolir, senão a de construir e emendar, e estas mesmas 
se diluem como sombras na grandeza magnífica da tela imortal. 
Não há qualquer civilização ou cultura a ser destruída, senão a 
ser compreendida e assimilada em "Os Sertões". 

Por isto Euclides fala com simpatia da tentativa franciscana 
de Frei Monte Marciano, cuja missão talvez se malograsse, porque 
o capuchinho pretendeu usar em Canudos os processos emprega- 
dos em outros meios, esquecendo que aquêle andava alheio à nos- 
sa história e à nossa cultura. Não há um Rosas, nem um Facundo, 
nem mesmo um Chacho ou um Aldáo, na obra euclidiana. 

O que Euclides realiza, estudando, por exemplo, Antônio 
Consekheiro, é diferente do que faz Sarmiento com qualquer de 
seus heróis e bandidos. 

Dêste ponto de vista o livro do escritor platino pode ser e é 
de fato um panfleto, mas o de Euclides constitui dos melhores es- 
tudos de sociologia regional, que já apareceram em língua por- 
tuguêsa. 

Se há algo do que se possa discordar na sua obra - e de que 
obra no mundo não é possível divergir? - o fato é que Euclides 
compôs capítulos indestrutíveis em que o geólogo, o meteorolo- 
gista, o etnólogo, o gebgrafo, o ecólogo em suma, se disputam em 
grandeza e primazia. Fixou dados antropogeográficos e antro- 
possociológicos. 

Estudou o meio e a sociedade dos jagunços. Explicou, en- 
fim, como,,do ponto de vista étnico e mental, essa sociedade se 
conservou impermeável, separada da nossa civilização "pela 
coordenada histórica de três séculos". E d e ~ o i s  de um trabalho 
minucioso sôbre o meio físico e a sub-raça que se desenvolveu in- 
tacta no médio S. Francisco e nos sertões de entre o Vasa-Barris 
e o Parnaíba - "o asilo do tapuia" - pôde atingir a esta asser- 
tiva que resiste a toda crítica: "E' natural que estas camadas 
profundas da nossa estratificação étnica se sublevassem numa 
anticlinal extraordinária - Antônio Conselheiro". 



es te  mereceu mais atenção de Euclides porque foi o papa 
bronco daquele ecúmeno de superstições e crimes, a sombra que 
"condensava o obscurantismo de três raças". 

Euclides estudou-o como o geólogo estuda um corte trans- 
versal de terreno. Sociólogo, deteve-se atônito, mas seguro, na 
análise dessa anticlinal cujas camadas convexas vieram despon- 
tar na história. 



Poesias Latinas inéditas de Frei Antônio 

Afonso de Taunay 

Não há no Estado de São Paulo quem desconheça a 
extraordinária reputação de santidade que aureola o nome de 
Frei Antônio de Sant'Ana Galvão. 

Ano por ano cresce o conceito geral, ou melhor, a convicção 
absoluta de que o humilde filho de São Francisco merece a hon- 
ra dos altares. E esta opinião é compartilhada por milheiros e 
milheiros de devotos de seus méritos como ~oderoso  interces- 
sor. Tal o volume desta aspiração popular que a causa do glo- 
rioso guarstinguetaense já foi iniciada por determinação de Sua 
Eminência o Sr. \Cardeal Arcebispo Dom Carlos Mota a fim de 
ser submetida ao exame da Sagrada Congregação dos Santos 
Ritos. Presencia a cidade de São Paulo, diàriamente, ininterrup- 
tas demonstrações de Veneração à memória do extraordinário 
invocado, ocorridas junto a sua humilde sepultura, no solo da 
capela-mor da igreja do Mosteiro de Nossa Senhora da Luz, 
no cenóhio das religiosas concepcionistas do qual, como reza o 
seu epitáfio, foi o ínclito fundador e durante longa seqüência 
de anos o diretor espiritual. 

Verdadeira romaria diária se abeira da singela lápide que 
recobre os restos mortais de quem placide obdonnivit in Do- 
mine &e 23 decenmbris ano 1822. Vive esta sepultura .florida 
de 1.O de janeiro a 31 de dezembro. 

Nos diversos dias 23, do ano todo. recrudesce enormemente , . 
a afluência dos visitantes da cova raza aberta há.130 anos já. 

A 23. de dezembro apinha-se a igreja de fiéis na mais pie- 
,dosa concorrência. Todos êsses fatos são de s o b r ~  conhecid,os - 
d e  toda a população paulistana e de numerosissimos paulistas. 



Mas a fama de Frei Galvão espraia-se muito ao  longe das 
fronteiras do Estado de São Paulo. Assim o denunciam as pá- 
ginas do periódico mantido pelas religiosas concepcionistas, o . 
"Celeste Orvalho", órgão consagrado à proclamação das graçaç 
obtidas pela intercessão do venerável fundador de sua abadia. 

Multiplicam-se as  declarações de público reconl-iecimento às 
graças obtidas por intermedio de tão caro invocado. Há a notar 
ainda que entre paulistas bastantes são os chamados "Galvão de 
promessa" cujos patronimicos se aumentaram em virtude de voto 
de seus pais em testemunho de veneração à memória do ínclito 
filho de Guaratinguetá. 

Estas diversas oblações vêm de muitos e muitos pontos do 
território nacio~lal. Do sul, do centro, do norte do país e até do 
Uruguai. 

Cada vez mais se alarga a área habitada por devotos do ve- 
nerável frailciscano. E cada vez mais, também, entre êstes se 
afirma a convicção de que o grande caudal, constantemente avo- 
lumado de tais oblações provocará, mais dias, menos dias, a ra- 
tificação do consenso popular de que o alvo de tamanha fé em 
suas virtudes heróicas receberá do tribunal julgador de seus mé- 
ritos o reconhecimento dos excepcionais direitos à venerabiliza- 
ção preliminar de maiores honras. 

Em 1770, era Capitão General e Governador da Capitania 
de São Paulo o Morgado de Mateus, D. Luís Antônio de Sousa 
Botelho e bfourão. Sobremodo devoto da Senhora Santana. 
Certo dia sonhou êsse delegado régio que num desvão do antigo 
e i&enso colégio jesuítico de São Paulo, convertido em Palácio 
do governo da Capitania, achava-se grande imagem da mãe da 
Virgem Maria. Ao despertar mandou verificar o que haveria 
de exato em tal aviso onírico e com grande surprêsa viu surgir 
de dentro de um caixão fechado a imagem da santa esposa de 
S. Joaquim. 

Isto o levou a mandar erigir um altar novo na Igreja do . Colégio contígua ao seu palácio. Consagrou-o a Sant'Ana como 
padrão de tão curiosa e piedosa coincidência. Ao mesmo tempo, 
chegavam-lhe as mais alvissareiras notícias. sobre as  riquezas 
auríferas recém-descobertas no leito do Tibagi, rio que segundo 
lhe constava corria sobre verdadeiro tapête de ouro. Formidá- 
vel notícia para toda a monarquia! 

Resolveu então mandar celebrar uma sessão literária, a mais 
solene para comemorar tão extraordinários eventos. Principiou 
fundando a primeira academia de letras havida em terras de São 
Paulb, a dos Felizes, cuja assembléia inaugural soleníssima se 



realizou na nave da Igreja do Colégio a 25 de agosto de 1770. A 
esta sessão que durou nada menos de sete horas concorreu a fina 
flor da intelectualidade paulistana e a mais numerosa assistência 
"por ser este ato nunca até o presente visto na cidade de São 
Paulo". 

Nela tomaram parte numerosos clérigos. Beneditinos, iran- 
ciscanos, carmelitas, sacerdotes seculares e ainda diversos ad- 
vogados, professores régios, e outros leigos cultivadores das 
coisas do espírito. 

Recitaram-se nada menos de 68 peças em português, 59 em 
latim, 6 em espanhol, 1 em italiano, 1 em francês e 1 em "língua 
de caboclo". 

Imenso caudal de lisonja celebrou em prosa e verso as  gló- 
rias do Morgado. Mas era da praxe do tempo que aos superio- 
res se prestasse o mais respeitoso preito de vassalagem. E todos 
aquêles versejadores e prosadores nada mais fizeram do que 
obedecer a mentalidade coletiva, generalizada, de toda a monar- 
quia ou antes de quase todo o mundo. 

No século XVIII  o absolutismo fizera dêste feitio como que 
um cânon de moral dos perfeitos vassalos tementes a Deus e aos 
ungidos do Senhor e por extensão aos delegados dêstes. 

A massa de prosa e poesia, mandou o morgado que um dos 
seus amanuenses experimentado calígrafo coletasse. E assim 
se fêz. Magnífico códice de bela encadernação encerrou toda 
essa literatura copiada em letra digna da Escola do famoso 
Padre Antônio Rebolo. 

Tal códice, não sabemos como nem porquê, foi passar às 
mãos de um antiquário de Nápoles que o vendeu por elevado pre- 
ço ao Sr. João Fernando de Almeida Prado, para a sua opu- 
lentíssima brasiliana. . 

Para a sessão de 25 de agosto concorreu Frei Galvão com 16 
peças, todas em latim, 2 hinos, 1 ode, 1 ritmo, 12 epigramas 
das .quais só uma profana dedicada ao  Capitão General. Tôdas 
a s  demais composições ofereceu-as a Sant'Ana, padroeira dÒ seu 
nome em religião. 

Graças i glentileza extraordinária do possuidor do , códice 
pude copiar os versos de Frei Galvão, submetendo-os ao exame 
do profundo latinista que é professor Alexandre Correia, ol douto 
lente de Direito Romano na Faculdade de Direito da Universi- 
dade de São Paulo. 

Para êste eminente humanista a língua de Cícero e de Ho- 
rácio não tem segredos, como documenta sua magistral tradu- 



qão de Santo Tomás de Aquino na Sumrna Theologica. E ainda 
a da 1De Medicina Brasiliense, de Piso, versão esta acompanha- 
da de tão abundantes quanto doutos comentários. 

Acedendo a meu convite deu-me a tradução integral das 
poesias do venerável franciscano e a tal propósito expendeu as  
considerações que aqui transcrevo sobre a valia dos versos sete- 
centistas do latinista forte que se revela o acadêmico dos felizes 
e fundador e diretor do cenóbio de Nossa Senhora da Luz, 
criação aliás do Morgado de Mateus. . 

TRADlUVO 

"Aí vão traduzidos literalmente, mais do que literariamente, 
êsses versos de Frei Sant'Ana Galvão a pedido do meu prezado 
amigo Dr. Afons,o Taunay que mos comunicou. Não são de 
grande vôo poético mas revelam inspiração repassada de senti- 
mento religioso e patriótico. Bem metrificados, segundo as re- 
grds clássicas. 

"O hino que celebra Sant'Ana é vasado no dímetro jâmbico 
acataléctico, composto provavelmente segundo o de Prudêncio, 
p. ex. : no Cat. Hyno. I. A medição é a seguinte : 

A ode (cf n. 2 da trad.) é sáfica, sendo, como se sabe, o 
metro dos 3 primeiros versos o seguinte: - -U ] -- I -UU ] -5 ] 
-U; e o do último: -W -U. Na 1.a estância, há  um êrro de cópia : 
supremus em vez de supremos. 
- rythmus é uma composição livre em que cada verso obe- 

dece a uma metrificação própria, como é fácil verificar-se. 
- 0 s  epigramas são todos em dísticos (um hexâmetro segui- 

do de um pentâmetro). 
A ode que começa tumultuantes (e onde no 8P v. e no últi- 

mo se deve ler LucEovix e não hbk) o metro é o seguinte: os 
dois primeiros versos são alcaicos dactyloshypercatalécticos 
( -- I U- I - I -U I -UU ) ; o 3 . O  é jâmbico arquiloco dímetro 
( -- 1 U- 1 -- 1 U -  ) ; o 4.O é alcaico dactiloacataléctico 
( -UU I -UU I -U 1. -- ). É no modêlo da ode 1. 9 de Horácio, 
p. ex. 
- Corrijam-se ainda os seguintes erros do copista: 
No epigrama 13, onde se lê vbitur deve-se ler vivitur. 



No hino (n. 1) duas vezes vem putitur em vez de potitar. 
Oxará possa esta insignificante contribuição ser mais uma 

achêga na ingente tarefa de levar aos altares o meu santo, an- 
tepassado e parente longínquo Frei Antônio de Sant'Ana Galvão. 

A SANTfSSIMA E GWRIOSfSSIMA ANA 
É CELEBRADA CONFORME O METRO E AS 

PALAVRAS ECLESIASTICAS 

HINO 

Louvemos todos a Mulher Genitora da Virgem Mãe, que 
refulge com excelsa glória na ínclita ara  do louvor. Ferida d o  
celeste amor, exorta todos a desprezarem o nocivo do mundo, 
convidando aos bens celestiais. Exalta os suplicantes; colocada 
nas culminâncias do altar, alcança a glória da terra, e igualmente 
a s  alegrias do céu; ó Ana, que clemente favoreces os mortais, 
pedimos o prêmio do céu, por tua intercessão. 

0.10SO Do Acadêmico R. P. Frei Antônio de Sant'Anna, Reli,' 
Franciscano. 

* * *  

Hino conforme ao metro e A s  palavras eclesiásticas 

Esta, a Mãe da Senhora, e a qual, piedosamente cultuando, 
loiivam os povos pela cidade, mereceu as  supremas honras do 
louvor, colocada como chefe. 

'Casta e prudente, humilde, pudica, pariu uma filha pura sem 
mácula, cujos membros humanos o ardente Espírito os animou. 

Pelo excelso mérito de Ana, frequentemente o céu alivia 
os membros lacerados que são restituídos à salvação, com as mí- 
seras manchas da culpa. 

Por  isso o nosso pio povo canta os obsequentes louvores, e 
celebra as  festas para que Ana clemente nos leve ao céu. 

Para  toda a eternidade. - Do mesmo. 



Que o Musageta, meneando o ebúrneo plectro. convide presto 
para as coréas as companheiras. Com um plectro grave fluam 
perenes as ondas de Aganipe em aplauso do Príncipe. Roreje~n 
a s  cumiadas que porfiam em aplaudir gostosamente a beleza de 
Ana. Esta é a Genitora da Celeste Mãe de Deus, a Quem lou- 
vam os Anjos com inefável culito. Os seus Xdela) encomios 
esforçam-se pelo exaltar, com tuba admirável, a grei dos Dou- 
tores; mas com sonorosa tuba não conseguem loiivá-la hastail- 
temente. Antes louvai-a no vosso coração, ó povos. 

Do mesmo. 
* * *  

- Celebra-se a Beatíssima Ana, colocada em altar novo. 

EPIGRAMA 

A alm,a Mãe da Virgem é aclamada e amada pelo povo que 
procura e visita os sagrados humbrais desta casa. Quero viver 
verdadeiramente feliz contido neste lar ;  nunca o nosso amor 
morrerá e desaparecerá em nosso coração. Os aplausos te  che- 
gam a t i  da boca do tempo presente, ó Ana. Mãe da Virgeni 
o qual te  aclama e ama. 

5 )  

(OUTRO) 

Cibele coroada é chamada a Mãe dos Deuses, e desta mentir:! 
nasce falsa glória. Glória verdadeira é a Tua, pois a Tôrre ebúr- 
nea te cultua, ó Mãe Ana, a tua Filha, excelsa RIãe. 

(OUTRO) 

As altas estrêlas espiam no céu coruscante, quando brilhante 
percorres a tua cidade, 6 Ana. Por  isso te admiram os povos e 
te  chamam Lua, pois, quando apareces as  estrêlas permanecem 
no Céu. 

Do mesmo. * * *  



- A beatíssima Ana - Esperança firme. 

A sorte estava na cela, de cujo pó surgiu a bela forma, agora 
p.atefacta só pelo céu. Assim encontrada Ana como um tesouro, 
sonhos se realizam, todas as  áureas riquezas aí foram descober- 
tas, ó governador nosso. (1). 

* * *  
- Também Esperança Firme para o povo. 

8) 

EPIGRAMA 

Os povos louvam com o seu canto e o Céu com os seus astros 
a Ana ao  entrar a Mansão celeste. A sorte prometida se cum- 
pre, com felizes sinais, Ana com bons augúrios ou com boa 
estrêla. 

* * * 

9) 

(OUTRO) 

As belas estrêlas te contemplam desde as  alturas do céu 
mirando com faiscante luz as tuas plenas faces. O povo feliz te 
oferece as suas aclamações e t e  rende os seus amores; e os nos- 

. sos prados te  ofertam suas formosas rosas. Tornam-se floridas 
com a intercessão de Ana e fugirão as  coisas profanas; a. pri- 
mavera dura na minha cidade, a deusa nutriz das sementes. 

Do mesmo. 
* \* * 

Ana encontrou um chefe, que curará das merecidas honras; 
em nenhum tempo te verás perdido, ó chefe. 

* * *  

(1) Dupla alusão ao encontro da imagem de Sant'Ana, em sonho e 
às  notícias do achado de ouro abundante tio rio Tibagi. 



11) 
(OUTRO) 

Para que purificado entres no Céu Empireo, digníssimo 
Príncipe; fazes dons a Ana, agora valiosos pela piedade. 

* * *  

(OUTRO) 

Sem dúvida, ó Príncipe, o hórrido inimigo perverso, moven- 
do guerras cruentas, odeia a s  tuas virtudes. (2) Salta êle pen- 
sando desprezar-te, vencido; mas esta firme salvação t e  ajuda 
nos combates. Era  o fogo da ambição que planejava os danos. 
Tu esplendes com os teus raios; êle queima com o seu fogo. 
Ó P r í n c i ~ e  feliz, vencido em nenhum momento decisivo auando 
quem pede se chama Ana, Mãe da Virgem. 

Do mesmo. * * * 
13) 

(OUTRO) 

Levantem-se em cruéis combates as  falanges tartáreas e a 
gente inimiga se precipite contra o nosso chefe. - Sempre será 
vitorioso, terá sempre e sempre vitória; basta, basta uma só po- 
tente salvação. * * *  
- Louvor dedicado a Sant'Ana 

14) 

EPIGRAMA 

Aurora nas trevas, astro no negro pó, sol obscurecido, vive-se 
um negro dia: Ó Príncipe, quem a o  dizer tais coisas poderá 
reter as  lágrimas? Quem tais coisas vendo poderá abster-se de  
gemer? Mas para já, peço: por Ti surge a ínclita luz, mais 
bela que a Aurora, o astro, o sol, o dia. 

* * * 
(2) Alusão às  hostilidades entre portuguêses e espanhóis no Rio 

Grande do  Sul e n o  sul de Mato Grosso onde o morgado de Mateus fun- 
dara o presídio do Iguatemi ao mesmo tempo que viria a enviar recursos 
de homens e elementos bélicos de sua capitania às forças em campanha. 



. (OUTRO) 

Salve, ó Santa Mãe, que proclamais a excelsa dignidade da 
Mãe de Deus, grande glória desta casa regífica. Salve muitas 
vêzes, e em mil vêzes salve, ó Terra, quando o céu entoa mil e 
mil cantos. 

Do mesmo. 

- Celebram-se as virtudes militares do Ilustríssimo e Ex- 
celentíssimo Senhor Governador. 

< 

As gentes tumultuantes por toda a terra travam hórridos 
combates, e a Fama concita os condutores dos ataques; ao  mes- 
mo tempo que o clamor terrifica os astros. 

Logo o próvido lutador exercita seus batalhóes, para que 
mais violento o chefe Luís, êle próprio Pai da Paz, surgindo 
contra os inimigos os dissipe a todos. 

Ensina a milícia, às rudes falanges discriminadas dos cava- 
leiros e prepara os esquadróes nas praças e os chefes para 
celebrar a pugna. Cuida em levar aos lugares submetidos gen- 
tes civilizadas, para ensinarem aos ignaros os domínios incultos 
do Senhor, que marchem por vias estreitas e superem os car- 
dos dos caminhos. 

Todos êstes perscrutam os íntimos recessos da terra e des- 
cobrem admiráveis novidades; e, felizes, extraem o flavo metal, 
na tua veneranda cidade. Preparam-se cidadelas com armas po- 
derosas para a luta contra os inimigos, para novos combates que 
talvez se nos oferecerão, a fim de não irromperem de súbito 
na cidade. 

Curjlndo em aumentar o império da coroa do seu Rei, aman- 
te  da qual busca trabalhos, gemeu e ainda presentemente geme, 
a transaudar. . 

6 nossa feliz cidade, graças ao feliz Príncipe que impera 
como chefe! Agora mais generosa despede os clangores das 
tubas para as merecidas honras de Ludovico. 

Do mesmo. 



Aspectos Históricos e Culturais de Mogi Mirim 

Dante Alighieri Vita 

Em relação ao  tempo, pode-se recordar o passado, expor o 
presente ou pensar no futuro! 

As cidades, como os indivíduos, têm vida, têm a lma;  seus 
dias de claridade e de sombra. E como os indivíduos mesmos: 
umas são mais felizes, outras menos na sua existência. 

Algumas cidades, porém, suscitam mais que simpatia - sus- 
citam admiração. 

Mogi Mirim nasceu da bravura dos Paulistas! 

Antônio de Araujo Ferraz, sobrinho do Anhanguera, Fran- 
cisco Portes d'el Rei, bisneto de Amador Bueno e Inácio Prêto de 
Morais, guarda-mor da estrada de Goiás, eram não só mogimiria- 
nos como também bandeirantes. 

O sertão começava em Jundiaí: 
De 1647 a 1718, Mogi Mirim era mais um rumo, iim caminho 

incerto entre o litoral e o sertão. Pouco antes das margens 30 
Guaçu se localizava uma aldeia de índios Caiapós, formando-se, 
aos poucos, o pequeno arraial de Boigi, para ser em 1722 a po- 
voaç5o de Mogi dos Campos, e mais tarde, lá por 1751, a fregue- 
sia de S. José de Mogi Mirim. 

Mogi Mirim é um dos centros de povoamento mais anti- 
gos de S. Paulo. Foi a segunda povoação que fundaram, entre 
Jundiaí e as  margens do Rio Grande, os exploradores que par- 
tiam da capital levados pela cobiça do ouro descoberto na parte 
oriental de Minas Gerais e nos filões auríferos de Goiás e Mato 
Grosso, lá por 1650 a 1722. 

"Desde 1650 os audazes aventureiros formavam as célebres 
bandeiras e corriam pelos sertões em busca de minas e terrenos 
auríferos e tribos desconhecidas" - diz João Mendes Júnior. 



Entre estas bandeiras a s  mais famosas pela organização e 
pelo número de aderentes e pelos resultados civilizadores, fo- 
ram as dirigidas por Pascoal Moreira Cabra1 em 1719 e por Bar- 
tolomeu Bueno da Silva, cognominado o Anhangiiera, em 1721 

Entre os primeiros moradores do arraial de Mogi Mirim, 
muitos dos quais bandeirantes de 1719 a 1721, se distinguem: 
Manoel Garcia Velho, Francisco de Siqueira, Ângelo Prêto, Iná- 
cio Prêto de Morais, além de outros que se entroncam nos des- 
temidos dessa época, que são: Salvador Jorge de Morais, Antô- 
nio de Araújo Ferraz, Francisco Bueno Pedroso, Liberata Leme 
da Silva. Vicente Adorno, Mateus de Cubas, Francisco Portes d'El- . 
Rei. José Barbosa Rêgo, Sebastião Leme .do Prado, Francisco 
Xavier Bezerra, Inácio Cardoso da Silva, Manuel Rodrigues de  
Araújo Belém, Domingos Gomes de Oliveira, Geraldo Pires de  
Araújo, José Grojão Cotrim, Melchior Pereira de Campos e 
outros. Mais tarde, Mogi Mirim foi escolhida por muitos fi- 
lhos de Minas Gerais, que compraram terras e formaram lavoura 
e família. 

A primeira patente de Capitão-mor coube ao cidadão José 
dos Santos Cruz, em julho de 1&02. 

Azevedo Marques diz : "Primitivamente Mogi Mirim e ra  
filial da paróquia de Mogi Guaçu, que por seu turno o havia 
sido da de Jundiaí, não obstante distar dela mais de 20 léguas 
ou I11 quilômetros pela única via de trânsito que então seguia 
dali para o interior; dela foi desmembrada, sendo erecta em 
freguesia sob a invocação de S. José, por provisão de 1.O de no- 
vembro de 1751; elevada a vila por ordem do capitão Governa- 
dor D. Luís Antônio de Sousa Botelho e Mourão, datada de 22 
de outubro de 1769, a qual deu comissão ao  ouvidor geral para 
instalar a vila; e elevada a cidade por lei provincial de 3 de 
abril de 1849. Pouco antes, isto é, em 1833 fora declarada 
Têrmo. Só em 1852 foi elevada a Comarca". 

Os territórios do Têrmo iam longe, abrangendo os distri- 
tos de paz de Casa Branca, Caconde, Capela da Penha, Capela 
de Serra Negra e Capela de São Simão. 

Instituições e costumes como: os estancos, as festas reais, 
o capitão-mor, as turbulências eram comuns no passado a qua- 
se todos os municípios paulistas. 

Os fatos e vultos históricos só devem ser compreendidos em 
função do seu tempo e a história ser estudada nas suas causas 
e conseqüências. ,4 nossa preocupação, aqui, porém, é ver, o 
que, de certo modo, se eleva para inserir-se no plano mais ge- 
ral, que é o nacional. 



Os fatos históricos fundamentais de Mogi Mirim são:  "A 
sua fundação no século XVII. Aldeia de fndios Caiapós de 1ó47, 
1.682 e 1718. O arraial do Boigi, 1719. Povoação de São José, 
1722. Freguesia de S. José de Mogi Mirim, a 1." de novembro 
de 1751. Vila de S. José de Mogi Mirim, a 27 de junho de 1769. 
Têrmo de Mogi Mirim, a 21 de março de 1833. Cidade. a 3 de 
abril de 1849. Comarca, a 17 de julho de 1852. 

Quanto à geografia do seu passado, poderia apontar até  
onde iam os seus catorze distritos em 1835, que eram: ao norte, 
com a Vila de Franca; ao sul vilas de São Carlos, Jundiaí e Bra- 
gança;  a leste, com as freguesias de Ouro Fino e Caldas, e a 
.este, Capela de Limeira - em 1816 os oficiais da Câmara de Mogi 
Mirim chegaram até um pouco além de Eleutério e fincaram 
um marco com êstes dizeres: "até aqui é São Paulo". 

Velho caminho para Mato Grosso, Minas e Goiás, por aquê- 
le antigo pouso bandeirante passaram: Saint Hilaire, Milliet dc 
Saint Adolphe e o engenheiro de Cuiabá, Luís d'Alencourt; as- 
sim como o visconde de Taunay, durante a guerra do Paraguai, 
e o conde D'Eu, por duas vêzes. 

Eis como d'Alencourt descreve a vila de Mogi Mirim, por 
volta do ano de 1830: 

"Sua largura é pequena e a s  ruas mais povoadas e únicas 
que merecem &.te nome são: a Direita e a do Comércio, dispos- 
tas  em direção paralela; a Direita desde a entrada da vila a té  o 
largo da Matriz conserva a mesma largura e ainda está mui 
pouco povoada, do largo a té  o fim vai estreitando; a rua nova 
existe ainda em princípio: é que fica mais a leste. Geralmente, 
as casas são pequenas, algumas de taipa; porém, a maior parte 
construída de pau a pique; ligadas com ripas horizontais e os 
vãos cheios de barro. Há sòmente duas moradas altas, a do ca- 
pitão-mor e a da Câmara com a cadeia por baixo. Todo o têrmo 
d e  Mogi compreende 6.150 almas de confissão". 

Descrição essa que já denota sensível progresso da vila em 
relação a de Saint Hilaire, que assim dizia em sua "Voyage dans 
les provinces de Saint Paul", em 1819: 

"Les maisons y sont basses, trés petites, bâties, pour la 
plupart, avec des batons croisés e t  une terre grisée, que les 
rende extrêmement tristes. Je ne crois pas que, lors de mon 
voyage, leur nombre allât beaucoup au déla de cent, e t  je n'en ai  
vu que deux que avec le rez-de-chaussée, eussent encore uli 
&age". 

Tanto Luís d'Alencourt como Saint Hilaire descrevem a 
vila, de passagem, como viajantes simplesmente. O engenheiro 



vinha de Cuiabá e o naturalista francês visitava o interior d e  
S. Paulo. 

E m  dois momentos Mogi Mirim teve contacto com a flossa 
independência política: o primeiro, na dor, no ano de 1792, coin 
o Padre José de Jesus Maria do Destêrro, vigário em 1776 da 
paróquia da Vila de Mogi Mirim, ao ministrar o conforto espi- 
ritual a Tiradentes; o segundo, na  alegria a 11 de outubro de 
1822, quando dois emissários de nossa Câmara Municipal - o 
coronel Francisco Antônio de Araújo e o sargento-mor Marti- 
nho Ribas Pacheco foram cumprimentar o Imperador D. Pedi-o 
I, em nome de Mogi Mirim. 

O padre Joacluim de Oiliveira Braseiros assinou um inani- 
festo pedindo a permanência de D. Pedro I no Brasil. 

Queria lembrar que o padre de Oliveira Braseiros fci o pri- 
meiro professor público nomeado em Mogi Mirim, 1835, coin 
ordenado mensal de 50 cruzeiros - ensinava latim no ensino pri- 
mário e, dizem, que fundou o teatro da vila no ano de 1832. 
Disse professor nomeado, porque a iniciativa da instrução pública 
em Mogi Mirim é do professor Frailcisco de Paula Andrade, no 
ano de 1811. 

O 1." vigário da Paróquia, cuja posse foi a 9 de novembro 
de 1751, chamava-se Antônio Dainaso da Silva, pareute próximo 
dos Andradas. 

O famoso "Memorial" do Pe. Xavier de Matos, 2." pároco 
da vila, tem sido uma fonte segura para a história de Mogi 
Mirim e de S. Paulo. 

Quando da revolução liberal de 1842, estêve como governa- 
dor militar da comarca o padre João Ramalho, que combateu 
os revolucio~iários chefiados pelo brigadeiro Rafael Tobias e o 
padre Feijó. Na região de Mogi Mirim se levanta-ram os Cin- 
tras. O tenente-coronel Joaquim Floriano de Araújo foi prêso 
naquele lilunicípio e um plano do brigadeiro Tobias encontrado 
em poder do capitão Francisco José de Sousa. 

Na época do Impé~ io ,  Mogi Mirim era um lugar que dava 
e recebia prestígio político. Muitos iam lá buscá-lo: o que s e  
nota pelo número de títulos de nobreza de então, como: os do 
barão de Jaguara, que foi vice-presidente e presidente da provín- 
cia; barão de Cintra, barão de Pirapitingui, barão de Dlescal- 
vado, barão de Araraquara, visconde de Sapucaí - êste último 
é Luís Mateus Mailaski, um dos fundadores da Mogiana e ve- 
reador pelo Partido Liberal, na  Câmara de Mogi Mirim. 01 vis- 
,conde de Parnaíba foi um dos pioneiros de nossos meios d e  



transporte. Os mogimirianos dizem que o conde Álvares Pen- 
teado era natural de Mogi Mirim. Também os irmãos: barão 
de hlota Pais e o barão de Camanducaia eram daquela região. 

A inauguração da Mogiana em 1875 contou com a presença 
de D. Pedro I1 - aliás, o imperador êsteve lá três vêzes. E m  
uma das vêzes trouxe na sua comitiva o conselheiro João Al- 
fredo, o barão de Cotegipe e o visconde do Rio Branco. 

A pedido do lente da Faculdade de Direito, José Bonifácio 
de Andrada e Silva, o moço, lá pelo ano de 1868, veio de Mogi 
Mirim, o velho cirurgião de origem germânica, Dr. Gottinger, 
para operar o poeta e acadêmico de direito Castro Alves. 

Nos vários aspectos de atividade política e cultural, a con- 
tribuição de Mogi Mirim tem sido sensível na vida paulista e 
nacional. 

O dr. João Teodoro Xavier foi presidente da Província, 
enquanto o dr. Jorge Tibiriçá, fazendeiro daquele município, 
já no regime republicano, o foi do Estado; assim como o co- 
mendador Joaquim Freitas Leitão fora deputado na Câmara 
Provincial e Francisco Ferreira Alves na Estadual. 

Em plena Câmara do Império, o padre João Manuel, ex-vi- 
gário de Mogi Mirim, deu um grito de "Viva a República!". 

Quando adveio a República, encontrava-se na frente do le- 
gislativo municipal, como presidente da Câmara, o Dr. Manuel . 

Neto de Araújo, genro do Barão de Jaguara, sendo a edilidade 
assim constituída: Dr. Antônio Rodrigues do Prado, João Cri- 
sóstomo Bueno dos Reis, Benjamim José Pereira da Cruz, Mi- 
guel Antunes Pereira Lima, Dr. José da Costa Range1 Júnior, 
João Carlos da Cunha Canto, João Leite do Canto, Joaquim An- 
tunes Garcia e José Gomes de Oliveira. 

O Dr. João pendes  de Almeida Júnior como redator do 
jornal abolicionista "A Gazeta de Mogi Mirim" correu o ris- 
co de ser vítima do seu ideal generoso. Aliás, Mogi Mirim pa- 
gou com o martírio de dois filhos a causa da abolição: Joaquim 
Firmino assassinado em Itapira, em 1888, por se recusar como 
delegado de polícia a perseguir os escravos, que fugiam ao ca- 
tiveiro - e Antônio de Paiva, na Posse de Ressaca, ambos por 
ordem de fazendeiros reacionários, ou melhor, escravocratas. 

"A Gazeta de Mogi Mirim" referindo-se à instrução pú- 
blica da cidade e municípios, em 1886, dizia então: "Há onze 
escolas públicas sendo oito do sexo masculino e três do feminino. 
Todas têm o número legal de alunos, mas geralmente, funcio- 
nam em casas impróprias, não têm mobília, etc. A razão é 
simples: os professôres são mal retribuídos e o govêrno pouco 



se importa com as condições das escolas. IIá duas escolas par- 
ticulares para o sexo feminino e uma para o sexo masculino. 
As únicas associaçÓes literárias que aqui existem, são: o Gabi- 
nete de Leitura, que mantém uma biblioteca e o Clube Cosmo- 
polita, que mantém esta folha. Aqui, há três tipografias; uma 
está inativa e as outras são a do periódico "Independente" e da 
nossa folha". 

Em Mogi Mirim morou algum tempo o pintor patricio Al- 
meida Júnior, o grande médico Vital Brasil, o professor Romão 
Puiggari, que lecionou no bairro do Tucura. E mais perto de 
nós, o poeta Guilherme de Almeida, o historiador Vicente The- 
mudo Lessa, o rev. Miguel Rizzo e rev. Bertolaso Stella, assim 
como: Dr. Paulo Teixeira de Camargo, Dr. Décio de Queirós 
Teles e Dr. Lúcio Cintra do Prado. 

A casa onde mora atualmente o filho do senador Eduardo 
da Cunha Canto fora mandada construir pelo pai de Eduardo 
Prado, que passou parte da sua adolescência em Mogi Mirim. A 
casa onde está a Casa Guerreiro é obra do grande engenheiro 

. e  construtor Ramos de Azevedo. 

O senador Eduardo da Cunha Canto, além de abolicionista 
e republicano fervoroso, foi autor da "lei do livramento condi- 
cional"; trabalho por êle apresentado no Senado E,stadual. 
No ano de 1952 faleceu em Mogi Mirim a professôra Dl. Ana 
Isabel da G s t a  Ferreira, que era uma das descendentes 
do Duque de Caxias e do Marechal Deodoro da Fonseca. 

A imprensa tem sido sempre um ponto alto na vida de 
Mogi Mirim, a começar pelo seu primeiro jornal em 1873, "O 
Progresso", a seguir: "O Mogimiriano", "O Regenerador", "O 
Eco Mogiano", "A Situação", "A Gazeta de Mogi Mirim", "A 
Tribuna Popular", "A Ordem", "O Correio Mogiano", "A Im- 
prensa", e neste século: "IComércio de Mogi Mirim" até êssez, 
belos jornais de nossos dias, "O Jornal de Mogi Mirim", e "A 
Comarca", agradáveis pela forma e fundo, e composição artísti- 
ca de seu formato. "A Comarca" data do início dêste século. 
Além da edição dos "Anuários de Mogi Mirim" (1950 e 1951), 
o acadêmico de Direito Rogério Lauría Tucci dirige "A 
Paulistinha", revista delicada, elegante, que circula mensal- 
mente. 

O antigo Teatro S. José, em 1885, era, na expressão do im- 
perador D. Pedro 11, "um dos melhores da Província". E êsse 
pendor pelo teatro conserva ainda a força da tradição. As pe- 
ças: "Pecado" e o "Sonho de Cintia", da aiitoria do prof. Luís 



Gonzaga Diniz, e& 1950, e "Sonhando de olhos abertos", da 
prolia. Maria Schiess de Oliveira, em 1951, fôrain representadas 
com invulgar brilho pelo grupo cênico do Colégio Estadual. 

No plano da côr, se no passado Mogi Mirim teve um Na- 
poleão Portioli e um Benedito de Matos, tem no presente uma 
pintora de renome internacional, que é D. Helena Pereira da 
Silva, filha do grande pintor Pereira da Silva, organizadora da 
1." Exposição de Pintura na cidade. O pintor Clóvis Ribeiro 
organiza a 2.a Exposição de Pintura, composta tão sòmente dos 
quadros de seus alunos, com o fato inédito de haver sido profe- 
rida no seu recinto a palestra "A Renascença e as  Artes", pelo 
prof. André Fort,  encerrando-a com um animado debate sôbre 
a bintura moderna. 

As musas sempre estiveram muito inspiradas no sossêgo 
e encanto daquela ambiência provinciana, tanto nos idos do pas- 
sado com Teresa Palhares, Otávio Rocha, João Branco, como 
nos dias do presente com um Ernani Calbucci, filólogo e poeta 
lírico, e na pujança de uma Ibrantina Cardona, poetisa de âm- 
bito nacional e autora do belo livro "Cosmos", editado em 1950; 
como também em Darci Carvalho, Alfredo Bérgamo, Carlos de 
Campos Adorno, Carlos Francisco de Morais Cintra, e nos ver- 
sos densos de perfeição de Amadeu Fontana Lindo, - enquanto 
na prosa sobreleva-se um Luís Gonzaga de Amoedo Campos e 
Luís de Morais; na apreciação literária destaca-se um Antônio 
José Franco de Campos. No ano passado a Casa Cardona edi- 
tou:  "A História de uma Cidade Bandeirante", de Washington 
Prado, o romance social "Alvorada" de Fernando Callage e 
"Vigários de Mogi Mirim", de Dom Paulo de Tarso, bispo de 
Campinas. 

Além dos muitos nomes já citados, folheando velhas cole- 
ções de jornais da' terra, vi entre outros os de :  Gustavo Stuart,  
Adalberto Brito, Marcondes César, Silvio Júlio, Antônio Leitão 
Sobrinho, Eduardo das Neves, o autor da "Manolita" e casado 
com uma mogiana; vi os de :  Tomás Pimentel, Vicente Bueno, 
Benedito Chaves, João hfanoel Galdi. Batista Stábile, José de 
Castro. Mais adiante: Hilda Quartin, Albertino da Costa An- 
drade, o tipógrafo que compôs a 1.& edição de "Juca Mulato" 
de Menotti De1 Pichia; J. Rolim Rosa, João Augusto Palhares, 
Astolfo de Oliveira Filho - folheando coleções mais recentes: 
Tomasinho Landa, Hermantino Coelho, Artur de1 Nero, Nor- 
berto de Araújo Coelho, Paulo Spósito, Fernando de Me10 Bue- 
no, Francisco Xavier Machado, Sousa Brito, Anfilófio de Me10 
e mais junto de nós: Melquíades de Vilhena, Morais Cordeiro, 



Ciro Pires dos Santos, Cid Carlos da Silva, Mirian Fagundes. 
Geraldo Flomeno, Mário Pires, Artur Azevedo, Luhs Amara1 
e Fernando Whitaker - êste ligado à descendência do Dt-. Fir- 
mino Whitaker Filho e Dr. Artur da Silva Whitaker, dois ma- 
gistrados que ilustraram a judicatura da Comarca de Mogi 
Mirim. Um nome que está orgânicamente integrado na vida 
da cidade, quer pela grandeza do seu coração, quer pelo seu espí- 
rito polêmico, é o do Monsenhor Moisés Nora. 

São valiosas fontes de consulta ao passado histórico da 
cidade, o Arquivo Corográfico Caiapó, do snr. Antenor Ribeiro 
e o arquivo particular do snr. Lauro de Carvalho e Eilva. O 
snr. Antenor Ribeiro sob o pseudônimo de "Monógrafo File- 
mon" tem publicado algumas monografias sobre aspectos econô- 
micos e geográficos do município. 

O mundo do som tem vibrado de modo expressivo no te- 
clado de Maria Conceição Piccolomini, Mary Garcia, Dirce 
Agriteli, Melânia Hortêncio, Inezila Pocini e Maria de Lourdes 
Campos. A síntese "poesia e música" parece objetivar-se no 
entanto no velho maestro Sousa Brito, ao mesmo tempo quer 
pela voz romântica de Heraldo Alvarenga, quer pela letra e 
miisica "Pela Luz do Teu olhar" de Jaime de Paula, os lares 
mogimirianos sintonizando-se com a sua emissora se integram 
na sua própria alma boa e sentimental. É interessante lembrar 
que Patápio e Silva, um dos maiores flautistas do Brasil, resi- 
diu algum tempo em Mogi Mirim. 

Hoje, Mogi Mirim está longe daquela mentalidade de um 
Coronel Zeferino Herculano dos Santos, prefeito, com 94 anos, 
que queixando-se do calor, o atribuía ao  calçamento da cidade. 

Tem havido ùltimamente clima muito propício para várias 
modalidades culturais : Entre as conferências literárias quero 
citar: "A Psicologia do Jovem" - Norberto de Araújo Coe- 
lho. "A Liberdade" - Cônego José Nardin. "Poetas de Mi- 
nas Gerais" - Marcondes Vercosa. "Poetisas Brasileiras" - 
Domingos Carvalho da Silva. "Osvaldo Cruz" - Rubens do 
Amaral. " C )  amor nos tempos passados" - Nelson Oinegna. 
"A Democracia na  Escoga" - Luciano Pacheco do Amaral. 
"Impressões de Viagem" - Maria Amélia Carvalho e Silva. 
"Espronceda e o romantismo espanhol" - Bráulio Sanchez. 
"A Geografia Moderna" - José Ribeiro de Araújo Filho. 
"Aspectos anedóticos de Mogi Mirim antigo" - Otávio Rocha. i 

"Centenário de Mogi Mirim, pelo prof. da Faculdade de Di- 
reito de S. Paulo, Dr. Luís Antônio da Gama e Silva, ilustre 
filho da terra - e, pelo autor destas linhas - duas conferên- 



cias sobre Euclides da Cunha, uma na Semana Euclidiana d e  
S. José do Rio Pardo de 1950 e outra na Associaqão Campinei- 
ra  de Imprensa no dia 13 de agosto de 1951. 

Tam,bém como para desmentir certa inaptidão pelas coisas 
literárias que dizem haver no interi'or, a direção do Colégio 
Estadual mantém duas vêzes por semana na Rádio Cultura da 
cidade o programa "Momento Literário", que é ouvido com 
relativo interêsse. 

Na oratória, destaca-se em primeiro lugar o Cônego José 
Nardin, que pela eloquêhcia e cultura, é Iídimo florão do clero 
brasileiro, vindo, a seguir, o prof. Adib Chaib e o estudante 
cheio de vibração e pensamento, Elói Me10 do-Prado. Convém 
lembrar, aqui, que o Padre Castro Néri, da Academia Paulista 
de Letras, foi coadjutor da Paróquia de Mogi Mirim, assim 
como o grande orador campineiro César Bierrembach, pelo lado 
materno dos Buenos liga-se à gente de Mogi Mirim. A Semana 
de Rui Barbosa, em 1949, foi comemorada com invulgar civis- 
mo naquele interior paulista. 

Nas praças públicas daquela cidade, cuja divisa é "Nata 
sum e Paulistarum robore"; isto é :  nasci da bravura dos 
Paulistas", com a força do reconhecimento se erguem vários 
monumentos entre êles as  hermas ao  cel. Chico Venâncio (Fran- 
cisco Ferreira Alves), ao  emérito benfeitor cel. João Leite e 
ao  grande jornalista Francisco Cardona - esta há pouco inau- 
gurada (8 de julho de 1951) tendlo o escritor Dr. Pelágio Lobo 
pronunciado excelente discurso sobre a personalidade de "O - 
Consolidador da Imprensa Mogjmiriana". 

Outra coisa que impressiona em Mogi Mirim são os seus 
imponentes desfiles cívicos - principalmente: os de 7 de Se- 
tembro e 15 de Novembro. 

A influência do Colégio Estadual pela sua projeção cultural 
e social tem sido sensível para o elemento masculino, que antes 
não possuía escola de grau secundário, enquanto as moças 
abastadas dispunham do belo Colégio "Imaculada Conceição". 
Também muito contribuiu para a elevação do nível cultural 
da mocidade mogimiriana a criação da Escola Técnica de Co- 
mércio e o Ginásio Noturno "São José" pelo esforço e idealis- 
mo do prof. Antônio Peres Marques. 

O brasão da cidade foi ideado pelo historiador Afonso de 
Taunay, em 1925, quando era prefeito municipal o Dr. João 
Augusto Palhares. . 

* * *  



1949! Mogi Mirim cidade centenária! 1951! Uicentenário 
d a  Paróquia de S. José! 1952! Centenário da Comarca! 

- As velhas cidades paulistas, ao contrário das mulheres, com 
os anos se tornam mais belas, mais moças e modernas nas suas 
feiçóes ! 

No fundo da praça Rui Barbosa, ali está a bela h/Iatriz de 
S. José. cujas linhas arquitetônicas relembram "Nôtre Dame" 
de Paris, e no seu interior pela delicadeza e simplicidade inspi- 
rando enlêvo e pureza mística, é também o reflexo da renas- 
cença da cultura e da arte, é como que a evocação da grandeza 
e prestígio da yelha Mogi Mirim, que se está remoçando, que 
está vibrando nos vários planos da atividade humana. 

Belos edifícios ! Entre êles: Cine Rex e Cine-Teatro S. Jo- 
s é !  Mogi Mirim pode-se orgulhar também pelas suas confor- 
táveis e modernas casas de ensino, - já não há mais aquelas 
"escolas instaladas em casas imlpróprias" de que fala a Gazeta 
de Mogi Mirim, de 1886, mas, instituiçóes como: Escola Nor- 
mal "Imaculada Conceição", o (Colégio do Estado, a Escola 
Técnica de Comércio e o Ginásio Noturno S. Jos6, o Instituto 
Estadual de Menores, o Horto Florestal, e sobremodo, os be- 
los grupos: "Coronel Venâncio" e "Rodrigues Alves", a "Ca- 
sa da Criança", o magnífico prédio da Santa Casa. o Dispeiisário 
da Tuberculose, o (Correio, a Estação Rodoviária, que causam 
inveja a muitas o«tras cidades iiiterioranas! 

Pouso bandeirante, semeador de cidades : grandeza geográ- 
fic?, grandeza histórica! Talvez por tudo issÒ, quem mora na- 
qu'ele rincão paulista, tendo em mente, quem sabe. o IV Cente- 
nário da fundação de !São Paulo de Piratininga e iluminado pela 
bondade e inspiração que se irradia dêste honroso recinto que 
é o Instituto Histórico e Geográfico, veja com os olhos de sua 
imaginação imagens ciclópicas de paulistas da estatura de um 
Fernão Dias Pais e de um Anbngüe ra  prosseguindo pelas mes- 
mas trilhas que abriram no seu passado glorioso para novamente 
nos meados dêste século XX divisar outros horizontes de gran- 
deza e de progresso para S. Paulo e O Brasil! 



Dr. Artur Rudge Ramos 
Restaurador do "Caminho do Alar", de São Paulo a Santos. 

de 1913 a 1920 



A Origem da "Rodovia" no Brasil 

Américo R. Neto 

Ùltimamente, t ê v  havido, em nosso meio, tantas e ta i s  
deturpações da verdade histórica que nos sentimos no dever de  
efetuar a respeito algumas reivindicações e, a o  mesmo tempo, 
estabelecer medidas mais ou menos preventivas de "Apropria- 
ções indébitas" nesse sentido. Fazêmo-10, não com qualquer 
interêsse pessoal, direto ou imediato, mas para cultuar e relati- 
vamente proteger a memória de mortos ilustres e os méritos 
de vivos insignes, que parecem não encontrar, nas nossas con- 
dições de local e de momento, quem se disponha à defesa do seu 
pensamento e da sua ação de verdadeiros construtores. 

É bem típico do caso o fato de que as  usurpaçóes histórkas, 
aqui e ag-ora referidas, visam, especialmente, a história próxi- 
ma, quase recente. Na sua ânsia de aproveitamento, os "grilei- 
ros" dos fatos não se aventuram a investir contra o que bem 
poderíamos chamar de "história antiga", pois ela se acha muito 
mais e muito melhor protegida de aposseamentos, graças à sua 
documentação já sòlidamknte estabelecida. O sr. Beltrano, Fulano 
ou Sicrano não se anima, com efeito, a se arvorar "primeiro e 
íínico" idealizador ou autor de um melhoramento público sobre 
cujo passado, comparativamente remoto, não mais cabem dúvi- 
das essenciais. Prefere, infinitamente prefere, chamar para si 
a autoria de obras bastante modernas a fim de serem incorpora- 
das à sua gloríola pessoal e, quando entra no âmbito das pre- 
gressas tem o cuidada de não fazer afirmações categóricas. Sa- 
tisfaz-se com omissóes parciais ou totais ou, então, com jeitosas 
L i trai~sposições" da verdade, todas convergindo para o seu obje- 
tivo de auto-enaltecimento. 

Essas reflexões - mais se trata,  com efeito, de constata- ' 

qóes - são especialmente oportunas a propósito do fato de que 



o dia 1.' de maio de 1951 assinala o 3 0 . O  aniversário da já agora 
"velha" rodovia São Paulo-~Campinas. E marca, portanto, o 
verdadeiro início da "Era Rodoviária" no país, como procura- 
remos mostrar a seguir. 

Preliminarmente, afirmemos a necessidade de definir o que 
s e  deve entender como "rodovia". Muita gente ainda acredita, 
e diz ou escreve, que "rodovia" é toda e qualquer estrada de 
rodagem. Mas, se em algumas circunstâncias assim sucede, 

I em outras situações o caso resulta muito diferente. Toda rodo- 
via é, sem dúvida, uma estrada de rodagem. Mas uma estrada 
de rodagem nem sempre é - necessàriamente - uma rodovia. 
Ou, em outras palavras, a rodovia representa um tipo "peculiar" 
de estrada de rodagem. Umra constitui o gênero, a outra re- 
presenta a espécie, do mesmo modo que se todo cafeeiro é um 

. arbusto, nem todo arbusto é um cafeeiro. . . 
Exemplifiquemos melhor. A palavra "rodovia" e seus de- 

rivados, como "rodoviação" , "rodoviarismo", "rodoviário", além 
de  outros menos usados, nasceram de uma necessidade que ain- 
d a  se pode considerar quase recente. Tiveram origem no impera- 
tivo de distinguir entre o antigo caminho de rodagem, no quai 
o tipo mais evoluído de veículo era o de tração animada, e a estra- 
da moderna, esta planejada e construída visando principal- 
mente - quando não exclusivamente - o trânsito de 
viaturas motorizadas. 

Pràticamente, a diversidade de forma e de destino, que mar- 
ca a nítida diferença entre êsses dois tipos de artérias de viação, 
está nas condições técnicas de traçado e de superfície, para 
não falarmos das respectivas regulamentações do tráfego. &- 
quanto no caminho tradicional as  viaturas puxadas por bichos 
mais ou menos se acomodavam a leitos, obras de arte,  curvas e 
rampas muito pouco ou mal libertas das condições desfavorá- 
veis do terreno, devido i sua marcha relativamente lenta, seu 
diminuto total, seu pequeno tamanho e sua reduzida capacidade 
d e  carga, a estrada atual precisa corresponder a exigências mui- 
t o  maiores, do ponto de vista quantitativo, e muito diferentes, do 
ponto de vista qualitativo. Deve poder suportar, cada vez mais, 
e cada vez melhor, o sempre crescente ciumento da rapidez, da 
quantidade, do tamanho e do pêso dos veículos com propulsão 
mecânica, sobre rodas de borracha. 

É sob tal aspecto - o Único racional e lógico - que no caso 
vertente qplicamos o têrmo "rodovia", a fim de apreciar como, 



quando e onde nasceu e evoluiu no Brasil êste tipo altamente 
aperfeiçoado do antigo caminho carroçável. Claro está que a 
estrada modernizada, tão melhorada e característica que pre- 
cisou ser batizada com um nome novo (I) ,  não poderia ter sur- 
gido no país, São Paulo inclusive, antes que o automóvel hou- 
vesse aparecido na Europa, em fins do século passado. E que 
aqui tivesse começado a rodar, com dificuldade e esforço, nas 
mal calçadas ruas das cidades e vilas. E nos ásperos, estreitos, 
sinuosos e íngremes caminhos da hinterlândia. 

h ponto de vista puramente documental ainda hoje se de- 
bate, com calor e dúvida, sobre quando teria chegado ao Brasil 
o primeiro automóvel e se êle veio para o Rio de Janeiro ou 
para São Paulo. Ou, talvez, para outra unidade da Federação, 
pois Pernambuco é uma das que se inscrevem como detentoras 
dessa primazia. De qualquer modo, podemos estar certos de que, 
a o  começar o século atual, nenhum govêrno nosso - federal, 
estadual ou municipal - cuidava de "planejar" e, muito menos, 
de  construir vias "adequadas" ao  uso de automóveis de passa- 
geiros ou de cargas. Nem sequer eram conservapas as poucas 
e pequenas estradas carroçáveis que a República herdara da Co- 
lônia e do Império ( 2 ) .  A "mística" das estradas de ferro absor- 
via e dominava todas as atenções, cuidados e esforços. E os 
transportes interiores de gente e de coisas, no dorso de apimais, 
ou por êles puxados, quando atrelados a veículos de rodas, apenas 
eram considerados como alimentadores da locomotiva, com seus 
vagões e sobre os seus trilhos. Verdade é que, na presidência 
de São Paulo, o grande Campos Sales movimentara, aliás sem 
êxito, um plano de linhas terrestres não-ferroviárias. E que a 
União concedia um vago e difícil "auxílio quilométrico" para 
novas vias internas sem "paralelas de aço". Mas, evidentemente, 
a "rodovia", como a temos definido, estava de todo ausente des- 
sas intenções e "atividades", aliás reduzidíssimas, umas e 
outras. 

(1) - Outros nomes foram propostos, como "rodavia", "autovia" e 
" litovia". 

(2) - Houve casos, até, em que os poderes públicos permitiram o as- 
sentamento de trilhos de estrad'a de ferro sobre o leito de antigas estradas 
d e  rodagem, como no  aterrado do Cubatáo (antiga S. Paulo Railway, hoje 
E. F. Santos-Jundiaí) e em parte da ''Uni50 e Indústria", entre Petrópolis 
.e Juiz de Fora. 



Coube â iniciativa particular adiantar-se, e de muitc .  ao  
pensamento e à ação dos nossos governos, no sentido rodoviário 
e automobilístico. O primeiro capítulo da viação auto-motorizada 
no Brasil traçou-o um francês. Oi caso não deve causar assom- 
bro, pois na França temos a pátria do automobilismo, cujo âmbi- 
to  ela incontestàvelrnente dominou no primeiro decênio dêste 
século. Foi o conde Lesdain, notável esp6rtista, quem deu o im- 
pulso inicial à nossa rodoviação. Encontrando-se no Rio de Ja- 
neiro, nos primeiros meses de 1908, não lhe escapou, decerto, a 
fortíssima impressão causada no espírito públiko pelo fato de que, 
em 14 de fevereiro do  referido ano, ficara concluído o alargamento 
da 'bitola, de 1 metro para 1 m 60, do ramal paulista da E. F. 
Central do Brasil. com o que se  suprimia a baldeação, a t é  então 
inevitável, na viagem ferroviária entre as duas maiores cidades 
do Brasil. Estudioso e audaz, quis demonstrar, direta e imedia- 
tamente, a possibilidade de restaurar, pelo automlóvel, a ligação, 
sem trilhos nem horários, que havia existido, desde 1754, de 
extremo a extremo, entre a ~au l i cé i a  e a Guailabara. 

De pensar a fazer o intervalo foi relativamente curto Já 
a 10 de marqo o conde Lesdain dyixa o Rio de Janeiro. tio seu 
pequeno carro "Brasier", de 12/16 C. V. de força. Gasta 34 
dias de trabalhos, lutas, sacrifícios e perigos, mas chega afinal 
à capital paulista depois de haver percorrido cêrca de 70CP cluilo- 
metros, tais e tantos forani os desvios e rodeios que teve de fa- 
zer em relação ao ritmo mais ló,' "ICO. 

Em 1908 São Paulo acabava de descobrir o esporte, que era 
uma das mais empolgantes novidades do lugar e do momento. 
Entre os esportistas de puro amadorismo - os profissionais 
ainda estavam nas entranhas do futuro - tinha posição prin- 
cipal Antônio Prado Júnior, prestigioso militante. dirigente e 
organizador. No automobilismo da terra  era figura máxima. 
Por  isso não teve dificuldades em reunir companheiros, para ir 
de São Paulo a Santos, pelo tradicional "Camitlho do Mar", que 
nunca havia sido, de ponta a ponta, amassado por pneumáticos. 

E assim, na manhã de 16 de abril de 1W8, partem da Pauli- 
céia os modernos "bandeirantes do motor", entre êles o jorna- 
lista Mário Sérgio Cardim, redator do jornal "O Estado de São 
Paulo" e que foi, com abundância e minúcia, exatidão e brilho, 
o cronista do memorável acontecimento. 

Essa notável realização da história da viação paulista já foi 
muitas vêzes narrada e, quando do seu 30.' aniversário, em 1938, 



Nesta fotografia verdadeiramente histórica, vê-se, à direita, o ilustre W a -  

shingtoi~  Luís, qua~ido,  secretário d a  Justica de  S ã o  Paulo. percorria, de  

automóvel, o tradicioiial "Caini i~ho do Mar"  
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teve o merecido destaque de uma grande comemoração pública, 
oficial. Dispensemo-nos, portanto, de pormenorizá-la. Lembre- 
mos, apenas, que para vencer os 60 e tantos quilômetros que então 
iam da Praça da Sé, em São Paulo, à Praça dos Andradas, em 
Santos, os arrojados esportistas gastaram nada menos de 36 horas 
e meia. Delas 25 horas foram com o carro "rodando" ou em fre- 
quentes e penosos trabalhos - até com dinamite - para de- 
simpedir o caminho, que havia uns bons 40 anos estava aban- 
donado. A média efetiva, real, foi, assim, de 2 km 700 por hora! 

Fácil é imaginar o prodigioso efeito da primeira viagem de 
automóvel São Paulo-Santos, na mentalidade paulista da época. 
Dizemos "paulista", pois no resto do país o caso parece não 
haver despertado, imediatamente, interêsse ou entusiasmo es- 
peciais. Mas, como quer que tenha sido, tratava-se da primeira 
grande afirmação do automobilismo brasileiro, numa ambiência 
fazia pouco deslum%rada com as vitórias de Santos Dumont na 
Europa, dirigindo balões (1901) e alçando vóos com aviões 
(1906). E, assim, logo correu pelo Estado de São Paulo uma 
grande onda de vibração, a favor dos transportes motorizados 
sem trajetória forçada. Poucos, talvez, apreendiam o inteiro 
alcance prático, econômico, de tais transportes. Mas quase todos 
sentiam, pelo menos, sua imediata e intensa projeção esportiva. 

Foi rápido o contágio. Poucos dias depois do roteiro auto- 
mobilístico São Paulo-Santos, um grupo de esportistas, chefiados 
pelo depois famoso aviador Edu Chaves, toma de um automóvel 
e com êle tenta cobrir os 60 e poucos quilômetros que vão da 
Paulicéia a Jundiaí. Gastam nisso 10 dias - DEZ DIA$ - mas 
conseguem, no mínimo, incentivar mais o gosto dos paulistas pe- 
las atividades automobilísticas. E rodoviárias, conseqüentemente. 

Não tardou que se passasse da ação individual à coletiva. 
~Cêrca de um mês depois dos cometimentos de Prado Júnior e 
Edu Chaves, fundava-se o Automóvel Club de São Paulo, primei- 
ra entidade do gênero em território brasileiro. E sua primeira 
afirmação pública consistiu, naturalmente, em promover uma cor- 
rida de aut,omóveis, que assumiu a peculiar significação de ser não 
só a primeira da especialidade em São Paulo e no Brasil, mas, 
também, em toda a América do Sul! Nesse sentido talvez seja 
conveniente registrar que só  no ano seguinte, em 1909, o Auto- 
móvel Club do Brasil, fundado depois da entidade paulista, rea- 
lizou, no Rio de Janeiro, seu primeiro certame do gênero. 



Deixemos de minudenciar, no caso, figuras e atos, coisas 
,e fatos. Registremos, apenas, que o êxito da competição de 
1908 foi completo, tanto do ponto de vista social como do espor- 
tivo. Até mesmo do técnico! Foi tão completo, de fato, qui  
não pôde ser repetido, quanto mais ampliado.. . E, dêsse modo, 
não demorou a arrefecer, pràticamente se anulando, o arreba- 
tamento inicial provod~do pelas trdvessias de Lesdain, Prado 
Júnior e Edu Chaves. E pela própria corrida do Automóvel \ 

Club de São Paulo, que fora disputada no bem conhecido "Cir- 
cuito de Itapecerica". 

Sucedia que os tempos não estavam maduros. Nem as con- 
dições de local se apresentavam propícias. O automóvel não 
viera deparar, no Brasil, estradas suficientemente boas, como 
desde o Seu aparecimento deparara, de modo geral, na Europa. 
Como veículo de única e total importação, êle não saíra da in- 
fância, quer do ponto de vista da construção, quer do do rendi- 
mlento. Quase todos o julgavam, não sem certa dose de razão, 
um veículo caro, difícil, precário e até perigoso. Tirar dêle 
aceitável proveito técnico, mais ou menos regular, exigia gran- 
de engenhosidade e coragem pessoais, conhecimentos especia- 
l izado~ e, mais ainda, altas despesas e extrema paciência. Não 
nos surpreendamos, pois, que nos anos imediatamente seguintes 
a 1908 tenha havido, entre nós, esmorecimento, um tanto genera- 
lizado, quanto às Úteis possibilidades funcionais do autom5vel. 

Drívidas, desconfianças e desilusões não se limitavam, aliás, 
a São Paulo, de onde haviam partido os toques da alvorada auto- 
mobilística e rodoviária. No país inteiro a mentalidade geral - 
governos e povo - não conseguira, ainda, libertar-se da miragem 
ferroviária, que a vinha empolgando fazia mais de meio século. 
Era quase total e forte a crença de que à locomotiva e aos seus 
vagões estava fatalmente, "e exclusivamente", reservada a fun- 
qão de resolver, em última análise, o problema dos transportes 
terrestres, em qualquer lugar e a qualquer momento. Isso embora, 
já em 1901, tivesse Euclides da Cunha escrito e publicado que "o 
automóvel libertou a velocidade do trilho". 

Hoje, que temos o benefício da perspectiva no tempo, ainda 
parece difícil compreender a falta de visão dos governados e, 
principalmente, dos governantes, que não apressaram, antes re- 
tardaram, o advento da "Era Rodoviária" no Brasil. Cumpre 
ponderar, entretanto, que na época as estradas de rodagem re- 
presentavam, para os poderes públicos, despesas constantes e não 
pequenas, que se afiguravam de difícil, se não de impossível re- 
muneração. Ao contrário disso, o famoso "Impôsto de Viação", 
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I 
cômoda e vultosamente cobrado das estradas de ferro, que o 
arrecadavam do grande público, era parcela bem ponderável nos 
orçamentos governamentais de mais alto coturno. 

Entretanto. . . O primeiro passo para resolver um problema 
6, sem dúvida, tomar conhecimento dêle. Um dos seus mais 
destacados e estudiosos partidários foi Washington Luís, amigo 
e companheiro de Antônio Prado Júnior. Em 1908 era secretá- 
rio da Justiça, mas quando eleito deputado estadual apresentou 
a o  Congresso paulista um projeto (mais tarde transformado na 
lei 1.406, de 26 de dezembro de 1912) determinando que: "os sen- 
tenciados trabalharão, de preferência, na abertura, construção e 
conservação de estradas de rodagem". Já então o automóvel 
acelerava sua evolução de viatura, de luxo e de esporte, que a 
princípio fora, para veículo de utilidade no transporte geral, o 
que podia e precisava ser. Não era mais possível afastá-lo do 
cenário dos nlossos transportes terrestres, a despeito do quase 
monopólio que nêles vinha exercendo a ferrovia. 

Em 1913 registraram-se novos e importantes fatos, tangentes 
ao  automobilismo e, marcadamente, à rodoviação. Nesse ano 
o engenheiro Clodomiro Pereira da Silva publica -- em livro . 
- o seu merecidamente famoso "Plano de Viação" para São 
Paulo, nesse trabalho sendo o primeiro a atribuir às  estradas 
d e  rodagem existência e importância autônomas, pois, no seu 
entender, elas, como a s  vias fluviais, deviam ser consideradas 
artérias distintas e independentes, embora possíyeis, prováveis 
e lógicas colaboradoras das estradas de ferro, não com subser- 
viência e sim com reciprocidade. No "Plano" formulava C. Pe- 
reira da Silva, também, condições técnicas - tracado e leito e 
outras - visando transformar os antigos caminhos etn "rodo- 
vias'', ao mesmo tempo que sugeria a construção de novas li- 
nhas rodoviárias. E o fecundo 1913 não terminou sem que nêle, 
graças a Artur Rudge Ramos (3), fosse começada a restaura- 
ção do histórico "Caminho do Mar", entre 6ãa  Paulo e Santos 
e já percorrido, em 1909, por Washington Luís que, com 
Prado Júnior, também realizou, há 38 anos, a primeira viagem 
de  automóvel São Paulo-Çuritiba, num trajeto de cerca de 700 
km, percorrido em 12 dias. 

(3) - No grande monumeruto comemorativo da inauguração da "Via 
Anchieta", em 1947, foi omitido (!), na parte rdativa ao  século atual, o 
nome de Artur Rudge Ramos. Çremos que, também, os de Antônio Prado 
Júnior e seus companheiros foram igualmen'te esquecidos.. . 



A partir de 1913, mesmo a despeito da I Guerra Mundial 
ou, talvez, por causa dela, encúrtam-se e se apressam as  etapas 
que, serqpre sob a constante infldência de Washington Luís, 
determinam a implantação definitiva - e programada! - da 
rodovia em São Paulo, enquanto no resto do Brasil muito pouco 
ou quase nada se fazia em prol dela. E m  1915, assumindo a 
prefeitura da capital paulista, Washington Luís nela estabelece 
- primeiro a to  dessa espécie no Brasil - uma secção técnica 
de rodovias, fazendo construir, "planejadamente", a té  1919, 
quase toda a rêde estrada1 do município paulistano, num total 
de, aproximadamente, 500 quilômetros. E m  1916 começa a ser 
aplicado, em benefício dos caminhos sem trilhos metálicos, o 
trabalho dos sentenciados. com a abertura do trecho inicial da  
São Paulo-Campinas, a "Via Anhangüera de hoje (4). Em 
1917 e em 1919 reúnem-se, res'pectivamente, em São Paulo e em 
Campinas, os I e I1 Congressos Paulistas de Estradas de Roda- 
gem, grandes e fecundas sistematizaçóes da opinião governa- 
mental e pública, em sentido estritamente rodoviário. A guerra 
de 1914-1918 havia, de uma parte, demonstrado que a ferrovia 
não podia - não devia, mesmo - procurar chegar a todos os 
lugares necessitados de transportes. E ,  de outro lado, a con- 
flagração mundial tinha acelerado intensamente a evoluqão téc- 
nica do automóvel, tornando-o efetivamente capaz de, segura 
e fàcilmente, atingir os mais longínquos recantos da hinterlân- 
dia, desde que lhe facultassem "estradas boas (rodovias) para 
todos os dias do ano e para todas as horas do dia" (W. Luís). 

Manda a verdade registrar que, em 1916, por iniciativa do  
Automóvel Club do Brasil, reunira-se, no Rio. de Janeiro, o L 
Congresso Nacional de Estradas de Rtodagem, mas às loiiváveis 
intenções dêsse cometimeuto não correspondiam, nem pouco 
depois corresponderam, exceto em São Paulo, realizaçôes prá- 
ticas de valor apreciável. Embora contivesse o germe de futu- 
ras  atividades construtivas, o fato não passou, 110 momento e 
do ponto de vista útil, de verdadeira "estocada na água". 

(4) - O nome de  "Via Anhanguera" para a rodovia São  Paulo-Cam- 
pinas foi lembrado, em 1920, por Washington Luís, em sua mensagem a o  
Congresso legislativo de São Paulo. O nome de "Via Anchieta" para a 
rodovia S ã o  Paulo-Santos foi sugerido em 1928, por Plínlo Salgado, em 
seu artigo "A História do Brasil escrita na  própria terra", publicado n o  
n. 8 ano VIII, da revista "Boas E~t radas" ,  da Associação Paulista de Boas 
Estradas. 
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numento comemorativo da inauguração, em 1 de maio de  1921, da estrada 
eodage'm S ã o  Paulo-Campinas, fa to  que marcou o início da " E r a  Rodo- 
.ia n o  Brasil". Esse monumento, erigido na época, ainda hoje existe, 

aliás em ótimo estado de conservação 



Em todo o processo evolutivo de que estamos tratando: 
1921 foi, certamente, um ano máximo. Quer para São Paulo, 
quer  para o Brasil. Tanto pode ser considerado um ponto de 
chegada, têrmo concreto da fase de tentativas, ensaios e expe- 
rimentações da iniciativa particular, às  quais as administrações 
públicas, em geral, tinham sido mais ou menos indiferentes, co- 
mo podemos julgá-lo um ponto de partida, assinalando rumos 
e ritmos rodoviários inteiramente novos. Para nós foi, parodian- 
do ~Churchill, "o fim do comêço". É que, na presidência de São 
Paulo, não mais aceitava Washington Luís as  incertezas e as  
imperfeições contra a s  quais vinha lutando desde 1908. Jií em 
1920, achando-se éle no govêrno estadual, o lei~t? regime do 
braço sentenciado fora substituído pelo do braço livre. com tra- 
balho mais e melhor produtivo. Nesse ano (1920) gastou o 
govêrno paulista nada menqs de 1.015 contos de réis, só com 
a abertura de "novas" rodovias, quando no decênio anterior - 
de 1910 a 1919 - as suas despesas viatórias independentes de 
estradas de ferro, haviam sido pràticamente iguais: 1.018 contos, 
para o total de 10 anos! ' 

Concentremo-nos, porém, em 1921. E m  abril dêsse ano a 
administração ~ a u l i s t a  baixa o ato, primeiro não só no Estado, 
mas ainda em todo o Brasil, dando instruções especiais, sob 
orientaçã'o moderna, "rodoviária" portanto, - quase diríamos 
6 6 m ~ t o r i ~ a d a " .  . . para a conservação, reconstrução, cons- 
trução, comodidade e segurança das estradas de rodagem, to- 
madas principalmente do ponto de vista automobilístico. Em 
1.O de maio seguinte inaugura-se a rodovia São Paulo-Campinas, 
a primeira artéria brasileira de viação realmente digna dêsse 
nome. pois antes dela nenhuma outra havia sido "projetada" e 
construída, no território nacional, como peculiarmente adequa- 
da ao trânsito de veículos auto-motores. E em dezembro, tam- 
bém do mesmo ano (1921), fica criada em São Paulo a Inspeto- 
ria de Estradas de Rodagem ( 5 ) ,  primeira iniciativa brasileira 
d o  gênero, formulando-se, então, o plano rodoviário paulista. 
Bsse plano tinha, por sua vez, a primazia de constituir a afirma- 
ção auto-viatória de um govêrno estadual, precedendo franca- 
mente a própria administração federal, no declarado propósito de 
facultar à viatura auto-motorizada, sobre rodas de borracha, uma 

- 

(5) - Essa Inspetoria foi a origem de todos os departamentos de 
estradas de r d a g e m  do país, mesmo o federal, evoluindo em São  Paulo 
primeiro para diretoria e, em 1933, para Departamento, que hoje é. 



rede de vias píihlicas a ela especialn~ente destinadas. E projetaii- 
do-se, assim, pelo exen~plo e pelo estímulo, na área territorial 
inteira de uma grande unidade da Federação Brasileira. 

Não esqueçamos, porém, a iniciativa particular, já em tal 
tempo reconhecida e animada pelos poderes públicos. ,Desde 
1917 existia em São Paulo - única da especialidade em todo o 
país - a Associação Permanente de Estradas de Rodagem, mais 
tarde intitulada Associaçã~o Paulista de Boas Estradas, sem de- 
~endência  de qualquer entidade governamental, mas formada e 
sustida por pessoas e entidades de caráter puramente privado. 
Essa Associação iniciara, em hbril de 1921, a publicaqão de um 
mensário, primeiro chamado "A Estrada de Rodagem" e, mais 
tarde, denominado "Boas Estradas", visando, exclusivamente, 
proporcionar ao  grande público informações, comentários e opI- 
nióes sobre automóveis e rodovias, tanto n,o Estado de São Paulo 
como fora dêle. 

São Paulo contava, em 1921, o total de 6.583 automóveis de 
passageiros e 329 auto-caminhóes. Hoje parece pouco, mas na- 
queles tempos era muito, muitíssimo mesmo. Indicava a extra- 
vasão do automobilismo da capital para a hinterlândia. As des- 
pesas do govêrno estadual com as rodovias "recentes" chegavam, 
então, a 1.817 contos de réis. Já no ano seguinte (1922) subiam 
a 8.817 contos, para em 1924, têrmo do quatriênio paulista de 
Washington Luís, alcançarem o total de 13.938 contos. 
Washington Luís deixava em São Paulo mais de 1 . 0  quilô- 
metros de rodovias estaduais "novas", tôdas "estudadas" e 
construídas segundo plano sistemático. E, muito mais do que 
isso, deixava implantada, tailtto no  Estado como no Brasil, a 
mentalidade estrada1 da administração e da opinião públ'ica, sem 
a qual não poderia evoluir, nem talvez se manter, a "Era Ro- 
doviária" DO país. 

DO exposto fica evidente que tanto 1908, como 1913 e 1921 
podem ser tomados como tendo tido início, em qualquer dêsses 
anos, por intermédi'o de São Paulo, o movimento rodoviário bra-  
sileiro. É incontestável qhe em qualquer dêsses anos houve 
precedência e, mesmo, impressionante continuidade de prop0- 
sito e de realizações. Que fale a respeito o próprio Washington 
1,uís. dizendo, em sua mensagem de 1924, apresentada ao Con- 
qresso de São Paulo: 
< ,  

"A campanha rodoviária está completamente vencedora. 
Já não há quem censure a construção de estradas de rodagem 
(rodovias). 



"O serviço está definitivamente organizado, com aplausos ge- 
rais e com real utilidade, nas nossas leis, nos nossos regulamentos, 
nos nosyos coçtumes". 

Todavia.. . as grandes idéias e as grandes realizações que a 
elas correspondem, sempre encontram quem procure usurpá-las, 
notadamente depois que o seu triunfo é cpmpleto. Fkplica-se, 
assim, porque o govêrno brasileiro não-constitucional de 1935 
tenha sido levado (?) a decretar que a data de 13 de maio devia 
ser celebrada em todo o país, c o m  "O Dia da Estrada e do Au- 
tomóvel". ~orauan to  em tal data de 1926 o Automóvel Club do , x  * 
Brasil, do Rio de Janeiro, completou a reconstrução da antiga 
estrada de rodagem Rio-Petrópolis. Completou tão mal, aliás, 
que nos dois anos imediatamente seguintes - 19D e 1928 - foi 
preciso que o govêrno federal (presidência W. Luís), construis- 
se uma artériade viação completamente nova, entre a capital do 
Brasil e a cidade petropolitana, pois a "restauraçáo" mais tarde 
oficialmente consagrada de muito pouco ou quase nada valera, 
do ponto de vista prático. Coube a chefia da nova construção 
ao engenheiro J. T. de Oliveira Penteado, justamente quem ha- 
via liderado a abertura da rodovia São ~ a u l o - ~ a m ~ i n ã s  e mo- 
vimentara, técnica e administrativamente, a abertura dos grandes 
trechos iniciais das rodovias do plano estadual paulista.. . 

Do ponto de vista particular, pode-se admitir que a "res- 
tauração" da velha Rio-Petrópolis pelo Automóvel Club do Bra- 
sil tenha sido obra muito louvável, mas do ponto de vista da 
utilidade pública, no sentido "transportativo", por assim dizer, 
a reconstituição não passou de um esforço isolado, de uma ten- 
tativa de ressurreição, mais interessante do que proveitosa. 

Tratava-se, com efeito, de um cometimento restrito a meras 
contingências de local e de momento. E cuja exaltação de data, 
além de constituir franca injustiça ao labor criativo de São Paulo, 
era, ainda por cima, flagrante violação do compromisso que em 
1925 o Brasil tomara, em Buenos Aires, no I  congresso Pan-Ame- 
ricano de Estradas de Rodagem, para comemorar a 5 de outubro, 
como em todas as Américas, "O Dia d'o Automóvel e da Estrada 
de Rodagem" (rodovia). 

Voltemos, porém, A Rio-Petrópolis "reconstruída" pelo 
Automóvel Club do Brasil. Media, mais ou menos como hoje 
mede, uns 70 km de extensão. Entretanto, em 13 de maio de 
1926 já existiam em São Paulo nada menos de 1.226 km de 



rodovias, tôdas "estaduais", calculadas e executadas coiil muito 
maior e melhor rigor técnico, não dispersas e sim se entrozando 
como linhas mestras de um plano lógico, com real fundamento 
geográfico, histórico, político e econômico, visando a irradia- 
ção viatória da capital paulista para o mar e para os Estados 
que circundam São Paulo. Da Paulicéia para Santos havia 
uma rodovia, em tudo e por tudo completa, de certo modo 
e até  certo ponto comparável à Rio-Petrópolis do Automóvel 
Club do Brasil, mas só pela topografia e pela extensão, pois ti- 
nha condições técnicas que francamente a excediam. A São 
Paulo-Paraná já chegava a Capão Bonito, próximo da divisa com 
o vizinhto Estado do sul. A São Paulo-Rio passava além de 
Cachoeira, no seu maior percurso para os limites com o E,stado 
do Rio de Janeiro. A São Paulo-Minas tinha alcançado Bragança, 
a pouc~os quilômetros da extrema paulista-mineira. A São Paulo- 
Goiás prosseguia para diante de Ribeirão Prêto, numa diretriz 
que, levando-a através do território das Alterosas, iria tomar 
contato com a terra  goiana. E a São Paulo-Mato Grosso, na 
sua mrarcha para o oeste, tinha alcançado São Manuel, em bus- 
ca da barranca do Rio Paraná. 

Diante disso parece que uma única conclusão se impõe. É 
que a "Era Rodoviária"$ no Brasil não teve início em 1926, no 
Rio de Janeiro. ESboçou-se em 1908, definiu-se melhor nos 
anos subseqüentes, marcadamente em 1913, e veio culminar em 
1921 com a inauguração - faz agora 30 anos - da hoje "antiga 
rodovia São Paulo-Campinas" que com os seus cento e poucos 
quil6metros custou aos cofres públicos pouco mais de mil contos 
de réis, menos, bem menos, do que em geral agora se paga peln' 
construção de um só quilômetro rodoviário. 



Yin~plificaçáo alegórica, da autoria do  jornalista Américo R. Netto, em 1928, 
mostrando a s  grandes linhas do  plano de  viação paulista, irradiando da 

capital, como foi oficialmente formulado em 1921 



SOROCABA (1) 

"Vague5 por Caçapava, 
" Por Guaratinguetá. 
"Por Pindamonhangaba, 
"Por Jacarépaguá" 

O R I G E N S  

Em 1654 o dr. Ferreira Braga, perdão, o paulista Baltasar 
Fernandes, em companhia de seus dois genros André e Bartolo- 
meu de Zunega, emigrou de Parnaíba, indo estabelecer-se com sua 
família e a dêles na distância de três léguas do morro de Biraçoia- 
ha, atual Fábrica de Ferro do Ipanema, fundando aí uma ca- 
pela dedicada à "Senhora da Ponte". 

Foi a capela elevada a vila em data de três de março de 161, 
sendo governador geral - Salvador Correia de Sá e Benevides. 

Foi a vila elevada a cidade por lei provincial de 5 de feve- 
reiro de 1842. 

Azevedo Marques, donde havemos as notas supra, dá para 
Sorocaba o significado etimológico, investigado por Martius, 
de - "lugar em que a queda das águas produz covas". 

' 

(1) E m  vista de constituir precioso depoimento da época - já lá se 
vão quase trinta e cinco anos - reproduz a nossa revista as impressões 
do ilustre iwtelectual Ezequiel Freire em viagem a Sorocaba, cidade sôbre 
a qual nos legou êle um valioso repositório de informaçóes, nêle incluindo 
dados sôbre as famosas minas e fábrica de ferro do Ipanema e sôbre o 
monumento ali erigido a o  grande histoiriador Varnhagen. A nossa repro- 
dução é feita das reportagens do inspirado vate resendense publicadas 
e m  março e abril de 1919, no jornal "Cruzeiro d o  Sul", editado em Sororaba. 



Não sei donde razão houveram para tal nome darem à sa- 
pela da "Senhora da Ponte" os sucessores de Baltasar Fernandes. 

Não vi covas, nem buracos de espécie alguma, quer na ci- 
dade, que é uma das mais asseadamente mantidas do interior, 
quer nas cochilhas circundantes, onde até as  iibossorocas" fal- 
tam, mui frequentes, entretanto, nos campos nativos de solo 
areento, como os sorocabanos. 

, ,Sob outros aspectos : 
Três fases podem ser assinaladas na história de Sorocaba: 

- a fase "burrífica", a algodoeira e a política, ou politiqueira, à 
vontade. 

A primeira decorre sob o reinado anônimo dos antigos inula- 
deiros, que labutavam no comércio das tropas, concentrando anual- 
mente em Sorocaba, por ocasião das feiras, entre sessenta e cem 
mil bêstas. 

Cabe, pois, à velha cidade de Baltasar Fernandes a glória 
indisputada de haver fornecido de burros o resto desta e as pro- 
víncias limítrofes. 

Dêsses periódicos êxodos de muares sorocabatlos por toda 
a parte há vestígios. Nota-se mesmÒ que por demais prolifica- 
ram os emigrados já reproduzindo-se em unidades íntegras 
("Fulano é um burro", diz-se por aí, nas paiestras, nas polê- 
micas jornalisticas, nas discussões parlamentares) ; - já tem- 
perando os humanos em quantidades fracionárias; - "forte pe- 
daço d'asno" chama-se por todos os cantos, acêrca dos mais 
conspícuos sujeitos. 

A segunda fase decorre entre os anos de 186 e tantos e 
1886, sob o reinado absoluto do Sr. Mateus Mailaski, prestantz 
e prestimoso cidadão polaco, assinalando-se esta época pela pros- 
peridade - cultura e manufatura da indústria algodoeira, por 

, aquêle cidadão fomentada. 
O fato culminante do domínio Mailaski foi a construção do 

Tonel das Danaides, denominado por um pudico eufemismo ad- 
ministrativo - "Estrada de Ferro Sorocabana". 

Dezoito anos hão sido consumidos numa contínua e tenaz 
quão infrutífera tentativa de encher-se o dito tonel; operação 
para a qual concorreram os acionistas e concorre ainda a Pro- 
víncia, com a contumácia e a improficuidade de um córrego a 
engolfar-se em sorvedouro insondável. 

O próprio inventor daquele Maelstron de sorver dinheiro, 
iim dia, inadvertidamente, foi a sondar-lhe as profundezas; mas 
o remoinho colheu-o no seu vórtice, sugou-o, como se se tratasse 



de um saco de dinheiro; e cuspiu-o para fora, como a uma bur- 
ra  vazia, sem prestígio e sem poder. - Ainda desta vez cum- 
priu a "Sorocabana" a sua sina originária - de sorvedoiro. 

A terceira e últinw fase - "le roi est mort, vive le roi!" - 
vem do destronamento d'El-Rei Mailaski; e decorre ainda sob 
a realeza política do dr. Ferreira Braga, com sintomas inter- 
mitentes de bruxoleamento. 

Que El-Rei vigente se aprecate e não cochile à sombra dos 
louros colhidos; - há quem aguarde desperto : as ambições 
por via de regra não dormem. 

I1 

Teve Sorocaba uma vida brilhante, enquanto foi empório 
comercial de muares. 

Nos meses de feira a animação era enorme. - 0 s  muladei- 
ros traziam tropas do Paraná e Rio Grande, e voltavam, levando 
em troca dinheiro amoedado. Durante a permanência dêles, gi- 
ravam abundantes, das suas guaiácas de couro para as disper- 
soras mãos das hetairas - as onças e os patacóes. - Gente de 
costumes livres, entediados pelas abstinências dos prazeres du- 
rante a s  longjas noites do pouso, agora, aqui chegados, vendida 
a mulada, embolsado o dinheiro - toca a folgar! 

Daí um grande comércio de amor venal. Bandos de "chi- 
nas" forasteiras acudiam ao  tinir do oiro, ávidas, sabedoras do 
apetite e da generosidade do muladeir'o dinheiroso. Contam ve- 
lhos dêsses tempos que "era um Deus nos acuda" aquilo! 

Pelas ruas dos subúrbios, em pleno dia, no bairro da Ponte 
principalmente, floriam moças alegres, enroupadas de sêdas vis- 
tosas, saias de chamalotes furta-cores com grandes ramagens 
de tons variegados formando largos e pesados barrados, frente 
curta descobrindo os tornozelos nus e os pés de mimosas vadias 
metidos em chinelinhas baianas de marroquim vermelho ou de 
belbutine bordada a lantejoulas. 

Entrecruzavam-se pelas lojas dos ourives A compra das belas 
arrecadas de filigrana de prata, e iam alegres, falando alto, com 
uma grande flor metida nos cabelos arrepiados ainda pelas ca- 
rícias amorosas da véspera; enquanto pelas ruas areentas e 
faiscantes, sob o sol esbrazeador, os muladeiros faziam 
tinir a ferragem dos seus lagoais de buxo, árdegos e nédios, ajae- 
sados de prata em todos os aviamentos dos arreios. 

A riqueza do "apero" era o apanágio do rico muladeiro; por 
isso um grande garbo para êle era ter  o seu pampa de estimação 



coberto de prata. De prata eram 10s estribos de alta picaria, fi- 
namente trabalhados, bem como os longos passadores tubula- 
res dos loros; peitoral, maneador, buçaletes, rédeas e cabeçada, 
tudo de trancelim de prata delicadamente entretecido, cintilava 
ao  sol, ao elegante curvetear dos cavalos de luxo estimulados 
pelo tilintar das chilenas do cavaleiro. 

E toca a tirar desforra das longas noites solitárias no ran- 
cho do pouso, dormidas ao relento às  vêzes, durante a longa 
travessia da viagem ! 

No intervalo entre feira e feira, amortecia o mercado, e 
debandavam as Lais educadas naquela escola transitória do amor 
viajado. Algum,as tornaram-se legendárias noutras partes e man- 
tiveram famoso o nome sorocabano. 

Além do burro e da hetaira, Sorocaba exportava artefatos 
d e  metal, arreios, tecidos de couro, lã e linha. Tôdas estas in- 
dústrias, fora a última que ainda se mantém próspera pelo fa- . 

brico doméstico das rêdes de balanço, definharam, e vão sendo 
suplantadas pelas suas congêneres do Rio Grande e Paraná. 

Três agradáveis dias passei em Sorocaba, amenizados pela 
cordial hospitalidade do meu amigo Francisco Teixeira de Sousa 
Leite, cavalheiro cuja amabilidade é ainda maior que o nome. 
E m  sua companhia percorri a cidade, que tem, como todas do 
interior, o aspecto calmo e morto resultante da falta de bulício 
comercial; mas que possui, compensadoramente, excelentes pai- 
sagens e deliciosos pontos de vista. 

Assim, do cemitério, sito numa eminência, e cortado por um 
duplo renque de velhas casuarinas alternadas com guapirubus 
frondosos, desfruta-se belo panorama da cidade. 

Outro sítio belíssimo, donde a vista se espraia por extensas 
campinas e matagais, é a "Chácara da Saúde", um dos mais 
confortáveis sanatórios que possam encontrar os débeis, os con- 
valescentes, todos q u a n t o ~  necessitem de ares restauradores. 

A "Chácara da Saúde", fundada pelo dr. Nicolau Vergueiro, 
exclusivamente destinada à convalescença e restauração dos 
doentes, não recebe pessoas afetadas de moléstias contagiosas. 
Está situada num planalto, dominando extensas terras, sendo que 
os arredores do prédio são de terrenos areentos, muito enxutos, 
plantados de vinhedos e cereais. O edifício é vasto, alto, venti- 
lado, inundado de luz, mantido com muita ordem e meticuloso 
asseio. Entretanto a modéstia do ~roprietár io,  que não anuncia 



o seu estabelecimento em retumbantes reclames, faz com que não 
seja a "Chácara da Saúde" tão frequentada quanto era de espe- 
rar, atenta a excelência dos ares da localidade, e a confortáveI 
hospedagem que oferece. 

Na cidade visitei o que de curioso havia. f- digno de men- 
ção o "Gabinete de Leitura", perfeitamente instalado, com 
provida livraria, excelente salão de leitura e sala de palestra. 
Fundado pelos auspícios do Sr. Mateus Mailaski, inaugurou-se 
em janeiro de 1W. Atualmente funciona em prédio próprio, 
tendo por presidente e principal benfeitor o dr. Olivério Pilar. 

A indústria algodoeira teve sua época de florescimento em 
Sorocaba entre os anos de 1870 e 1874, quando, em consequêdcia 
da guerra dos Estados Unidos, o algodão alcançou o enorme 
preço de 3@0@ a arrôba; preço que hoje oscila entre 6 e 7$000. 

Apesar da decadência do valor do gênero, o município não  
abandonou de todo aquela cultura; e é da produção da lavoura 
regional que se alimenta a importante fábrica de tecidos do Sr. 
Manuel José da Fonseca. 

Fundado em 1881 tem tido próspera existência êste estzbe- 
lecimento onde funcionam atualmente 65 teares, dando serviço a 
250 operários, quase todos nacionais. 

Indústria outrora florescentíssima em Sorocaba, hoje de- 
perecendo em triste abandono, é a sua fam'osa ourivesaria artís- 
tica de prata e ferro, quase de todo atualmente suplantada pela 
concorrência de produtos de fancaria importados do Rio Grande. 

A indústria dos arreios, embora decadente quanto à delica- 
deza artística dos artefatos, mantém-se entretanto próspera co- 
mo gênero comercial. As transações sobre obras de couro sobem 
a 500 contos anualmente, sendo feito na terra grande parte do 
fornecimento. 

Chracterística e simpática indústria doméstica sorocabana 
é a de tecelagem de rêdes de algodão. Neste gênero, a velha 
cidade de Ferreira Braga, digo, de Baltasar Fernandes, não tem 
competidora. Vi-as belíssimas, entretecidas de fios multicorej 
formando desenhos elegantes, algumas de solferino e prêto mes- 
clados, outras adornadas com plumas de pássaros, muito ricas. 
Pena é que a habilidade das tecedeiras sorocabanas não seja 
aproveitada para a manipulação da sêda nesse e em outros arte- 
fatos de ornamentação luxuosa, como cortinas. reposteiros etc. 

O cuidado pela instrução documenta-se em sete escolas pú- 
blicas de ambos os sexos. Funcionam igualmente seis colégios 
particulares, sendo merecedor de especial menção o "Liceu Mu- 



nicipal", fundado e mantido pela câmara, onde são lecionadas, 
além dos elementos de contabilidade, as línguas portuguêsa, 
francesa, inglêsa e latina. O distinto professor do Liceu, sr. Ar- 
tur  Gomes, obteve o lugar por concurso. 

Umas das excursões obrigadas para o turista visitante da 
cidade, é ao  "Salto do Votorantim", formado pelo rio Çorocaha. 
Fàcilmente accessível por caminho de trbli, o Votorantim ofe- 
rece à contemplação do espectador impressionável uma das mais 
belas cenas da Natureza agreste. 

Plena mata. - Angustiado entre altas penédias, precipita-se 
o rio por boqueirão de ásperas rochas, formatido três saltos de 
aspecto ao mesmo tempo gracioso e augusto; porcluaiito, ora nos 
amedronta o precipício em que as  águas estrondeando se engol- 
fam; ora nos enfeitiçam a vista os policromos efeitos da luz solar 
ferindo de soslaio a atmosfera nevoenta, e iluminando a paisagem 
com os cambiantes matizes do arco-iris. 

A cachoeira cataratando absorve no seu fragor perpétuo todos 
os outros rumores da estância; 

ante o cheiroso corirnbo de uma trepadeira silvestre paira 
adejando um beija-flor de penas rútilas; 

pousando tia hástea flexível de uma taquara, solx-anceiro ao 
abismo, o martim-pescador perscruta e aguarda; 

encluanto a frol d'água cintila o fugidio e prateado reflexo 
dos alambaris brincando no remanso ein que se aquieta o rio 
antes  de dar o pulo ao abismo.. . 

DE %O PAULO A IPANFiM-4 

A queda no sol 

Acordar um pouco mais cedo; saudar o sol na fímbria cio 
oriente; respirar uma larga onda de a r  fresco. surpreender as 
flores no "negligè" da manhã, ainda borrifadas do orvalho da 
noite, como uma face rosada que sai do banho, aspirar-lhes o 
aroma condensado na corola mal aberta; alegrarmos a alma com 
a pura luz do alvorecer, ouvir os primeiros argentinos gorgeios 
d'ave; sentir mais intensa a vida, mais juvenil o coração, 'mais ri- 



sonha a fantasia, toda em alvorôço a alma; - eis o que bem com- 
pensa e sobejamente paga o sono interrompido da manhã e o 
trabalho de aprestar a viagem. 

Madrugada! doce hora amiga, quão raras vêzes te vivem 
os  sonolentos burgueses, encasulados até alta-manhã nas es- 
treitas alcovas, abafadiças e doentias. 

E, lá fora, já andou longo caminho o sol, já não há nem 
orvalho na folhagem, nem frescura dos ares; já emudecem na 
sombra os pássaros, quando o dorminhoco estremunha. mal des- 
perto, no primeiro espreguiçamento, abrindo largamente a boca 
em grande bocejo mole e fastiento. 

E o trem lá segue, pelas terras em fora, ruidoso, deslisando 
no plaino da linha, aos bufos precípites da locomotiva. 

No interior do vagão, com as vidraças erguidas por que não 
entrem lufadas do irio ar  matutino, cabeceia o passageiro sobre 
a s  notícias do jornal do dia, ou, acomodado a um canto, reata 
o fio do sonho interrompido.. . 

. . . sonho ou realidade ! . . . 

. . . a Terra fora-se a pouco e pouco evaporando: A prin- 
cípio, o veio dos córregos, os ribeiros, os lagos de inverno que 
a chuva forma nas baixas campinas; depois, os grandes rios; 
por  fim, os vastos estuários dos oceanos. 

Onde fora o mar era a i o r a  o extenso e escuro abismo, ves- 
tido de uma vegetação gigantesca e estranha entre cujo enrêdo 
se debatiam os colossais monstros marinhos ainda sobreviventes 
A secura da águas. 

De espaço a espaço, no cimo dos bancos de areias ou dos 
abrolhos de pedras, outrora a flor das ondas, apareciam as qui- 
lhas dos navios afundidos na perigosa travessia dos mares; ali 
eram os fabulosos tesouros submersos com os galeóes das frotas 
que transportavam para a cúpida Europa o ouro e as pedras pre- 
ciosas arrancadas do seio das virgens terras americanas; ali 
estavam os capítulos da história trágica de todos os nufrágios 
notados nas carcaças apodrecidas das naus e das galeras que 
boiavam no plaino líquido, quando os oceanos se estendiam de 
continente a continente, ocupando duas têrças partes da Terra. 

A enorme massa d'águas evaporada envolvia o .  globo de 
uma espêssa atmosfera opaca e densa; jazia a esfera em lutu- 
tulenta penumbra, impenetrável aos raios do sol. 

Apenas das bandas do Levante, circundada por uma auréola 
afogueada, brilhava uma grande estrêla imensamente luminosa, 
projetando obliquamente no espaço enevoado um ~ e i x e  recurvo 



de raios, de uma luz branca e crua como um alfange de aço 
reluzente. 

Aquêle enorme globo de fogo parecia aproximar-se da Ter- 
ra com uma rapidez surpreendentemente veloce. A proporção 
que o seu disco se avoluma, a temperatura da atmosfera terres- 
t re  subia a um grau extremo. Estalavam os  termômetros pela 
dilatação extraordinária do mercúrio. Grandes bandos de aves 
cortavam vertiginosamente os ares soltando pios medonhos, de- 
pois caíam, uma a uma, asfixiadas pelo calor. Foram-se as fô- 
lhas das árvores encurvando, contorcendo-se, murchando: d e  
repente a ramaria das matas pegava fogo e a conflagração es- 
tendia-se de serra a serra. Negrejava a fumaça nos ares, as 
labaredas dos grandes incêndios lambiam a face desolada dos 
céus. A terra em breve era uma imensa fornalha; a vida ia-se 
pouco a pouco aniquilando. 

O homem só, por um inexplicável fenômeno, resistia ao ani- 
quilamento geral dos sêres; guardava-o Deus, talvez, para tes- 
temunhar o fim do mundo; dava-lhe tempo para o arrependimen- 
to e para a oração; e o Htomem, em vez de orar, blasfemava. 

Atônito, assornlbrado, quase insensível pela grandeza c10 
pavor, o Homem, cerrando os punhos, ameaçava os céus e apos- 
trofava a catástrofe. 

Todo o reino orgânico m'orrera. A própria Terra dissolvia-se 
em poeira e torvelinhava nos abismos. 

Fundiam-se os minerais escorrendo pesadamente, em rios de  
fogo líquido, no dorso nu das serras, e iam, precipitando-se pe- 
las escaras abertas na crosta terrestre, chocar-se, em medonhos 
conflitos, com as forças plutônicas que irrompiam do interior do 
globo. Depois, transbordando, renovam um oceano de fogo no 
leito sêco dos oceanos evaporados. 

O que se passava na Terra parecia nãc ser mais do que uin 
episódio na catástrofe geral dos mundos. 

Havia, por certo, a mesma luta por todo o in~finito sideral. 
De espaço a espaço, enormes estrondos pareciam anunciar 

que mais um planêta arrebentara numa suprema explosão! 
Outras vêzes, um grande deslumbramento! E8ra uma esfera 

que, desprendida do seu sistema planetário, precipitava-se pe- 
los infinitos espaços, atraída para o turbilhão central do  
Universo. 



Dava-se um profundo desequilíbrio na harmonia geral 
do Cosmos, e a Terra revoluteava, como um grão de poeira, no 
torvelinho caótico dos mundes dissolvidos ! 

Eu admirava surprêso o magnífico espetáculo, surprêso, po- 
rém orgulhoso de acabar tragicamente. 

A contemplação do caos dava-me uma calma relativa ao es- 
pírito. Que magnífico assunto ! exclamava. E inscrevia algumas 
notas na minha carteira de viagem. 

A grande estrela caudata, que a princípio surgira no oriente, 
levava-nos, agora, na sua vertiginosa corrida em direção a o  
sol. 

Não só nós; iam também, arrastando na enorme cauda lu- 
minosa. outros mundos que ela atraíra nas suas correrias pelos 
espaços interplanetários. 

famos todos, a Terra, a Lua, o Touro, as  duas Ursas, o 
singular Scorpião, as  Cadelas das Circes, quase toda a bicharia 
sideral, esbarrando-nos uns risos outros, abalroando-nos, atrai- 
dos, repelidos, num torvelinho doido, estontecedor.. . 

Súbito, um medonho estrondo! adeus mundo! A Terra aca- 
bava de precipitar-se no âmago incandescente do sol! 

O cataclismo, entretanto, não se deu sem algum abalo. Dos 
meus companheiros de viagem não sei se muitos se contundi- 
ram. Quanto a mim, senti uma forte pancada no crâneo; abri 
os  olhos; - estávamos na estação do Barueri, da ferrovia So- 
rocabana. 

O abalo que me despertara fora ocasionado por um contra- 
choque do trem ao  estacar repentinamente em frente i pla- 
taforma. 

Olhei para os circunstantes, para os curiosos da estação, para 
a paisagem em frente; palpei-me; toquei a almofada do recosto 
em que vinha reclinado. 

Custava-me crer no que via, a readquirir a realidade das 
coisas. . . 
- Pois então, não se acabou o mundo? perguntei ao vizinho 

da frente. 
- Não, senhor, respondeu-me convictamente o coronel 

Amaro. 
- Pois o (Cometa, insisti, não arrastou a Terra para o Sol? 
- Qual, doutor, o sr. estava dormindo e parece que foi pi- 

sado pela "pisadeira". 
- Pela "pisadeira" ? que vem a ser esse bicho, coronel? 
- Eu lhe conto, replicou o meu interlocutor, e referiu-me 

uma curiosa lenda de senzala, que o leitor lerá no seguinte artigo. 



Abusões d a s  

O coronel Juvêncio Amaro da Fonseca, ou sirnplesmeilte, o 
coronel Amaro, era uma figura "essencialmente agrícola". 

Largo carão vermelho como miolo de melancia madura; ca- 
belo alourado, rebelde e grosso como as bonecas do milho antes 
de maturescência, nariz amplo, grosseiro, térreo, informe como 
uma raiz de mandioca; dentes enormes, destacados, semelhando 
moirões de cêrcas da roça; pescogo de touro, olhos perdizes, de 
cavalo esperto e velhaco. 

Calçava botas de couro de veado e vestia paletó e calça's de 
algodão paulista azul. 

A camisa, francamente desabotoada, deixava à mostra o 
largo peito hirsut'o, forrado de cerdas ásperas e longas. 

Ostentava uma saúde exuberante de terras estrumadas, e 
porejava-lhe de toda a figura a seiva de um sangue rico alimen- 
tado a entrecostos e a inhames. 

Trazia na roupa todas as nuanças das cores agrícolas; o 
carvão das queimadas, a lama dos brejos atravessados; parecia 
que se revolvera nas varreduras do terreiro, nos bagaços da 
cana, no chão dos currais. 

Tresandava a cheiros indefiníveis e era loquacíssimo, iilteli- 
gente e bom, dessa bondade que deflui da máxima - " a ca- 
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ridade bem entendida começa por casa". 

Por  isso trazia sempre consigo farta provisão de idéias 1ú- 
cidas e de matulotagem; aquelas na ponta da língua, prontas 
para a primeira palestra adventícia; esta num pequeno saco ' 

de viagem, reservada para as solicitações do estômago 
insaciável. 

O c'oronel Amaro contou-me que a "pisadeira" é uma espé- 
cie de sapo que vive oculto nos buracos das senzalas, donde 
sai, alta noite, a perturbar o sonò dos pretos que dormem res- 
supinos nas tarimbas. Em vendo-os bem adormecidos vem a 
"pisadeira" e senta-se-lhes sobre a "boca do estômago", dan- 
do-lhes maus sonhos, povoados de fantasmas medonhos, de al- 
mas e assombrações. Eles logo despertam, mas nã.0 podem gri- 
t a r ;  vêem, ouvem, mas não podem mover-se, acabrunhados co- 
mo estão sob a pressão da "pisadeira". 



Quem quiser evitar o malefício do duende precisa, ao dei- 
tar-se, rezar três vêzes o padre-nosso-pequenino, cuja fórmula é 
a seguinte: 

"Padre-nosso pequenino, me guiai por bom caminho, San- 
to  h t ô n i o  e meu padrinho que me pôs a cruz na testa; Sete 
anjos me acompanhem, sete tochas me alumiem, pisadeira não 
me  pise, nem de noite, nem de dia, nem em hora nenhuma". 

Feito isto, o sujeito benze-se nove vêzes e pode depois dor- 
mir tranqüilo a sono solto. 

O coronel.Amaro era uma farmacologia ambulante; coniie- 
cia receitas para curar tod'os os males. que afligem os bichos 
domésticos e os homens. 

Contra a verruga do gado ensinava: "amarra-se o animal 
junto das goteiras do telhado, em dia de chuva, unta-se a ver- 
ruga com um pedaço de toucinho, traçando três  cruzes sobre 
ela; enterra-se depois a meizinha no chão onde caem as gotei- 
ras, e de costas voltadas para o animal doente, reza-se o Credo. 
A o  terminar a o,raçã'o cai a verruga". Bem vêem que isto. é 
mais simples do que uma cauterização. 

O meu jovial companheiro de viagem tinha nas rezas efi- 
cacíssimo recurso para tudo. Observando-lhe eu aue era triste 
de ver-se, neste país de proverbial fertilidade, a estéril zona por 
onde rodávamos havia algumas horas, disse-me que já conheceu 
essas terras cobertas de florescentes algodoais; que, se aquela 
cultura agora aí de todo se extinguira, era isso devido ao  "curu- 
querê", a praga de lagartas que em poucos dias arrasa as  roças 
de algodão. 

Não são os processos aperfeiçoados de cultura que nos fal- 
tam; ;alta-nos a fé em Deus. E disse que sabia uma oração 
infalível contra os curuquerês. Basta rezá-la simultâneamente 
em três cantos da roça, deixando desimpedido o 4.O por onde 
fogem as longas filas das lagartas, afugentadas pelo esconjuro. 

Perguntei mais tarde a várias pessoas se reconheciam a rfi- 
cácia da receita; todos afirmaram-ma categòricamente: apena5, 
não me ensinavam a "reza", porque perderia a "virtude" se 
a dissessem fora ,das roças. 

O coronel confiou-me ainda várias rezas para todos os eit'i- 
tos e ocasiões. Ia a enveredar por uma Ave-Maria contra náo 



sei que coisa, quando o apito da locomotiva nos anunciou a esta- 
ção de Sorocaba. 

Escrever a história antiga de Sorocaba seria traçar a crô- 
nica das vicissitudes por que tem passado o burro. desde os pri- 
mordiais tempos daquela terra, até à revolução progressista do 
vapor, que levou por diante dos limpa-trilhos, atirando-a pela 
serra do ~Citbatão abaixo, a prosperidade sorocabana na figura 
das tropas espantadas e ao som de grande zurraria angustiosa. 

No tempo das feiras, quanta vida ali! Pelas invernadas 
circunjacentes, 8 0 . 0  burros, representantes (como produtos) 
de uma florescentíssima indústria. Dentro da cidade, os  mula- 
deiros argentários, cruzando garbosamente as  praças, montados 
nos seus altivos ginetes reluzentes de prataria. Sorocaba era 
uma cidade argentina. A ourivesaria de prata chegara a uma 
perfeição e desenvolvimento extraordinários. O muladeiro tra- 
zia a tropa e voltava com os luxuosos adornos dos arreios so- 
rocabanos. 

Nos bairros, hoje soturnos e despovoados, pululava uma 
ruidosa multidão alegre e brilhante. Vinham mulheres de toda 
a parte que aí estabeleciam, pelo tempo da feira, a colônia va- 
gabunda do amor venal. A cidade transformava-se durante me- 
ses num grande foco de esplendores e de prostituição. 

Hoje iSorocaba tem um aspecto decrépito que entristece. 
Imprevidente, não tratou de transformar as invernadas em la- 
vouras, e quando o burro fugiu espavorido pelos bufos do ca- 
valo de fogo, decaiu, porque a sua riqueza não tinha elementos 
de fixidez no solo. 

Dlepois do burro. e só muito mais tarde, começou a cultivar 
o algodão, enquanto o preço dêste produto era exorbitantemen- 
te  remunerador; essa indústria hoje aí t a m b é . ~  está decadente. 

Quem a degradou assim? Seriam os curuquerês do coro- 
nel Amaro? Não, mas a concorrência dos Estados Unidos, com 
os seus processos aperfeiçoados de cultura. 

De Sorocaba gasta-se pouco à estação da Vileta, situada 
num planalto de campos de excelentes pastagens. Notei lotes 
de terreno enquadrados por valos; informaram-me que o Sr. 
Mayrink, diretor da Companhia Sorocabana, vai tentar naque- 
les terrenos, que dizem ser fertilíssimos, a cultura do trigo. 

Da Vileta à Estação do Ipqnema, alguns minutos; aprovei- 
tei-os em protestar a mais cordial simpatia ao meu companheiro 
de viagem, o coronel Amaro, que seguia viagem para o sítio no  
município do Tietê. 



LI- 

No Araçoiaba 

Assentam as edificações da Fhbrica na vertente oriental da 
montanha Araçoiaba, à margem do riacho Ipanema, enfrentando 
com um morro mais baixo, cintado à meia altura pela linha 
férrea Sorocabana, que aí tem a estação do Ipanema. , Remata 
êste morro em uma esplanada de campos nativos e de cerrados, 
que se dilatam até para além da estação de Vileta, sendo grande 
parte dêstes terrenos compreendida pelo perímetro da Fábrica. 

Vista da estação, a Fábrica apresenta o aspecto de uma 
vila, administrada por uma boa câmara municipal; pois há or- 
dem nos armamentos e bela arborização nas praças. 

As casas de moradia dos empregados, de construção uni- 
forme, alvejam na encosta da montanha, tendo por fundo da 
paisagem as verdes matas do Araçoiaba. 

O rio Ipanema, reprêso, dilata-se em grande lago de mar- 
gens sinuosas, com manchas, aqui e ali, à superfície d'água de 
nenúfares e d'outras plantas aquáticas. 

A um lado, as casarias das oficinas, de fundição, de refino, 
de máquinas; a vasta galeria avarandada onde residem os ope- 
rários, sombreando-a um belo renque de frondentes paineiras, 
que também vicejam nas outras ruas e praças, ao lado dos gua- 
pirubus e das palmeiras. 

Tudo aquilo respira um ar  de tranqüilidade, de ordem e de 
paz; parecendo mais uma estação termal desabitada, do que 
um estabelecimento do govêrno. 

A horas de trabalho, ninguém se vê desocupado, cruzando 
as ruas, "sem ter que fazer". A atividade está toda concentrada 
nas oficinas, junto dos fornos, das forjas, das máquinas de tra- 
balhar o ferro. A hora de começar ou largar o trabalho é mar- 
cada pelo apito de um vapor que move o martelo de bater o ferro 
refinado. 

Tem-se na Fábrica todos os recursos e regalos de uma ci- 
,dade : hotel, padaria, açougue, hospital, médico, farmácia, ban- 
da de música de operários. O comércio de gêneros alimentícios, 
frutas e outros artigos de consumo doméstico, é feito pelos cai- 
piras das circunvizinhanças, que para aí convergem, aos domin- 
gos, com os seus cargueiros de provisões. 

O corpo, vê-se, goza de todos os bens terrenos; quanto à 
alma, o capelão do estabelecimento, reverendo padre Gottone, 



encaminha-a na direção do céu com uma missa diária, às 6 da 
manhã. perante um número de fiéis relativamente restrito, cons- 
tando dêle celebrante, do seu acólito e da imagem de S. João, 
o padroeiro da Fábrica. 

No Sr. padre Gottone contrastam singularmente a robustez 
moral com a fragilidade corpjrea;  não que S. revma. maltrate a 
jejuns e cilícios o terceiro inimigo da alma; antes, é a carne do 
vigário de \Cristo que se mostra de uma rebeldia inexplicável 
contra os cuidados culinários de que é rodeada. Daí vem que o 
sr. capelão, possuindo um corpo alentado, julga-se débil, e, pro- 
cedendo de acordo com as suas suspeitas, não raro ingere. à ceia, 
uma dúzia de ovos com algumas chávenas de chá e muita com- 
punção. 

No mais, um sacerdote às direitas. de moralidade intemera- 
ta,  de profunda fé religiosa, assíduo aos ofícios, bom e carinhoso 
para as  crianças, mui temente de que o pecado não venha a gafar 
a s  ovelhas confiadas à sua guarda. 

Como administração oficial, a Fábrica do Ipanema é uma 
longa história engraçadíssima, cjue vem vindo desde meados do 
século atrasado até agora cheia de episódios, de surprêsas e de 
tolices administrativas singulares. Como riqueza, porém, a Fá- 
brica é um Eldorado. 

A Natureza foi assombrosamente pródiga naquele recanto 
de terra brasileira e as  riquezas minerais do Araçoiaba realizam 
a fábula da perdiz cjue voava assada, já com o respectivo molho. 

O minério do Ipanema é o mais rico do mundo; informam- 
' 

me que contém 72% de ferro. Quanto à sua abundância, assim 
se exprime o coronel Frederico Guilherme de Varnhagen, que 
foi diretor daquele estabelecimento de 1815 a 1821, referindo-se 
ao  grupo de montanhas de formação metalúrgica que a fábrica 
explora, ou melhor, devera explorar : 

"Este grupo de montanhas tem cêrca de 3 léguas de coni- - 
primelito e proporcionada largura. O trecho do morro é1 de gra- 
nito; e de Morte a Sul, isto é, no sentido longitudinal, é cortado 
por três grossos veeiros de ferro, já magnético, já especular 
(pròximamente de 7 d e t r o s  de pujança). Há porém aos lados e 
pelo cimo bancos de chistos de várias grés, de pedra calcárea es- 
cura, de miármores, de azul da Prússia, de pederneira, de grus- 
tein e até de formações auríferas. O mineral "solto à super- 
fície" do morro é t h t o  e tão rico, que creio dêle se poderia por 



< I  mais de cem anos" alimentar a "maior fábrica do mundo", sem 
recorrer a trabalho algum de mineração". 

Isto, se é milito como riqueza nacional, ainda inexplorada, 
importa, contudo, grande desencanto para o turista que visita 
a Fábrica. 

Eu, como todos os visitantes, tive curiosidade de ver as mi- 
nas;  lá fui, e, em vez das grandes escavaqões que pensava en- 
contrar, vi apenas o minério acumulado à flor da terra, consis- 
tindo todo o trabalho de mineração em carregar com êle as  car- 
roças de transporte. 

Acima disse que a Natureza usou de assombrosa prodiga- 
lidade no Ipanema; de fato: não só se acumula aí o minério de 
ferro, mas tudo quanto pode facilitar a exploração dessas enor- 
mes riquezas: grandes jazidas de calcáreo (do qual possuo um 
iragmento, colhido atoa na pedreira: é um mármore lindíssimo, 
prêto, listado de veias brancas, e por certo, em scompetência es- 
trangeira, mui próprio para quaisquer trabalhos de marmoraria). 
Há ainda a grés refratária, para a construção dos fornos altos; 
o minério pobre, usado como fundente, etc. Tudo isso está qua- 
se à superfície do solo, no recanto da montanha conhecido com 
o nome de Capuava. Para carrear esses materiais, fácil tra- 
balho: descem êles como que naturalmente pelo morro abaixo 
até  ás bocas dos fornos-altos, que os absorvem e digerem no 
seu ventre de fogo, vomitando-os depois, em ondas de ferro 1í- 
quido, sobre as formas modeladas no chão em que assentam 
aquêles fornos, no interior da oficina de fundição. 

e s t e  primeiro trabalho produz a guza, que, ou é vendida 
nesse estado, ou passa para o forno de refino, na oficina con- 
tígua, sendo depois batida por um grande martelo movido a 
água e outro a vapor, transformando-se em barras de ferro 
refinado. 

Confio da perspicácia do leitor que estará vendo claro na 
a r te  metalúrgica, depois dessas explicaçóes tão lúcidas; se as- 
sim, porém, não é, passemos adiante, a informações mais com- 
preensíveis. 

Fora o martelo a vapor para bater o ferro refinado, todos 
os demais maquinismos da Fábrica são movidos pelas águas do 
rio Ipanema, que, represado à altura conveniente, fornece uma 
poderosa força motriz gratuita, força que pode ser utilizada pa- 
r a  mover outros maquinismos que se estabeleçam além dos já 
existentes, prestando-se a isso a declividade do terreno. 

Desde já trata-se de dar um maior desenvolvimento à %- 
brica, elevando assim a produção atual que é de 3.000 kil. por 



4 dia, a 32.000 kil., sendo 12 de ferro batido e aço. Tal é o pro- 
grama do govêrno desde o ministério Sinimbu. 

O ferro do Ipanema, confrontado com o melhor dos Esta- 
dos Unidos, leva vantagem sobre êste. Na Exposição Indus- 
trial realizada o ano passado no Rio de Janeiro, estiveram ex- 
postas rodas de um e outro ferro, que havia servido nos vagões 
da Estrada D. Pedro 11; a experiência provou a superioridade 
das rodas de ferro fundido resfriadas na Fábrica do Ipanema. 
A companhia Carris Urbanos de S. Paulo já começou também 
a adotá-las. 

A excelência do ferro do Ipanema resulta não só da quali- 
dade do minério, como do emprêgo do carvão vegetal na fun- 
dição. O combustível é fornecido pelas matas da Fábrica, cuja 
área florestal abrange atualmente duas léguas quadradas. SÔ- 
bre esta superfície está espalhada uma população de 500 a 600 
almas, compreendendo, a!ém do pessoal das oficinas, os carvoei- 
ros, os caieiros, que vivem nas matas, onde se ocupam na fa- 
bricação de cal e do carvão. 

Grande número de operários é de antigos escravos da na- 
ção, libertos pela lei de 28 de Setembro; alguns dêles, nascidos 
e educados na Fábrica, hoje diários como mes- 
tres de oficina. 

A Fábrica de Ferro 

A verdadeira existência da Fábrica de Ferro do Ipanema 
deve contar-se de 1816 para cá, quando foi nomeado diretor do 
estabelecimento o coronel Frederico Guilherme de Var- 
nhagen. 

Em breves traços, eis o que se passou até êsse tempo: 
Em 1589, o paulista Afonso Sardinha, andando a bater ma- 

tos à procura de ouro, fora ter ao morro do Araçoiaba, onde lhe 
constara haver jazidas auríferas. Em vez de encontrar um 
filete de ouro, Sardinha descobriu uma m~ontanha de ferro, pró- 
diga do minério mais rico e mais puro que possa haver. 

Sardinha contentou-se com o gato, visto não ter apanhado 
a lebre, e construiu um forno catalão para preparar o ferro. Essa 

I 



indústria estava na sua idade de pedra; Sardinha, acabrui~!la~lo 
de diiiculdades, abandonou os tral~alhos que iniciara. 

Divergentes das informações, de Azevedo hlarclues. tenlio 
as  seguintes: Cêrca do ano de 16CO um indivíduo tornou a eii- 
coiitrar as jazidas de ferro do -Araçoial~a, já ent.50 abai~donadas 
e esq~iecidas. A descoberta transpirou, chegando aos ouvidos do 
ouvidor da comarca de Itanhaém, a qual abrangia deiltro do s e ~ i  
perímetro as minas em questão Êste ouvidor, cujo nome não 
lembra, veio pessoalmente verificar a existência das jazidas meta- 
Iíieras, achou-as de agrado, e para dar um ar  de sua graqa, pu- 
hlicoii alvará proibindo, sob pena de morte, que alguém se esta- 
belecesse nas terras do Aracoiaba, mandando, concomitantemente, 
< < , levantar um pelourinho". 

Eram uns magníficos hotneils os ouvidores; êste sobretudo, 
previdente, sabendo que a fuiidição do ferro necessitava de car- 
vão vegetal, queria poupar as matas que haviam de, no futuro, 
fornecer o indispensável combustível. 

Nesta segunda fase a Fábrica nenhum desenvolvimeiito te- 
ve e foi de novo abandonada. 

E m  1808, o Conde de Linhares, ministro de D. João VI, tendo 
em vista libertar o país da dependência em que se achava perante 
a indíistria estrangeira, mandou fundar duas fábricas de ferro, 
uma em Minas Gerais, outra nesta província, no Ipanema. 

Para  êste fim veio da Europa o coronel Frederico Guilher- 
me  de Varnliagen, que servia no exército português com o pôs- 
t o  de capitão. O velho conselheiro Martim Francisco, então 
inspetor das minas e bosclues, foi encarregado de demarcar a 
área florestal precisa para os trabalhos da mineração, e 
de fazer outros ~iecessários estudos. Inaugurou-se de novo a 
Fábrica, constituída por emprêsa entre particulares e o príncipe 
D. João, dirigida por uma junta diretora da qual fazia tambérn 
parte Varnhagen, como representante dos acionistas particulares. 
Dirigia o serviço, como técnico, o sueco Hadberg. Demarcou-jz 
o distrito florestal, compreendendo 3741 hectares de matas, c 
mandou-se pagar as benfeitorias aos intrusos que, apesar do pe- 
lourinho do ouvidor de Itanhaém, tinham-se estabelecido no morro 
Araçoiaba, lavrando as terras. 

Essas benfeitorias importam em 826$360. Hadberg com a sua 
colônia de operários estabeleceu as forjas suecas para o "tra- 
tamento direto" do ferro, sistema precário que só preparava o 
metal para a fabricação de pequenos instrumentos de lavoura. 
mas imprestável para a fundição de peças que exigissem gran- 
de resistência. 



Por êsse tempo veio ao Brasil o. Barão Eschwege, diretor 
geral das minas de Brunswick, hom'em mui proficiente em me- 
talurgia, o qual escreveu posteriormente, lêmo-10 em Larousse, 
muitas obras sóbre o reino mineral do Brasil. Conversando 
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Eschwege com Varnhagen, combinaram, à vista da imperfeição 
do sistema de mineração usado pelos suecos, que indispensável 
era adotar-se sistema mais aperfeiçoado. O rei D. João VI  man- 
dou rescindir o contrato com o sueco Hadberg, chamou a si tò- 
da a fábrica 'e nomeou seu diretor a Varnhagen em 1816. Varnha- 
gen constituiu os fornos altos (que hoje ainda funcionam) e 
pela primeira vez no Ipanema correu o ferro fundido, mode- 
lando-se com êle, no dia 1.' de novembro de 1818, três grandes 
cruzes, uma das qqais vê-se ainfia erecta à entrada da  estabeleci- 
mento, no terrapleno que forma a reprêsa c10 riacho Ipanema, e 
cujas águas são, como já dissemos, a força motriz dos ,maquinis- 
mas da fábrica. 

Para recompensar êstes serviços, o rei elevou Varnhagen a o  
pósto de coronel e deu-lhe a Comenda de Cristo. 

Varnhagen reconheceu desde logo a insuficiência da área 
florestal demarcada pelo coronel Martim Francisco. em 1810, e 
mandou demarcar nova área em 1820. 

Sobreveio então a crise política, depois o juramento da Cons- 
tituição, criando-se os Conselhos Administrativos. 

O Conselho ordena que Varnhagen jure a Constituição; re- 
plica êste que não é português, mas alemão. Insiste o Conse- 
lho, mandando que Varnhagen ao  menos faça jurar a dita Cons- 
tituição pelos empregados da Fábrica; responde êste que comu- 
nicara aos seus subordinados a ordem do Conselho. Disto pro- 
veio algum azedume de parte a parte e o coronel Varnhagen pe- 
diu demissão c10 cargo de diretor da Fálbrica, à qual tantos servi- 
ços prestara, pretextanto ter  necessidade de voltar à Europa 
para educar seus filhos. 

O Conselho Administrativo pediu então a Varnhagen que, 
visto retirar-se, indicasse um oficial hábil para o substituir na 
direção do estabelecimento; Varnhagen indicou dois. 

Que fez o Conselho? 
- Nomeou um terceiro! 
Retirou-se Varnhagen para a Europa, levando em sua com- 

panhia seu filho o jovem Francisco Adolfo de Varnhagen, o ilus- 
tre brasileiro que depois se chamou o Visconde de Pórto Se- 
guro, com o qual teremos de nos ocupar mais tarde. 



Pela retirada de Varnhagen deixou de realizar-se a aqui- 
siqão da área que só mais tarde, sob a atual administração d o  
sr. dr. Mursa, foi adquirida, quando já a proximidade da fer- 
rovia Sorocabana muito elevara o valor venal daquelas terras, 
que, oportunamente compradas, teriam custado ao  govêrno so- 
ma insignificante. 

A Fábrica estava progressiva e ràpidamente decaindo, pela 
incapacidade dos seus diretores, de modo que em 1834, sendo pre- 
sidente desta província o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, 
foi nomeado diretor daquele estabelecin~ento o alemão MBjor 
Bloem, que no Pará prestara serviços à Independência, tendo 
anteriormente sentado praça no exército, brasileiro. 

Bloèm trouxe da Europa uma colônia alemã que prestou 
serviços i Fábrica, até que em 1842, quando ela parecia dever 
entrar em nova era de prosperidade, uma nova crise política 
veio de novo paralisá-la. O Major Bloem, envolvido na luta ci- 
vil, 'foi prêso por ordem do ulteriormente Marquês de Caxias. 
Caiu de novo a Fábrica em abandono. 

Em 1860 foi dissolvida, ordenando o govêrno que, em vez 
dela se fundasse uma otitra na província de Mato Grosso. Pa-  
ra  lá foram remetidos o pessoal técnico e os oficiais de ofício, 
escravos da nação, ficando no Ipanema alguns velhos e inválidos, 
indo o resto para a colônia do Itapura. 

Este caso da peregrinação a Mato Grosso é de !grande pi- 
lhéria. Para  lá seguiu tudo, pessoal e maquinismos, ao  mando 
de um ilustre desconheci90 - o engenheiro alemão Rodolfo, 
que tempos antes havia sido contratado na Eu~opia para vir 
dirigi? o laboratório pirotécnico do Rio de Janeiro, direção na 
qval revelou extraordinária incapacidade. 

Ora, para recompensar o fiasco dêste inhábil fogueteiro. 
foi que o govêrno lhe confiou o encargo de fundar em Mato 
Grosso uma fábrica de pólvora e outra de ferro;  quando nin- 
guém dava notícia de haver naquela província minério de qua- 
lidade alguma. 

Depois de cinco anos de infrutíferas pescluisas, o grande 
metalurgista voltou ao Rio, sem haver descoberto ou fundado 
coisa alguma; tendo ganho 10.Q- anuais de ordenado, fora 
uma diária de 1O$lKl para cavalgadura. 

Ora, se um burro ganhava aquela soma. quanto deveriam 
ganhar os inventores & acoroçoadores dessa excursão de táo 
grande pilhéria ? 

O transporte dos materiais, do Ipanema a Mato Gross3, 
custou 22.W3XXXl; parte deles ficou em caminho, e alguns a t é  



hoje enferrujam-se ao sol, atirados sôbre a praia da cidade de 
Santos, perto da Alfândega. 

Esteve a fábrica em abandono até  1865, ai10 em que lhe foi 
nomeado diretor na pessoa do major de eilgenheiros, clr. Jon- 
quim de Sousa Mursa, a cuja inteligente direçáo.deve-se a pros- 
peridade relativa em que se acha hoje aquêle e s t abe l ec i~ne i~ t~ .  

lSa. 

Quadros a Lápis 

Quem tem saíide, dinheiro e curiosidacle visita a França, a 
Alemanha, um pouco a Inglaterra, faz uma ascensáo a Suíça e 
vai descaiisar algum tempo em Itália. 

É tão bom, na volta, ter qualquer coisa a contar do que 
s e  viu na viagem; - os ruidosos "boulevards" parisieilses; as 
margens pitorescas do Danubio; os Alpes suíços com os seus 
"cha!ets" destacando na encosta das n~ontanhas nevadas; a opn- 
Iência londrina; Roma com os seus monumeiltos históricos, as 
ruínas dos seus palácios de marmord; e as suas campanhas 
que a nossa ;alitasia se compraz em povoar com a graça bcch- 
lica da poesia virgiliana. . . 6 tão bom podern~os dizer : - em 
tal dia vi Gambetta, ou lord Fulano; - em tal iioite coi1teii1- 
plei o vulto imponente da catedral de S. Pedi-o. . . o11 ! que belo 
luar fazia! 

Depois, em Veneza..  . cluão doce é cismar ao balanço da 
gôndola, ouvir a dolente ária que uma condêssa romanesca, ali 
no palácio vizinho, canta com a morbideza característica da ita- 
l iana..  . e, eis porque, quando se tem dinheiro e saúde, a gente 
vai correr terras estrangeiras, para poder, na volta, contar aos 
que ficaram ila pátria: - estive em Paris, em Londres. em 
Roma. . . 

E u  estive apenas rio Ipanema, mas cismei longas horas 110 

meio dos matos, no coração do Araçoiaba; coiltemplei o zim- 
bório verdejante da floresta; ouvi cantar a araponga. na doce 
hora do entardecer; senti-me remoçar na solic130 da Natureza. 

A minha gôndola era a canoa caipira, e o lago aí estava 
espraiando-se dormente pelas fraldas da montanha, com as suas 
rasas ilhotas florescidas, batido em cheio, pelo claro luar destas 
tão belas noites de verão. 



Muitos dos que me lêem agora já estiveram por certo nes- 
ses lugares, e acham, porventura, que sou mais um paisagista 
do que um narrador, que me demoro em pintar uma aquarela, 
quando apenas devia descrever o quadro a traços de desenhos 
geométricos. Mas, é que eu trouxe um lápis de turista e 1150 o 
tiralinhas do agrimensor. 

A poesia da natureza. a emokão do que esta em nós pro-  
duz, é toda relativa à impressionabilidade da alma humana;  o 
contemplativo comove-se perante o mesmo quadro incapaz de 
impressiotlar, de leve sequer, o espírito prático do frio obser- 
vador; nisto está a divergência entre um poeta e um engenheiro. 
A uns, portanto, o marulho dos córregos, o misterioso rumor 
das árvores, o céu estrelado e a terra solitária; a outros, o ba-- 
rulho da água nas rodas hidráulicas, e o silêncio amigo das equa- 
ções do 2.' grau, com todos os seus expoentes e coeficientes. 

Ignoro quantas toneladas de combustível podem produzir as  
matas do Araçoiaba; mas sei que as árvores são frondentes. que 
os pássaros cantam na espessura da folhagem, que as águas cor- 
rem marulhosas sobre um leito de pedras, orlado de musgoi, 
onde vêm banhar-se as libélulas nas horas quentes do dia. 

Uma excursão à montanha do ~ r a ~ o i a b a  é cheia de atrati-  
vos. Sobe-se por uma estrada de ferro em miniatura; o com- 
boio compõe-se de um carrinho aberto, podendo acomodar seis 
pessoas inclusive o sr. Cruz, "chefe do tráfego", que arranja 
a manivela do breque; as rodas do carro, de dois palmos de 
diâmetro, resvalam sobre trilhos, de 62 centímetros de bitola. 

Estendem-se êstes, num percurso de 4 e meio quilômetros, 
desde junto dos fornos altos a té  a Capuara, servindo para trans- 
portar o minério depois de reduzido. 

Todo o visitante do Ipanema faz, necessàriamente, uma 
excursão no "trenzinho", e a viagem não deixa de ter grande 
encanto. 

Ao partir da Fábrica sobe-se por uma rampa de 12% de 
inclinação, e a esta primeira rampa sucedem-se outras, inter- 
caladas de planos horizontais, a té  à Capuara, sendo os declives 
e os planos combinados de forma que o trem roda por seu pró- 
prio impulso, do extremo superior da linha até  os fornos altos, 
onde os trilhos acabam For uma contra-rampa. 

Para a tração, ddis animais atrelados fazem o efeito de 
locomotiva. Quando o vapor diminui de força, isto é, quando 
afrouxam os músculos da parelha, o sr. Cruz, chefe do t rá-  
fego, com um enérgico - Eh!  mula! - dá vigoroso e ilovo 
impulso à marcha. 



Esta ascensão desmente o verso do poeta: 

"Olá, Veloso amigo. aquêle outeiro, 
melhor de descer que de subir". 

Aqui dá-se o contrário: subir é muito melhor, para o pas- 
sageiro, está visto; não há os sustos e as comoções nervosas 
da descida; vai-se devagar, em toda a tranqüilidade dos nervos. 

A descida, porém, principalmente na última rampa, faz ar- 
repiar as  carnes aos que não estão acostumados iquela ginás- 
tica. O carrinho, rodando pelos planos inclinados se o deixassem 
adquirir grande velocidade, dificilmente o fariam parar na cor- 
rida. 12% de inclinação, sobre trilhos, já é quase um precipício; 
o sr. )Cruz, porém, cham.a aquilo de suave ladeira. 

A cada grito do passageiro amedrontado, responde êle 
invariavelmente : "não precisa ter mêdo" ! Esta é a fórmula 
de que usa em todas as ocasiões, qualquer que seja o gênero 
e a eminência do perigo. 

Cêrca de um quilômetro da partida, entram os trilhos pela 
mata virgem, tornando-se então do maior encanto êste passeio. 

A meio caminho e A esquerda está a picada que vai ter a Lima 
anfractuosidade da montanha onde foi erigido o "moiiumentb" 
à memória de Francisco Adolfo de Varnhagen. viscoilde de Pôrto 
Seguro. 

O Monumento de Vamhagen 

I 

Agora que chego ao  sopé do Monumento de Varnhagen, 
assoberba-me a emoção. Sinto a palavra por demais pálida para 
reproduzí-10 em toda sua imponente grandeza. 

Os fortes abalos do sentimento estético são itlenarráveis. 
O IiiIonumento de Varnhagen é ao  mesmo tempo grandioso 

e mesquinho: - Numa erma clareira do Araçoiaba, sobre mo- 
desta pilastra de pedra grosseira, ergue-se ,a pequena cruz tOs- 
ca de ferro, levantada A memória do que morreu longe da pá- 
tria, ausente dela durante quase toda a vida, mas "estreme- 
cendo-a" desde criança, honrando-a com seu trabalho e com 
sua inteligência; e, até a hora derradeira, lembrando-se desse 
recanto do mundo onde nascera, para pedir que aí perpetuasse 
o testemunho do seu patriotismo numa legenda que deixou ao 
morrer. 



A cruz é um símbolo sempre triste; mas ali, na soledade 
da floresta virgem, o merencóreo vulto da Cruz de Varnhagen, 
com os braços estendidos na direção Norte-Sul, enfrentando com 
o sol que além surge por detrás da serra, destaca-se como uma 
nota de indefinível tristeza no fundo azul do céu iluminado e 
glorioso ! 

Na face da pilastra, fronteira ao Levante, num escudo de 
ferro fundido, lê-se a inscrição que Varnhagen deixara em seu 
testamento; é o adeus nostálgico daquele grande espírito exul 
na terra estrangeira : 

A MEMÓRIA 

D E  VARMHAGEN, VISCONDE D E  

PORTO SEGURO, 

NASCIDO NA TERRA FECUNDA DESCOBERTA 

POR COLOMBO. 

INICIADO POR SEU PAI NAS COISAS 

GRANDES E OTEIS, AMOU SUA PATRIA 

E ESCREVEU-LHE A HISTÓRIA. 

SUA ALMA IMORTAL REÚNE AQUI TODAS 

AS SUAS RECORDAWES 

Há alguma coisa de épico nesta legenda que o sol, de hoje 
.em diante, pelo decorrer dos tempos, iluminará todas as manhãs 
com seus primeiros raios nascentes. 

Como dissemos, no monumento de Varnhagen contrasta a 
mesquinhez da matéria com a grandeza moral da idéia. 

O pensamento aí simbolizado é o patriotismo do autor da 
"História Geral do Brasil", que, 'tendo sempre vivido longe 
da terra natal, trabalhando por honrá-la no estrangeiro, não 
queria que suspeitassem que a olvidava. 

Esta era a preocupação constante do seu espírito, mais dz 
uma vez manifestada. 



E m  1873, sendo então representante do Brasil na Áustria, 
e preiide~lte da cotnissáo brasileira na exposição efetuada êsse 
ano em Viena, o Visconde de Pôrto Seguro, c o ~ ~ v e r s a ~ ~ d o  c o x  
beu amigo o Sr. dr. Mursa, diretor da Fábrica do Ipaiienla, clis- 
ae-lhe: "Se eu morrer longe do Brasil. onde quer que seja. 
1150 quero sòbre minha sepultura nem uma lápide; mas peco 
que no Ipanema, onde nasci, onde meu pai trribalhou, plantem 
niim recanto solitário da mata uma cruz tosca de ferro fundido 
da Fábrica, com a inscrição que deixarei em testamento, para 
que a todo tempo conste que, mesmo ausente da pátria. nunca 
a esqueci". 

Este desejo Varnhagen manifestou-o ainda, quando enl 
\tia última viagem ao Brasil visitou o Ipanema a 38 de julho de 
1877, uin ano antes de morrer. Passeando entáo com o sr. dr. 
M ~ ~ r s a  pelas matas do Araqoiaba, indicou o l i i ~ a r  oiide cliieria 
que se erguesse uma cruz à s ~ i a  memória, e nesse lugar esth 
hoje o monumento. 

Do têrmo inaugural, colocado dentro cle uni1 caixa dc fer- 
ro na base do alicerce, consta que "tanto na escolha do local 
como na simplicidade do Iilonumeilto guardaram-se as expressas 
recomeildações do Visconde de Pórto Seguro, deixadas em tes-  
tamento". L4cluêle clocunieilto está publicado no núrnero 7.837 
do "Correio Paulistano". 

Varnhagen. que tinha firmados direitos à gratidão da pá- 
tria, q~ier ia  apenas aquela modesta recompensa - perpetuar seu 
nome no canto de terra onde brincou infante. Seriam suges- 
tões da vaidade ou a nobre solicitação de su'alma brasileira, 
que, depois de enohrecida lá fora nos países estrailhos, queria re- 
verter para o primeiro lar, donde saira infante e obscuro? 

Para recomendá-lo a posteridade êle tinha o rnotlumento 
das suas obras; o desejo, portanto. de ter aquela cruz de ferro 
votada à sua memória, no Ipaneina, era mais do que amor à 
terra da pátria, era a saudade do torrão natal, oilcle primeiro 
sentiu-se viver. 

Enl todas as suas obras Varilhagen, depois do título - 
Visconde de Pôrto Seguro, escreve sempre: -- (Katural de 
Sorocaba). 

Ble foi modesto; pedia aos seus amigos - uma cruz tosca 
de ferro - e a Natureza deu-lhe, numa garganta da tnontatlha 
r2raçoiaba, o mais belo e o mais gigantesco dos pedestais, - 



dois enormes blocos de grês sobrepostos um ao outro, de fornia 
tal que mais parece havê-los ali colocado uma vontade poderosa, 
do que a ação das forças naturais inconscientes. 

Chega-se ao Monumento por uma larga picada aberta na 
mata: subindo em ladeira por entre belíssimas árvores que, eii- 
trecruzando a ramaria, formam um toldo de verdura através do 
qual raro passa uma betq de luz do sol, de modo que o caminho 
fica assombrado por uma doce penumbra, mesmo alto dia, co- 
mo se fora já a hora do crepúsculo. 

Esta sombra e êsse silêncio levam o espírito a íntimas me- 
ditações; vai a alma triste; mas ao chegar à clareira onde cam- 
peia a Cruz de Varnhagen, rasga-se de repente o céu e senti- 
nio-nos tomados, de um grande deslumbramento. 

À entrada da clareira duas grandes pedras, a um e outro 
lado da picada, formam o digno prático dêsse templo da saudade, 
erguido em meio da solidão, à memória do historiador 
brasileiro. 

Adiantando-se por aquela angústia, penetra o visitante numa 
,esplanada, a 800 metros de altura sobre o nível da Fábrica. 

Aí está o Monumento de Pôrto Seguro, que consta, como 
já dissemos, de uma pilastra de pedra encimada por uma cruz 
de ferro, assentalido sobre dois gigantescos blocos de grês. 

O monumento, - materiais e mão de obra, - custou ape- 
nas 3OC)$ooo; entretanto aquilo é a coisa mais grandiosa que tal- 
vez haja em toda a província de S. Paulo. 

O sr. conselheiro João Alfredo quando em sua recente via- 
gem ao Ipanema visitou acluêle sitio, disse: - Se por entre 
estas pedras se despenhasse uma cascata, êste seria um dos 111- 
gares mais belos do Brasil! 

Do alto do bloco superior, ao  qual sobe-se por largos degraus 
talhados na rocha, domina-se um soberbo panorama. A vista 
abrange num raio de 30 ou 40 léguas o semicírculo do fronteiro 
horizonte visual: dali se avistam as cidades de I tu  e Sorocaba, 
O grupo de casas da Estação de Vileta, algumas fazendas espa- 
lhadas no vale, e lá em baixo a Fábrica de Ferro, à beira do 
lago. 

E todos os dias o sol que nasce em frente bate nacluela 
cruz e naquela rocha - no coração imorredoiro onde veio ani- 
nhar-se a alma de Varnhagem. . . 

"Sua alma imortal reúne aqui todas as suas recordações". 



O Visconde de Pôrto Seguro 

Leitor, pela pximeira vez te apostroío e pela penúltima te 
amofino com o título e o assunto dêstes artigos. 

Se neles me demoro mais do que tua paciência quer, é que 
me agrada trazer a memória em demoradas digressões por êstes 
lugares, onde me ficaram muitas saudades da convivência de 
amigos e da beleza dos sítios alpestres, que me são hoje doce 
reminiscência. 

Vieste subindo comigo, bom ou mau grado teu, até o Cal- 
vário, que, para êste caso, é o Monumento de Varnhagen; dêle 
te falei com afeto, porque realmente é belo, e, mais ainda. be- 
leza brasileira. 

Procuro dar-te um quadro de paisagem paiilista; dás-nie 
em troca, talvez, dois bocejos, sendo assim está recompensada 
minha boa vontade. 

Salbes quem é Arabi? como êle nasceu, viveu, insurgiu-se, 
batalhou, foi vencido, processado e vai ser exilado? Por certo. 
Mas o Visconde de Pôrto Seguro, conheces-lo? 

Rste lado simpático do seu patriotismo já to denunciamos: 
orgulhava-se de ter aqui nascido; e, morrendo no meio dos es- 
plendores da corte de Viena, êle que fez uma longa carreira 
brilhante pelo mundo, "reuniu tôdas as suas recordações" es- 
parsas e veio enfim repousar na solidão da montanha sorocaba- 
na, onde pediu que lhe erguessem uma cruz de ferro. 

Que fêz para justificar êsse desejo? Procurou e conseguiu 
tornar-se meritório: escreveu a "História Geral do Brasil", a 
para isso exilou-se voluntàriamente, andando a peregrinar pe- 
los países, onde havia espalhada a maior parte dos documentos 
da história brasileira. 

Isto já era bastante, mas não foi tudo que fêz o Visconde 
de Pôrto Seguro para merecer o direito de pagar à sua custa 
uma cruz de ferro erguida sobre um penedo, no meio do mato. 

A traços largos, eis o perfil do historiador brasileiro: 
Nascido no Ipanema a 17 de fevereiro de lS19, seguiu ainda 

criança para Europa, em companhia de seu pai, quando foi êste 
demítido de diretor da Fásbrica. 

Cursou as aulas da Escola Politécnica de Lisboa, distín- 
giiindo-se pela sua grande aplicação e precoce talento. Concluí- 
do o curso, entrou para o exército português, conseguindo o 



pôsto de 2.' tenente de engenheiros. Sendo seu pai o 'coronel 
Frederico Guilherme amigo de D. João VI, opunha-se a que Var- 
nhapen se declarasse cidadão brasileiro. Esta vontade foi res- 
peitada enquanto viveu seu pai;  morto êste, o joven Varnhagen 
reclamou seus direitos de filho do Brasil, sendo então admitido 
no exército brasileiro com o mesmo pôsto que tinha no 
português. 

Serviu desde logo como adido de legação em vários países, 
procurando por êsse meio a oportunidade de estudar documen- 
tos da história pátria que jaziam desconhecidos nos arquivos 
désses países, e reunindo materiais para a sua grande obra da 
História do Brasil. 

Por  ocasião da organização do corpo diplomático, feita pelo 
Visconde de Uruguai, Varnhagen, que já era Capitão de E,n- 
genheiros, deixou o serviço do exército, dedicando-se definiii- 
vamente a carreira diplomática, movido por aquele patriótico 
fim a que já aludimos. 

serviu em quase toda a América do Pacífico, e na Europa, 
qiie o saibamos, em Espanha, Holanda e Viena. 

No Chile casou-se com uma senhora de rara distincão. do- 
> ,  

na  Carmen, hoje viscondessa de Pôrto Seguro. 
Sempre ocupado no estudo da história pátria, percorria as  

bibliotecas e os arquivos estrangeiros, e sempre que podia adqui- 
rir  um documento histórico precioso, o fazia mesmo com sacri- 
fícios pecuniários. Assim,, quando estêve no Peru, comprou 
a preciosa "Arte de la lengoa guarany" do padre Montoya, e 
publicou-a à sua custa, em 1876. 

Inocêncio da Silva, no seu "Dicionário Bibliográfico Por- 
tuguês", enumera, em um catálogo que confessa mui deficien- 
te, 16 obras de Varnhagen, já originais, já de autor estranho, 
mas comentadas e esclarecidas pelo escritor brasileiro. 

Essa enumeração omite outras obras publicadas posterior- 
mente à data em que escreveu o bibliógrafo português: uma 
que possuimos "L'origine Tourainienne des americains Tupis 
Caraibes et des anciens egyptiens" (Viena 1876), aí não vem 
.mencionada, bem como vários opúsculos. 

Além das obras publicadas em volume, Varnhagen deixou 
inúmeros artigos nos jornais científicos e literários do seu tem- 
po. Foi talvez o mais assíduo colaborador da Revista do Insti- 
.tuto Histórico, tendo sido presidente honorário desta sociedade. 



Em. Viena, conta-nos um amigo do finado, Varnhagen ti- 
nha no palacete que habitava uma vasta sala de biblioteca, com 
várias mesas cle trabalho, em cada uma das quais estavam clis- 
postos e ordenados os materiais históricos para as o l~ras  em que 
simultâneamente trabalhava. Além da "História da Indepeildên- 
cia", que deixou quasi ultiniada, preparava uma nova edição da 
"História do Brasil". 

A "Gazeta de Notícias". em uma série de artixos recente- 
mente publicada a propósito da iiiauguração do "Monumento", 
dá copiosa relação dos s~ibsídios com que concorreu o Viscoilde 
de Pôrto Seguro para a História do Brasil. Entretanto, na ba- 
lança em que aquêle escritor (sob cuja erudita crítica julgamos 
reconhecer o ilustrado Sr. Capistrallo de Ahreu), coloca os fei- 
tos de Varnhagen, há tanto de ljem e tanto de mal dito, que 
não sabemos qual mais pesa, se o louvor ou o vitupério. 

Sem podermos entrar na indagação dos defeitos e dos méri- 
tbs atribuídos à obra histórica de Varnl~agen, se não opo11do à 
opiriião do crítico do jornal flun~iilense outras de 1150 somenos 
valia. uma ii~sinuação c~«iséramos recusar, que vem mais a p:o- 
pósito do assunto que nos ocupa, - uma referência ao 
'l n~onumento" . 

Insinua o escritor citado que o Visconde de Porto Seguro 
ordena em testamento "que seja erigido um monumento à surr 
memória" e mais adiante, falando da "Hist5ria Geral", diz que 
'< será daqui a séculos consultada como dicionário de arcaísmos:' ; 
mas que Varnl~ageii  assi111 1150 pensava, tanto que "a cada ins- 
tante tomava umas certas atitudes estudadas com vista aos pós- 
teros, lembrando, aqui uma estátua, além uma capelinha etc.". 

Procuramos ler o testamento do Visconde de Pôrto Seguro 
a ver em que têrmos êle "ordenava um monumento à sua me- 
mória", para coilcluir se ordem havia ou se  modesto desejo de 
ter uma cruz funerária a j  perto do lugar em que teve O berço. 
conforme de viva voz por vêzes dissera a arriigos; não pude ver 
a disposição testamentária, mas estou antes pelo desejo do brasi- 
leiro saudoso do que pela vaidade do historiador. 

Outra insiiiuação do ilustrado escritor da folha fluminense 
é a que põe em dúvida a probidade literária de Varnhagen, nes- 
tes têrmos : 

"Há um livro entre nós publicado sôbre o distrito dia- 
mantino. . . 

. . . Xeste livro reclama-se para Ferreira Câmara, e lilega-se 
doc~~mentalmente a Frederico de Varnhagen, pai do historiador, 



a prioridade na fundição ein grande de ferro. Pois Variihagen 
finge que não conhece êste livro. . . Enfim, é possível que Var- 
nhagen não conhecesse o livro; mas é tão difícil. . . " 

Supon~os ser o livro aludido as - "Memórias do. Distrito 
13iamai1tino". de Felício dos Santos ; procuramo-lo aqui nas 
livrarias e em algumas bibliotecas particulares, não o encontran- 
do ;  de modo que estarnos por agora inibidos de ter maiores 
esclareciinei~tos sobre êsse ponto controverso da nossa história 
industrial. 

Varnhagen, a pág. 1166 a 67 - da "História Geral", alude, 
também com documentos, a tentativa de fundição do ferro em 
fornos altos, feita pelo desembargador Câmara no morro do 
Pilar, em Minas. Esta  tentativa malograda, creio ser a mesma 

u 

a que igualmeilte alude o escritor da "Gazeta de Notícias", e. 
se  valiosas também são as autoridades que Varnhagen cita, 
parece que com razão podia êle atribuir a seu pai a prioridade 
da fundição do ferro em grande, sem fingir ignorar documen- 
tos em contrario. 

Esta questão, tenlio em peito oportunamente averiguá-la. ao 
menos para que a admiração que sinto pelo historiador brasileiro 
i ~ ã o  seja diminuida com o meu receio de o objeto dela ser um 
homem improbo. 

E mai; me custa a aceitar a insinuação quando còilfesso para 
pôr em relêvo a retidão escrupulosa do espírito de Varnhagen 
o seguinte fato: 

L4paclrinl~ando êle a idéia da fundaqão de uma nova capital 
do  Império em um ponto do interior; tendo muito o assutito e 
a t é  indicado o lugar em que, a seu ver, devia ser fuiidada a 
futura capital; e, não querendo exclusivamente fiar-se nas in- 
dicações das cartas geográiicas e em informações particulares, 
fêz uma longa e penosa viagem para conhecer "de visu" a 
região que indicava como própria para capital do Brasil: ora, 
proceder assijn é ter consciêtlcia escrupulosa, incapaz de inten- 
cionalmente faltar à verdade histórica. nem mesmo solicitada 
pelo sentimento do amor filial. 

Monumento ao Visconde de Pôrto Seguro 

Inaugurou-se no dia 10 do corrente, na Fábrica de Ferro do 
Ipanema, o monumento elevado à memória do grande cidadão 
F. A. Varnhagen, Visconde de PÒrto Seguro. 



Varnhagen, em disposição da última vontade, determinara 
a ereção dêsse singelo padrão de memória, na Fábrica de fe r ro  
do Ipanema, onde nasceu, quando era diretor daquele estabele- 
cimento seu pai, o coronel Frederico Guilherme de Varnhagen, 
direção que exerceu desde o ano de 1815 até 1821, podendo se r  
considerado o verdadeiro fundador da Fábrica do Ipaileina, pois 
sob sua administração executaram-se as  primeiras reformas que 
constituíram a Fábrica na possibilidade de funcionar regular- 
mente, merecendo entre elas especial referência a construção dos 
fornos altos. 

Nascido na Fábrica do Ipanema, tendo aí passado parte d a  
sua infância. o Visconde de Pôrto Seguro quis deixar perpetua- 
do o seu nome nesse recanto da pátria onde viu a luz do dia, e 
a o  qual alia nobres recordações A memória de seu pai. 

Tanta importância atribuía o ilustre historiador brasileiro 
A ereqão dêsse monumento, que a recomendara, como dissemos, 
em disposição de última vontade. 

A sra. Viscondessa de Pôrto Seguro, viúva do finado Vis- 
conde do mesmo título, para dar cumprimento Aquela vontade 
tantas vêzes e tão solenemente manifestada, confiou a um ami- 
g o  da familia, o Sr. comendador Fidelis Nepomuceno Prates, a. 
missão de fazer levantar o monumento. 

Era esta a última das cláusulas do testamento do Visconde 
de Pôrto Seguro, cujo cumprimento faltava para dar àquele ins- 
trumento inteira execução. 

"A convite do Sr. dr. Mursa, digno diretor da Fábrica d o  
Ipanema, segue hoje para êsse estabelecimento, com o fim de 
visitar o monun~ento, e sôbre êle escrever circunstanciada no- 
tícia, o nosso colega de redação Sr. dr. Ezequiel Ereire. 

Publicaremos, em tempo oportuno, as correspondências que 
a êste respeito por êle nos forem enviadas. 

Damos em seguida cópia da ata  inaugural do monumento, e 
do têrmo colocado nos alicerces". 

(Cópia) 

Têrmo de iilauguração do monumeiito elevado à memória do 
Visconde de Pôrto Seguro, por ordem da exma. Sra. Viscondessa 
de Pôrto (Seguro, e em conformidade dos desejos do seu falecido6 
espôso. 



Aos dez dias do mês de novembro de mil oitocentos e oitenta 
e dois, achando-se presentes o sr. Comendador Fidelis Nepomu- 
ceno Prates, representante da exma. sra. Viscondessa de Pôr to  
Seguro, o Diretor e m.ais empregados desta fábrica e diversos 
cidadãos que assinam êste; achando-se concluídas as obras do 
dito monumento, cuja pedra fundamental foi colocada no me- 
morável dia Sete de Setembro, do corrente ano, foi êste inaugu- 
rado pelo mesmo sr. Comendador Fidelis Nepomuceno Prates. 

O dito monumento compõe-se de uma grande cruz de ferro 
fundido, prêsa a uma pilastra com três degraus, assentando sô- 
bre um penedo de grês, que no alto do morro Araçoiaba, fica . 
saliente e olha para o oriente. Na frente da pilastra, acha-se um 
escudo de ferro fundido com a seguinte inscrição, deixada em 
seu testamento pelo mesmo Visconde de Pôrto Seguro: "A 
memória de Varnhagen, Visconde de Porto Seguro. Nascido 
na terra fecunda descoberta por Colombo. Iniciado por  seu 
pai, nas coisas grandes e úteis. Estremeceu sua G t r i a  e es- 
creveu-1he.a história. Sua alma imortal reune aqui todas a s  suas 
recordaçóes": 

Na face oposta da pilastra está gravado o seguinte: "Nas- 
ceu nesta fábrica, a 17 de fevereiro de 1816; faleceu a 29 de 
junho de 1878 em Viena d'Áustria, onde tepousam seus restos \ 
mortais". 

Na escolha do  lugar e na simplicidade do monl;mento, guar- 
daram-se as  expressas recomendações do mesmo Visconde, dei- 
xadas em seu testamento, e no pedido que verbalmente fez ao  
diretor desta fábrica, quando a visitou pela última vez em 28 de 
junho de 1877. 

Dentro de uma caixa colocada na base do alicerce foi encer- 
rado um têrmo, assinado pelos empregados da administração da 
fábrica e 'mestres  das diversas oficinas (cuja cbpia se junta a 
êste) bem como os objetos mencionados no mesmo têrmo. 

Para constar, lavrou-se o presente têrmo que vai assinado 
peIas pessoas presentes. 

S. João do Ipanema, 10 de novembro de 1882. 

Fidelis Nepomuceno Prates;  o diretor, Joaquim de Sousa 
Mursa ; ajudante, Leandro Dupré ; Joaquim Aiitônio Pinto Martins ; 
Felisberto N. Prates;  almoxariíe, M. Francisco da Graça Mar- 
tins; escriturário, J. Dias da Costa; Alfredo Pra tes ;  desenhista,' 
Alfred Modrach; fiel do almoxarife, Luís Augusto Mascarenhas; 
Augusto Luís Pinto Martins; eng. de Minas de Freiberg, Ale- 



manha. Ostto Drtide; capelão, Padre Aljberto Francisco Gattone; 
médico, dr. Raitnundo J. de Andracle; d. Latira C1emei;tina de 
Sousa Mursa. 

"Têrmo colocado lia caixa encerrada no alicerce do monu- 
mento elevado à memlória do Visconde de Pôrto Seguro". 

Aos sete dias do mês de setembro, do alio cle mil oitocentos 
e oitenta e dois, foi colocada esta caixa no alicerce dêste moiiu- 
mento, elevado à memória do exmo. sr. Visconde de Pôrto Se- 
guro, por ordem da exma. sra. Viscondessa de Pôrto Seguro, 
em conformidade dos desejos de seu falecido esposo. 

Para relembrar aos vindouros esta época, foram encerrados 
dentro da dita caixa, os seguintes objetos : 

Uma breve notícia sôbre o mesmo Visconde de Pôrto Segu- 
ro, cujo nome, por seus serviços e escritos. está ligado à histeria 
pátria. 

Amostras dos produtos desta fábrica, onde iiasceu o mesmo 
Visconde por cuja prosperidade sempre se empenhou. 

Os números dos jornais seguintes publicados hoje a saber: 
"Correio Paulistano". "Província de S. Paulo" e "Ipiranga", 
todos da capital; e o "Diário de Sorocaba" da cidade do mesmo 
nome. 

Elevando suas preces ao altíssimo. pelo repouso da alma do 
ilustre varão que esta memória recomenda à posteridade, os 
abaixo assinados, empregados da administração e mestres das 
oficinas dêste estabelecimento, fazem também votos, pela pros- 
peridade da indústria siderotécnica nacional, de que são hoje 
simples operários e a que está ligado, como fundador, o nome do 
pai do ilustre Visconde, o coronel Frederico Guilherme de 
Varnhagen* 

Fábrica de Ferro de S. João do Ipanema, província de S. 
Paulo 7 de setembro de 1882, sexágesimo aniversário cla Inde- 
pendência e do Império. 

Joacluim de Sousa Mursa - diretor, Leanclro Dupré - aju- 
dante, José Dias da Costa - escriturário, Martim Francisco da 
Graça Martins - altmoxarife, Florentino Neves de Araujo - 

* agente, dr. Raimundo José de Andrade - médico, Padre Alberto 
Gattone - capelão, Felipe Stoft - mestre da oficina de máqui- 
nas, André Aussenect - mestre do refino, Júlio Çésar Tietê 



- mestre da fundição, João André Muller - mestre da car- 
pintaria, Francisco Banch - mestre da modelação, Jacob 
Barth - mestre de pedreiro, Carl von Merkatz - encarregado 
dos bosques, Alfredo Modrach - desenhista, Giovanni Rossini 
- empreiteiro. 

Atesto que esta cópia está conforme o original. 

Ipanema, 10 de novembro de 1882. 

O Diretor 

(a) Joaqu,im de Sousa Mursa. 



Bandeira Paulista 

Original inédito escrito em 1929 pelo Dr.  Afo~tso A. 
de  Freitas, antigo presidente do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de S.  Paulo. 

A 15 de julho de 1888, Júlio Ribeiro, filólogo notável, bri- 
lhante estilista, republicano rubro e polemista destemeroso, dis- 
tribui profusamente pela Capital em cromo-litografia, uma ban- 
deira de listas horizontais alternadamente brancas e negras, tendo 
no ângulo superior, junto à haste e sobre fundo vermelhc, o con- 
torno do território nacional, em azul e encravado entre as  estrêlas 
do Cruzeiro Sul. 

No dia seguinte, o fogoso publicista faz circular a primeira 
edição do "O Rebate" órgão de propaganda republicana, propon- 
do, de suas colunas, para símbolo nacional, a bandeira por êle 
ideada e distribuída na véspera, em substituição à bandeira na- 
cional criada com a fundação do Império. 

Depois de fazer a análise e crítica do pavilhão, sob o qual 
se abrigaram até 15 de novembro de 1889 todos os triunfos e 
todos os revezes do Brasil-Império, descreve a composição do 
' L  alvi-negro pendão" destinado por Júlio Ribeiro a servir de 
novas glórias e tradições. É um documento importante e como 
tal o transcrevemos na íntegra. 

"A BANDiEIRA NACIONAL. - A bandeira atual do 
Brasil não nos pode servir de símbolo nacional a nós republi- 
canos, nem mesmo quando desornada dos atributos monárqui- 
cos, diz Júlio Ribeiro. A essa bandeira faltam todos os requisitos. 

1.' - Artisticamente, estèticzmente, nada vale; verde e ama- 
relo não são cores complementares ; e, juntas, produzem ao Órgão 
visual uma tal sensação de cruezâ, uma tâl gritaria cromática, que 
desafina os nervos, que põe a gente de mau humor. 



2 . O  - Não tem condições físicas de durabilidade: exposta 
às  intempéries, por poucos meses que seja, converte-se eni um 
trapo de cor duvidosa, que faz lembrar um lenço vellio cle ta- 
baquista amolecido e desbotado por lavagens sucessivas. 

3.' - Não tem legitimidade heráldica: o amarelo não é cor 
aceita lia cromotecnologia do brasão. 

1 . O  - Traz recordações ominosas : lembra o estabelecimen- 
* t o  da monarquia imperial na América do Sul, lembra os reinados 

desastrosíssimos dos dois Pedros. 
A desculpá-la destas mazelas não vale a glória de que os 

brasileiros a cobriram ria campanha do Paraguai. Essa cam- 
panha fratricida não teve razão de ser, senão pela imprevidência, 
pela cegueira do govêrno imperial. 

Ganhámos vitórias, mas vitórias de Pirro. que lios exau- 
riram. 

Perdemos centenas de milhar de vidas, e centenas de milhar 
de contos. . . 

Esquecê-la é quase um dever. 

5.O - Como símbolo nada diz, nada significa. Verde e ania- 
relo! Por  que verde e amarelo? Esperança e desespêro? Capim 
e milho? 

"On ne détruit que ce qu'on remplace" : a substituir a ban- 
deira e o brazão d'armas do imperialismo oferece-se o desenho 
cromolitografado de bandeira e do brazão, que ontem fizemos 
afixar nas esquinas e distribuí-la largamente. 

Em nosso título vai o escorço da bandeira. 
Agora a descrição dela e do brazão, e as  suas raiões de ser :  
Bandeira em listas horizontais, alternativamente brancas e 

pretas, cantonada de vermelho: no canto vermelho, sobre um glo- 
bo de prata, o Brasil em azul, entre quatro estrêlas de ouro. 

O brazão d'armas - idêntico "mutatis mutandis" : timbre - 
70 gorro frigio vermelho com tope branco e prêto; paquifes - 
a esquerda café em frutificação; à direita cana e vide cacheada. 

Esta bandeira preenche tudo o que se possa desejar: 
1 . O  - Agrada à vista pela oposição harmónica das cores pre- 

ta  e branca. O prêto é a absorção completa da luz; o branco 
é o resultado da composição das sete cores do espectro. Com 
qualquer destas duas cores, estèticamente, vai bem o vermelho. 

2 . O  - Tem todas as condições físicas de durabilidade. Ve- 
ja-se uma bandeira alemã, bandeira que tem as mesmas cores: 
após anos de serviço ao  céu aberto, está quase como no primeiro 
<dia. \ 
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3.' - Tem legitimidade heráldica: o prêto /(siiloble), o bran- 
co (prata), o vermelho (goles), são cores i~obilíssimas, reconheci- 
das pelos reis de armas de todos os países. 

4 . O  - Ainda não tem tradições : a nós cumpre criar-lhas, hon- 
rosas, invejáveis ; a nós incumbe ganhar-lhe o respeito de que se 
deve ela rodear. 

5.' - Sin~boliza de modo perfeito a gênese do povo brasilei- 
ro, as três raças de que éle se se compõe 4 branca, preta e ver- 
melha. As quatro estrêlas a rodear um globo, em que se vê o per- 
fil geográfico do país, representam o "cruzeiro do sul", a cons- 
telação indicadora da nossa latitude austral. 

Assim, pois, erga-se, firme-se, palpite glorioso o Alvi-Pendão 
do Cruzeiro ! ! !" 

16 de novembro de 1889, precisamente dezesseis meses após 
a distribuição do escorço da bandeira de Júlio Ribeiro. é a flâ- 
mula revolucionária hasteada no topo do palácio do govêrno pro- 
vincial, abatido pela proclamação do regime republicano em São 
Paulo. Porém o "Alvi-negro pendão do cruzeiro" não prevale- 
ceu, e o glorioso pavilhão nacional, guia dos i~ossos triunfos nas 
águas do Prata  e nos campos do Paraguai, foi substituído pelo 
vigente símbolo, o qual, do antigo, conserva as côres básicas ver- 
de e amarela. 

Mas a bandeira que primeiro flamulou nos beirais do palácio 
governamental de São Paulo após a queda do antigo regime, 
não desapareceu : tacitamente passou a ser considerada, por todo 
aquêle que viu pela vez primeira a luz do dia no sacratíssima 
torrão paulista, o símbolo de sua terra. Entretanto, não existe 
lei e decreto algum que o oficialize: apenas em determinado re- 
gulamento de instrução pública, aparece, incidentemente, ligeira 
referência à - "bandeira paulista" - e também nas festivitla- 
des comemorativas de datas ~lacionais. é iildefectível número de 
programa a organização e formatura representando as bandeiras 
nacional e "paulista". 

A bandeira ideada por Júlio Ribeiro foi acolhida através de 
aplausos unânimes e incondicionais da população : os críticos e 
os estetas contemporâneos foram concordes em proclamá-la ri- 
gorosamente harmôliica na distribuição das cores e impecável em 
seu simbolismo: foi preciso que o grande polemista e abnegado 
patriota quedasse emudecido pela morte, que a ampulheta do 
tempo lhe assinalasse sobre o túmulo a passagem de muitos lus- 
tros, para que certa crítica acirrada se lembrasse de lhe "corrigir 
os erros" da projetada bandeira, pretendendo que Júlio Ribeiro 
houvesse dado as  côres branca e vermelha As listas brancas e 



pretas horizontais, permutando pela preta, a vermelha do para- 
lelogramo. . . Listas vermelhas e brancas alternadas, grosseira 
macaqueação da bandeira norte-americana! Alvitrava o censor 
que o cantonamento vermelho da bandeira fosse prêto. . . "=\zul" 

.. (contorno do Brasil) "sobre negro" ! Uma beleza a corrigeilda ! 
Júlio Ribeiro teve sempre iildividualidacle espiritual e tliei~rai : 

cera dotado de critério esclarecido e de equilibrado bom senso e, 
se vivo ainda fosse não aceitaria, por certo, o conselho estrani- 
bótico do irrefletido crítico. E se o aceitasse, passaria a ser uni 
mero imitador das coisas e dos fastos norte-americanos. As cO- 
res vermelha e branca alternadas em listas horizontais, tal como 
pretende o contraditor de Júlio Ribeiro para a bandeira, hoje 

L o.?+': paulista, são privativas dos Estados Unidos da América do Y 
e de sua "morenaça" filha, a república da Libéria. Por  que pre- 
tender-se mais êsse arremêdo, que nos daria assim uns ares dr. 
"protegidos" e a impressão de nos abrigarmos sob 3s cores 
norte-americanas ? ! 

Na concepção da hoje chamada bandeira paulista, o critério 
reto e o bom senso nada encontrarão a al terar :  as três raqas dii 
que se constitui, não sòmente o povo paulista, mas o brasileiro, 
porque Júlio Ribeiro jamais cogitou de erigir símbolo regional 
paulista, porém nacional, estão nela perfeitamente representadas 
nos limites da contribuição étnica de cada uma. O juízo crítico 
é que claudicou, tomando as  tiras horizontais por extensão maior 
que o paralelogramo, sem refletir que êste, na sua cor vermelha 
simbólica, abrange, no espaço infinito, extensão tamanha. que en- 
cerra em seu âmbito a iormosa constelação do Cruzeiro, o con- 
torno da imensa terra  bandeirante, com amplitude em globo, cotn- 
portante do continente sul-americano. 

A permuta das tiras brancas e pretas por vermelhas e braii- 
.tas seria obra de impatriotismo. O desequilíbrio de dosagem na 
coloração étnica notado pelo censor não existe: a permuta da cor 
vermelha do retângulo pela negra tornar-se-ia possível sòmente 
se possível fosse a transferência do Brasil para o centro da África, 
ou a remoção total do negrume africano para as terras da Amé- 
rica do Sul.  . . 

Entretanto, a idéia de se  situar terras brasileiras no conti- 
nen te  negro não é nova e o crítico bem sabe cliie houve já clueni 
o pretendesse fazer. . . 

A bandeira paulista 1150 é oficial. 
São Paulo não tem bandeira oficial, mas o "Alvinegro pen- 

dão  do Cruzeiro" já significa alguma coisa para o paulista o qual, 
$àcitameiite, a considera símbolo legítimo do seu torrão natal. 



Martim Afonso de Sousa (1) 

Brevissima e sumária relação de sua vZda tirada de 
um exemplar dos Comentários do Coma?tdante Eugênio de 
Castro, que possui o Gabinete Português de Leitura, no 
Rio de Janeiro. 

Wushirzgtolr Luis Pereira de Sousa 

CARTA DmO MINISTRO DR. ANTONIO D E  MENEZES 
VASCONCELOS DE DRUMMOND AO MINISTRO 
DE ESTRANGEIROS DR. ANTONIO PEREGRINO 

MACIEL MONTEIRO 

(kwnmento do Arquivo Nac. do Rio de Janeiro, indicação do seu 
D.' Diretor, Dr, Eugênio Vilhena de Morais) 

Illmo. e Exmo. Sr. 
Tenho a honra de transmitir a V.a Ex. O annuncio incluso cia 

publicação de um Inedito acerca do Brazil, escripto na metade 

(1) Cabe-me, em nome da Comissão de Redação desta Revista, agra- 
decer a presente colaboração d o  Exmo. %. Dr. Washington Luís Pereira 
de Sousa cujas beneméritas atividades n o  campo das letras históricas na- 
cionais firmaram-se em dois altos e produtivos setores: - o da publicação 
d e  documentos da História de São Paulo, quer na esfera municipal quer 
na estadual, quando -governante do município e a o  depois d o  estado, e o 
da pesquisa pura à qual soube juntar, esclarecidamente, a interpretação e 
a explicação do nosso passado através de trabalhos que o colocam em pri- 
meira plana entre os nossos mais afamados historiadores. 

Graças, ainda, a estas suas virtudes e qualidades de grande amoroso e 
profundo conhecedor de nossos fastos, devemos a transcrição dêste precioso 
documento sobre Martim Afonso de Sousa, um dos vultos mais altamente 
colocados no cenário da  nossa história colonial. 

JosÉ PEDRO LEITE CORDEIRO 



do XVI (seculo), Diario que fez a armada, que em 1530 navegou 
para a Terra do Brazil sob a Capitania mor de Martim Affonso 
de Souza, cuja importancia ninguem mais do que nós devemos 
apreciar. 2.' Para animar o Elictor a ~ubl icar  quanto antes um 
escripto de natureza a dar alguma luz mais sobre a historia do 
nosso Paiz, julguei justo assignar esta Legação por dez exempla- 
res da referida obra, passo este que espero merecerá tanto mais 
a aprovação de V. Ex., que da protecção que dermos a similhantes 
publicações, pode resultar a descoberta de muitos outros documen- 
tos interessantes, que porveiitura jazão sob o pó das livrarias 
deste Reino. 3.O Tenho outrosim a honra de transmitir a V Ex. 
varios exemplares de prospecto de uma obra, que sob o titulo de 
Astronomia e Mechanica-Leonardina, está aqui imprimindo Leo- 
nardo de N.a S.a das Dores Castello Branco, Subdito Brasileiro, 
natural da Provincia do Piauhy. Esta Legação assignou ja por 
dois exemplares, para os remetter a V. Ex. O author desta obra 
acha-se muito destituido de meios, é homem de merecimento, e 
apto para correr o interior do Imperio com proveito, cuja lhe 
procurei os meios de estudar o systema de abrir os poços arthe- 
sianos com os engenheiros Allemães que aqui estáo occupados 
por conta do Rei D. Fernando, a abrir iguaes pocos em differen- 
tes pontos desta Cidade. Nisto e em outras muitas cousas desta 
natureza pode elle ser de grande utilidade, maxime se for empre- 
gado em percorrer os limites do Imperio pelo lado do Norte, 
verificar seus pontos, e descrever sitios, e lugares tanto por terra 
como por agua desde aquella extrema até S. Paulo, passando por 
Cuyabá, e Matto Grosso. Deos Guarde a V. Ex. Lisboa 4 de 
Julho de 1839. Illmo. e Exmo. Dr. Antonio Peregrino Maciei 
Monteiro. Antonio de Menezes Vasconcellos de Drummond. 

Está conforme. - Bento da Silva Lisboa. 

BREUISSIMA, E SUMARIA RELLAÇÃO, QCE FEZ DE SUA 
VIDA E OBRAS O GRANDE MARTIM AFONSO D E  SOUSA 
SENOR DE PRADiO, E D E  ALCOENTRE, CA4PITÃ0 DONA- 
TARIO DA ILHA D E  TAMARACA NO BRASYL, QUE SEiRUIO 
DE CAPITÁO MOIR DO MAR DA INDIA E DESPOIS FOI 
GOUERNADOR DELLA, A SERENISSIMA SENOIRA RAYNHA 
DONA -CATHERINA MULHER D E  ELREY DOM JOAO O 
TERCEIRO;, ESTANDO ELLA NO GOlUERNO DESTES REY- 
KOS, A QUAL RELLAÇAM SE ACHOU ESCRIPTA D E  SUA 
PROPRIA MÃO E LETRA MUYTO TEMPO DESPOIS D E  
ELLE MO1RTO, E H E  TAM BREUE PARA O MUYTO, Q. DE 
SUA GRANDEZA S E  CONTA, QUE NA0 FAZ MAES QUE 



TOCAR A MINIMA PARTE D E  SEUS FEITOS HEROlICOS, 
E M  Q. S E  MAIS ENGLRaDESCEO, POIS SO DPSSE O THEMA 
D E  SEU PROGRESSO, DE QUE AUTHOlRES DE NOlME, PO- 
DERAO (AMPLIANDO) E X R E U E R  LARGOS E COPIOSOS 
(FL. 1) VOLUMES, D E  SUA TAM SABIDA E DIUULGADA 

- HISTORIA, D E  QUE NA INDIA E NESTES REYNOlS H A  
MUY CLARAS NOTICIAS (F'L. 1 V.O). 

senhora. 

Eu começei a seruir EIRey n o v o  seiíor que sancta gloria aja, 
sendo principe de Idade de dezaseis annos, E na Era  de dezaseis 
que agora faz quarenta E hù annos, que siruo, E por sua Alteza 
folgar comigo, E me fauorecer, se arreçeou o duque de Bragança, 
com que Eu  Viuia, E de que tinha, outocentos mil r s  de Renda, 
a mayor parte delles de juro, e sobre Vassallos, que me ficasse 
esta Renda, E eu Viuendo com o principe: fez com E1Rey dom 
Emanuel q. me mandasse I r  da corte, E me fosse para o duque, 
como de feito me mandou logo. 

E porque Eu leuaua muyto gosto de seruir o Principe, E mo 
elle tambem mandar (fl. 2) me fuy a Villa uiçosa, e disse ao  duque 

e q. Eu  não havia de Viuer com elle, que se o hauia pello que delle 
tinha, que Eu lho Renunciaua E Renunçiei l o g ~ ,  E como Eu  Era  
moço, ElRey dom Emanuel me fez Velho para ter Vigor a dita 
Renunçiação, E daqui fiquei sabendo que ninguem tinha poder 
para fazer os homens Velhos ante tempo, senão Reys. 

Isto acabado houue ElRey dom Emanue1 por bem que tor- 
nasse á seruir o principe, onde o serui continuamente no paço, 
dormindo, E comendo nelle sem nunqua delle sahir. 

(1) Neste meo tempo prenderão o Conde da sortelha, E o 
Conde da Castanheira por se dizer (fl. 2 v.') q. huns seus criados 
matarão h< homem,. fiquei Eu  só com o prinçipe, E digo sb, não 

, porque não ficassem muytos cõ elle, mas porc]. de my só se fiai~a, 
E comigo só fallaua suas cousas. 

Neste tempo estauão alguas cousas differentes ElRey E. o 
prinçipe E por pareçer a ElRey que Eu o podia inclinar contra elle 
(o  q. nunqua me Deos perdoe se tal foi) me mandou dizer por 
dom Nuno Manuel E pello Bispo do funchal, que me agradesçeria 

(1) A margem encontra-se a seguinte nota, que parece ter sido escrita 
posteriormente: Znda não erão (onde neiit o forão senão IZZLMZ anno despois). 



m.' Irme para a casa de meu pay, E estar lá hum aililo, E que eile 
me faria toda a merçe, que Eu quisesse, que a nomeasse, E a dis- 
sesse a elles, E elles me aconselhauão q. em toda á maneira o fe- 
zesse porq. ganharia nisso muyto (fl. 3).  

Neste tempo Era  Eu  de Idade de dezasete annos, E lhes res- 
pondi, que Eu Viuia com o prinçipe, E era seu criado. E reçebia 
delle muyta maes honra, E merçe da que Eu nierescia, E que não 
Era hü homè para nenhum interesse me dobrar, para deixar de 
seruir o snõr, com que Viuia, E tornoume á mandar diser por elles 
mesmos, que pois não queria por bem, que elle tinha cousas coii- 
t ra  my por onde me podia mapdar I r  por Justiça fora da corte, á 
isto lhe respondi muyto contra seu pareçer delles, que muyto me- 
nos o deixaria de fazer por medo; alargounie rntão ElRey, E fi- 
quei seruindo ate que ElRey dom Manuel falesçeo E a Kaynha 
dona leonor se foi para Castella, E fuy com ella E la casei cõ mi- 
nha mulher. (fl. 3 v."). 

E casado de hù mes fez o Imperador hum exerçito para E,ntrar 
por frança elle em pessoa, não me pareçeo razão que ficasse guar- 
dando as pousadas dos outros, E me fiz prestes, E fuy com elle, E 
quando chegamos a Nauarra entraua jaa o Inuerno. não pareçeo 
bem com tam forte tempo ir o Imperador, E mandou por capitão 
deste exerçito o Çondestabre, com que entramos em frança E ali- r 
damos muyto tempo combatendo muytos lugares, E hauendo . 
muytos recontros. E por derradeiro, Viemos a çerquar fonte Ra- 
bia, E a tomámos. 

Em todas estas cousas dei Eu a conta de my, que deuia de 
dar quem se criara com tam exçellente principe; foi isto tanto q. 
(fl. 4) quando chegamos da Vinda da guerra pella posta aonde o 
Imperador estaua, Este duque de Alua, e o Conde de Alua de listr. 
E outras quatro ou çinquo pessoas muy prinçipaes, E Eu que por 
me fazerem merçe, me mettiáo Em sua companhia, e assy de ca- 
minho nos fomos desçer ao passo, E beijar a mão ao  Imperador, 
E este me disse pallauras publicas muytas, E de tantos gabos do 

'que Eu lá fezera diante toda a corte, de que Eu podia ter  muyta 
Vaidade, E'todo o senhor leuar gosto de se dizerem a hü criado, 
que elle creára. 

E não contente com isto como chegamos á Burgos me man- 
dou diser por Çovos, o qual mo disse perante Pero Correa que (£1. 
4 v.") Era embaixador, E dom Manuel de sousa que despois for 
Arçebispo de Braga, que para Isso chamou, q. elle lebaria muyto 
gosto que Eu Viuesse com elle, E me faria muyta merçe E se 
seruiria de my em cousas muy honradas, E outras muytas alter- 



caçoens que teuerão comigo para que o fezesse eu lhe respondi, que 
esta Era  hua honra tamanha, q. Eu  á não queria senão para á por 
na sepultura, mas porem q. Eu  tinha hum tal Rey por seiior, E 
com que me Eu creara, que por outro nenhuni o deixaria tudo isto 
sabia ElRey, nosso seííor, porque elles mesmos lho disserão. 

Isto Era em terra, onde dom João de Almeida medrou hu 
conto e meo de Renda E Afonso da sylva hum, E Ruy gomez (fl. 
5) da sylva Vinte, E neste tempo se conçertou o Casamento de 
Vossa Alteza Com ElRey nosso sefior, E elle me escreueo, que 
me agradesçenia Vir com Vossa Alteza A trazer minha mulher 
em sua companhiia, o que Eu fiz com m y t o  gasto de minha fa- 
zenda, E da alhea, que me emprestarão, porque Eu então tinha 
pouca, E chegamos a Euora na Era de Vinte, E cinquo. 

e neste mesmo anno me fez ElRey merçe de hiia comenda, 
que tenho em Beija, a qual estava arrendada em çento E outenta \ 
mil rs E me tirou outenta de tença, que me ficara de meu pay, E 
fiquei servindo assy na Corte ate  a E ra  de Vinte E noue, que por 
ElKey ter  novas q. no Brasyl havia muytos françeses me (fl. 5 
V.') mandou laa em hiia armada. onde lhe tomei quatro naos, que 
todas se defenderão muy Vallentemente, e me ferirão muyta gen- 
te,  e assy nisto como no descubrimento de alguns Ryos, que me 
elRey mandaua descubrir, tardei perto de tres annos passando 
muytos trabalhos, E muytas fomes, e muytas tormentas, ate. por 
derradeiro me dar hùa tam grande, que se perdeo a nao, E m  que 
Eu  hya, E escapei em hiia taboa, E mandoume ElRey Vir de laa a 
cabo de tres annos. 

Cheguei aqui nesta cidade Em Agosto *de 533* E logo E m  
Março seguinte *de 534* me mandou a India por capitão mor do 
mar, E parti daqui com cinquo naos, E todos, chegamos a salua- 
mento, aonde açhey em Goa lá hùa (fl. 6) armada prestes par I r  
fazer guerra a Cambaya, que estaua então muy trauada, E por lhe 
parecer a Nuno da Cunha cl. Eu chegaua cansado, e que me não 
poderia fazer prestes tam asinha, mandaua nella Garçia de Saa Eu  
me fiz prestes do dia que cheguei em dez dias, E me parti nella, , 

E fuy á Cliaul tomar outra, Em que Vinha Diogo da sylueira do 
Estreito, E Juntamente c6 ellas me iuy direito a hum lugar de 
Cambaya que chamáo Damão có escadas E petrechos para o Com- 
bater, o qual Era  muy forte, E estaua çheo de muy boa gente E 
artelharia E muyto soberba de fazerè Ja de ally retirar outros 
capitaens nossos com sua perda. 

E chegando começei á combater (fl. 6 v.O) E a por escadas, 
por onde a gente começou a sobir, E tinha mandado hum cap i~ão  



a porta com Vaiuens para a quebrarem, E elles, não agiiasdarão 
Isso, senão abriraõna E não ousou ninguem de entrar por ella, 
porque tinhão artelharia assestada nella, E muyta gente, E muytos 
espingardeiros, E Veyome recado, como a porta Era  aberta E 
acudi laa, E derãme os. Portugueses lugar de muy boa Vontade, 
E fuy o prim.' que por ella entrej, E tomamos a fortaleza E a 
mayor parte da gente morre0 pellejando muy Valentemente, E a 
outra captiuamos E toinej muyta artilharia. E muytas espingar- 
das, E çento E çinyuenta Cauallos. 

Atormentou isto tanto Camhaya, E (fl. 7) assy a guerra q. 
lhe fuy fazendo pella costa que começarão logo a fallar em pazes, 
E em darem Baçaym como derão no Cabo do Verão E porque de 
E1Rey de Cambaya se fiava pouco assy por ser gram senhor, como 
mudauel muyto, me deixou Nuno da Cunha inuernando em ChauI 
na frontaria de Camhaya, onde estive aquelle Inuerno dando ;le 
Comer a quitlhentos homens, E no meo delle começarão os mogo- 
res a iazer guerra a ElRey de Cambaya, E elle me escreueo que 
fosse laa, q. elle me daria fortaleza em Dlyo, cousa que tam desei- 
jada Era  E sobre que se tanto tinha gastado, Eu opus Em parecer 
desses fidalgos, E capitaens que estauão comigo, os quaes todos 
forão Contra isso assy porcl. O tempo (fl. 7 v.') Era  aInda muy 
Verde, E muy perigoso para nauegar, como polla pouca conEiança 
E segurança, que tinhão de ElRey de Camhaya. 

Por  çiina de tudo isto, Eu  me determinej a Ir,  E lhes disse 
que não queria que por iny se perdesse hira occasião tamanha, 
como se oifereçia, que E u  não hauia de mandar a ninguem que 
fosse comigo, que E u  Iria cõ os meu.s criados, E que em my se 
aueiituraua muy pouco, E em se perder hüa cousa de tanto ser- 
viço de Sua Alteza se perdia muyto. cluiserão então I r  todos conli- 
c o  E i130 quis leuar niaes q .  cem homens. E deixei os Capitaens, 
E a outra gente fazendo prestes a armada para o que fosse ne- 
cessario. 

e parti com dez Catures q. são navios (fl. 8) miiyto pequenos 
por não auenturar a armada grossa, E Chegamos a Dvo qttasi per- 
didos de todo, E muyto arreçeosos de 110s não fasere muyto boa 
hospedagè, '~  que foi o contrario, porque tive gasalhado com todas 
as hoi~ras  E prazeres, E ahastansas do mundo. E lozo me ElRey 
ciltregou o lugar per sua mão aonde hauia de fazer a fortaleza, E 
me metteo de posse della, E porem com condição, que Eu  fosse c6 
elle pella terra dentro aIudallo na sua guerra, que Era  mayor pe- 
rigo q. todos estoutros, mas Eu por chegar ao Cabo de hü seruiço 
tamanho de ElKey nosso senl-ior lho conçedi; E inaildei recado a 



Nuno da Cunha, o' qual Veyo cõ a sua arm,ada dahy a hutn mes, 
E começamos a fazer logo a fortaleza. que naquelle Verão ficou 
para se poder recolher a gente E defender nella (fl. 8 v.'). 

Neste tempo quis ElRey de Cambaya Ir  defender hüas çida- 
des suas, que os mogores lhe Vinhão tomar, E disse q. lhe cuni- 
prissem hum dos Capitulas do Conçerto, que Era  q. Eu hauia de 
I r  com elle aIudarlhe a fazer a guerra, E pedia q. fosse mil homens 
comigo, não pareçeo bem a Nuno da Cunha n& Era  razão q. se 
auenturasse tanta gente porque hya muy auedturada, começousse 
ElRey a aggrauar q. lhe quebrarão as  capitulaçoens E a querellas 
elle tambem quebrar E aleuantarse, E eu o amansej, E applaquei 
com dizer que lhe n ã o  quebraua nenhüa cousa. E do q. Eu  ficara 
cõ elle, porque Eu não ficara senão de I r  com elle, E não fallara 

- - 

e m  gente, q. Eu  Iria cõ elle ao cabo do mundo E o seruinia tam 
Verdadeiramente como a ElRev. com isto se satisfez E se tornou 
a apaziguar a terra. E assentar a (fl. 9) cousa que estava t o d ~  
Reuolta E Nuno da Cunha se me lançou aos pees dizendome que 
Eu fazia o mayor serviço a sua Alteza, que nunqua home fezera 
a seu Rey porque nunqua cudarão, q. me Eu ousasse a aueiiturar 
a hù tamanho perigo. 

Fuy cõ elle cõ alguns fidalgos meus paretes E alguns meus 
criados que por todos eramos quarenta de Cauallo, andei cõ  elle 
todo o tempo, que elle laa andou, passamos os mores trabalhos, e 

- os mores perigos que nunqua home passou, porque elles não ti- 
nhão guardas no seu arrayal, ne Vigia de noite, nem sabião nunquk 
aonde os Inimigos estauão, que nos acontesçeo entrare doze mil 
de Cauallo por hiia porta, E nos sairmos por outra, que nunqua o 
soubemos senão quando entrauão, E por este descudo (£1. 9 v.') 
que elles tinhão, nos era neçessario termos as armas sempre Ves- 
tidas de dia E de noite E nunqua as tirauamos, porem tinha delle 
muyto bom gasalhado, E muyto bom tractamento em extremo, E 
elle trazia muyto boa gente E muy grandes senhores consigo, E 
tudo isto Era  gouernado por my, E se elles querião al, ~ u a  ' cousa 
delle, Vinhanse a my, E duas Vezes lhe salueii todo o seu exerçito, 
de q. elle Era  muyto em conhescimento. 

e hum dia me mandou dizer, q. o costume dos Reys de Cam- 
baya Era quando os homens como Eu  Vinhão as  suas terras, dar- 
lhe h13 banquete, E darlhe o Comer, E as Caldeiras E m  que se fazia 
E os pratos, Em que se -seruia E que isto tudo Era  de ouro, E 
porque elle não estava então em tempo para fazer (fl. 10) estas 
êousas por andar no  Campo, me mandaua Vinte mil pardaos para 
pratos E Caldeiras. 



Este he o Dyo, que me a my tam charo custou, E que tantas 
Vezes auenturei a Vida por o hauer para ElRey nosso senor, E 
este mesmo he o porque tem feitas tantas merçes a homens nesta 
terra, porque defenderão sua Vida E sua honra, E estes seruiços 
de çerquos, onde quer, que se tracta guerra E os mereçimentos 
delles são Julgados por quem o não entende, E a cousa, que menos 
se pagua, porque muyta differença Vay de seruiços a Voluntarioç, 

Acabadas estas guerras Vim com Nuno da Cunha inuernar a 
Goa, E no Cabo do (fl. 10 v.') Inuerno Veyo noua como o Camo- 
rim, que he Rey de Calicut queria entrar nas terras de ElRey de 
Coçhim q. he cousa muy prejudiçial ao serviço de ElRey nosso 
seííor, E a sua carregada pimenta, Ei fuy logo defenderlhe o passo, 
E o fiz I r  do lugar, onde estaua, E querer pass%r por outra parte, 
E Indo Eu Ver o passo por onde elle determinaua de passar para 
fazer huns repairos, E por hiia artilheria para defensão do passo 
hyão comigo outenta portugueses, E dous mil homens dos da terra 
com hii sefior delles, E estando nos muyto sem cuidado disso, da 
sobre nos ElRey de (Calicut com Vinte mil homens, E porque pa- 
reçia cousa muy desigual peleijar tam pouca gente com tanta, 
forão todos em pareçer que nos deuiamos de recolher, ou acolher, 
E esse mesmo fora o meu se me a my pareçera (fl. 11) que E~:L 
aquelle o partido maes seguro, mas porque corriamos ainda moi- 
risco em nos acolher, ao  menos era morrermos maes deshonrada- 
mente, E assy o dei a entender aos homens que comigo estauão, 
E determinamos de peleijar, porque era o partido mais honroso 
E encomendamonos a Deos, E mandei tocar as trombettas leuando 
o seíior da terra pella mão chorando por lhe pareçer, que se hya 
sacrifficar, E tanto que aballamos para elles, que Viilhão Ja para 
nos, E que as nossas espiligardas conieçariío a laborar, elles se 
temerão, E tornarão hum pouco atras. q. foi o mayor prazer, que 
nunqua Vi, me detiue tambem, E elles então Virarão, E se forã3 
o que pareçe, que foi Cousa milagrosa, E assy, o foi porque elles 
dizião, que não quiseráo pelleijar com tanta gente, que Ihes pa- 
reçeo que Eramos trinta mil home~ls (£1. 11 v.O) .  

E porque ElRey de Repelim Era o q. o trazia E o queria met- 
ter  por suas terras. E era muy contrario de ElRey de Cochim, E 
de todos os desta parciallidade, me pareçeo bem I r  dar sobre elle 
E o destruir, E para Isto se ajuntou E1 Rey de Coçhim, E todos os 
Reys seus amigos porque Era  elle muyto poderoso. E tinha muita 
gente, E muyta ajuda de EIRey de CaIecut E fomos todos pella 
terra dentro duas leguas E porque desembarcamos tarde, foi ne- 
cessario dormir no caminho, aonde comeqou a Vir a noua, que era 
muyta a gente, que estaua contra nos, Começou a entrar o medo: 



nos Reys que ally hião, E aquella noite fugirão todos, assy que 
pella manhã Eu  me achej só com a gente Portugiiesa, que Era  hù 
bom golpe de muy boa gente. E determinei de dar no lugar, por- 
que me pareçeo Vergonha tornar (fl. 12) para tras, E dei nelle que 

, he hiia çidade muy grande, E estaua muy çhea de gente, E muy 
bem aperçebida, E foi tomada, E saqueada E queimada E feito 
grande destorço em toda a terra, Isto fez que nunqua maes U R e y  
de Calecut intentou de passar, nè nenhum dos seííores do Malauar 
o ousar de ajudar E nestas cousas todas Era  hu capitão, E soldado. 

Passado o Verão, Eu  Vim inuernar a Cochim c6 toda a arma- 
da, onde estiue aquelle Inuerno fazendome prestes para no Verão 
seguinte tornar a fazer a ElRey de Calicut, E neste tempo deter- 
minarão os Turquos de Vir á India E se cartearão com ElRey de 
Calicut, E mandou fazer a armada prestes, E fezeramse aquelle 
(fl. 12 v.') Inuerno çem natnios de Remo fustas muy grandes, E 
muy fermosas, como galeotas muy çheas de artelharia, E de muy 
boa gente de guerra, como estes mouros malauares são que não 
fazem nenhiia Vantage os Turquos. 

E tanto q. o Verão entrou começarão a sahir estas armadas, 
çinquoenta naÜios de hii golpe, que era a flor de toda esta armada, 
E os  outros espalhados, E forão fazendo muyto nojo nos nauios 
Portugueses, E nas naos, que Vinhão para qua, E lhe matarão dous 
capitaens, sem Eu a Isso poder Valer porque os nauios que trazia 
Erão  muy Velhos, E muy carregados, E os seus muy leues E muy 
esquipados, que se sayão de my cada ues, que,querião, E Vime tam 
desesperado, que me foi neçessario deixar a armada (fl. 13) E 
Irme a Coçhim E fazer prestes Vinte E dous nauios de Remo, Em 
q. me metti com a melhor gente da armada E fuy em busca destes 
çinquoenta nauios laa ao  cabo de Comorim leuando elles a Viage111 
de Ceilão para o Irem tomar E distruir, E alcanseyos antes que 
atrauessassem, E peleijei cõ elles desde ante manhã até a s  dez 
horas do dia, E foi hiia muyto renhida coLt.sa porq. me ferirão a 
mayor parte da gente que leuaua, e me matarão muyta, E eu fui 
de hiia espingarda tam mal tratado, que ainda agora cada lua estou 
aleijado della, mas Deos por sua misericordia, me quis dar a Vic- 
toria desta batalha, E lhe-matei muyta gente, E a outra se lançou 
ao  mar, E se acolhe0 a terra por estarem pegados com ella, E 111z 
tomei os nauios E toda a artilheria, que forão trezentas pessas 
(fl. 13 v.O) de artilheria, E duas' mil espingardas, E muvtos Por-  
tugueses, que trazião presos a banco E muftos Cales; E ornameil- 
tos de Igreijas, que elles tinhão Roubado, tudo isto mandei para 
Cochim entregar nos almazens de Vossa Alteza, E eu fuy á Cei- 
Ião, onde a gente delle vinhão beijar os pees aos ~o r tugueses ,  



hauendo, que os Remirão, E o Rey me deu Vinte mil cruzados, 
que trouxe, E entreguei a fernão Róaz de Castello branco para 
comprar pimenta no Inuerno, que Era então Veedor da fazenda, 
E tanto que cheguei á Cochim soube como andaua outra armada 
pella Costa de trinta Velas fazendo muyto nojo. 

fizme logo prestes para I r  em busca dellas, E porque trazia 
a mayor parte da gente ferida, não tiue esquipação para mais 
(£1. 14) que para quatorze Vellas, E c6 ellas me fuy em busca del- 
las, E encontreyos defronte de 'Cananor em amanhescendo, E elles 
se Vierão direitos a my, E começamos a peleijar com toda a gente 
do lugar posta nos muros, que Vem- sobre o mar para Verem a 
batalha, a qual durou ate a Vaspora, com me ferirem a mayor 
parte de toda a gente, e me matarão dezouto homens, E era o 
mar tam Vermelho de o rredor dos nauios assy sangue dos nossos, 
.como dos seus, que Era cousa muyto medonha de Ver E por derra- 
deiro approuue a Deos de nos dar a Victoria, E matamos a mayoi- 
parte de toda a gente delles, E a outra que ficou Viua mandei 
toda enforcar na praya de Cananor por muytas crueldades q. elles 
tinhão feito a Portugueses q. tomarão (fl. 14 v . O ) .  

fiquei andando despois pella [Costa ate que de todo acabei de 
a limpar E tomei aInda outras dez fustas de maneira q. forão 
aquelle anno aitenta E quatro, que Era a armada que estaua para 
se ajuntar com os Turquos, a qual se se ajuntara, fora o negoçoo 
da India acabado de todo. 

Estes nauios Erão todos cheos de artilheria E de muy Valente 
gente, E de muytos arteffiçios de fogo, E se Andre doria isto fe- 
zera, teuera ainda muy diiferentes honras, E maes das que tem, 
pude desindiuidar sua Alteza de dozentos mil pardaos, que deuia, 
quando á India cheguei, de que corrião Interesses, E em tres annos, 
que gouernei acresçenyei çento E (£1. 17) setenta mil pardaos destas 
Rendas da India que puz na carga da pimenta daquelles annos por 
me de qua mandarè tam pouco dinheiro, que sem isto não podera 
mandar tantas, E tam boas cargas, como mandei em todo o meu 
tempo, porque o primeiro anno por ter muytas naos para carregar, 
mandei cinquoenta E dous mil quintaes de pimenta, E drogas, E 
.os outros annos seguintes pella mesma maneira todas as naos 
muyto bem carregadas. 

E de tal maneira me prouia em todo o meu tempo de toda a 
pimenta, E drogas que me foi neçessaria, que não houue qua que- 
bras, assy que a soma que fez as cargas, que qua mandei junta- 
mente como dinheiro que mandei E trouxe (fl. 17 v.') chegou a 
muito perto de cinquo contos de ouro, o que Vossa Alteza bem 



pode saber da casa da India porque por certidão della se fez esra 
conta. Por  muyto menos que isto fezerão Alallagasca Bispo de 
Palencia com Vinte mil cruzados de Renda. 

Todo o tempo q. na India estiue paguei soldo e mantiniento 
a toda a gente em geral a quarteis com bandeira posta, sem nuíl- 
qua em todo o meu tempo home ficar por pagar E ordeney a ma- 
tricula de feição, que se não podesse pagar, nenhiia outra gente. 
senão a que andaua em seruiço de Sua Ãlteza que podião ser ate 
cinquo mil homens, E antes disto se pagauão maes de dez mil E 
o q. sen i t to  encurtou de despeza, foi grande parte para me seni- 
pre sobeijar dinheiro (fl. 18) porque importaua muyto, E este 
dinheiro ficaua todo pellos offiçiaes de ElRey. 

Puz em ordem a Justiça, porque per Remissão dos gouerna- 
dores passados hauia tanto numero de-feitos por despachar, que 
foi muy grande trabalho hauellos de Esgottar, As cadeas da Iildia 
Erão tam çheas de gente pello muyto pouco despaçho q. hauia 
como as daqui. 

Ordenei fazer por minha pessoa audiençia cada mes, E aly 
todos os que não estauão por casos á que Era necessario dillaçoens 
Erão Verbadmente despaçhados de maneira q. nunqua na Cadea 
havia de dez dozo presos açima soendo ordinariamente de hauer 
hüa grande multidão (fl. 18 v.'). 

Nos hospitaes gastaua ElRey nosso s.Or muyto dinheiro, de 
que os doentes hauião muy pequena parte, E os seus offiçiaes 
cluasi toda, E por tirar este inconueniente ajùteyos com a miseri- 
cordia, que foi Ilum grande seruiço de nosso seiíor, E de Sua Al- 
teza, porquanto melhor curado for50 os doentes dahy por  diante, 
E porclue isto não arrefeçesse, hya todas as sestas feiras ouuir 
missa ao hospital, onde estaua E tomiaua larga informação de 
como a casa Era seruida. 

Nos Almazens houue continuamete muy grande abastança de 
todas as cousas neçessarias assy para a armada como para a 
guerra. E fiz muytos galeoens, E outros nauios de nouo, E, outros 
corregi de man.ra (fl. 19) que sempre E m  meu tempo tiue a arma- 
da prestes com marinheiros, E mantimentos dentro nella, E artli- 
Iharia, E moniçoens p.a poder pelleijar com a dos Turquos porque 
por muytos auisos, E intelligencias que tinha, sempre me parecia 
(1. me podião mentir, E nunqua me descudaua. 

E porque neste tempo se me fez hùa descortezia, em Baticala, 
que he h6 lugar de mouros muy soberbos pellas muytas cl. a l y  tem 
feitas a Portugueses sem hauer disso castigo, fuy sobre e!le, E 
tomei E saqueey, E inattey muyta gente na defensão delles, E por 



derradeiro lhe mandei por fogo; Isto sossegou de tal maneira a 
terra, que nunqua maes homie de aly ousou leuantar cabeça, nè de 
outra nenhüa parte (fl. 19'v.O) por metidamente todos os seruiços 
que fiz a Vossa Alteza assy em sua fazenda como na guerra seria 
o processo muy largo E por Isso Vou encurtando. 

Neste tempo succedeo haver guerras antre o Idalcão, E o açe- 
dequão seu Vassalo Em esta conjunção não quis Eu perder a oca- 
sião que se me ofereçia, E houue para Sua -4lteza a s  terras firmes 
de Goa q. rende ginquoenta mil pardaos, E també, me mandou o 
Idalcão trinta mil pardaos, q. mandei entregar aos otfiçiaes de 
Sua Alteza. neste meo houue muytas cousas neste negoçio, q& 
seria larga cousa de contar. 

De ahy a poucos dias morreo o Acedecão, o qual tinha man- 
dado seu thesouro a Cananor por hü creado seu q. (fl. 20) se çha- 
ma Ajaacamecadim, o qual tanto que seu senhor falesçeo porq. 
Era muyto conhesçido de my de muytos annos atras, E tambè 
porque me pareçe q. se não attreueo com tanto dinheiro, E me 
disse q. elle me queria dar quinhentos mil pardaos com tal condi- 
ção, que lhe hauia primeiro de jurar q. delles não desse cousa 
algüa a EIRey de maneira, que elle mos deu, E eu fiz delles ser- 
viço á Sua Alteza com o mor gosto, E contentamento, que podia 
ser, por me pareçer que acodia com elles P parte de suas neçessi- 
dades. 

Despois disto soube que tinha este mocro muyto maes di- 
nheiro, E determiney de hauer maes delle, E porquanto elle tinha 
este dinheiro em terra de ElRey de ~Canenor E estaua penhorado 
ao defender E amparar (fl. 20 v.') E assy outros senhores do ma- 
lauar, não se pode isto fazer senão com mão armada E para isto 
fiz prestes nauios, E gente sem pessoa algüa saber para onde. E 
leuando comigo meo preso sem o elle saber, n& entender, dei em 
suas casas que Era hüa legua pella terra dentro, onde jaa açhei 
ElRey com inuyta gente armada, E porq. me Vio I r  muyto maes 
poderoso, do que elle cudaua, não ousou de me cómetter, mas an- 
tes fez que me Vinha Ver, E por pallauras me presuadia q. não 
tomasse por força nada E m  sua terra, E sem embargo disto lhe 
tomei todauia dozentos E ciinquoenta mil pardaos. q.  tambe dei a 
ElRey nosso sefior. 
. E Parece q. que tanto dinheiro deu a EIRey podendo muyto 

bem encubrir a mor parte delle, que tractaua pouco de ífl. 21) seu 
Interesse, senão de seruir a Sua A1t.a pondo os olhos na Etsperança 
dos galardóes que por tamanho seruiço cudaua de hauer. 

Sendo o Acadecam Viuo, me mandou dizer se hauia mister 
dinheiro, que mo emprestaria, E me emprestou trinta mil pardaos. 



de que lhe dei hii conhesçimento meu, E que lhe hoje em dia deuo, 
os quaes se  me a l e '  herdeiro seu Vier pedir mos fara a Rellação 
pagar. 

A cabo dos t res  annos foi dom João de Castro por Gouerna- 
dor, ao qual Eu  entreguei a India muito paçiffica, E a gente de 
ElRey nosso sefior, E suas armadas muy acreditada, de que Era  
temida, E lhe entregpei çento E Vinte mil pardaos q. Erão ja cor- 
ridos das Rendas, q. elle logo arrecadou E maes todo o Cabedal 
que leuaua, porque (fl. 21 v.') a Carga q. trouxe fiz có o dinheiro 
q. trazia Em que se gastarão çem mil pardaos, E elle ainda quisera 
maes dinheiro, não ihe lembrando as neçessidades, que qua hauia, 
E as poucas, que lhe Eu  la deixaua E esta foi a causa por onde fi- 
cou muyto mal comigo, E lembratialhe mal (como lhe Eu a elle 
escreui) de hii capitulo que Eu trinha Em hüa carta q. me escreueo 
ElRey nosso seííor, Em q. me escreuia q. dom João de Castro lhe 
dissera, que por culpa dos seus gouernadores, hya dinheiro de qua 
p.a a Carga das naos, porque não Era neçessario, que com as Ren- 
das da India se podia supprir, E elle não lhe lembrando isto, que- 
ria o que leuou de qua, E maes o que Eu trazia para qua. 

I E como Eu parti da India se Mio bem como o Credito de hüa 
só pessoa pode (fl. 22) maes q. todo hü exerçito,-prq. logo se le- 
uantou toda, E não houue maes dar6 por nada senão tudo forão 
guerras, gastos, E trabalhos. com a casa da India tem bem sentido. 

De todos estes seruiços, q. aqui digo não tenho outro nenhii 
galardão, senão o Seruirense de my, q. Eu  houue sempre por muy 
gram merçe, E a soldada que por isto me derão gastalla no mesmo 
cargo, E hiia Comenda q. ha trinta E dous annos que me derão. 
tirandome outenta mil rs de tença, assy q. ha trinta E dous annos 
que tenho o habito, E slirvo a ordem pellejando muytas Vezes. E 
allem de muytas Victorias contra os Inimigos da fee sè nunqua 
me darem outra comenda, nè ser melhorado desta, hauendo muy- 
tos, que tem duas, E tres Comendas, que tem muyto (fl. 22 v.O) 
differentes seruiços dos meus, assy q. Eu  não tenho outra algùa 
merçe ate  agora de quarenta e hü annos de seruicos. 

Quando agora Vim da India esta derradeira vez ,  me mandou 
Sua Alteza dizer pello Secretario que me faria merçe de hüa des- 
tas  aldeas de Santarè, E que a faria Villa, E me mandaria disso 
fazer aluara, E eu lhe beijei por Isso a mão, E lhe disse que não 
Era  neçessario q. bastaua Sua pallaura, E despois disse que me 
pagaua meus seruiços cõ me fazer merçe dos trinta mil pardaos, 
que o Acadecão me emprestara E que lhe estou deuendo hoje em 
dia, para mos fazer6 pagar por Justiça qualquer corregedor, diante 
què me  çitar. 



Monumento das Bandeiras 

Oração-poeiuia proferida por Guilherme de A l w i d a ,  
ao ser inaugurado, no Parque Ibirapuera, o monumento 
elevado à epopéia paulista. 

Esta praça pública - que a bênção lustra1 de um nome ilus- 
t r a :  o de um Bandeirante que distendeu até  as fronteiras da  Cul- 
tura e do Civismo a vertical de um meridiano de arbítrio que lhe 
estreitava a Pátria, e foi por isso desterrado, e só voltou para dar 
seu corpo à terra a que dera sua alma -; esta praça pública é, 
neste instante, a pátena ritual de um simbólico ofertório. Ora 
se alça êste litilrgico fragmento de chão paulista para o sacrifício 
da total entrega a São Paulo de seu próprio corpo místico: êsse 
ímpeto de granito, rompente na rija convulsão de seus muscúlos 
e no indômito impulso de seu pensamento. 

"Suscipe" ! Recebe, povo Bandeirante, os Bandeirantes! 
Na vigília-de-armas do IV Centenário da Cidade de São Paulo 

- Ano 359 da Fundação - a í  estão êles. lióspedes primeiros e 
primaciais, de volta à sua velha Piratininga e não mais desfigu- 
rados pela jornada, mas trarfsfigurados pela Arte. 

Voltaram os Bandeirantes ! 
Voltou aquêle que arrancou ao flanco 
do Jaraguá o ouro primeiro, e foi 
bater no Araçoiaba o ferro em brasa. . . 

Voltaram os Bandeirantes ! 
Voltou o que ao mo rer, no Parapuava, 
na página-de-rosto ckos "lnisiadas" 
lavrou seu testamento de pobreza, 
amalgamando duas epopéias. . . 

Voltaram os Bandeirantes ! 
Voltou das cinzas e voltou do pó 
de Guaíra e do Tape destrocados 



o que expulsou o Hispânico, trazendo 
todo o mapa do'Sul em suas solas! 
Aquele que, depois, galgando os Andes, 
e descendo o Amazonas, quis lavar 
no Pacífico as mãos, e os pés no Atlântico.. 

Voltaram os Bandeirantes! 
Voltou o que as caatingas do Nordeste 
semeou de cidades e fazendas, 
e abateu o quilombo de Palmares.. . 

Voltaram os Bandeirantes! 
Voltou do enigma do sertão goiano 
o "diabo velho" que incendiou as águas 
na luta longa do devassamento. . . 

Voltaram os Bandeirantes ! 
Voltou aquêle sonhador do sono 
verde das esmreraldas fabulosas 
sumidas no sumir do Sumidouro.. . 

Voltaram os Bandeirantes ! 
Aquêle que achou o ouro das Gerais; 
e os que o foram buscar, varando rios, 
pelos confins sem fim de Mato Grosso; 
e o que, confiante, foi com seus canoões, 
Tietê abaixo, para a fundação 
da trágica traição de Iguatemi.. . 

Voltaram os Bandeirantes! 
Voltaram os que andaram desfolhando, 

. a  ferro e fogo e suor e sangue e lágrimas, 
toda a rosa-dos-ventos, só guardando 
da flor, que orienta o mapa que traçaram, 
o caule dos acúleos finos, para 
para a coroa-de-espinhos que aingiram . . . 

Voltaram os Bandeirantes 
num paredão humano de calcário: 
nossa primeira e última trincheira. . . , 

Voltaram os Bandeirantes 
talhados na rocha viva 
que a Arte. paralizou 
num ritmo de Eternidifde! I 

Benvindos os Bandeirantes ! 
Benvindos pela Fé, 
benvindos pela Fôrça, 
benvindos pelo Amor, 
benvindos pelo Ideal : 



Fé, Força, Amor, Ideal 
que são a nossa herança 
inalienável e única ! 

Deuses Lares de pedra, 
yenates de granito, 
ó Numes tutelares, 
velai, velai por nós ! 

I 



A Propósito da Primeira Casa da Moeda 
do Brasil (1645) 

Afonso de  E. Taunay 

As primeiras moedas brasileiras, de que existe notícia do- 
cumental, foram cunhadas em ouro. Eram os São Vicente bra- 
sileiros, fabricados no século XVII com o metal do Jaraguá e 
de outras faísqueras pobres da Capitania de São Vicente. Estas 
moedas chamavam-se São Vicentes por causa da região de sua 
procedência e nada tinham de comum com as suas homônimas 
portuguêsas. 

É êste o duplo depoimento de Simão de Vasconcelos em suas 
biografias de Joseph de Anchieta e de João de Almeida. E o pri- 
meiro impresso de nossa bibliografia histórica, sôbre moedas 
brasileiras. 

Ninguém sabe quais hajam sido os cunhos dêstes São Vicen- 
tes. Mas isto nada significa, porque nas mesmas condiqóes 
se acham numerosas outras moedas brasileiras mais recentes, 
como as que se cunharam na Casa da Moeda de São Paulo, no 
século XVIII, e cuja descrição foi encontrada pela alta autoridade 
de nossa história numismática que é Severino Sombra. 

Está  o nosso passado cheio de enigmas desta ordem em nu- 
merosos ramos da heurística. 

Foi Capistrano de Abreu quem, com a formidável argúcia, 
apontou aos estudiosos Este curioso caso dos São Vicentes brasi- 
leiros. Mas teve a lembrança, pouco acertada, de querer assi- 
milar tal circunstância à da moeda homônima portuguêsa. 

A designação da moeda pelo lugar de procedência é fato que 
muito se repetiu pelo Universo. Guinéu vem de Guiné, como 
rnalaquês de Malaca e besante de Bizâncio. São coisas estas que 
todos sabem. 



Causou-me interêsse esta "cabeça da ponte" lançada por 
Mestre Capistrano e assim me abalancei a pesquisar a ver o que 
seria possível encontrar em São Paulo, no Brasil e em Portugal ' para se ventilar êste curioso caso dos São Vicentes, moeda cha- 
mada com o mesmo nome da terra onde era lavrada consoante 
afirmação formal de Simão de Vasconcelos. 

E a minha pesquisa rendeu muito além de qualquer expec- 
tativa. 

No arquivo municipal paulistano encontrei abundante do- 
cumentação referente à inesperada notíaia da fundação de uma 
casa da moeda em São Paulo e em 1645, por ordem de Dom 
João IV, instigado pela alta inteligência e capacidade de Salvador 
Correia de Sá e Benevides, então governador da Repartição do 
Sul. 

Esta documentação está hoje impressa na íntegra, por deter- 
minação de Nuto Sant'Anna, o belo sabedor do passado paulista 
que dirige o Arquivo Municipal paulistano. Nela sobressai pela 
minúcia o Regimento de 9 de Novembro de 1W dado a Salvador 
de Sá "para entabiar casa & Moeda em S&O Paulo". 

 consegui depois encontrar nas Atas e no Registro Geral da 
Câmara de São Paulo numerosas referências à existência e ao 
funcionamento de tal Casa de Moeda que, estabelecida em 1645, 
deve ter existido até por volta de 1654, segundo suponho. - 

Com êstes elementos redigi uma memória apresentada ao I 
Congresso de Numismática Nacional, realizado em São Paulo 
em Março de 1936, por iniciativa do inesquecível amigo e emi- 
nente numismata Alvaro de Sales Oliveira. Mereceu esta mo- 
nografia o mais acurado estudo do grande sabedor de nossos 
fastos numismáticos, que é Severino Sombra. 

Parecer honrosíssimo daí proveio em que o douto autor acei- 
tou "in totum" os meus pontos de vista, aduzindo ainda, em seti 
refôrqo, importantíssimo documento comprobatório do qual eu 
não tinha conheaimento. 

Submetido êste parecer ao plenário do Congresso obteve a 
quase unanimidade dos votos dos congressistas. Apenas um dês- 
tes repeliu as conclusóes do relator. 

Justificando tal atitude declarou êste dissidente que oportu- 
namente refutaria a s  alegações do douto autor da "História Mo- 
netária do Brasil Colonial". 

Dezessete longos anos já são decorridos! E até hoje estão os 
numismatas do Brasil à espera do prometido arrazamento, pois o 
apressado discordante jamais justificou o formal compromissr> 



por meio de uma única linha que fosse. E naturalmente prosse- 
guirá neste silêncio digno de um hipogeu. 

Continuei a procurar reforço para a minha tese e pesquisas 
posteriores me trouxeram novas e magníficas comprobações da- 
quilo que avançara. 

Vieram-me documentos portuguêses excelentes. Meu jóvem 
e prezado parente e amigo José P. Leite Cordeiro, recebeu-os 
entre a farta documentação que faz copiar no Arquivo de História 
Colonial de Lisboa - l3ocumentação esta aproveitada para ali- 
cerçamento de suas magníficas monografias sobre a história an- 
tiga de São Paulo como São Paulo e a invasão holandesa no 
Brasil; Braz Cubas e a Capitania de São Vieente, nas quais não 
se sabe o que mais apreciar, se a inteligência do interpretador, 
se a probidade das conclusões. 

Em princípios de 1949 veio-me de Portugal uma certidão 
passada a 22 de outubro de 1646 pelos provedor, tesoureiro e es- 
crivão da "Casa da Moeda, Minas e Quintos Reais & S. Paulo". 

A mina arquiva1 lusitana se anunciava da melhor pinta de 
,bons vintens d'oiro. 

Graças a esta certidão pude aumentar o rol dos funcionários 
da instituição da qual já citara diversos, graças aos papéis paulis- 
tanos. 

Na mesma ocasião divulguei outro docJmento ultramarino 
provando que na Casa da Moeda de São Paulo se procedia a en- 
saios docimásicos de minéni.0~ trazidos a analisar por bandei- 
rantes. 

O têrmo de sumária análise da amostra do suposto minério 
de prata apresentado por Antônio Nunes Pinto traz como título 
"entrada que deu Antônio Nunes Pinto na casa da moeda da 
pedra de prata" e data-se de São Paulo e de 14 de Junho de 1653. 

Havia oito anos, portanto, que funcionava o estabelecimento. 
Para os meados de 1949 tive a satisfação de ler uma decla- 

ração assinada por autoridade da valia da de Jaime Cortezão e 
nos seguintes têrmos: "Depois das averiguações tão probantes 
de Afonso de Taunay e do judicioso parecer de Severino Sombra, 
não pode restar dúvida de que a primeira (Casa de Moeda em ter- 
ritório brasileiro foi a de São Paulo, em 1645". 

Alguns meses mais tarde chegou-me às  mãos magnífico re- 
forço de provas, provindo do Arquivo Histórico Colonial Portu- 
guês  e enviado pelo provecto arquivista Alfredo Mendes de 
Gouveia ao  Dr. J. P. Leite Cordeiro. 



Analisei tal documentação em artigo do "Jor~lal  do Comér- 
cio", a 16 de outubro de 1949, resumindo os termos de uma in- 
formação sobre as minas de São Paulo, de autoria de Eleodoro 
Ebano, e enviada em 1650 por êste personagem "general das 
canoas de guerra de toda a Costa e mar do Sul" a Duarte Correia 
Vasqueanes, tio e sucessor de Salvador Correia i10 govêrno do 
Rio de Janeiro e da Repartição do Sul. 

Denunciava m a n o  que: a) ao  cabo de seis anos de existên- 
cia a Casa da Moeda de São Paulo não correspondia, de' todo, ao 
rjue dela se esperava; b) o proveclor atual, Pascoal Afonso Gaia, 
mostrava-se incapaz e desidiosíssimo; c) convinha a transferên- 
cia do estabelecimento para Paranaguá onde havia faísqueiras 
auríferas mais ricas de que as das vizinhanças de São Paulo. 

Contestando-o declarou-lhe Duarte Correia a contemporizar 
que: a) a respeito da oficina, paulistana, já oficiara a D. João IV 
e declarara: "Não era ela de nenhum efeito ao bem da real 
coroa" ; b) permitia que a quintagem do ouro de Paranaguá fosse 
feita nesta vila e não em São Paulo; c) tal  quiiltagem se justiii- 
cava pela maior segurança dos reais quintos sem que, contudo, 
houvesse deliberado prophsito de se prejudicar a Casa da Moeda 
de São Paulo, pois sempre a da e a seus oficiais se avia de re- 
correr para se aver de fazer moeda". 

Que mais "ajuntar à carta?" 

Recebo agora novo reforço de docutilei~tação, excelente, pro- 
vindo sempre do Arqiiivo HistOrico Colonial de L;shoa e papéis 
constantes de um maço cuja rubrica é Açores, wp&s avulsos, 
1650. 

Ainda desta vez devi tal  contribuição ao Dr. J. P. Leite Cor- 
deiro, que recebeu a s  peças por iiitc-rniéc!!o do Dr. Mendes 

I Gouveia. 
Constituem uns autos de justificação de serviços requerida 

por Francisco da Fonseca Falcão, Capitão-mor da Capitania de 
São Vicente, de 1642 a 1648. 

Era  êste Falcão açoriano, de São Miguel e servira no Nor- 
deste como Tenente da Companhi? do Capitão Miguel de Abreu 
Soares. Bravamente pelejara com os batavos durante cinco anos ; 
assistira em 1633 i tomada da vila de Alagoa do Sul (hoje Ala- 
goas),  incendiiada pelos flamengos e depois com êles se batera em 
Alagoa do Norte (hoje Santa Luzia do Norte). 



Fôra dos que, sob o coinaildo do Capitão Antônio Lopes Fil- 
gueiras. repeliram a tentativa de desembarque do "inimigo bel- 
ga",  causaildo-lhe cem baisas. 

AIaiiciara-o depois o Goveriiaclor Geral a Capitania de Sãs 
Viceilte orgai~izar  um coniboio de uns tantos navios carregados 
de iilailiinieiltos para socorro da Bahia. Chegando a São Paulo, 
em 1638, soubera-se que unia armada liolaiidesa de treze nau, 
aportara a São Sebastiáo, ameaçando Santas. Kesta ocas150 
guarnecera êle, a testa de sua Compaiihia, a Vila de Brás Cul~as. 
toda ela então entrincheirada. Mas os holandeses não se haviam 
animado a atacar o principal pôrto paulista. 

Nomeara-o pouco depois o Vice-Rei, Marquês de Moiltalvão, 
Capitão de Iniantaria espanhola, registrando Antônio Raposo Ta- 
vares, Mestre de Campo, sua patente em Santos, a 10 de março 
de 1ó41. O sucessor de Montalvão, Antônio Teles da Silva, no- 
meara-o então Capitão-nior da Capitania de São Vicente e iilcutil- 
bira-o de armar dois barcos transportadores de mantimentos, 
arbilhados cada qual com oito canhões. 

Preferira êle porém constriiir uma fragata jogando com doze 
bôcas de fogo. Despachara-a para o Norte escoltando duas em- 
barcações carregadas de provisões, farinhas e carnes. Zarpando 
para a Bahia, tôdas três ali chegaram a salvo. 

Quatro anos - e isto é o clue nÒs interessa - servira conio 
Capitão-mor da Capitania de São Viceiite. Fôra nesta qualidade 
clue a êle se dirigira Dom João IV, ordenando-lhe a instalação 
d a  Casa da Moeda de São Paulo. 

Ouçamo-lo a representar ao Rei pedindo-lhe a remuneração 
dos serviços de guerra e paz : 

"Por hua carta assinada pela mão Real de V. Magde. de oito 
de Junho cle 1644, que vay a £01. 20, consta mandar lhe V. Magde. 
encarregar que desse toda a ajuda e favor para se entabolar casa 
de moeda de oiro (sic) em a villa de S. Paulo a qual se entabolou. 

Pela certidão de fol. 21 de Francisco Garcez Barreto. Prove- 
dor das minas de São Paulo consta fazer cõ effeito que se enta- 

\ bolasse a ditta caza de mo& em virtude de ordem que teve de 
S. Magde. 

A certidão de Barreto, datada de São Paulo e de 26 de Junho 
de 1645 é absolutamente insofismável : 

"franmco. garcez Bareto provedor das minas e casa da moe- 
da da vila de São Paulo, capitania de S. Vicente E nela sargento 
mór por sua magestade, etc. 

Certifico que vindo a esta capitania de São Vicente carta de 
Sua  Magde. que Deos guarde, ao Capptan. mór, que autualmente 



está servindo, franco. de fonca. falcluão, pera com efeito se en- 
tabolar caza de moeda em a vila & Sam Paulo a pôs J3e d i b  
Capptan. loguo Em Efeito wmo sua Magde. Em carta lhe mrili- 

dou fazer muitas delig.ças sobre as minas de ouro como fez, vyn- 
do a vila de pernaiba onde eu fuy com Ele a fazer as  ditas dili- 
gencias fazendo Ensaios E toda a diligeiicia necessaria mostran- 
do Ele dito ~Capptan. mór mto zelo E desejo de se acrescentar& 
ditas minas E Rendim.tos a Real Coroa de siia Magestade fa- 
zendo Este serviqo a sua custa E com seus oficiaes pelo que o 
tenho por merecedor de toda a omra E merce que sua magestadt 
for servido fazer-lhe." 

Portanto já em meados de 1645 estava Falcão, acompanhado 
de seus oficiais, iuncioiiários da Casa da Moeda de São Paulo, a 
fazer ensaios docimásicos sobre as amostras de minérios que lhe 
eram apreselitados, como os que realizou em Parnaíba. 

Assim temos novidades de maior vulto a apresentar: Orde- 
nou D. João IV, em 1644, taxativamente a Falcão que estabele- 
cesse uma casa de moeda em São Paulo, destinada à cunhagem 
do ouro conforme êle próprio recordou ao Rei. Em 1645, a 26 
de Junho já estava instalado o primeiro estabelecimento régio, 
de tal gênero que no Brasil existiu. 

RECAPITULAÇAO DIOS DCHCüMENTO1S, ATÉ AGORA 
DESCOBERTOlS E COlMPROBATóRIOS 

DA EXISTBNCIA DA PRIMEIRA CASA DA MOEDA, 
RÉGIA DO BRASIL (1645) 

Primeiras referências impressas : 

Simão de Vasconcelos em suas biografias de João de Al- 
meida (1658) e de Josepb de Anchieta (1672) denunciou a exis- 
tência de moedas de ouro cunhadas lia capitania de São Vicente 
e por isto chamadas Sarnvicentas do nome da região de seu fabrico: 

Artigo 14 do Regimento de minas e mercê feito por Sua Ma- 
jestade ao GeneraJ Salvador Correia de Sá e Benevides. 

E para que os ditos meus vassalos e ~rincipalmente os mo- 
radores das ditas capitanias (de S. Vicente e S. Paulo) e os des- 



cobridores das minas e mais pessoas que nelas trabalharam fi- 
quem em maiores avanços e ubilidades Hei por bem que no lugar 
que mais acomodado vos parecer se faça Casa da Moeda em que 
as  pessoas que tiverem ouro e o quizerem fundir em moeda o 
possam fazer, a s  quaes moedas serão da mesma maneira que 
neste reino se fazem, de tres mil reis e de tres mil e quinhentos 
reis e de setecentos e cincoenta reis (50 de maio de 1644). Db- 

1 cumento do Arquivo Muriiicipal de S. Paulo. 

Nomeação de João Antonio Correia, a 22 de maio de 1614, 
como administrador das Minas e Prnvedor da Casa da Moeda de 
S. Paulo (Arquivo de Marinha e Ultramar de Lisboa, 531). 

Carta de D. João IV a Francisco da Fonseca Falcão incum- 
bindo-o de dar "toda a ajuda e hvor para se estabelecer caza de 
moeda de o h  em Villa & S. Paub" 8 de Junho de 1644 (Arq. 
Hist. lColon,ial de Lisboa, Processo de justificaçáo de serviços do 
capitão Francisco da Fonseca Falcão (capitão-mor da Capitania 
de S. Vicente de 1614 a 1648) por serviços prestados a S. Majes- 
tade em as guerras de Panambuco, durante quinze anos ccjn 
nuos). 

O Conselho Ultramarino defere o pedido de um Domingos 
José, e do ensaiador Antonio Rodrigues de Matos candidatos a 
cargos do funcionalismo na casa da moeda que S. Majestade que- 
ria mandar estabelecer no Brasil. 

Regimento e mercê feitos por Sua Majestade de administra- 
dor das minas da capitania de S. Paulo e S. Vicente do E,stado 
do Brasil a Salvador Correia de Sá e Benevides E Registo do Re- 
gimento de Sua Majestade sobre as  moedas de ouro (30 de maio 
de 1642). Começa por uma petição de Salvador Correia referente 
ao  regimento que se lhe dera para entabolr a Casa da Moeda 
em S. Paulo - Lisboa 9 de novembro de 1644. (Doc. do Arcl. 
Mun. de S. Paulo). 

Petição de Salvador Correia a D. João IV, datada de Lisboa 
e de 9 de novembro d,e 1ó44, solicitando esclarecimentos sobre o 



regimento que lhe fora dado "para entabolar a casa da moeda 
em S. Paulo". 

7) 
Carta de Salvador Correia de Sá e Benevides, de 9 de abril 

de 1645, à Câmara Municipal de S. Paulo participando-lhe a s u : ~  
nomeação para Governador Geral das Minas e as  nomeações qvç 
iizera para tesoureiro e escrivão da Casa da Moeda de S. Paulo 
a o  Padre Fernando de Faria e Francisco Barbosa de Aguiar. (Cf. 
"Revista do Instituto Histórico de S. Paulo". 8,391). 

Carta de Salvador Correia de Sá e Benevides a Câmara de 
S. Paulo, datada de 24 de Junho de 1645, convidando os paulistas 
a se reconciliar termhnando os seus sangrentos conflitos. Ao ter- 
minar recomenda a "cunhagem de ouro na Casa da Moeda de 
S. Paulo". (Arquivo da Câmara Municipal de S. Paulo. Do- 
cumento publicado por Francisco Xavier de A. Moura). 

Certidão dos autos referentes aos serviços de Francisco da 
Fonseca Falcão passada por Francisco Garcez Barreto provedor 
das minas de S. Paulo a atestar que Falcão viera a capitania de 
S. Vicente por ordem de Sua Majestade "com efeito de se enta- 
bolar caza de maeda em a vila de Sam Paulo". E ele Falcão 
"loguo em Efeito" o fizera "como Sua  Majestade em carta lhe 
mandara". S. Paulo, 26 de Junho de 1645. 

Ata da )Câmara de S. Paulo de 23 de setembro de 1645 pe- 
rante a qual compareceu Francisco Garcez Barreto "sargento 
mayor desta capitania e provedor das minas e quintos reaes e 
casa da moeda". 

Estava "n'esta dita vila em serviço de Sua Majestade tra- 
tando das ditas minas e caza de moeda". (Arq. Municipal de 
S. Piaulo v. 246). 

11) 
'Certidão passada em S. Paulo, a 22 de outubro de 1646. por 

Francisco Roiz Velho, Bartolomeu Fernandes de Faria e Manuel 



Coelho da Gama respectivamente provedor, tesoureiro e escrivão 
"da casa da Moeda, 1 V Z ' i  e Quintos Reaes de S. Paulo". 

Tratava-se do resultado de um ensaio docimásico requerido 
pelo sertanista Antônio Nunes Pinto e relativo a um minério su- 
posto argentífero". (Arquivo Histórico Colonial, de Lisboa, S. 
Paulo, papéis avulsos 1653). 

Posse dada pela G m a f r a  de S. Paulo a Bartolomeu Fernan- 
des de Faria, a 18 de Abril de 1648, do cargo de Tesoureiro da 
Casa da Moeda de S. Paulo (Livro de Registro Geral n.O 2, aberto 
em 1642 a págs. 3 e 38 Ap. Pedro Taques - "Informação sâbre 
as  minas de S. Paulo". 

Informação sobre as minas de S. Paulo dada ao Governador 
do Rio de Janeiro, Duarte Correia Vasqueanes, por Eleodoro Eba- 
no, General das canoas de guerra de toda a costa e mar do Sul. 
Neste document ,~ há graves acusaç6es a Pascoal Afonso Gaia 
provedor da "casa de moeda e quintos da vila de S. Paulo". (Arq. 
Hist. Colonial de Lisboa). 

Proposta de Eleodoro Ebano a Duarte Correa Vasqueanes 
para a transferência da casa da moeda de S. Paulo a Paranagua 
e a demissão do Provedor 6 do Tesoureiro do estab<elecimento. 

Requerimento do Capitão-mor da Capitania de S. Vicente, 
Manuel Pereira Lôbo, à Câmara de S. Paulo, pedindo-lhe denun- 
ciasse ao  Donatário, Marquês de Cascais, ao Governador do Rio 
de Janeiro, Duarte Correia Vasqueanes, e ao Governador Gera1 
do Brasil, o descaminho que se fazia em o ouro "fogindo da casa 
da moeda desta vila". Fôsse Sua Majestade avisado de tão grave 
ocorrência. (Outubro de 1649 - Arq. Muniaipal de São Paulo). 

Representação de Bartolomeu Fernandes de Faria ''tesou- 
reiro da casa da Moeda desta vila'' à Câmara de S. Paulo datada 
de 31 de Outubro de 1649 (Atas da Câmara da Vila de S. Paulo) 
- (vol. V, págs. 389-930). 



Protesto perante a Câmara de S. Paulo de Pascoal Afonso 
Gaia, Provedor das minas da Capitania de S. Vicente - contra os 
abusos de Eleodoro Ebano, fundindo barras e barretas em Para- 
naguá em vez de o fcazer "em a casa da moda e qubtos rezes 
desta vila de S. Paulo" onde S. Magebtade tem caza de Moeda 
- 27 de novembro de 1649, Arq. Mu?. de S. Paulo. 

Afirmação, nos autos de Francisco da Fonseca Falcão, noti- 
ficando de que "c6 efeito entaímlara &ta caza da Moeda da vila 
de S. Paulo em virtude da ordem que tivera de Sua Majestade" 
(fls. 21 dos autos). 

18) 
Carta de Duarte Correia Vasqueanes a D. João IV em 1650, 

avisando a S. Majestade que a Casa da Moeda de S. Paulo "não 
hera de nenhum efeito ao  bem da real Coroa" (Arcl. Hist. Col. 
de Lisboa). 

Provisão de Duarte Correia Vasqueanes, datada do Rio de 
Janeiro, de 3 de março de 1650, autorizando a Eleodoro Ebano a 
fazer a quintagem de ouro em Paranaguá e não na casa da M o d a  
de S. Paulo como deveria ser. A medida visava um "beneficio 
e a segurança dos reais quintos e não instituir nova casa de fun- 
dição nem prejudicar a que se tinha assentado na capitania de 
S. Paulo". A casa da Moeda de S. Paulo "sempre, e aos seus 
oficiais se avia de recorrer para se aver de fazer moeda'' (+q. 
Hist. Col. de Lisboa). 

Têrmo de vereança da Câmalra Municipal de S. Paulo, de 17 
de agosto de 1652, em que se atesta a presença de Simão Roiz 
Henriques perante as  autoridades municipais. 

Vinha trazer aos oficiais da Câmara "os "cunhos que se ti- 
nha feito e com os quaes "o dito Simão Roiz tinha cunhado moe- 
da nesta viia, o que tinha feito por ordem deles ditos oficiais da 
Camara" . 



Entregues os cunhos mandaram o juiz ordinário em exercí- 
cio, três vereadores e o Procurador do conselho metê-los no co- 
fre da Câmara segundo declaração de Domihgos Machado, Ta-  
belião. 

Recebeu Henriques pelo seu trabalho dezesseis mil réis das 
quaes onze mil em dinheiro de contado foram logo pagos, a 301 
de Dezembro de 1652 (Arq. Mun. de S. Paulo). 

Carta de protesto da Câmara Municipal de S. Paulo a Pedro 
de Souza Pereira, Provedor da Real Fazenda no  Rio de Janeiro 
em que se lê o tópico: "Não ignoramos ser de muita utilidade 
para o entabolamento das minas, sendo descobertas, e feitos os  
ensaios na real casa da moeda desta vila (1653) ( k q .  Munic. de- 
S. Paulo). 

Representação ao  Rei D. João IV da Câmara de S. Paulo 
contra Pedro de Souza Pereira, por querer levar igdios das al- 
deias de S. Paulo para Paranaguá prejudicando uma vila fundada 
ha mais de cem anos, com muitas igrejas, "casa da moeda" e 
4 6  quintos reaes". (1653). Arq. Mun. de S. Paulo. 

Confirmação da asseveração de Simão de Vasconcelos rela- 
tiva à existencia de São Vicentes de ouro procedentes da Capitania 
de S. Paulo, em tópico do regimento do Governador Geral Conde 
de Óbidos, datada de 16 de Abril de 1652 e invocada por Severino 
Sombra. 

Visava êste regimento regular o recunho da moeda em toda 
a Colonia. Do rio de S. Francisco para o Norte devia a operação 
efetuar-se em Oliinda. Do S. Francisco para o Sul, a té  a fron- 
teira vicentina, na cidade de Salvador e no Rio de Janeiro. 

O numerário da Capitania de S. Vicente seria recunhado na 
vila de S. Vicente. E se acaso houvesse inconveniência na es- 
colha dêste local o Provedor da Fazenda Real e o Capitão Mor 
da Capitania elegeriam outro que Ihes parecesse mais seguro. 

Determinou o Conde : "porque se ali se achar algumas m e  
das que tem por armas S. Vicente se lhe acrescentará cunho com 



o excesso que Ihe tocar a respeito do valor a que sobem as mais 
moedas de  ouro que é doze e meia por cento como fica dito (CI. 
História Monetária do Brasil Colonial de Severino Sombra. 

Haverá prova mais categórica? comenta o douto autor. Exe- 
cutavam-se na Capitania (de S. Vicente) moedas "clue tem por 
armas S. Vicente". 

E elas deveriam receber um aumento proporcional ao seu 
valor em relacão às mais moedas ! Sua existência e sua diferenca 
das outras estão aí patentes. Peça particular não resta díivida. 

Para as  demais regiões nenhuma observação especial; sb 
para S. Vicente. Se se tratasse de São Vicente português a men- 
ção deveria ser geral pois tal moeda a circular correria em toda a 
colônia, rnormellte n ã  sede do Govêrno e não, por singularissima 
coincidência, tão só na Capitania de São Vicente". 

Nada mais lógico, mas claro do que esta dedução tneridiana- 
mente límpida. 

Proasegue o douto comentarista : "Cunho particular de S. Vi- 
cente existia, pois, aberto, talvez, por Simão Roiz. E isto não 
admira se coniiderarmos que as minas da Capitania estejam su- 
jeitas a uma administração especial cuja autonomia era lamen- 
tada pelo Conde de dbidos, em portaria de 15 de dezembro de 
1663. As ordens régias eram diretamente transmitidas a Salva- 
dor Correia e seus sucessores, sem conhecimento da Procuradoria 
da Real Fazenda". 

Esperemos que mais dias menos dias venha de Portugal a 
informação que a D. João IV  de^ Daarte Correia Vasqiieanes s6- 
bre as atividades da Casa da Moeda de São Paulo. relatório êste 
denunciado em carta de Heliodoro Ebano, como vimos. 

Além do único voto contrário ao  parecer do Coronel Sombra 
em 1936, outros denegadores gratuitos das afirmações dos do- 
cumentos que aduzi vieram a público, um estrangeiro e dois bra- 
sileiros. Mas ao passo que o primeiro dissidente se houve como 
pessoa cortês, os demais contrariadores em vez de rebalter a do- 
cumentação apresentada, disseram-me "amabilidades" que aliás 
não me atingem. 

Recordo-lhes a famosa frase de Ferreira França - cada qual 
dá o que tem. 

E a propósito de tal tempestade em copo dágua quero aqui 
recordar um dos melhores itens do largo anedotário de Martim 
Francisco 111. 

Certa vez reclamou êste ilustre advogado e escritor o paga- 
mento de uma soma surjripiada a um seu cliente e o patrono do 



remisso devedor disse-lhe uns tantos desaforos. Retrucou-lhe 
Martim Francisco lacónica e arrazadoramente: "não quero des- 
compostura, quero o dinheiro". i 

Aos meus amáveis contestadores éndereço similar apóstrofe. 
Peço-lhes encarecidamente que destruam a documentação, brasi- 
leira e portuguêsa, que ajuntei, para demonstrar a existência de, 
entre 1645 e 165.. da Casa da Moeda de S. Paulo. a primeira do 
Brasil por ordem ct-onológica. Que o façam e palmas lhes baterei. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Siipo?~ho que com êste novo reforço de provas agora aduzido 
mais se justificam o parecer de um especialista de autoridade dc 
Severjno Sombra e a opinião de um sabedor c10 quilate de Jainie 
Cortezão. 

Um de meus contestadores chegou a insinuar que em 1645 
casa da moeda tinha significado divelrso do de hoje! Lá não se 
cunharia moeda ! A que ponto pode chegar o video meliore pro- 
boque?. . . 

A resposta cabal proporciono-lha nas ~ r ó p r i a s  palavras de 
Dom João IV quando, no alvará de 29 de março de 1642 "sôbre 
a nova fábrica da moeda de ouro" se referia "às pessoas que le- 
vassem à Casa da Moeda, ouro em peça, quarto ou barra para 
que se haver de lavrar e m  novas moedas". 

Observa Sombra do modo mais exato:  "Bem sabia Salvador 
Correia de Sá e Benevides o que significava fazer "Casa da 
Moeda em que a s  pessoas que trouxessem ouro e o quisessem 
fundir em moedas o pudessem fazer". 

Enfim conto que os  meus contestantes consigam demonstrar 
a inexistência das agora aduzidas vinte e três provas. à espera 
de outras que hão de vir documentando que, por determinação 
expresva de D. João IV e a execução de suas ordens por Salvador 
Correia e Francisco da Fonseca Falcão, instalou-se em 1645 e 11a 
vila de S. Paulo a primeira Casa da Moeda do Brasil. E Casa de ' 
Moeda régia e não oficina regional, é bom recordar. 



As Selvas Brasileiras e a sua 
Proje(áo no Mundo 

Eduardo Barros Prado 

Senhor Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo; Senhores Sócimos e Meus Senhores. 

Contando-se por algumas dezenas, as vêzes que ocupei a tri- 
buna, deveria demonstrar neste momento e local a maior natu- 
ralidade; entretanto, isso não acontece. Por todo o meu corpo 
corre uma indescritível sensação. É a fârça da emoção que em 
verdade me embarga a voz e que neste momento me im,pede de 
proporcionar ao distinto auditório uma palestra literária a altura 
das grandes tradições desta egrégia instituição. 

Nem outra coisa era de esperar: esta é a ocasião maravi- 
lhosa que eu esperei após muitos e saudosos anos para defrontar- 
me com esta gente paulistana que tanto impressiona e cativa os 
corações dos que a visitam. 

Aqui está diante de vós um compatriota que constata orgu- 
lhosamente a presença de sangue bandelrante em suas veias, êsse 
sangue que nas horas heróicas das madrugadas constitucionalis- 
tas de 1932, também foi vertido com fervorosa crdmiração +r ' 

esta terra abençoada. 
Perdoai que venha reavivar em vossa lembrança os nomes de 

queridos parentes perdidos. Perdoai porque desejo render-lhes 
minhas modestas, porém sinceras homenagens. A êsses ciclópi- 
cos heróis deve o Brasil pujantc e ordeiro de hoje todo o'pro- 
gresso que coloca nosso país numa situação privilegiada no seio 
do mundo atual. 

por outro lado, impunha-se a necessidade de que fizesse uma 
referência a revolução constituci~nalista de 9 de julho. É que 
foi em conseqüência dela que a minha vida tomou diferente rumo, 



ao procurar no exílio voluntário e na aventura a resignação pelo 
desfêcho imprevisto da luta. Por  tal  motivo, parti a esmo, n a  
maior ignorância do que seria o meu destino. Assim, fui parar 
à terra dos nossos maiores, os amigos portuguêses ; mas a minha 
peregrinação estava apenas no  princípio, iniciava uma vida, aven- 
tureira e sofrida que se iria completar com a minha presença cheia 
de acidentes no Paraguai, na Abissínia, na Espanha, mais tarde 
no Co~igo  Belga, depois na Africa Portuguêsa e Rodésia, também 
pelos Estados Unidos da América do Norte, visitando posterior- 
mente a lendária fndia; corri toda a América do Sul e visitei a s  
Ilhas Malvinas, e, no ano passado, estive em João Fernandes, fa- 
zendo pesquisas sobre a vida do almirante-pirata Dlracke, para 
umas notas biográficas que estou terminando. 

Minha jornada pela vida tem sido extremamente penosa. 
Devo recordar aqui os contratempos e sacrifícios que sempre vie- 
ram ao meu encontro, impondo-me uma sucessão atribulada de 
desconfortos no que se refere ao nível social em que eu tinha sido 
criado, o que muito concorria para lembrar-me da nossa querida 
terra com saudade. 

Finalmente, depois de muito perambular, fui instalar-me na  
Argentina, onde vivo há 19 anos e onde dedico todos os meus 
momentos de ócio i narração de tudo o que se relaciona com o 
nosso país, e do que vejo pelo mundo em minhas escapadas 
anuais. 

Se é verdade que a ausência da pátria nos enche de nostalgia, 
não é menos certo que existe uma compensação quando se vivi 
além fronteiras, portanto livre de impressões acidentais relativas 
a qua!quer filiação política, pois assim o cidadão pode fazer uma 
idéia mais precisa e mais justa do que é, e do que em realidade 
vale o nosso querido Brasil. 

Eis aí o tema que se me apresenta opoirtuno ao dirigir-vos a 
minha modesta palavra na tarde de hoje, quando o meu coração 
pulsa de alegria por êste agradável reencontro com os paulistas. 

Costaria de dispor de mais tempo, de fluidez de linguagem 
e da erudição que me falta, para poder proporcionar-vos uma con- 
ferência ampla e documentada. Diante dos impedimentos assi- 
nalados nesta despretensiosa e rápida palestra, tentarei relatar- 
vos qual é a impressão que por êsse mundo afora se tem da nossa 
te r ra ;  é evidente que náo vou fazer história do que aconteceu 
após o nosso descobrimento; limitar-me-ei a dizer-vos que onde 
quer que seja. o Brasil é conhecido pela sua exuberância, pelos 
seus encantos paisagísticos e pela sua riqueza. Em qualquer 
ponto da Europa, assim como no extremo Oriente, o pensamento 



de milhares de pessoas se volta para esta parte do Atlântico, onde, 
a despeito de todas as  crises e todas as dificuldades que se apre- 
goam, existem recursos naturais para abrigar populaç0es imensas 
que não conhecem outros recursos para sobreviver e que têm a 
sua esperança posta no ELDORADO que para êles, tão sofridos, 
representa o nosso Brasil. 

Desde logo, o nosso País não é conhecido como poderia ser. 
Sua propaganda é bastante deficiente, o que não impede que se 
reconheça num brasileiro como o grande Santos Diumont, o in- 
ventor indiscutível sôbre o domínio do mais pesado que o a r ;  o 
nome de Osvaldo Cruz, e outros brasileiros que se notabilizaram 
e que são conhecidos e citados com respeito. 

Mas, nesta fase que o mundo atravessa, em que tudo fa- 
diga e preocupa, preferem os estrangeiros inteirar-se de assuntos 
mais amenos e sugestivos. Aí está a razão pela qual se lançam 
na disputa de obras brasileiras relacionadas com o nosso hinter- 
land, razão pela qual venho falar-vos das selvas brasileiras - 
onde eu passei a minha juventude - e depois, com as minhas 
viagens pelo exterior quando constatei a sua projeção pelo 
mundo. 

É claro que, escolhendo êste tema, também satisfaço uma 
incl inaçã~ espontânea do meu subconsciente, uma conseqüência 
talvez de ter  sido em toda a minha vida um caçador disposto e 
apaixonado. 

Devo revelar que para êsse meu entusiasmo pelas selvas 
muito concorreu essa higura varonil e impressionante do General 
Rondon. Lembro-me que em 11 de setembro de 1914, meu av6 
me mostrou êsse ilustre brasileiro na ocasião em que êle voltava 
a Manaus, depois de descobrir o Rio da Dúvida junto com Teo- 
doro Roosevelt e sua comitiva. 

Anos mais tarde, fascinado pelas selvas, eis-me novamente 
na Amazônia, tomando parte na Expedicão de Ser Hamilton 
Kicce, cjue fêz a difícil exploiração do Urariquera, do Mallu, su- 
bindo depois até ao Unitáo e à Cordilheira de RO'RÁYMA. 

Já acostumado a essa classe de atividades, me internei com 
um velho caçador Barbadiano, pela Picada Rondon, a obra mara- 
vilhosa do Gigante da Selva, que com tantos sacrilícios e penú- 
rias completou o seu objetivo. Hoje alguns postos levam, num 
preito de homenagem, o nome das vítimas que sacrificaram a sua 
vida em proveito da civilização, sem esquecer 3 proteção devida 
aos nossos irmãos - os selvícolas. 

Cruzando aquela selva imponente, habitada pelos Nhatnbi- 
cuaras e pelos Bororos, a gente não pode deixar de se sentit' pe- 



queno em face de tanta grandeza. Tudo ali é colossal, os rios, 
as enchentes e até mesmo as tempestades que assolam a zona no 
tempo de verão. 

Agora mesmo volto de lá, onde fui por incumbência que me 
conGou o velho amigo dos fndios, Mariano, como êles tão cari- 
nhosamente o denominam. Voltei à selva depois de longos anos 
de ausência, pois a minha Última expedição foi feita em 1936 com 
Jerry Nolam, um multimilionário de Boston, quando percorre- 
mos a Ilha do Bananal, o Rio das Mortes, o Coluene subindo o 
Aragua,ia e depois o Tocantins, visitando os Araras, os Mundu- 
rucus, os Oregones ou comumente chamados Orelhas de Pau e os 
ferozes Cajabis do Sucunduri, a quem visitei na minha última 
viagem. (Com Jerry, cacei depois na Africa do Sul e no Longo 
Belga, mas êle mesmo confessou que nada se iguala à grandiosi- 
dade do Amazonas e de seus tributários. 

Êsse tom de mitologia e mistério com que muitos escritores 
nacionais e estrangeiros se referiram ao Amazonas - o tão cé- 
lebre INFERNIO VERDE - foi por mim audaciosamente des- 
virtuado quando escrevi o meu penúltimo livro ao que dei o título 
de EU VI O AMAZONAS. . 

Nele nanro com lealdade e sinceridade tudo o que realmente 
vi durante as minhas correrias pelo grande estado e pela densa 
floresta. Rondon, a quem dediquei essa minha obra, me deu sua 
valiosa opinião através de seis páginas que, para mim, são ver- 
dadeira's relíquias. Éle é a verdadeira autoridade no assunto e 
por tal motivo, por que não confessar lealmente que estou orgu- 
lhoso da minha modesta obra? 

Duas edições em alemão, três em espanhol - língua em que 
foi escrito por mim - uma clandestina em francês (coisa que 
soube no Rio durante a minha estádia ali) e que MacMillan de 
N.Y. está preparando para lançar a venda, juntamente com 
a edição portuguêsa que acaba de ser publicada pelo C.N. de 
P.I. em beneficio dos índios aos quais eu doei a referida edição, 
me autorizam a crer que realmente eu fiz algo em favor daquela 
zona tão rica, tão bela e, infelizmente, tão caluniada até pelos nos- 
sos próprios irmãos. 

Falando sobre o homem que mais concorreu para a proteção 
do nosso selvícola e para o conhecimento do vale amazônico e 
suas riquezas, aquêle que viajando a pé, a cavalo, de má, de Iga- 
Até, de lancha e já nos nossos dias em avião, conseguiu catalogar 
243 tribos diferentes, vos direi, Senhores, que é tão conhecida a 
sua obra e o seu realizador no estrangeiro como no próprio Brasil. 



Por ocasião de unia conferência que fiz em Essex, o ano pas- 
sado, no Instituto Histórico e Geográfico, patrocinada por Sir 
Gristofer Gibson, tive a surprêsa c)e ver no palco o retrato do Ge- 
neral Rondon, que seus amigos inglêses tinham coberto de flores. 
Isto me emocionou a tal ponto que quase não pude falar. 

O velho Conde Sforza uma tarde no Estoril, na sua volta da 
América, me perguntou pelo homem que tinha levado a paz não 
sòmente para os selvagens como para os civilizados - se referia 
à questão solucionada por intermédio de Rondon em Letícia, onde 
êle, como chefe da comissão mista, tanto fez em prol da paz dos 
dois países em litígio. 

Quando Hailié Salassié voltou ao trono eu andava por Kenya 
e fui cumcprimentá-10 junto com mais três caçadores amigos, com 
quefn já havia estado ali na rendição d e  Diré-Dauá. O Rei dos 
Reis me mostrou um livro que Tedy Roosevelt lhe tinha obse- 
quiado e que tratava da descoberta do Dúvida, perguntando-me 
então por Rondon. 

Na França onde êle é cavalheiro da Legion d'honneur, sua 
obra é vastamente conhecida através do belo livro "ROiNIX>N 
CHARMEUR D'INDIENS". Uma tarde no terráço do Sche- 
perds Hotel, Lawrence, o autor dos cinco pilares da sabedoria, 
me perguntou pelo amigo dos índios, e caçando no Congo, Martin 
Johnson e Franck Buck se interessaram pelo velho sertanista. 

Há pouco tempo durante uma partida de polo em Hurlin- 
gham na Argentina, Alli Khan veio cumprimentar-me no des- 
canso de um ''Chtrker" e me recomendou abraçar o "Old Chief" 
de  parte de seu pai o velho Agha Khan (se referia ao grande Ser- 
tanista). 

Em Lisboa, visitando a biblioteca nacional encontrei muitas 
publicações feitas por Rondon sobre os trabalhos realizados pela 
Comissão das Linhas Estratégicas e Telegráficas de Mato Gros- 
so. Estavam ali porque Oliveira Júnior - aqui presente- hoje 
secretário particular do General no C.N. P. I., ali os tinha levadi~ 
como presente para a entidade lusitana. 

Senhores, poderia dizer-lhes que o velho mineiro Patinho 
foi grande amigo de Rondon, o Marechal Benavides do Peru seu 
grande admirador, que Avila ~Camacho, presidente do México, em 
um "match" de polo internacional entre argentinos e mexicanos, 
pediu ao Coronel Gacida, az dêsse esporte naquele país, para 
que me levasse à sua presença - queria saber êle também se 



Rondon ainda se internava pela floresta eni visita aos seus amsi- 
gos, os índios. 

Finalmente, uma tarde em Dletroit visitando as  i~lstalaçóes 
da Ford, o filho de Edsel Ford, Frankye, neto do fundador da iri- 
dústria, falando comigo sôbre a grande obra iiuiciada por seu avó 
(hoje Belteãra) no Tapajós, comentou que seria interessante co- 
nhecer a vida de Rondon através de uma obra em que êle nar- 
rasse suas aventuras pela selva. 

Então eu não pude dizer a Frankye que isso seria uma reali- 
dade, pois sòmente anteontem que soube  ela boca do próprio Ge- 
neral, que isso será uma realidade dentro de bem pouco tempo. 
Que exemplo dará à, humanidade êsse homem no dia em que i i r  

confiar a sua alma e o seu coração aberto, em confidências íiiti- 
mas através de páginas onde com toda a certeza emanaram, a 
bondade, o sofrimento, a audácia e o desapêgo à vida para o beirt 
da humanidade. 

E foi êste homem quem, no auge da pacificação r10 índio bra- 
vio, que era continuamente hostilizado pelo "Seringueire" cohi- 
yoso das riquezas que o vale até hoje encerra, apregoou como 
lema, para a conduta dos seus subordinados: 

Enfrentar todos os perigos até ii morte, porém jamais matar 

Êste homem, êste digno ciaadão, bem merece que lhe seja 
conferido, sem favor algum, o prêmio Nobel da Paz, e para quem 
eu peço o valoroso apoio de toda a assistência aqui reunida, pois 
foi êle quem abnegadamente cruzou o sertão ignoto para demons- 
t ra r  à humanidade que o lema de Dlante Alighieri, que era lem- 
brado por todos os que se emhrenhavam na selva, deixou de exis- 
t i r :  LASCIATE OGNI SPERANZA O V011 CHE ENTRATE; 
hoje se pode traduzir sem rnêdo: SÊDE BENVINDlOS TODOS 
QS QUE QUEIRAM TRABALHAR PELO PROGRESSO! E O 
ENGRANDECIMENTO DlO AMAZONAS E DO BRASIL. 

E por último, meus Senhores, depois de tanto ter abusado 
da bondade de todos os presentes, sòmeilte me resta agradecer 
a gentileza que tivestes ao receber o modesto compatriota. 

Se algum dos presentes tiver desejo de interrogar-me sôbre 
as minhas andanqas por êsse mundo de Deus, eu estaria disposto, 
tle inriito bom grado, a contar-lhe todas as atribulaçóes por que 
passei e também as recompensas que, como neste caso, tive a 
grande felicidade de receber. 



Do<umentos sobre as Terias do Jaraguá 

Encaminhados pelo ilustre historiador patrício o Exmo. Sr. 
IVashingtoii Luis Pereira de Sousa. chegaram i Comissão de Re- 
dação da Revista vários documentos que se relacioiiam com i,~ 

terras do Jaraguá. Traziam êles a seguinte indicação: - "Dona 
Fabíola de Araújo Azambuja, por intermédio do Dr. Antônio Ri- 
beiro da Silva, autorizou a publicação dêsses documentos que 
hoje só têm valor histórico,' visto que a Fazenda Jaraguá per- 
tence, hoje, i Fazenda do Estado de S. Paulo, havida de diversos 
trarismitentes desde 183830. H á  referências também em Saint- 
Hilaire na sua viagem por S. Paulo e Santa Catarina e tambétii 
nas Viagens de Kidder, o qual almoçou na Fazenda Jaraguá, entáo 
pertencente a Dona Gertrudes Jordão". 

É com grande prazer que a Comissão de Redação iaz a pre- 
sente publ~caçáo, porque, sendo como são documentos autênticos 
e fidedignos, neles está contida a História. 

Alguns dados de escrituras de terras do Jaraguá 

Escriptura do Sitio do "Peixoto" vendido pela filha e her- 
deira do Dr. Peixoto a Mel. Joaq." da Silveira em 1801. 

Escriptura em que o Fran.co Monteiro de Gouveia ven- 
d e  o Sitio do Jaraguá a D. Luiza Catharina Schibert Horta,  em 
sociedade com o Cap." Ant.0 Maria Quartim - 1806. 

Escriptura de Mel. Joaq." da Silveira vendendo o Sitio do  
"'Peixoto" a Antonio- Maria Quartim em 1808. 



Escriptura em que o Ten.fe C.e1 Antonio Maria Quartirri; 
vende as  partes que tem na Faz.da do Jaraguá, sendo dois Sitios 
anexos pela metade e a 4." parte da Fazda  dita Jaraguá ao Ge- , 
neral Horta - 6 Ag.fo 1810. 

Escriptura em que Jaime da Silva Teles vende ao General 
Horta a 4." parte da Faz.da de Jaraguá e mais terras anexas - 
7 Ag.'" 1810. 

Escriptura em Q.- Fern.do José da Rocha e mulher vendem a 
Fazda  de Jaraguá a Tristão Eclime de Wdval. - 20 Ag.fO 1825. 

Escriptura em Q.- Tristáo Eclime de Wdval vende Jaraguá a. 
D. Gertrudes - 14.Nl0$030 em I I D 'e~.~ 'o  1830. 

Escriptura do Manga16 ( ? )  de José Joacl.ln Ferr.'" ao Dr.. 
Rafael em 13 de Maio de 1861. 

Certidões extrahidas do Inventário de D. Gertrudes e do Dr. 
Rafael e Mulher, de 4.- a ella e a Amaro e Miguel foram partilhados, 
o Jaraguá. 

Outras notas sobre as escrituras 

Tristão a D. Gertrudes 11 Dezembro 1830. 

Comfi.. . . por uma parte com diversos vizinhos divididos por 
vallos por outra com a estrada de Paranahiba, por outra pelo cor- 



rego chamado da Lavrinha até  um lugar chamado Barreiro e por 
outra com o sitio da falecida Francisca Luiza. 

4 de Novembro de 1W1. 

D. Anna Josepha Pereira do Lago a Manuel Joaquim da Sil- 
vaira parte de uma banda com terras do Cap." Francisco Mon- 
teiro de Gouvêa, e da  outra banda com terras do falecido José Pa- 
checo, e tambem com terras de Antonio Pires. 

José Joaquim de Sampaio vende terras no Jaraguá e m  1721 

Digo eu José Joaquim de Sampaio Q.' como procurador bas- 
tante de minha Mai D. Anna José P. do Lago da sua irança 4. lhe 
ficou por falecimento de meu avo Dr. João Sampaio Pxt .  G.' entre 
mais bens Q pr. sua legitima . . . lhe tôcoii um sitio na paragem 
do Jaragua mistico com umas lavras de tirar ouro cujo sitio agora , 
separa . . . . . . das ditas lavras na venda q.' faço só do dito sitio 
ao  Snr. Manoel Joaquim da Silveira p.e preço de duzentos mil reis 
o custo do sitio . . . . . . mais uma Muenda pr. seis mil reis mais uma 
prença de espremer mandioca pr. preço de cinco mil reis mais um 
caixam grande pr. preço de cinco mil reis e tudo faz a quantia de 
duzentos mil reis digo duzentos e dezaceis mil reis e com efeito 
tenho vendido com toda a poce e dominio c. nele tem a dita m." 
Mai e os mais antecessores com a espera de quatro anos a dois 
pagamentos a metade 4.' he cento e oito mil reis daqui a dois 
anos e outra tanta quantia no fim de quatro anos de que o dito 
Dsr. Silveira me paçou credito e desdagora lhe entrego toda .a 
poce e dominio 4.' a dita minha Mai tinha no dito sitio e bens 
e esta lhe valera como escritura . . . lhe paçar novos titulos os 
quais lhe paçarei quando me fizer outro pagamento e por minha 
pessoa e bens me obrigo a fazer-lhe esta venda boa em todo sem- 
pre e por ser verdade lhe pacei esta pr . . . feita e asinada 
Juqueri 28 de Agosto de 1727 
José Joaquim de Sampaio 
Como testemunha que vi fazer e assinar 
Felis de Souza do Prado 
Como testemunha q. esta vi fazer e assinar 
José Francisco de Oliveira 



- - 

Doação de Margarida de Siqueira em 1777 

Digo eu Margarida de Siquaira que é verdade que entre os 
bens que possuo é um sitio na paragem chamada Cachoeira com - - 

as terras pertencentes . . . destas dou e traspasso um pedaço de 
campo a José Vitorino da Silva e sua mulher Ana Maria de Jesus 
as  quais terras principiam da cabeceira do valo que fabricou o 
dito Antonio Bicudo da Silva . . .ndo um capão q.' tem um for- 
migueiro e o dito Capão . . . .ando uns  pes de pita e dos pes de 
pita pela cabeceira de .. . . . . . . . . inte entestar com outro valo 
aue fabricou Antonio Bicudo da Silva cuio valo vai se . . . . . . . . 
. . . . . . e terra da . .. . . . . . de José Antunes Lobo cuja davida 
digo dadiva faço de minha livre vontade sem constrangimento 
de  pessoa alguma e poderá nas ditas terras fechar e lograr por 
si e por seus, herdeiros sem impedimento de pessoa alguma e 
para isso cedo e traspasso todo o dominio que no dito campo e 
por não saber ler e nem escrever pedi e roguei a meu filho Ina- 
cio Rodrigues de Siqueira que este por mim fizesse e como tes- 
temunha se assinasse como assinei com o meu sinal costumado 
que é uma cruz. 
1777 aos 5 de Janeiro do dito ano. 
Cruz e sinal de minha mãe + Margarida de Siqueira 
Como testemunha que este fiz e vi assinar a tudo a Beneplacito 
de minha mãe Ignacio Roiz de Siclueira 

Bento Souza de G m a  

Dorningas Ribeira da Silva vende terras no Bairro Jaraguá 
em 1791 

Digo eu Domingas Ribeira da Silva do destrito de Vila de 
Parnahyba que sou senhora e possuidora de um sitio no Bairro do 
Jaraguá que eu e o defunto meu marido João Francisco Raimun- 
do fizemos em terras que houvemos do defunto Maximiano Pe- 
reira do Prado Lima, cujo sitio e. terras a ele pertencentes da 
mesma forma que as  possuo vendo como com efeito vendido te- 
nho de minha livre vontade a Senhora Gertrudes Maria da Silva 
por preço e quantia dez mil reis que nesta ocasião recebi em 
moeda corrente e por isso cedo e transpasso na pessoa dela toda 
a posse e domínio que no dito sitio e terra tenho como consta 
d a  clareza que passou o dito Maximiano ao defunto meu marido 
e de outra clareza Q.' passou Margarida de Siqueira sogra da 



conipraclora ao dito meu marido cujas clarezas agora lhe entre- 
guei e assim mais lhe entreguei duas que vem e forani unia 
passada por Antonio Bicudo e outra por João Lourenco Prado 
todas pertencentes ao mesmo sitio para ela Gertrudes Maria 
ficar senhora dele por si e por seus herdeiros ascendentes e 
descendentes e as  poder vender ou alienar e poderá tomar 
posse do dito sitio e terras pela melhor iorma que lhe pare- 
cer :  cuja venda faço pela dita quantia de dez mil reis afim 
de pagár as dividas que deixou o dito defunt; meu marido 
e assim me obrigo por minha pessoa obras a fazer-lhe 1)oa 
esta venda e passar-lhe escriptura publica para retificar quando 
me for pedida pagando a compradora a importancia dela e 
por verdade de que assim lhe tenho vendido lhe passo, digo 
pedi e roguei ao  Alferes Manoel de Jesus Costa e Cintra por 
eu não saber escrever que este papel de venda por mim p- 
e como testemunha assinasse e eu me assino com o sinal de 
que uso que é uma cruz estando presentes por testemunhas o 
Snr. José Manoel de Macedo e Manoel de Oliveira de Amorim. 
Sitio de Imbuaçava 20 de Maio de 1791 anos 

Cruz de Domingas + Ribeira da Silva 
Como testemunha que este passei a rogo de D. Domingas 
Ribeira 

Manoel de Jesus Costa e Cintra 

Como test. José Manoel de Aíacedo 
Como test. que vi e assino Manoel de Oliveira de Amorim. 

Digo eu Gertrudes Maria da Silva que de minha livre von- 
tade vendo ao Snr. José Vitorino as partes de um sitio com as 
terras de que consta este papel de venda pelo mesmo preço e 
quantia de dez mil reis que me custou e porque assim a tenhq 
vendido e recebido nesta ocasião a dita quantia desde já cedo 
e traspasso na pessoa do Snr. José Vitorino toda a posse e do- 
minio que tenho no dito sitio e terras para que ele as possa 
gozar por si e seus herdeiros ascendentes e descendentes e poder 
vender e ali.enar obrigando-me a fazer boa esta venda a todo o 
tempo e a passar a escritura publica para retificação a todo tem- 
po que me pedir pagando ele comprador o custo dela e assim 
poderá ele comprador tomar posse judicial ou extra judicial que- 
rendo com a condição de que sempre hei de conservar uma 
porteira fechada que tenho ao pé do sitio dele con~prador com 
cerca 4.' pode ir correndo até  embicar no barranco que serve 
de fecho ao sitio dele dito comprador e ele comprador outra 
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porteira entre o boqueirão do corrego e o dito barranco no cor- 
rer da mesma cerca e que desta forma sempre se anda (? )  con- 
formar (?)  e iia de passar de uma a outras e declaro que as 
mais clarezas Q.' constam deste papel de venda tambem entre- 
guei da mesma forma a ele dito comprador nesta ocasião e 
para todo tempo constar pedi e roguei ao Alferes Manoel de 
Jesus Costa e Cintra que este por mim passasse por eu não sa- 
ber escrever e como testemunha assinasse e eu me assino com o 
sinal de que uso que é uma cruz em presença das testemunhas 
José Manoel de Macedo e Manoel de Oliveira de Amorim 

Sitio de Imbuassava 2 de Junho de 1791 anos. 

Cruz de Gertrudes + Maria da Silva 
Como testemunha que esta passei a rogo da S.'" Gertrudes Ma- 
ria da Silva \ 

,Manoel de J. 'Costa de Amorim 

Como test. José Manoel de Macedo 
Como test. Manoel de Oliveira de Amorim 

Convenho boa a venda feita por minha mulher Gertrudes 
Maria da Silva neste papel e assim dou por bem feita, firme e 
valiosa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rodrigues da Siqueira 

Como testemunha .................... 
Como testemunha .................... 

* * *  

João Laurenço do Prado e sua mulher vendem terras no 
Jaraguá em 1797 

Dizemos nos João Lourenço do Prado e m." m.'' Anna Ger- 
trudes m ~ r . ' ~  no (bairro do Jaragua q.' de nossas Livres vontades 
vendemos de hoje p.a sempre ao 6nr.  J.' Vitorino da Silva mo- 
rador no Bairro a parte q. temos nas terras G.' ficaram da fale- 
sida nossa Maim Maria l a  Asunção, neste d.0 Bairro com as 
bemfeitorias de algumas bananejras, alguns pes de algodam, 

I outros de larangeiras, ananazes e uma casinha d e  parede de mam 
velha coberta de palha; tudo p.' preço e quantia de tres mil, 
trezentos e vinte reis fiados p.' des mezes de cuja q.tia de 
3$320 nos passou cred.0 bem intend.~ q.' na sobre dita qtla entram 
rnil duzentos e vinte reis 4.' paguei do interro da d.a rn." Maim, 



e foi de todo o valor das referidas terras, e assim sedemos e 
trespasamos na pessoa dele d." José Vitorino toda a posse e do- 
minio 6.' temos na p.te das mencionadas terras p." +.' ele as  logre 
e possua como suas G.' sam e ficam sendo de hoje em diante, e 
declaramos <i,' Refazemos esta venda afim de irmos morar em 
outras por composiçam Q. fizemos com ele comprador de em ne- 
nhum tempo morar-mos nas que foram da falesida nossa Maim, 
e por verd.' de todo o referido p.I não sabermos ler nem escre- 
ver pedimos ao  Alfes. M.c* de Souza Costa e Cintra este por 
nos passasse e como  te^.^ a fizesse tambem com as testas M." 
da S." Barbosa e José Pires da S." 4.' eu asino, com o sinal'de 
i.' USO íj.' He uma cruz e por m.a m.er se assina Jo5o Pires Bar- 
bosa Sitio do Jaragua a quinze de Jan.'" de mil setecentos e 
noventa e sete anos 

Crus + de João Lour.co do Prado 

Acino a rogo da vendedora Anna Gertrudes 

João Pires Barboza 
Como Tes.'" e 

Como tes.'" 9.' este passei a rogo dos vendedores 
Manuel de J.s Costa e Cintra 

Como tes.'" 
Manoel da S." Barboza 

Como tes.'" 
José Pires da S." 

Auto de posse do Capitão h t o &  Maria Quartim em 1808 

Ilmo. D.Or Ouvidor e Corregedor 1 3 )  

Diz o capitão Antonio Maria Quartim que ele suplicante 
alcançou a Provisão de Aguas junta e para poder servir-se da 
mesma necessita tornar posse .judicial e que , 
Na forma re- Pede a V.S.a seja servido mandar 
querida I que os officiais competentes dar ( ? )  

O Desembargador ( ? )  Miguel Antonio de Azevedo Veiga 
do dez.go de S. Altezia Real seu dezembargador e corregedor 



nesta cidade e comarca de ,São Paulo com alçada i10 civel e 
crinic da mesma Superintendencia das Lavras e Aguas Mine- 
rais e mais repartições . . . . . . . . . .  etc. 

Mando ao escrivão da Superinteiidencia etc. 

(FOI PASSADO O MANDADO NA FORMA KEQUERIDA 
AOS 13 DE JANEIRO D E  1808) 

Autto de Posse 

Ano do N. de N. S. J. C. de 1808 aos 14 dias do inez de 
Janeiro do clito~;ino, nesta paragem denominaela as Taipas es- 
trada que segue para a vila de Jundiahy e nas cabeceiras do 
ribeirão denominado Cachoeira, onde eu escrivão ao diante no- 
meado adjunto com o atual porteiro dos auditorios Silvestre da 
Silva para o efeito de dar posse judicial do dito ribeirão e suas 
vertentes vertente suplicante Capitão Antonio Maria Quartirri 
. . . . . . . . . . . . . .  em observancia do mandado Retro do Deseiii- 
bargador Miguel Antonio de Azevedo Veign Ouvidor Geral Cor. 
regedor e Superintendente e da Provisão diante estando aliy 
pelo dito Porteiro foi pregoado em alta voz inteligivel dizendo 
por tres vezes =Poce =Poce =Poce que toma 0 Capitão Aii- 
tonio Maria Quartini deste Çorrego denominado Caxoeira, e 
suas vertentes ha quem se oponha? E por não haver pessoa 

. . . . . . . .  alguma que se  apresentasse sem coiitradição a mim 
mança e pacificamente por isso empossada do dito Ribeirão e 

. . . . . . . . . .  suas vertentes como poce Real, actual. corporal e 
. natural cluaii.. a que tem direito de lugar tendo proleridas 

todas as solenidades do Estilo, atravez das aguas passadas por 
repetidas vezes quebrando ramos. E para de tuclo assim cons- 
ta r  lavrei este auto em que assignaram o dito enipossado o por- 
teiro sendo a tudo presentes por testemuiihas o Sargento Mor 
Daniel Pedro Muller e o Capitão Joacluim de Oliveira Alvares 
que tambem assinaram e eu Francisco Mariano Ahreu escrivão 
da intendencia que o escrevi e assino. 

Francisco Mariano Abreu 

Daniel Pedro Muller 

Joaquim de Oliveira Alvares 



Tristão Eclime de Wdval vende a fazenda Jaraguá em 1830 

SEGUXDO TABELLIONATO DA COMARCA D.4 C.4PIT.AL DO 
ESTADO D E  SAO PAULO 

REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

32-A, RU'A ALVARES PENTEADO 

O BACHAREL ANTENOR LIBERATO D E  MACEDO 
SEGUNDO TABELIAO D E  NOTAS INTERINO 

CERTIFICA. a 

pedido verbal de pessoa interessada, que revendo o Archivo. do 
cartorio a seu cargo encontrou no Livro de Notas numero trinta 
e sete à folhas quarenta e quatro a escriptura do theor seguinte: 
- Escriptura de Venda, que fas Tristão Eclime de M'dval a Dona 
Gertrudes Galváo de Oliveira e Lacerda de huma fasenda deno- 
minada Jaragua no Termo desta Cidade, pela quantia de quatorse 
contos de reis, fiado por hum anno, como abaixo se declara. 
Saibão quantos este publico Instrumento de Escriptura de venda 
virem, que sendo no Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de mil oitocentos e trinta, aos onse de Dezemllro do dito 
anno, nesta Imperial Cidade de São Paulo e Casa de morada de 
Dona Gertrudes Gaivão de Oliveira e Lacerda onde fui vindo para 
passar a presente Escriptura, e sendo a mesma ahi presente, e 
assim mais o Vendedor, Tristão Eclime de Wdval, ambos reconhe- 
cidos de mim pelos proprios de que dou fé, ahi pelo Vendedor 
dito Tristão Eclime de Wdval foi dito ~ e r a n t e  as testemunhas ao 
diante nomeadas, e assignadas, que elle era Senhor e possuidor 
de huma Fasenda denombd'a Jaragua, no Termo desta Cidade, 
com Casas de vivenda. terras de Lavouras, C a m ~ o s  de Criar. 
Terrenos Ouriferos, bemfeitorias. Lavouras existentes, e todos 
os utensilios, que alli se acharem; e assim mais trinta e dous 
Escravos, entre Velhos, e Crianqas, Mobilia, Gado vacum, Moar 
e Cavalar, cuja 'Fazenda, e seus pertences possue elle vendedor 
livre e desembargada, pela haver comprado de Fernando Jo- 
sé da Rocha, e sua Mulher dona Maria Joaquina da Conceição, 
como fasia certo pela Escriptura que ao favor desta appresen- 
tou, d e  que dou fé:  e que assim, e da mesma forma que possuia 
vendia, como com effeito vendido tem a Dona Gertrudes Ga1- 
vão de Olliveira e Lacerda pela quantia de quatorse contos de 
reis, fiado por hum anno, pagando ella Compradora as respec- 
tivãs Sizas, a saber: as Terras,  e Casas. por hum conto e du- 
sentos mil reis, trinta e dous Escravos entre velhos e crianças 



por oito contos e oitocentos mil reis. Mobilia, gado Vacum, 
Moar, e Cavalar, por quatro cont,os de reis, que tudo ?'a2 a ref- 
ferida quantia de quatorse co~ltos de reis; o que tudo ella Com- 
pradora havia mandado examinar pelo Tenente C,aetano José 
Gomes Carneiro ; Cuja Escriptura, e mais Titulos antigos da mes- 
ma Fasenda, elle Vendedor ao faser desta entregou a ella Com- 
pradora, bem como huma Relação dos nomes dos ditos Escravos ; 
e na pessoa da mesma cede, e traspassa toda a posse, jus, domi- 
nio e util Senhorio, que na Refferida Fasenda tinha, para que a 
possa lograr por si, e seus herdeiros, vender, e doar como cousa 
sua que fica sendo de h'oje para todo o sempre, pois que elle 
Vendedor fasia esta venda de sua livre vontade, e se obrigava a 
responder por qualquer duvida que sobre a mesma se haja de 
suscitar para o fucturo. E pela Compradora dita Dona Gcrtrudes 
Galvão de Oliveira e Lacerda, foi dito que acceitava a presente 
na forma nella declarada. E de como assim o disserão e outor- 
garão me pedirão lhes lavrasse a presente nesta ru'ota; ao que 
eu Tabelião como pessoa publica, estipulante, e aceitante, lhes 
acceitei suas outorgas em nome de quem mais tocar possa ausen- 
te, e passei a presente' por me ser destribuida e appresentado o 
conhecimento do debito das Sizas, que tudo hé do theor seguinte 
= A Baylão. Escriptura de Veitdia que fas Tristãa E& de 
Wdval a Dona Giertmdes CYalvão de Oliveira e Lacerda de huma 
Fasenda denominada Jaragua do Termo desta Cidade pela quan- 
tia de quatorze Contos de reis fiado por hum anno, a saber: ,As 
terras e 'Casas Dor um conto e dusentos mil reis = trinta e dous 
Escravos entre Velhos e Crianças por oitp contos e oitocentos 
mil reis. Mobiliia, gado vacum, moar e Cavalar, por quatro 
contos de reis pagando a Compradora as Respectivas Sizas. São 
Paulo des de Desembro de mil oitocentos e trinta = Almeida 
= No competente Livro fica lançada a Verba por lembrança do 
pagamento que tem de faser a Illustrissima Senhora Dona Ger- 
trudes Galvão de Moura e Lacerda da ~ r e s e n t e  data a hum anno 
da quantia de quinhentos e secenta mil reis, de que passou Le- 
tra,  a saber: cento e vinte mil reis, siza de um conto e dusentos 
mil reis, preço do Sitio e Terras chamadas do Jaragua, e quatrg- 
centos e ãuarenta mil reis, meia sisa de oito contos e oitocentos 
mil reis preço de Reis trinta e dois Escravos ladinos pertenceii- 
tes ao mesmo sitio, tudo comprado pela dita Senhora Dona Ger- 
trudes Galvão, a Tristão Eclime Wdval, fiado por hum anno, 
conforme ao  Bilhete da Destribuição com data de hoje. São 

3 Paulo, des de Desembro de mil oitocentos e trinta = 01 Escri- 
I v ã o  das Sisas Francisco de Assis e Crus = E sendo-lhes a pre- 



sente por mim lida acceitarão e assignarão com as testemunhas i 

presentes o Tenente Caetano José Gomes Carneiro e Bernardo Jo- 
sé da Annunciação, reconhecidos de mim José Marianno da As- 
sumpção Baylão Tabelião que o escrevy. - Tristão Eclime 
de Wdval. - D. Gertrudes Galvão de Olliveira e Lacerda. - Cae- 
tano José Gomes Carneiro. - Bernardo José da S.a Anunciação. 
- Nada mais se continha em a escriptura aqui transcripta bem 
e fielmente, do que dou fé. São Paulo, aos cinco dias do mies de 
Janeiro de mil novecentos e quatorse. Eu Antenor Liberato de 
Macedo, Tabelhão interino, a conferi, subscrevi e assigno 

Antenor Liberato de Macedo 

Desentranhado dbs autos de Demarcação da fasenda Jaragua, re- 
querido por Theophilo Prado de Azambuja, ficando o translado. 

E dou fé 
S. Paulo 8 de Novembro de 1919 

o Escrivão . . . . . . . 

Levantamento Cronológico 

Distribui.çãO ( ? )  4 Março 1779 I 

1> " 17 Fevereiro 1779 
r> " Je. Luiz da Vsa. (?)  foi fundador em 

16 de abro de 1778 

Antes de 178l o Sitio do Jaraguá foi arrematado pelo Dxr. Mig." 
Carlos Ayres de 1Carv.O a Max."O Per." Marinz (Vide h. da dis- 
trib.fáo (? )  de 1780 Fls 175). 

1787 - L.,6 f .  104 An.to J.e Pinto vende a M.el Luiz Vr.a sitio no 
bairro do Jaragua I 

1789 - L.0 7 f.  40 M." Joaq." de Toledo Piza vende a José Manoel 
de Macedo terras em Itapeva junto) a JaraguA. 

1792 -' Miguel Carloç Ayres de Carv.O vende a Bento Vaz ( ? )  
de Lima sitio no Jaraguá Mirim - vid. L. 9.' f .  38 v. 

1801 - Anacleto Per.a de Macedo vende a Franco Bueno de Aze- 
vedo o Sitio em Jaraguá, vid. L 15 f. 56 v. 

1806 - L. 18 f. 172 v .~ .Fran .~o Mont.'O de Gouveia Cap.' vende á 
Fxma. Snra. D. Luiza Catherina Schibert d'Horta a lavra do Co- 
sopucuhú em S.ta Fé. 



1&37 - L. 20, F .  8 Anto J.e da Franca e Hor ta  vende a Aiitoi~io 
Maria Quartim sitio em Jaraguá. 

1807 - L. 20 f. 8 v. Antoilio José da Franca e Horta  G.al vende 
a Antonio Maria Quartim sitio no Jaraguá. 

181iCl - L. 71 f .  165 - Jaime da S."" Telles vende a 4." pte da 
Faz.da do Jaraguá a o  General An.'O J.e da Franca e Horta  

1825 - L. 31 f .  6 Fernando José da Rocha vende a Tristão Ecli- 
me D'Wdval a Faz.da do Jaraguá. 

1530 - L. 37 f .  44 - Tristão Eclime d'TVdval vende a D. Ger- 
trudes Galvão de Oliveira Lacerda a Faz.da Jaraguá. 

1753 - L. 9 ( ? )  f. 8 v. M.ei de Macedo vende a I3ernardo J.e de 
AIm.cla Penteado terras no bairro de Emboassaba. 

ESCRITURA LAVRADA NO 6.' TABELIÃO - LIVRO 
N.' 561 - fls. 77, E M  2-4-940 

Outorgantes vendedores : 

MANOEL FELRNANDES LOIPES, e sua mulher D.a 
MARIA FERNANDES LOIPES, espanhola ; ANGELO AZURZA, 
solteiro, brasileiro, maior ; DOLORES AZURZA, espanhola, viúva; 
JOANA AZURZA UGARTE, viúva, por si e como representante 
de seus filhos menores de 16 anos: DOLORES UGARTE - MA- 
RIA UGARTE - MANOlEL UGARTE e ANGELO UGARTE; 
RANION UGARTE FILHO. peruano e sua mulher D.a Zuleika 
Amorim, brasileira, tudo conforme alvará do M. Juiz da l.= Vara 
de Orfáos e Ausentes e Procuradoria da Comarca da Capital. 

Outorgada : 

FAZENDA DO ESTADO D E  S 9 0  PAULO, nos termos clc Dec. 
10.877, de 30- 12-39. 

Manoel Ferilandes Lopes e sua miilher D.a Maria Fernandes Lo- 
pes, etc. que eles outorgantes houveram por compras feitas a 
JQSÉ COELHO FERNANDES e sua mulher D I . ~  JO'SEPHINA D E  



SA COELHO, conforme escritura lavrada nas notas do 1.' Tabelião 
da Capital, livro n.' 2kD,  fls. 99, em 11/4/1932 e a LUCRECIA 
ARAUJO RIBEIRO AZAMBUJA. THEOIPHILO CASSI-ANO 
PRADO D E  AZAMBUJA FILHO - RINALDO RIBEIRO D E  
AZAMBUJA - FABIOLA RIBEIRO D E  AZAMBUJA - SY- 
BILLA RIBEIRO D E  AZAMBUJA e BIRENO RIBEIRO D E  
AZAMBUJA, conforme escritura lavrada nas notas do 4.' Tabe- 
lião da Capital, livro n.O 214, fls. 69-v.', em 3-3-1925, transcritas 
na 2.a Circunscrição da Capital, sob n.Os. 14.669 e 26.410, respecti- 
vamente. 

que, sobre referido imovel pesa Únicamente uma hipoteca cons- 
tituida por ANGELO AZURZA a favor de MANO'EL FERNAN- 
DES LOPES, inscrita sob n.' 4.129, no Reg. de Imoveis da 2.a 
Circunscrição, pelo débito de Cr$ 80.OQ0,00 (esta hipoteca foi sal- 
dada e seu respectivo cancelamento acha-se autorizado nesta 
mesma escritura). 

Relação de Documentos apresentados nos Autos 

1) - Escriptura de venda feita por Amaro de Araujo Ribeiro a 
Theophilo Prado de Azambuja. da metade da Fazenda Jaraguá 
em 2 de Janeiro de 1882 - 3.' Tabellião Lvo. N.' 12, Fls. 78 
- Está no Tribunal, Autos de Embargos N.' 1 2 . 4 0  (Fls. dos 
autos N.O 12). 

2 )  - Escriptura de venda feita por Miguel Araujo Ribeiro a 
Theophilo da outra metade da Fazenda Jaraguá em 24 de Julho 
de 1879, no 3.' Tabellião L.' N.' 3 Fls. 25 - está i10 Tribunal, 
autos de E,mbargos N.' 12.400 (Fls. dos Autos n.' 6). 

3) - Escriptura de Ratificação e retificação da venda da metade 
da Fazenda Jaraguá, feita por Miguel de Araujo Ribeiro a Theo- 
philo. 

4) - Data 2 de Janeiro de 1882 - 3.O Tabellião Lv.' 12 Fls. 78 
v. a 79. Está no Tribunal, autos de Embargos N.' 12.40) (fls. 
dos autos N.O 9). 

5) - Registro de terras feito pelo Dr. Raphael Araujo Ribeiro, 
apresentado a 31 de Maio de 1856 - na Freguezia do 6, N.O 206 
- (está no Tribunal. autos de Embargos N.O 12.4.30 (Fls. dos 
autos N.' 131). 



Notas fomeidas pelo Sr. Frederico B. Brotero 

Cartorio do 1.O Ojicio Olfãos, 1&06 - n.1558 

Dinheiro sob hipoteca de metade d30 sitio Jaraguá. Aos 2 de De- 
zembro de 1806 se deu a juros com hipoteca da metade da fa- 
zenda Jaraguá ao Exmo. Sr. Governador Capitão General 
Antonio José de Franca e Hsorta, a quantia de 2.oC@X@. 

Nos autos consta a petição seguinte: 

Diz o Capitão Antonio Mania Quartim que ele Capitão é hoje o 
unico senhor e possuidor da Fazenda denominada Jaraguá que foi 
do Capitão Francisco Monteiro de Gouvêa por compra que fez da 
metade dela ao  dito Gouvêa e de outra metade da Exma. Sra. 11. 
Luiza Catarina Scheibert de Horta, como tudo mostra pelas duas 
escrituras juntas e porque aquela Exma. Sra. D. Luiza tirou do 
cofre dos orfãos 2.- a juros hipotecando a metade da di- 
ta  fazenda de que então era senhora e possuidora, quer o supli- 
cante desonera-la da dita hipoteca obrigando-se por si e por seus 
bens etc. 

Cartorio do 1.O Tabelião livro 17, fls. 3. 1838, consta : 

São Paulo 29 de -4bril de 1808. Vendedores Capitão Antonio Ma- 
ria Quartim e sua mulher Matilde Eyfrosina Quartim. 
Compradores - Antonio José de Franca e Horta e sua mulher D. 
Luiza Catarina Scheibert Horta. 
. . . . . .são senhores e possuidores de um sitio e lavras na paragem 
Jaraguá e outros dois sitios que igualmente possuem pegados ao 
mesmo do Jaraguá com toda a escravatura e gado com terras la- 
vradias da mesma fazenda, com terras lavradias e campos de criar 
de cujos sitios com todos os seus pertences assim declarados, ha- 
viam feito venda da  metade de tudo ao Exmo. Sr. Governador 
Capitão General desta Capitania Antonio José Franca e Horta 
e sua mulher Luiiia Catarina Sheibert Horta, por -70 rs. 

Cartorio do 1.O Oficio de Olfãos, ano de 1809, n. 125%: 

Avaliação do sitio Jaraguá. Para hipoteca emprestimo do T. Cel. 
~ 

Antonio Maria QZiartim no Cofre dos Orfãos. 
Aos 26 de Setembro de 1m foi vindo os avaliadores do Juizo, 
José Ferreira Leite e Manuel José Antunes da Silva e foi 
avaliado : 
"Um sitio chamado Jaraguá a ele pertencente que partem a Leste 
com terra de João Pinto, pelo Este com terras de João de Mou- 



r a  Leite, para o Norte com terras do Tenente Coronel Anas- 
tacio de Freitas Trancoso e para o Sul faz divisa na estrada nova 
de Itu, cuja fazenda ou sitio havia sido d,o Capitão Francisco 
Monteiro de Gouvêa, que tudo havia sido avaliado por 1.400$%0 
e que a metade que hipoteca é de 703$4?N). 

Nota de F .B.B.  - Existiu uma sociedade para exploração do 
ouro, na fazenda Jaraguá, entre o Capitão General Franca e 
Horta e o T. Cel. Quartim. 
A sociedade foi desfeita outorgando o Tenente General poderes 
a um advogado para tratar da dissolução: I 

Cartório do 1.' Oficio Civil, maço 4.1827. Nestes autos encon- 
tra-se a procuração seguinte : 
"Por este nosso Alvará de procuração bastante autorisamos o 
.Sr. Francisco José de Azevedo nosso procurador para que na 
depenkcia da extinção de sociedade que temos da fazenda do 
Jaraguá com o Tenente  coronel Antonio Maria Quartim, pon- 
do-se em hasta publica a mesma fazenda e seus pertences na for- 
ma em que temos encarregado, para eleger advogados e solici- 
tadores que lhe parecer para dizerem e requererem e que fize- 
rem a bem da mesma dependencia, os quais bem como os ditos 
nossos procuradores concedemos para esse efeito todos os nos- 
sos poderes. . . etc., etc. 

São Paulo 23 de junho de 1810 

Ant,onio José de Franca e Horta  
Luiza Catarina Scheibert Horta. 

Parece que houve composição, vendendo o T. Cel. Quartim a 
outra metade a o  mesmo (Capitão General, o qual ficou proprie- 
tario das duas partes, sendo a outra, como vimos, datada de 2 
Abril de 1808. 
Cartório do 1.O Tabelião, livro 18, fls. 2. 
Escritura de venda da metade da Fazenda Jaraguá. 6 de Agosto 
de 1810, tabelião Manuel José Rodrigues Silva (1.'). 
Vendedores o T. Coronel Antonio Maria Quartim e sua mulher 
Matilde Eufrosina Quartim. 
Comprador-(Capitão General Antonio José de Franca e Horta. 
. . . .que eles haviam vendido as  partes que..  . . . em uma fazen- 
da sita no term'o desta cidade na paragem chamada Jaraguá, 
pelo preço e quantia de 3.277$31J0. 



,4 fazenda {oi em hasta publica e arrematacla por D1. Gertrudes. 
S ã o  encontramos documelitos a respeito, que devem constar no. 
seu inventário, mas e~lcontramos prova circunstancial e histó- 
rica de primeira ordem. Duas escrituras de pequenos sitios que 
ela comprou e anexou i fazenda, onde figura como proprieta- 
ria da fazenda e confrontante dos terrenos em venda. 
Cartorio do 1.' tabelião liv. 40, fls. 80, 1M1 
Escritura de venda de terras no Jaraguá (Btiracão) São Paulo 
12 de Junho de 1841. Cartorio do tabelião Francisco Antonio 
Barbosa. 
Vendedores Sargento Mór Joaquim José Gomes e sua mulher 
Ana Joaquina Gomes. 

Con~pradora : Gertrudes Galvão de Oliveira Lacerda. 
'i . . . . . . são senhores e j~osruidores de uma porção de terras 110 
lugar denon~inado Jaraguá e co i~ l ro i~ tando  por um lado coni 
Terras da compradora por outro lado com sitio dos vendedores, 
denominado Buracão. a té  a curva do morro e por outro com a 
estrada que segue para a vila de Itu cujas terras vende por 
3oo$Oo3". 

Escritura de venda de terras no Jaraguá, S5o Paulo I4 de julho 
de 1841 cartorio do 1.' tabelião Corista~itio José dos Santos, 
Liv. 40 fls. 86, 1811. Vendedores. Erancisca Pedrosa, Miguel 
Cintra e sua mulher Kita Dias Oliveira por si e por procuração 
de sua irmã Joaquina Pedrosa. Paulo Nunes, e outros. 

Conipradora D. Gertrudes Gialváo de Oliveira e Lacerda 
" .  . . . . .que são senhores e possuidores de uma porção de terras 
i10 lugar denomiiiado Jaraguá que coi1frunAn c c n ~  Teiias da 
Cumpradora, de Francisco Piiito Nunes, Ana Pedrosa r de Ma- 
nuel Marques, do Major Joacluim Manuel Gomes. cujas terras 
assim confrontadas vendem por 25O@MO.. . . " 
D. Gertrudes faleceu a 1 de fevereiro de 18-18. O inventario foi 
iniciado em 1851 e consta no Cartorio do 1.' Oficio de Orfãos, 
ano 1851, auto 11. 2296 

Inventariante o Barão de Rio Claro. 

Depois de declarar a filiação da inventariada e de seus filhos, 
enumera os bens: - Chacara no Braz - Morro -4zu1, em Li- 
meira (coube a Silvestre J.) - Laranja Azeda, Rio Claro. 
(coube a Amador) - JARAGUA (coube a Rafael de Araujo 
Ribeiro) - 3 casas na Rua de Santa Ifigenia - 2 casas na la- 
deira Santa Iiigenia - 1 casa na Rua Jogo da Bola - 1 casa 



na Rua do Rosario - 2 casas na Rua de S. José; - São Fran- 
cisco - Rua de S. Bento 11. 13 - Tanque do Zunega. 

Avaliação da fazenda Jaraguá - 

CJma fazenda denominada Jaraguá com casa de vivenda. senza- 
las para escravos, casa de moenda, alam~bique, roda dágua com 
pilões para café. Alambique de cobre e cape10 de cobre, todos 
os moveis da casa com as divisas que constam nos titulos exis- 
tentes, todas as  benfeitorias nela existentes. Avaliada por 
9.00m. Coube ao herdeiro Dr. Rafael de Araujo Ribeiro 

Avaliadores : José da Silva Prado; José Antonio de Oliveira 
Simões. 

Inventariante, Amador Lacerda Rodrigues Jordão. 



Documentos do Arquivo da Tórre do Tombo, 
copiados pela Dia. Emilia Félix, por solitita(áo 

do Sr. José Pedro Leite Cordeiro 

É vastíssimo o manancial de documentos ainda inéditos existentes 
no Arquivo da Tôrre do Tombo em Lisboa, Portugal, que dizem res- 
peito ao Brasil e a São Paulo. Apresentamos, aqui, uma série dêles, 
copiados a nosso pedido pela Dra. Emília Félix, funcionária daquele 
arquivo. O nosso pedido se fêz mediante indicações por nós colhidas 
nos vários volumes de "Matrícula dos Moradores da Casa Real" e 
"Portarias do Reino", editados pela direção do Arquivo Nacional da 
Torre do Tombo em várias épocas, e onde foi feito um levantamento 
parcial dos documentos que lá se encontram. 

Trazem as citadas peças referências diretas e indiretas a pessoas 
ou acontecimentos das capitanias do sul da colônia como Rio de Janeiro 
e São Vicente, não deixando de conter alguns dados sobre o Espírito 
Santo, a Bahia e mesmo a província do Paraguai. Na maioria, re- 
latam serviços prestados, concessões de mercês entre as quais hábitos 
das ordens de Cristo ou de Santiago, pensões outorgadas, nomeações 
do clero, bem como títulos de moços da câmara real, de escudeiros e 
cavaleiros fidalgos. São todas peças que julgamos úteis para os pes- 
quisadores do nosso passado. Segue a relação dos assuntos nela con- 
tidos : I I 

SERVIÇOS DE BRÁS SARDINHA. 
SERVIÇOS D E  DIOGO GONÇALVES LAÇO. 

Carta por títulos de comédias vinda da cidade de São Paulo sobre 
o levantamento nas Minas. 

SERVIÇOS D E  DIOGO COELHO D E  ALBUQUERQUE. 
11 " DUARTE CORREIA VASQUEANES. 
11 " DIOGO DOMÊNICO. 
,9 " DIOGO SARAIVA. 



- 
SERVIÇOS E TÍTULO DE FIDALGUIA DE LUIS DE 

BRITO ALMEIDA. 
I , " JOÃO DE PINA COVTINHO. 
> > 

" DIOGO FERNANDES. 
1 9  " ANTONIO PEREIRA DE AZE\7ED0. 
9 2  " MANUEL CORDEIRO. 

TÍTULO DE FIDALGUIA DE JOÃO ROIZ DO PRADO. 
TITULO DE FIDALGUIA DE MANUEL JOÁO MINEIRO 

DE FERRO. 
COMENDA DA ORDEM DE CRISTO PARA JOÃO COR- 

REIA DE S h .  
COMENDA DA ORDEM DE CRISTO PARA DUARTE 

CORREIA VASQUEANES. 
CONCESSAO DO HABITO DE CRISTO PARA MARTIM 

CORREIA DE SA. 
TITULO DE FIDALGUIA DO CIRURGIA0 JOÃO D E  

CAMPOS. 
SERVIÇOS DE ALEXANDRE DE CASTRO. 
SERVIÇOS DE FRANCISCO PINHEIRO DE MORAIS. 
CONCESSÃO DA COMENDA DA ORDEM DE CRISTO A 

SIMÃO ALVES DE LA PENHA DEUS DARÁ. 
MERCÉ A DUARTE CORREIA VASQUEANES. 
CONCESSÃO DA ORDEM DE SANTIAGO A LUIS DE 

FREITAS MATOSO. 
SERVIÇOS DE FRANCISCO DE QUADROS. 
CONCESSAO DA ORDEM DE CRISTO A BERNARDO 

VIEIRA RAVASCO E ENUMERAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS. 
NOMEAÇÃO PARA A VIGARARIA DE ITU. 

9 ,  " A IGREJA DE SÃO PAULO. 
9 ,  9 9  6' > >  " SANTOS. 

CONFIRMAÇAO DE CONEZIA PARA O PADRE LOU- 
RENÇO LEITE PENTEADO. 

Por resolução de sua magestade de 19 de fevz- 
vereiro de 648 em hüa consulta do Conselho 
Ultramarino de 14 de outubro de 647. 

E1 Rey nosso senhor tendo Respeito aos serviços que Braz sar- 
dinha cavaleiro fidalgo de sua caza filho de João Gomes e morador na 
cidade de  São Sebastião do Rio de janeiro fes por esta Coroa interpo- 
ladamente com criados, escravos, e Canoas a sua custa desde o ano de 



-612 athé o prezente em praça de soldado, e de capitão, e cabo de Canoas 
de guerra, achandosse em algüas occazioes della, e outras facções que 
no mar e na terra em tempo dos Capitães mores Affonso de Albuquer- 
que, Rodrigo de Miranda Henrriques, Salvador Correa de Saá, Luis 
Barbalho, e francisco de sottomajor se executarão contra corsarios e 
Piratas que infestavão a Costa em que sempre proçedeo com satisfação, 
afora o mais que obrou em algiias Comissões de que foy emcarregado, 
e na Republica servindo de Juis ordinario na mesma Çidade. H a  por 
bem de lhe fazer merce de vinte mil rs. de pensão em hua das Comen- 
das que se ouveré de pensionar da orde de Santiago para os ter cõ o 
habito della que lhe tem mandado lançar Lixboa 28 de fevereiro rle 
648. 

E1 Rey nosso senhor Ha  por bem de mandar lançar o habito de 
santhiago a Bras Sardinha cavaleiro fidalgo de sua caza e morador na 
çidade de São Sebastião do Rio de Janeiro pera o ter com vinte mil rs. 
de pensão em huma comenda da ordem dos quaes lhe tem feito merce 
de promeça, e manda que pera haver de reçeber o habito se lhe fação 
as provanças e habilitações de sua pessoa na forma dos estatutos c 
definições da mesma ordem. Lixboa em 28 de fevereiro de 648. 

Torre do Tombo - Portarias do Reino 

Liv. 2 - Fls. l l l v .  

E1 Rey noso senhor tendo respeito aos serviços que Diogo gonçal- 
ves Laço natural da cidade do salvador e filho de Pedro Aires de 
Aguirre fes de 25 annos a esta parte no Brasil e neste Reino em praça 
de soldado e de Alferes desde o anno de 629 ate o de 643 achando-se na 
recuperação da Cidade do Salvador os annos de 624 e 25 na resistencia 
que nos de 627 e 38 se fizerão do general Pedro peres acometendo 
aquella praça com alguas naos olandezas e ao Conde de Nazao hindo 
com poder superior sitialla e na obra das fortificasóes della proce- 
dendo em tudo com particular zello e ultimamente despois de deixar 
a fazenda que pesuhia no distrito de Pernambuco por seguir o serviço 
desta coroa vindo o anno pasado de 643 daquellas partes pasar o Alem- 
tejo aonde servio todo o verão de soldado na companhia dos aventurei- 
ros a sua custa e lhe pertençera aução (? )  dos serviços que seu avô 
Diogo Gonçalves Laço fes em praça de capitão por dicurso de 6 annos 
nas minas de S. Viçente até morrer no descubrimento dellas Ha  por bem 
de lhe fazer merce em satisfação de tudo na sucessão da capitania do 
forte de S. felipe de tapagipe na Bahia de todos os santos de que seu 
pay he proprietario para lhe suceder nelle por morte visto não poder 



ter efeito a merce que por Alvara particullar se tinha comsedido ao 
mesmo seu pay para nomear a dita capitania em outro filho por estar 
de prezente em castella com declaração que nos Registos do Alvara 
referido se porão as verbas neceçanas em Alcantra a 3 de Junho de 644. 

Torre do Tombo - Livro das Portarias 

Liv. 1 - Fls. 177v. 

Carta por Títulos de Comedias vinda da Ci- 
dade de S. Paulo sobre o levantamento das 
Minas. 

Carta 28. 

Meu amigo e Senhor. A de V. merce receby da qual fis La =ti- 
macicrn & un papel, por nella ver estava V. merce ja e1 sabio en 
su retiro; e não faz mal, porque isto está cá 10s Encantos de Me- 
t i ~ ~ &  por ser tudo La confusioli de un Retrato, pois tudo são som- 
bras, e aparencias, tramoyas, e enredos, de que se compoem esta 
famoza Comedia, onde entrão todos, e eu por não Ele& a1 ini- 
migo, me tenho tornado La Fiera, e1 Rayo, y la Piedra, na espé- 
rança de que Tras d ti-, tiempo viene, etc. 

V. merce me poem em el empeno de seis horas, para que res- 
ponda à sua carta, dando lhe noticia do estado em que estão estas 
Minas; e eu lhe obedeço, como e1 Negro mgs bien mandado, e lhe 
digo estava isto El Laberinto de Oeta,  e ainda agora Peor está 
que estava; porquanto cada senhor destes esta feito E1 Valiente 
Campusano, por cuidar cada hum, que he El Conde de S x .  Porem 
E1 Mayoras dudoso; e isto he E1 Mayor molnstruo del Mundo; e 
assim tomàra Callar por no reíiir. Mas como V. merce me pro- 
mete com e1 juramento ante Dios, de guardar E1 secreto a vozes, 
direy sem temer, que em mim caya La Dssdicha de la voz; Assim 
não só direy Lo que passa en una Aldea, mas tamhem E1 caso mas 
estraíio. 

Saberá V. merce que quando o Vianna se vio a Un tiempo Rey 
y Vassallo, e com os Paulistas R o m ~  con la amistad, determinou 
introduzir se E1 Principe fingido. Dlisto logo se deu parte ao Rio 

-de  Janeiro do Governador 74. Fernando Martins Mascarenhas, o 
qual vindo a estas Minas, como E1 Principe Prodigioso, assim que 
chegou começarão todos a t ratar  cada uno pera si; e elle vendo 
se en La mayor çonfusion, e conhecendo, que contra e1 cielo no 
valem manos, e que o Viianna o ~ i ã o  receava, porque Manos blan- 



cas no o f b ;  como se retirou, foráo cada uno a su cabéaíia, e 
ficou o Vianna intitulado E1 Principe de 10s montes, dando toda 
a liberdade a seu vassallos, que cada hum he E1 Alcaide de sy 
mismo, porque nelles No ay mas justicia que Ia de1 cielo. E este le- 
vantamento foy para os  do Rio Fuego de mos; e como se deu tanto 
a Liberdade de consaiencia lhe chamavão E1 Hijo de las Batallas, 
sem attenderem, que Ia vida es sueno, entende0 só para sy, que No 
ay vida como Ia h-; sem advertir, que Gustos y disgustos son 
no mas que imagbcion, e que muy facilmente pode o Vianna vir 
a ser Ei Principe Vihno; porque pode. vir a te r  La cayda de un 
Privado, que La misma conciencia acusa. E assim lhe espero, que 
sendo Ei Principe Perseguido, venha a ser E1 Verdugo de sy 
mismo. 

Ja V. merce sabe, que sendo com o Amaral Competidores, y 
amigo, o mandou matar, e deu por desculpa, que para hüa conve- 
niencia, e segurança No ay amigo para amigo, veja V. merce 10 

. que son juizios de1 Cielq que chegou este Amaral a ver se em La 
fuerça lastimosa, e ainda assim dizem-me que se esperava Bien 
pude ser E1 muerto dissimulado, e elle ver se, y tener se por 
xpuerto, e nesta terra terem-no por E1 Calan Fantasma. Agora 
ha poucos dias deu o Vianna licença a huns Paulistas para que se 
retirassem, e na sua escolta mandou huma esquadra para os ma- 
tarem, ou prenderem, e receozo mandou muytos; eu por elles não 
darey nada, porque para elles Pomis bastan si son buencrs. Dleos 
permita, que com esta noticia no Reyno, se Abra e1 ojo, e mande 
E1 Rey E1 Defensor de su agrabio, para que apanhando as  mãos 
este inventor de La cisma de Inglaterra, execute nelle El Gamote 
mas bien dado, ou fazendo lhe o que fez E1 Rey de França àquelle 
Heroe E1 Mariscal de Viron; e logo M a k a  será otro dia, e se 
acabarão Los Trabajos de Tobias, e verão os que o acompanhão, 
10 que vá de ayer a oy; porque em Lances de' Amor, y Fortuna 
são 10s empeiíos de un acaso que La Cala de1 nadar es saber guar- 
dar la ropa. Tenho dado noticia, e para servir a V. Merce Antes 
que todos soy fo Maiíana de Abril y Mayo, etc. 

Amigo, Amante, y Leal 
E1 Capitan Belisario 

Torre do Tombo - Manuscritos da Livraria. 
Liv. 2073 - Fls. 373 



E1 Rey noso senhor tendo respeito a Diogo Coelho de Albuquer- 
que haver servido em Pernan~buco quazi 10 anilos dois delles antes 
das guerras daquella Capitania e o mais despois dellas principiadas 
vindo de socorro da Parahiba por Alferes de liùa Companhia a Per- 
nambuco e achando se nas ocaziões, que na mesma Capitania se ofere- 
qerão particularmente no recontro que despois de entrada do inimigo 
ouve com elle sendo dos primeiros que com as Armas nas inãos o 
obrigarão a retirar para suas fortificasois e da mesma maneira na pe- 
leya dos caynais sahindo della ferido e nos dois socorros da Parahiba 
em que se achou e o inimigo foy retirado ccrm todo o poder que levava 
por mar mostrar tanto vallor que se lhe mandou agraçer (sic) por 
carta e nos recontros das salinas socorros de Itan~araca e bataria que 
antãa se deu ao inimigo na briga da campanha do Rio grande de que 
tão bem sahio ferido mortalmente no ultimo sitio e asalto em que o 
inimigo ocupou a Parahibaie na emvestida e tomada da fortificasam 
do porto Calvo se cinallar pelos quais serviços foy despachado por . 
portaria do secretario gabriel de Almeyda de Vasconcelos de 10 de 
Junho de 638 com trinta mil reis, de pemsam em hùa Comenda da 
ordem de Christo para os ter com o habito della que já recebe0 e eni 
vertude da mesma portaria alem de outras merces que pelos mesmos 
respeitos se lhe fizerão huas e outras com obrigação de tornar ao 
Brazil e despois de respondido pela maneira referida de novo servir 
no Maranhão de capitão de jnfantaria os annos de 643 e 44 e na em- 
trada que os olandezes fizerão na cidade de S. Luiz daquelle estado 
peleyar com resulução ate o vendesem e levarem prezioneiro a Per- 
nambuco e voltando ao Reino pasar o Alemtejo em praça de Capitão 
reformado no 3.0 do Mestre de Campo D. Antonio Ortiz de Mendonça 
em 8 de Junho de ó44 e naquellas fronteiras acudir aos rebates que se 
oferecerão e a socorrer a Aldeya de Santo Aleixo e ultimamente se 
achar na resistencia que em Dezembro do mesmo anno se fes ao 
Marquez de torre ecluso ( ? )  vindo com poder suprior sitiar alvos em 
satisfação de tudo H a  por bem de lhe fazer merce acresentar os trinta 
mil reis, que tinha de promesa de pensão com o habito pelo primeiro 
despacho e sessenta mil reis, e Ihos consigna logo nas rendas dos quin- 
tos de Santo Paulo no Brazil em Lixboa a 13 de fevereiro de 646. 

Torre do Tombo - Portarias do Reino 

Liv. 1.0 - fls. 300v. 

E1 Rey noso senhor tendo respeito aos serviços que Duarte Cor- 
. rea Vasqueanes filho de gonçalo Correa fes a esta Coroa desde o ano 

-de 616 até o de 642 jmterpoladamente nas Capitanias do Rio de Janeiro 



e S. Vicente os primeiros 2 annos de procurador das minas do ouro do 
distrito de Villa de S. Paul10 e de capitão mor e ouvidor da Capitania 
de S. Vicente na auzeiiçia do proprietario descubrindo por meio de sua 
diligençia e despeza de fazenda propria mais minas das que de antes se 
tinha notiçia no mesmo destrito de que resultou mayor utilidade no ren- 
dimento dos quintos que tocão a fazenda real e sendo despois provida 
de capitão de cavallos na cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro e 
emcaregado da çapitapia de hü dos fortes da barra della procedendo 
em hú e outro posto como devia fazendo alguas sahidas ao mar com 
en~barcasõis, e criados a sua custa em ocazião de inimigos na costa 
nos quais ajudou a fazer algiias prezas e servindo ese de Capitão mor 
da mesnia Cidade em lugar do proprietario todo o tempo que lhe subes- 
tetuio proçeder como delle se esperava e da mesma maneira se haver no 
comprimento de suas obrigaçois em quanto serviu de Alcaide mor da- 
quella praça e de Capitão do forte que tinha a cargo com grande clispen- 

* 

dio seu e por falecimento do Capitão mor do Rio de Janeiro Martini 
de saa ficar servindo muito tempo o mesmo cargo com tanta conserva- 
ção e zello do Povo daquella Praça que noutra auzençia que o Capitão 
mor salvador Correa de Saa e Benavides fes lhe deichou tambem en- 
carregado por çer a pesoa que nelle se achava de pauor  comfiança 
e partes que o podia ocupar e finalmente sempre, que se oferece0 ocazião 
do serviço desta Coroa daquella banda asistir com sua fazenda e 
escravos na ddenção da mesma praça H a  por bem de lhe fazer mei-ce 
em satisfação de tudo de promeça de vinte mil reis, de penção em 
húa Comenda das que se ouverem de pensionar da ordeni de christo 
para os ter com o habito della que lhe tem mandado lançar em Lixboa 
a 7 de Abril de 644. 

E1 Rey noso senhor ha por bem de mandar lançar o habito de 
christo a Duarte Correa Vasqueanes para o ter com vinte mil reis de 
peiição em húa comenda da ordem dos quais lhe tem feito merce de 
promessa e manda que para haver de reçeber o habito se lhe fação as 
provanças e habilitaçois de sua peçoa na forma dos estatutos e definiçois 
da mesma ordem em Lixboa a 7 de Abril de 611. 

Por resolução de sua niagestade de 5 de abril de 644 a margem 
de hüa Consulta do Conselho Ultramarino. 

Demais dos despachos com que sua inagestade mandou responder 
a Duarte Correa Vasqueanes filho de gonqalo Correa plavia das merces 
ouve por bem de resolver se lhe diseçe que cornforme ao serviço que 



fizer no Cargo de Proved~r  das minas de S. Vicente de que o tem em- 
carregado se tera respeito a elle e aos mais. 

Leva o titulo fl. 215 

Torre do Tom,bo - Portarias do Reino 

Liv. 1.O Fls. 160 e 160v. 

Por despacho de sua magestade de 27 de 

Agosto de 648. 

E1 Rey nosso senhor tendo Respeito a satisfação com que Diogo 
Domenico desde o anno de 611 a esta parte exerceleo (sic) os officios 
de thezoiireiro e thezoureiro geral do Rendimento da Bulla da Santa 
Cruzada e o trabalho que neiles teve dando sempre boa conta de sy, 
cuja aução pertençe por sentença do juizo das justificações a suas 
filhas Brites de Quintanilha, e Antonia de quintanilha por elle lha 
renunçiar, e assy a aução do serviço que Roque de quintanilha jrmão 
dellas fez na Armada da Costa do anno de 629 com huin criado a sua 
custa; e lhe pertençerem juntamente pela mesma sentença os serviços 
que joão Borges seu thio fez o anno de 615 acompanhando salvador 
C o r r a  de saa quando foy vizitar as Mipas de São Vicente, e despois 
de tomar para o Rio servir nas duas Armadas que) o anno de 61s 
sahirão pdla barra fora, e nas mais das anos seguintes de 619, 620 e 
621 e ultimamente a aução dos serviços porque ~a ther ina  Borges sua 
avoó hera despachada com vinte mil rs. de tença nas obraz pias que 
não logrou por faleçer antes de tirar portaria em breves dias : em sa- 
tisfação de tudo. Há por bem de fazer merce as mesmas Brites e An- , 
tonia de Quintanilha pera cada huma dellas, de hum alvara de pro- 
messa de offiçio da justiça, ou fazenda que caiba na qualidade das pes- 
soaz com auem cazarem, e de vinte mil rs. de tença, a cada húa nas 
obras pias, os quaes começarão a vençer desde vinte sete de Agosto do 
prezente anno em que forão despachadas com elles Lixboa em 9 de 
Setembro de 648. 

Torre do Tombo Portarias do Reino. 

Liv. I1 - Fls. 151v. 



Por resolução de sua magestade de 22 de junho 
de 647 em húa Consulta do Conselho Ultrama- 
rino de 25 de mayo do mesmo ano. 

E1 Rey nosso senhor tendo Respeito aos Serviços de Diogo Sa- 
rayva natural da cidade do Porto e filho de francisco Sarajva feitos 
a ésta Coroa na Capetania do Rio de Janeiro a primeira vez desde o 
anno de 625 até o de 29. e da seaunda desde o anno de 637 athe o de 

v 

43 em praça de soldado, 'de sargento de Alferez, e de Cabo, e nas occa- 
ziões que num e noutro tempo se offereçeráo comprir com sua obriga- / 

ção hindo em Companhia cio general salvador Correa de 'Saá ao sertão 
apaziguar os jndios levantados confinantes com a provincia do Pa- - - 

ragiiay, e despois de ter vindo para o Reino e proçedido como bom 
soldado na Armada aue no anno de 644 fov aas Ilhas tornar com O I 

mesmo general ao ~ r i z i l  no anno seguinte de 645 e voltando ultima- 
mente ac Reino passar o Alentejo e naquellas fronteiras se achar 
emalgiias entradas de Castella, no assalto do forte de Telena e recon- 
tro Que com os jnimigos ouve ao passar do Rio Guadiana: Ha por 
bem d e  lhe fazer merce de ~romesia de vinte mil rs. de ~ e n s ã o  em 
huma das Comendas aue se ouverem de ~ensionar da ordem de 
santhiago para os ter com o habito della que lhe tem mandado lançar. 
Lixboa em 14 de Agosto de 647. 

E1 Rey nosso senhor Ha por bem mandar lançar o habito de 
santhiago a Diogo Sarayva para o ter com vinte mil rs. de pensão 
em huma Comenda da ordem dos quaes lhe tem feito merce de pro- 
messa, de manda que por haver de receber o habito se lhe fação as 
provanças e habilitações de sua pessoa na forma dos estatutos e de- 
finições da mesma ordem. Lixboa em 14 de Agosto de 647. 

Torre do Tombo - Portarias do Reino 

Liv. 2 - Fls. 50 v. 

Luis de Brito de almeyda natural desta Cidade filho de Cons- 
tantino de Almeyda cavalleiro fidalgo que foi da Caza de E1 Rey noç- 
so Senhor havendo respeito aos serviços que rem feito no 3 . O  da 
Armada deste Reino e na Cappitania de S. Visente do Rio de Ja- 
neiro por tempo de doze annos de soldado Cappitam e Thenente de 
huma fortaleza na dita Cappitania a sua custa e haver hido a Cidade 
da Bahia o anno de byxxiiij estando os olandezes nella omde se achou 
nas ocasiões de Guerra, que se offereceráo lhe fas merce de o tomar 



por escudeiro fidalgo e logo acresentado a cavaleyro fidalgo com oito 
sentos e sincoenta rs. de moradia por mes e hum alqueire de seyada 
por dia; e he o foro e moradia que pelo dito seu Pay lhe pertense por 
Alvara de 14 de Julho de 1643. 

Torre do Tombo - Matricula dos Moradores da Casa Real.. 

Liv. V1 - Fls. 6%. 

João de Pina Coutinho natural de Cascais filho de Antonio de 
Pina cavalleiro fidalgo que foy da Caza de E1 Rey noso senhor ha- 
vendo Respeito a ter servido tres annos no Estado do Brazil na Cu- 
pitania de São Visente e haver servido na Villa de Cascais no prezidio 
da gemte de guerra que nella esteve os anos de bjxxxby e by (sic) 
ate by Ry e by Riij se embarcar na Armada da Costa lhe fes merce 
de o tomar por escudeiro fidalgo e logo acresemta 10 a zavaleiro fi- 
dalgo com mil e sen rs. de moradia por mes e hurn alclueire de se- 
vada por dia l-ie o foro e moradia que pello dito seu Pay lhe per- 
tense por Alvara de 9 de Março ,de 1644. 

Torre do Tombc -- Matrícula dos Moradores da Casa Real. 

Liv. V I  - Fls. 78 

Diogo Fernandez natural da Villa da Vitoria Estado do BraziI 
filho de Gaspar Dias da pedra E1 Rey nosso senhor havemdo Respeito 
a ter servido nas guerras do Brazil desde o anno de 627 thé o de 636 
em que passou a este Reyno e se haver achado nesta Cidade o anno de 
1640, o dia que nella foy aclamado por Rey; e semdo provido do 
cargo de Cappitam de jnfantaria passar do Algarve e por ordem do 
Conde de Obidog hir ao Campo de Ourique a conduzir os soldados 
que havião fugido de Crasto.Marim, e haver servido em AIentejo 
alguns annos athé o de 646 - em que foy reformado lhe fas merce 
de o tomar por escudeiro fidalgo com 1040 rs. de moradia por mes 
e juntamente o acresenta logo a cavaleiro fidalgo com 260 rs. mais 
em sua moradia para ter 1300 rs. de moradia por mes de Cavaleiro 
fidalgo e hum alqueire de sevada por dia e são 550 rs. mais alem da 
moradia ordinaria de que lhe fas merce com o dito foro hira a India 
onde se Armará Cavaleiro por alvara de 2 de Março de 1652. Por- 
quanto no Alvara escrito se declara que Diogo fernandez nelle com- 
theudo se ha de Armar cavaleiro este Alvara se registará com de- 



claração que he já armado Cavaleiro per postilla de 8 de Março de 
1652. 

Torie do Tombo - Matrícula dos Moradores da Casa Real. 
Liv. I1 - Fls. 186 v. 

Antonio Pereyra de Azevedo natural da Cidade do Salvador 
Bahia de todos os santos - filho de Manoel de Azevedo negro E1 Rey 
nosso senhor havemdo Respeito aos servisses que tem feito no Estado 
do Brazil e Maranhão lhe fas merce de o tomar por escudeiro fidalgo, 
e logo acresentado a Cavaleiro fidalgo com oitosentos rs. de moradia 
por mes e hum alqueire de sevada por dia são - 50 rs. mais alem 
da moradia ordinaria hira a India, digo hira ao Brazil este anno para 
a merce haver effeito omde se aTmara Cavaleiro por Alvara de 2 de 
Março de 1656. 

Torre do Tombo - Matricula dos Moradores da Casa Real. 
Liv. I1 - Fls. 249 v. 

Manoel Cordeiro natural do Espinhal filho de Gaspar Cordeiro 
tomado por moço de camara com a moradia e cevada ordinaria con- 
dição do numero e da jndia por Alvara de sete de Abril de 1644. 

Torre do Tombo - Matrícula dos Moradores da Casa Real. 
Liv. I - Fls. 22 v. 

João Roiz' do Prado natural do Rio de Janeiro, filho de Feli- 
ciano Roiz tomado por escudeiro e logo acrescentado a Cavaleiro 
c6 sette contos rs. de moradia por mes e hum Alqueire de Cevada 
por dia hira a jndia onde se Armara Cavaleiro por Alvará de 21 
de Março de 1643. 

Torre do Tombo - Matrícula dos Moradores da Casa Real. 
Liv. I - Fls. 155. 

Manoel João Mineiro de Ferro cavaleiro da Casa Real filho de 
Simão João natural da Rascoua termo da villa de avelar E1 Rey nos- 
so senhor auemdo Respeito a ser tomado no dito foro o anno de hjcij 



havemdo Respeito aos serviços que tinha feito nas partes do Brazil 
e tornar a ellas a servir de mineiro das minas de ferro que se des- 
cubrirão na Capitania de são Vicente lhe fas merce de o aqesentar 
do dito foro a cavalleiro fidalgo com sincoenta rs. mais em sua tno- 
radia alem dos sete sento$ rs. mais que tem de Cavalleiro fidalgo e 
hum alqueire de sevada por dia he a moradia ordinaria por Alvara 
de 20 de Novembro de 642. 

Torre do Tombo - Matrícula dos Moradores da Casa ,Real. 
Liv. VI - Fls. 61 v. 

E1 h y  nas0 sen,hor tendo respeito aos particulares serviços 
e mreçimentos de salvador Correa de saa e Benavides fidalgo de sua 
caza feito9 no Brazil desde o ano de 637 ate o de 643 sendo Capitão 
mor e governador do Riosde Janeiro de mais de outras merces com 
que pelos mesmos respeitos lhe mandou responder Ha por bem de 
a fazer a seu filho João 'Corres de Saa de promeça de quarenta mil 
reis de penção em hüa das comendas que se ouveretn de pensionar da 
ordem de christo para os ter com o habito della que lhe tem mandado 
lançar em Lixboa ao primeiro de Abril de 644. 

João Correa de Sá tem titulo no Liv. 3 das Portarias fls. 382. 

El Rey noso senhor ha por bem de mandar lançar o habito de 
Christo a João Correa de saa filho do general Salvador Correa de 
saa e Benavides para o ter com quarenta mil reis de penção em hüa 
comenda da ordem dos quais lhe tem feito merce de promeça e manda 
que para haver de receber o habito se lhe fação as provanças e ha- 
bilitaçois de sua peçoa na forma dos estatutos e definiçois-da mes- 
ma ordem em Lixboa a 22 de Março de 644. 

Nesta forma se paçou outra para seu filho salvador correa de 
saa e outra para seu sobrinho Martim Correa Vasqueanes. 

Leva titulo a fls. 219. 

A margem: S. Magestade fes mierce ao dito João Correa de Sa de 
lhe concignar 20$ de tença no Almoxarifado da Capitania de 
S. Vicente do Brazil por conta dos 40$ de promessa contheudos 
nesta portaria como se vera fls. 363. 



E1 Rey noso senhor tendo respeito aos particulares serviços e 
merecimentos de salvador Correa de saa e Benavides fidalgo de sua 
Caza feitos no Brazil desde o ano de 637 até o de 643 sendo Capitão 
e governador do Rio de Janeiro de mais de outras merces com que 

* pelos mesmos respeitos lhe mandou responder Ha  por bem de lhe 
fazer merce a Martim Correa Vasqueanes seu sobrinho de promeça 
d e  quarenta mil reis, de penção em hüa das Camendas que se ouve- 
rem de pensionar da ordem de christo para os ter como habito della 
que lhe tem muito lançar em Lixboa ao primeiro de Abril de 644. 

Torre do Tombo - Portarias do Reino. 
Liv. I .- Fls. 157 v. 

Martim Correa de Sa 
E1 Rey noso senhor ha por bem de mandar lançar o habito de 

christo a martim Correa de saa fidalgo de sua caza filho do gene- 
ral salvador Correa de Saa e Benavides para o ter a titullo da 
Comenda de S. Salvador da mesma ordem e manda que para haver 
d e  receber o habito se lhe fação as provanças e habilitaçois de sua 
peçoa na forma dos estatutos e definiçois da ordem em Lixboa 
a 9 de Abril de 644. 

Torre do T o m b ~  - Portarias do Reino 
Liv. I - Fls. 161) v. 

E1 Rey noso senhor havendo respeito aos serviços que João de 
Campos surgião fes na Capitania de S. Sebastião do Rio de Janeiro 
por espaço de 5 annos nos rebates que nella se oferecerão de inimi- 
gos curando tambem os doentes que adoeçião na administração das 
minas do sul que estiver50 a cargo de salvador Correa de Saa sem 
ymtereçe algíi e outros doentes e feridos que ce mandavão curar por 
conta da fazenda real por fazer este serviço a esta Coroa e despois 
de vir a este Reino servio com satisfação de surgião do hospital de 
nosa senhora da lus termo desta Cidade 3 anos te se despedirem os 
doentes e oficiais delle e havendo tambem respeito aos serviços 
que lhe pertencem de christovão freire s a i  sogro e de luis freire pay 
d e  seu sogro o qual christováo freire tinha servido em Ceuta 6 meses 
na guerra dos Mouros e se achar na defenção desta cidade de Lixboa 
no ano de 89 em que os ingrezes vier20 aos Muros della e se embarcar 
na  Armada que o memo ano foy buscar hüa nao da India e luis freire 



servir em ceuta com Armas e cava110 2 annos nos rebates de guerra 
que ouve contra os -Mouros sendo Capitão e governador daquella 
praça Lourenço Pires de tavora proçedendo em tudo com satisfação 
Ha  por bem de lhe .fazer merce pellos ditos respeitos de tomar ao 
dito João de Campos por cavalleiro fidalgo de sua caza com a mora- 
dia ordinaria e de hii Alvara de Lembrança para cer provido a pe- 
çoa que cazar com hiia de suas filhas de hu oficio da justica ou 
fazenda em Lixboa a 11 de fevereiro de 1641. 

Torre do Tombo - Portarias do Reino. 
Liv. I - Fls. 6 3  

E1 Rey noso senhor tendo respeito aos serviços de Alexandre 
de Castro natural da villa das Caldas filho de Antonio de Castro com- 
tinuador em praça de soldado de sargento e de Alferes e capitão de 
infantaria por espaço de 5 anos e 10 meses ate junho de 643 nas ca- 
pitanias do Rio de Janeiro e S. Vicente adonde paçou em Companhia 
do Caoitão mor saivador Correa de sá e Benavides no descubrimen- 
to das minas e beneficio dellas e ultimamente se embarcar despois 
com elle pera este Reino e proceder na viagE de hida e volta e 
em tudo o mais que se ofereçeo emquanto esteve no Rio de Janeiro 
com a devida satisfação, Ha  por bem de lhe fazer merce de promeça 
de hüa Companhia de jnfantaria estando vaga ou a primeira que 
vagar na cidade de S. Sebastião do mesmo Rio de Janeiro e não 
estiver provida por sua magestade em Lixboa a 23 de janeiro (1.- 
644. 

Torre clo Tombo - Portarias do Reino. 
Liv. I - Fls. 144 v. 

* * * 

Por resulu~ão de Sua Magestade de 7 de Dezembro de 646 em 
hua consulta do Conselho Ultramarino de 17 de Agosto do mes- 
mo anno. 

E1 Rey nos0 senhor tendo respeito aos serviços de francisco 
I'inheiro de Morais natural de Alemquer e filho de João Valleira de 
morais feitos a esta coroa no dicurso de mais de 10 annos nas partes 
tlo Rrazil e maranhão desde setembro de 635 em que asentou praça 
de soldado nesta corte até março de 45 e pasando no de 636 ao Bra- 
zil para fazer sua obrigação na viagem e nos mais que se lhe ofereçeo 
naquele estado asi no Rio de Janeiro como na capitania da villa de 



Santos, sendo emcarregado de capitão della todo o tempo que a teve 
a sua conta particularmente na ocazião d,e náos inimigas que com 
poder suprior a forão demandar sustentando a sua custa muito tempo 
cantidade de jndios e algùs oficiais de guerra para o que sucedese 
em cazo que fose acometida aquella praça e vindo se despois ao Reino 
tornar segunda ves para o Brazil aribando ao Maranhão ser roubado 
aos olandezes e servir despois com soldo de reformado naquellas 
partes algù tempo Ha  por bem de lhe fazer merce da propriedade da 
Capitania da fortaleza de Itapema da villa de santos no Brazil Lix- 
boa a 15 de Dezembro de 1646. 

Torre do Tombo - Portarias do Reino. 
Liv. 1 - Fls. 391 v. 

E1 Rey noso senhor por conta da promesa de sincoenta mil 
reis de pensam em hua comenda da ordem de christo com que por 
portaria de 21 de Junho de 645 foi servido fazer merce a simão Alves 
de la penha deos dara para as ter com o habito da mesma ordem. Ha 
por bem de lhe consignar vinte e sinco mil reis de renda cada anno nos 
dizimos das capitanias de S. Vicente e S. Paullo do Brazil de que nos 
Registos da promesa referida se porão as verbas neseçarias em Lix- 
.boa a 24 de Janeiro de 646: 

Ver o titulo de Manuel Alvrez Deos dara fls. 260. 

Torre do Tombo - Portarias do Reino. 
Liv. I - Fls. 292v. 

Por resulução de sua magestade de 16 de no- 
vembro de 644 sobre hùa consulta do Conselho 
Ultramarino. - 

E1 Rey noso senhor tendo respeito a que por Alvara de 22 de 
julho do prezente anno que se paçou a Duarte Correa Vasqueanes se 
lhe consedeo que servise no descubrimento das minas de S. Paullo e 
de S. Viçente nas auzensias de salvador Correa de saa e Benavides e 
que ajudando no mesmo deçcubrimento e emtabolamento dellas de 
modo que rendesem quatrosentos mil cruzados livres de todo o custo 
lhe fazia sua magestade merce do cargo de governador do Rio de Ja- 
neiro por seis anos de promesa de hùa comenda de lote de çento e vinte 
mil reis com faculdade de a poder testar em'seu filho e em consideração 
d o  mais, que hora por sua parte se aprezentou Ha por bem que no Al- 



vara referido se ponha hiia apostilla por que se declare que conforme 
ao serviço que for fazendo tera sua magestade respeito para lhe fazer 
merce sem ser necesario chegarem a render as mesmas minas os quatrcr 
cent9s mil cruzados referidos. Lixboa 18 de Novembro de 644. 

Torre do Tombo - Portarias do Reino. 
Liv. I - Fls. 215 

A margem: Esta portaria esta encorporada na Apostilla que em 
virtude della se passou como se verá no L.O 22 da Torre - 
fls. 149. 

E1 Rey noso senhor ha por bem de mandar lançar o habito de S. 
tiago a luis de freitas matozo para o ter com vinte mil reis de pensão em . 
hùa Comenda da ordem dos quais lhe tem feito merce de promesa e 
manda que para haver de reseber o habito se lhe fação as provanças e 
habilitasõis de sua peçoa na forma dos estatutos e definisõis da ordem 
Alcantra 3 de Julho de 646. 

Torre do Tombo - Portarias do Reino. 
Liv. 5 - Fls. 352 v. 

Por despacho de Sua Magestade de 7 de Julho 
de 661 e 16 de janeiro de 662. 

El Rey nosso senhor tendo respeito aos serviços que francisco de 
Quadros despois de despachado pello que obrara com Armaz e ca~al lo 
na fronteira de Mazagáo athe o anno de 61 1 foi continuando na mesma 
praça, e vindo para o Reino ser roubado na viagem pellos françezes e 
lançado na ilha da Madeira donde se embarcou para esta çidade com 
grandes empenhos d-j. despeza que fes pera se vestir, e a hum mouro 
prinçipal que trazia por ordem do governador de Mazagão, como tam- 
bem na mata Lotagé ( ? )  que fes na Ilha, e tornando depois a fazer 
viagem pela barra fora para a Mina em Companhia do governldor 
Marthim Alfonço de Souza se achou no tempo de seu governo em 
alguas occazioes que naquellas partes se offereçerão, afora outras co- 
miçóes de importancia que por elle lhe forão emcarregados, de cujos 

u. 
serviços ficou pertencendo por sentença do juizo das justificações a 
metade da aução a Dona Maria de Quadroz e a outra ametade por 
iguais partes a Dona Brites de Quadros sua jrmãa filhas do mesmo 
francisco de Quadros, pella qual sentença lhes pertençe tambem na 



mesma forma, a aução dos serviços que seu avô Manoel de Quadros 
fes em espaço de mais de 22 anos interpoladamente athe o anno de 585, 
achandossc em muitas ocaziões de peleja que se offereçerão em safim, 
Arzilla, e Mazagão brigando com os Mouros, de mais de alguns im- 
prestimos que fes a fazenda real em tempo de neçessidade; e outrosy 
lhe pertençerem pella sentença referida de justificações os serviços da 
seu thio Diogo de quadros que cavaleiro do habito de santhiago feito 
em Africa e no Brazil ahonde despois passou por Provedor das Minas 
do ouro da Capitania de São Viçente por seis annos; no de 603 con- 
signando se lhe com o mesmo habito sincoenta mil reis e ser 
unido nellas os primeiros quatro annos e sete mezes se lhe não 
pagar ordenado, nem os sincoenta mil reis do habito, tendo de 
ordenado quatroçentos mil reis, de que se lhe ficarão devendo, cen- 
to e oitenta e quatro mil reais, em consideração de tudo e da pobreza em 
que as deixou seu pay sendo molheres nobres. Ha por bem fazer mer- 
ce a cada huma dellas de quarenta mil reis de tença pagos na obra pia, 
cujo vençimento começara a correr desde sete de julho de seizçentos 
sessenta e hum em que forão respondidas. Lixboa 14 de março de 662. 

Torre do Tombo - Portarias do Reino. 
Liv. 4.0 - Fls. 311. 

Por rezolução de Sua Magestade de 30 de 
Janeiro e 30 de Março de 663 em consultas do 
Conselho Ultramarino de 26 de Janeiro e 21 
de fevereiro do proprio ano. 

E1 Rey nosso senhor tendo respeito aos serviços de Bernardo 
Vieira Ravasco fidalgo de sua caza e filho de Christovão Vieira Ravas- 
co feitos no estado do Brazil desde o anno de 638 athe o de 651 em pra- 
ça de soldado Alferez e capitam de jnfantaria e no dicurço de todo este 
tempo se achar na major parte das ocaziões de guerra na Bahia de 
todos os santos se offereçerão, e em particular no sitio que o Conde 
de Nazao poz aquella cidade, nos douz asaltos que lhe deu, e embuscadas 
que se lhe fizerão, em que se assignalou ajudando a matar e prezionar 
muitos holandezes de cujos recontros ficou muito mal ferido na mão 
esquerda de huma Alcanzia ( ?) de fogo, na segunda vez que o jnimigo 
tornou a Bahia a queimar os emgenhos do Reconcavo, obras com vallor 
em sua defença, e na ocazião e m  que o general Seguismundo se1 forti- 
ficcni na ilha de Taparica se lhe oppor com a sua companhia, e o investir 
tam rezolutamente que ocupou as ca-qas de hum emgenho em que se 
queria fazer forte, na Almeirante dos holandezes que dous galiões nossos 
tinhão rendido: Na barra da Baia assistir muito tempo de guarnição 



com a sua companhia e sendo reformado no anno de 651 acompanhar o 
Mestre de Campo Nicolao Aranha a freguesia de Peragazú a defender 
os emgenhos daquelle destricto por os querer queimar o inimigo, e su- 
çedendo entrarerp quatro naos de holanda na barra da Baia se meter 
em húa canoa, e não obstante a grande tempestade que havia hir por 
entre as naos ynimigas acudir a seu posto e companhia com evidente 
risco de sua vida; e tendo Sua Magestade outrosy respeito da parti- 
cular satisfação com que desde o tempo do governo de 
Antonio Teles da, silva athe o prezente servio de secretario 
daquelle estado, sendo notorio o zello e inteligençia com 
que deu expedição aos muitos e graves negocios que correrão 
por suas mãos, e a pontualidade com que acudio as mais obri- 
gações que lhe twcavão em satisfação de tudo e do mais, que por parte 
delle se reprezentoi~; Ha por bem de lhe fazer merce de promeça de 
sincoenta mil reis de pensão em huma das Comendas que se ouverem de 
pensionar da ordem de Christo para os ter com o habito della que lhe 
tem mandado lançar, e de que & sua vida sirva o officio de secretario 
do estado e guerra do ~ r a i i l  que esta exerçitando e assy lhe fas mais 
merce pera elle da Alcaidaria mor da Capitania do Cabo frio; e para 
hum de seus filhos de promeça de officio da justiça, fazenda, ou guerra 
que nelle caiba Lixboa 4 de Abril de 663. 

A Margem: Em virtude desta Portaria se passou carta de officio de 
secretario de Estado do Brazil ao dito Bernardo Vieira Fkxvasco 
e outro sim se passarão Alvara e Carta de promessa de officio, e 
Alcaydaria mor tudo contheudo nesta Portaria como se vera no 
Livro 6 de Chancelaria fls. 111. 

E1 Rey nosso senhor Ha por bem mandar lançar o habito de Christo 
a Bernardo Vieira Kavasço fidalgo de sua caza para o ter com sincoenta 
mil reis de pensão em alguma comenda da ordem, dos quaes lhe tem 
feito merce de promeça, e manda que por haver de reçever o habito se 
lhe fação as provanças e habilitações de sua pesoa na forma dos es- 
tatutos e definições da mesma ordè. Lixboa em 4 de Abril de 663. 

Torre do Tombo - Portarias do Reino. 
Liv. 4 - fls. 433 

Dom João por graça de Deos Rey de Portugal e dos Algarves da- 
quem e dalem Mar em Africa senhor de guine e da comquista Navega- 
qçáo Comercio da Ethiopia Arabia Perçia e da India etc. como gover- 
nador e perpetuo administrador que sou do Mestrado caballaria e or- 
dem de Nosso senhor Jezus Christo ; Faço saber a vos Reverendo Bispo , 



da Capitania do Rio de Janeiro do meu Conçelho que por hora estar 
vaga a vigairaria da Igreja Matris da Villa de Otu da Serra asima 
da Cidade de São Paulo dese Bispado por faleçimento do Padre Philipe 
de Campos vltimo possuidor que delle foi e pella boa informação que 
me destes do Padre Felix Nabor de sua sufiçiençia vida e custuines, 
e nomeação que nelle fizestes na forma da faculdade que pera semelhan- 
tes nomeações vos tenho concedido; Hey por bem e me pras de o 
aprezentar na dita vigairaria como com efeito aprezento e hey por apre- 
zentado que a servira como convem ao serviço de Deos e bem da mesma 
Igreja e das Almas de seos freguezes; e vos emcomendo e -rido que 
nella o confirmeis e lhe passeis vossas Letras de confirmação della na 
forma costumada em que se fará expressa menção de como o con- 
firmaste~ por minha aprezentação para guarda e conservação do direito 
da dita ordem e com a dita vigairaria havera o mantimento seilario 
proes e precalcos que lhe pertençerem de que tirara Alvara de manti- 
mento pello meu Conçelho Ultramarino; e esta se cumprira sendo pas- 
sada pella chancelaria da ordem e se passou por duas vias huma so ha- 
vera effeito; Luis da Silva Ribeiro a fes em Lixboa aos 30 de Abril de 
1714. Luis dé Sousa de Carvalho a fes escrever. E1 Rey. 

Torre do Tombo - Chancelaria da Ordem de Cristo 
Liv. 90 - fls. 148 v. 

Dom phelipe etc. como governador etc. faso saber a vos Reveren- 
do Dom miguel pereira bispo do brasil do meu Comcelho que por ora 
estar vaga a igreja da villa de sam paul10 do destricto da administra- 
ção do Rio de Janeiro que he da dita ordem e pella boa imformação 
que me destes de manuel nunes Clerigo do habito de sam pedro de sua 
suficiencia vida e costumes e ter as partes neceçarias para a bem servir 
hei por bem e me pras de nella o apresentar como com efeito apresento 
E hey por apresentado que a servira como cumpre ao serviso de deus e 
bem das almas dos freigueses della. E vos emcomendo e mando que 
nella o confirmeis e lhe passeis vossas letras de Comfirmação della na 
forma costumada nas quais se fará expressa E declarada menção de 
como o comfirmastes a minha apresentação para guarda e conservação 
dg, direito da dita ordem e com a dita igreja haverá o mantimento a ella 
ordenado E os prois e precalcos que lhe direitamente pertencerem e 
ella se cumprira sendo passada pella Chancelaria da dita ordem dada 
em lixboa aos 23 de agosto de 629 Manuel pereira de Castro a fes. 

Torre do Tombo - Chancelaria da Ordem de Cristo 
L. 26 - fls. 205. 



Dom phellippe per graça de deos Rey de portugal e dos algarves 
daquem e dalem mar em africa senhor de guine e da conquista nave- 
guação comercio, de ethiopia arabia perçia e da India, etc como guover- 
nador e perpetuo administrador que sou do mestrado Cavalaria g ordem 
dgpnosso senhor Jesus christo faço saber a vos Lourenço de men- 
donça administrador de Jurisdição eclesiastica do Rio de Janeiro 
que tendo consideração a o  impidimento que manuel soares lagarto 
vigario da igreja da viilla de santos das Capitanias do sul dessa 
administração tem pera não poder servir a dita igreja como cum- 
pre ao serviço de deos e meu e bem das almas dos freguezes 
della e vista a nomeação e boa jnformação que me destes de 
fernão Roiz de Cordova clerigo do abito de sam pedro de 
sua sufiçiençia vida e custums ; Ey por . m  e me praz de o aprezentar 
por coadjutor e futuro susseçor da dita jgreja que a servirá como cum- 
pre Ao serviçp de deos e bem das almas dos freigiiezes della e vos en- 
comendo e mando que nella o Confirmeis e lhe faseis vossas Letras de 
confirmação, della na forma custumada nas quais se fará expreça e 
declarada menção de como confirmastes a minha aprezentação pera 
guarda e conservação do dereito da mesma ordem e cõ a dita jgreja 
averá o mantimento a ella ordenado e os proes e percalsos que direita- 
mente lhe pertencerem e esta se cumprira sendo pasada pella chance- 
laria da ordem Balthezar gomes a fes em Lixboa aos vinte e quatro 
de abril de mil e seiscentos e trinta e seis annos: manoel pereira de 
Çastro a fis escrever. 

e1 Rey 

Torre do Tombo - Portarias do Reino. 
Liv. 28 - fls. 300 

Dom Pedro etc. como governador etc. Faço saber a vós João Pi- 
menta de Carvalho Deão da Sé do Rio de Janeiro e Governador do 
Bispado delle, com vossa auzencia ao Cabbido sé vacante que por hora 
estar vaga a igreja de S. Paulo, sita na vila de S. Paulo que he desse 
Bispado por falecimento do padre Pedro Gomes Albernás ultimo, e 
imediato possqidor que dela foi; e pella boa informacão que tenho do 
padre Bento Corvello Maciel clerigo do habito de S. Pedro de sua su- 
ficiencia, vida, e custumes. Hey por bem, e me praz de nella o aprezen- 
tar como com efeito aprezento, e hei por aprezentado que o servirá- 
como conve ao serviço de Deos e bem da mesmo igreja, e das almas de 
seus freguezes, e vos encomendo e mando que nella o confirmeis, e lhe 
passeis vossas letras de confirmação della na forma custumada em 



que se fará expressa menção de como o confirmastes por minha apre- 
zentação para goarda, e conservação do direito da dita ordem, e com a 
dita igreja haverá o mantimento, salario, proes e precalços que lhe 
pertencerem e esta se cumprirá sendo passada pella chancelaria da  
ordem. 

Manoel Guedes da Costa a fes em Lixboa a 5 de Abril de 1696. 
Antonio de Souza de Carvalho a fes escrever. E1 Rey. Apostilla - Ha- 
vendo respeito ao que se me reprezentou por parte do Padre Bento 
Corvello Maciel existir no governo do Bispado do Rio de Janeird o 
Deão João Pimenta de Carvalho para o collar na Igreja de S. Paul@ 
sita na Vila de S. Paulo em que o tenho aprezentado pela carta atras 
escrita. Hey por bem, e mando ao Padre Thome de Freitas Vigario 
da jgreja da Candelaria que esta servindo de Governador do Bispado 
ou a quem o mesmo cargo servir colle na dita jgreja ao dito Padre 
Bento Corvello Maciel contheudo na carta atras na conformidade della ; 
e esta apostilla se cumpra e goarde como nella se conthem sendo passada 
pela chancelaria da ordem. Manoel Gúedes da Costa a fes eni 
lixboa aos 12 de janeiro de 697. Antonio de Sousa de Carvalho a 
fes escrever. E1 Rey. 

Torre do Tombo - Chancelaria da Ordeni de Cristo 

Liv. 60 - Fls. 150 v. 

Dom João etc. como governador etc. Faço saber a vos Reverencio 
Bispo do Bispado de São Paullo do meu conselho, que por alvara de 
seis de Mayo de mil setecentos e quarenta e seis Fui servido Erigir 
de novo Cathedral nesse bispado e criar nella dec Conezias e vos con- 
cedi tambem faculdade para que nesta primeira Erecção as pudesse 
nomiar e instituhir logo canonicamente aos que por nós forem nomea- . 

+ dos sem embargo de não estarem comfirmadar por mim as nomia- 
çóes, e por me reprezentar o Padre Lourenço Leite Penteado Presbi- 
ter0 do habito de São Pedro estar por vos nomeado instituido e colla- 
do em huma conezia dessa nova Sé na forma da faculdade que para 
o dito efeito vos concedi: Hey por bem e me praz de o aprezentar 
na dita conezia como com efeito o aprezento e l-iey por aprezentado 
que o servirá como cumpre ao serviço de Deus e heili da mesma Sé, 
e vos encomendo que nella o comfirmeis e lhe passeis vos- 
sas letras de comfirmação na forma custumada em que se fará 
expreça menção de como nella o comfirmardes por esta minha apre- . 
zentagão para guarda e conservagão do direito da mesma ordem, e com a 
dita conezia havera o mantimento, salario, proes e precalssos que lhe 



pertencerem de que tirará alvará de mantimento pello meu Conselho 
Ultramarino, e esta se cumprira sendo passada pella chancelaria da c,r- 
dem e se passou por duas vias que so huma havera efeito. Lixboa 9 cle 
Julho de 1798. 

A Raynha 

Torre do Tombo - Chanc. Antigas da Ordem de Cristo 

Liv. 265 - Fls. 164 



Documentos sôbre São Paulo, copiados em Por- 
tugal pelo Sr. Allredo Mendes de Gouveia, por 

solicita(ão do Sr. José Pedro Leite Cordeiro 

- Sôbre não se conceder licença a Francisco do Amara1 para pas- 
sar a vila do Parati. 
- Relação das igrejas coladas, das que necessitam tornar-se 

coladas, seus rendimentos, distâncias e fregueses. 
- Perdão aos moradores de São Paulo envolvidos em questões 

com os jesuítas. 
- Sôbre sentença do Ouvidor João Velho de Azevedo dada na 

Capitania de São Vicente e na vila de São Paulo. 
- Sôbre petição de Antônio Raposo da Silveira. 
- Mercês a serem concedidas a Salvador Correia de Sá e 

Benevides. 
- Carta de protesto de Salvador Correia de Sá e Benevides, 

abordando, entre outros assuntos, as minas de São Paulo. 
- Sôbre o descaminho dos dinheiros da Santa Casa de Mi- 

sericordia de São Paulo. 
- Petição de André Furtado de Mendonça reclamando contra sua 

prisão. 
- Petição e serviços do cirurgião Manuel Pais Cordeiro. 
- Sôbre os festejosdas onze mil virgens em São Paulo. 
- IDEM em Guaratinguetá. 
- Sôbre João Raposo Bocarro. 
- Sôbre Diogo Martins Madeira e avaliação de sua naii N. Sra. 

da Candelaria. 
- IDEM. 



S.' Se não conceder L,icença a Fran.co de 
Amaral p.a passar ao  Brazil e cazo C a con- 
siga que não seja numqua p.* Parati. 

Nesta corte se tem espalhado hua noticia de (1. Francisco de 
Amaral pertende passar p." a Capitania do Rio de Janr:. e íj se 
tem preparado p." este effeito, comprando nella escravos valentes 
e facinerozos de fi justam.fe se  pode entender que serão 'para exe- 
cutarem os maleficios e mortes aue hé costumado a mandar fazer 
como hé muy constante se fizerão por sua ordem em m.tas ocazióes 
sendo por este re~p.~O reputado por hü grande regullo, e muy pro- 
vavel q agora intente obrar o mesmo en  vingansa do 4 lhe há suce- 
dido na siia prizão, ,e dos q. prezumir concorrerão p." a morte do 
seu Primo o Pe. Claudio Gurgel de Amaral e ajudarão a deligencia 
da prizão de seu sobrinho Jozeph Gurgel de Amaral, e dos 4 tes- 
temunhacem contra elle e o d." seu sobrinho, e com este corpo de 
gente leva e com os m.tos escravos da mesma qualidade q conserva 
em Parati e reconcavo da Cidade do Rio de Janeiro cheyos todos 
de tirania p Ihe infundi0 seu Senhor; indo p.a Parati  (como se tem 
por certo será a sua assistencia poderá daquelle destricto que fica 
em distancia sem fi se perseba os agressores são mandar castigar 

* aos i julgar lhe forão menos affectos a seos par.te e que será de 
hua  grande perturbação e desasocego aquelles povos, ocazionando 
hua grande inquietação nelles; e porq se persuade este c0ns.O que 
elle não hirá sem permição de V. Mag.de por V. Mag.de o mandar 
deter nesta corte na concideração do 4 a V. Mag.de se fes p r e ~ . ~  
do grande prejuizo t j  podia cauzar naquellas terras a sua habitação 
nesta concideração movido o mesmo concelho do bem publico e do 
real serviço de V. Mag.de e pax de seos vaçallos. 
' 

Pareceo reprez.'"' a V. Mag.de com toda a sumição de vida que' 
será m.tO convte que se lhe não permita que passe p." o Brazil, e 
cazo ,p a piadade de V. Mag.de se mova a conceder-lhe L,icença íj de 
nenhuma manr. a seja p.a Parati, porque a experiencia tem mos- 
trado o que executou a sua malevolencia na dita villa sendo serto 
que nella não poderá haver coação p." se punirem os seos delictos 
por ser m.to poderozo nella e ainda a Just." o não  poder castigar fa- 
cilmente de elle não tenha not." e neste caso Q se lhe deve por 
a clauzula de q será obrigado a viver na Cidade da B." e Q não 
poderá numqua sair della, com cominação de que fazendo o 
c0ntr.O será degradado p." Benguella, pori.  na d.a praça se poderão 
melhor averiguar a s  acções da sua vida, tendo o Governador 
e mais ministros fi ali rezidem, todo o cuidado de inquirir do 
seu procedimento e excessos porp. não serão tão fáceis de ocultar 
como -em outra P . ~ ~ . ,  onde o temor dos homès se não atreva 



a declarar a s  suas insolencias. L i ~ b . ~  occ.al 14 de Dez.r0 de 1718 
- Telles - costa - Abreu - AzdO - silva - Souza - varges. 

Resolução Régia: Fico entendendo o P o ConsO me reprez.'" 
e o terei prez.fe cazo que Fran.co de Amara1 pertenda tornar p." 
,o BI. Lx.a occ.al 23 de de.ro de 1718 - Rey. 
(Arquivo HJstórico Ultramarino de Lisboa - Gdice  21 - f.a 288) 

Rellação das Igrejas Coladas, e as q neces- 
sitão de o ser, Seus rendimentos pouco 
mais ou menos, as distancias 4 comprehen- 
dem, o n.O de Freguezes. 

l.a - A Freguezia da Villa de São Sebastião tem o Parocho 
d e  ordenado sincoenta mil reis, 4 com o mais q a Igreja rende 
passa ao todo de trezentos mil reis: tem de distancia pella ma- 
rinha quatro Legoas, e sette por terra: não pode ser dividida, 
nem se paga conhecença: tem dnas mil pessoas de Confição, e 
communhão. 

2.= - A Freguezia da Villa de São Vicente tem o Parocho 
de ordenado Cem mil reis, e ao todo passa de trezentos mil reiz 
tem quatro mil pessoas, comprehende sette Legoas de distancia 
não se pagão conhecenças, nem necessita de ser dividida. 

3.a - A F~eguezia da Villa de Santos tem de ordenado sin- 
coenta mil reis, e com o pé de Altar rende huns annos por outros 
Sette centos mil reis, e tem havido m.tos; q passa de hú conto: 
necessita m.fo de ser devidida fazendose nova Freguesia no 
sitio da Bertioga distante desta Praça sinco Legoas pello Ryo, 
cujo destricto tem m.tO"oradores e chamão por Parocho: com- 
prehende esta Matriz p? a parte do Nascente doze legoas, e p.a 
o Sul huma; tem mais de quatro mil pessoas de confição, e Co; 
munhão ; não se paga conhecença. 

4.a - A Freguezia de Nossa Senhora da Conceição de Ita- 
nhaem tem Sincoenta mil reis de ordenado, rende mais de trezen- 
tos mil reis; tem dez Legoas de distancia, não pode ser dividida, 
tem mil pessoas de confiição, e comurihão ; não se paga conihecença. 

- A Freguezia das Neves da villa de Igoape tem sincoen- 
ta  mil reis de ordenado, e rende ao Parocho mais de quinhentos 
mil reis em rezão das m.ta missas de grande esmola, c, se man- 
dão dizer ao senhor Jesus; hé Freguezia m.to grande pella dis- 



tancia, porQ. comprehende mais de quarenta L.egoas: era m.I9 
percizo devidir-se, mas cuydo não haver comodidade; tem mil, 
e quinlientas pessoas de confição e comunhão. não se paga co- 
nhesença. 

6.a - A Freguezia de São João Baptista da vila de Cananea 
tem sincoenta mil reis de congrua, rende mais de trezentos miI 
reiz ao todo, não perciza ser devidida, tem dez legoas de distancia, 
e perto de novecentas pessoas de confição, e Comunhão, como 
he colada não paga conhecença 

7.a - A Freguezia de Nossa Senhora do Rozario da Vilia 
de Parnagoá tem de congrua duzentos mil reis, a terra he mayor 
que Santos, comprehende dezoito Legoas de distancia, e disseme 
o vigário, Q passava de lhe render seiscentos mil reis, pello c. 
julgo hu anno por outro render dous mil çruzados: tem tres 
mil e trezentas pessoas pouco mais ou menos de confiç- ao e co- 
munhão; não se paga conhecença nem me parece se pode devidir. 

- A Freguezia de Nossa Senhora da Luz da Villa de ' 

Curiytyba tem de ordenado cento, e sincoenta mil reis;  rende 
hú anno Dor outro mais de S&teceiitos mil reis:  tem cento. e 
vinte legoas de distancia, trez mil, e oitocentas pessoas de con- 
fição, e Chmunhão, pagase oitenta reis de conhecença. Como 
por ordem do meu General Gomes Freyre de Andrade fuy ao 
Certão de Tahagy, tive ocasião de chegar ao fim desta Fregue- 
zia, e ver todo o seu destricto, sey Q o Reverendo Bispo iiifor- 
mou a vossa Magestade Q. em São Jozé se podia fazer outra Fre- 
guezia sem dizer a distancia Q hâ desta ermida a villa q. he sÔ 
de meyo dia, e não tem o inconveniente de tal Ryo, que não he 
nada como eu v)-. Devidir-se húa freguezia com cento e vinte 
Legoas de distancia, e mais. ficando as Igrejas em quatro Le- 
goas húa da outra, he a mesma deiiculdade. E m  toda esta dis- 
tancia de caminho hâ duas Ermidas, húa em dezoito legoas da 
dita villa, q. he Capella dos Relligiosos do Carmo do Ryo de 
Janeyro, e tem dous Relligiozos. da invocação de Nossa Senlio- 
ra da Conceicão de Tamandua:  outra que fica em distancia desta 
couza de vinte e sinco Legoas junto do Ryo Pitangiii. que hé dos 
padres da Companhia onde tem hú Relligiozo. e em qualquer 
destas partes se pode fazer Freguezia e se fossem duas, mais 
prontamente se acudiria com os Sacramentos. 

9.a - A Freguezia de Nossa Senhora da Candellaria da villa 
de YtCi tem de Congrua Sincoeiita mil reis, e rende cada anno 
mais de seiscentos mil reis: tem mais de tres mil pessoas de 
confi<ão, e Cómunhão, e comprehende seis Legoas em red0nd.o. 



Deve çer devidjda no lugar chamado Ytupueu onde há húa ca- 
pella de Nossa Senhora da Concei~ão, q. dista tres Legoas, e 
tem perto de oitocentas pessoas. 

10." - A Freguezia de Santa Anna da vila de Parna- 
hiba tem Sincoenta mil reis de congrua, Q. com o pê de Altar fa- 
rá  quatrocentos mil reis, tem seis legoas de circuito, e mi!. e Set- 
tecentas pessoas de coniição e Cómunhão; não perciza ser d e -  
vidida, neni tem conhecenças. 

ll.a - A Freguezia de Santa Anna da vila de Moigy das 
Cruzes tem de Congrua cem mil reis e rende mais de seiscentos 
mil reis; tem nove Legoas de distancia, não perciza ser devidida; 
terli duas mil. e trezentas pessoas de confição, e Cómunhão, não 
pagão conhecenças. 

12.a - A Freguezia de São Francisco das Chagas da vills 
de Taubatê tem sincoenta mil reis de ordenado, rende m.tO mais 
de seiscent'os mil reis:  tem nove Legoas de distancia, não ne- 
cessita ser dividida. Tem três  mil, e quinhentas pessoas de con- 
fição, e Cbmunhão, não se paga conhecenqa. 

Relbção das Igrejas que não São coladas, 
e das que o devem ser. 

- A Freguezia da Exaltação da Cruz da villa de vbatuba, 
tem oito Legoas de distancia, setecentas pessoas. renderâ híi 
anno por outro trezentos mil reis;  não perciza ser colada. tem de 
conhecença cento, e sessenta reis por cada pessoa. 

2.a - A Freguezia de Nossa Senhora do Pilar da Gracioza 
tem dez legoas de distancia, tem de conhecença cento e quarenta 
reis; tem novecentas e tantas pessoas de conficão, e Cómunhão ; 
não necessita de ser devidida; renderâ hú anno por outro tre- 
zentos mil reis. 

3.a - A Freguezia de Nossa Senhora da Ponte da villa de 
Sorocaba tem dezoito legoas na mayor distancia, e mais de t res  
mil, e duzentas pessoas de confição. e cómunhão; pagão de conhe- 
cença oitenta reis, rende mais de cluatrocentos mil reis:  deve ser 
colada. 

4.a - A Freguezia de Nossa Senhora Ma? dos homens de 
Araritaguaba tem sette Legoas de distancia; tem mil, e seiscen- 
tas  pessoas de confição, e Cómunhão : dão ao Parocho cem reis de 
conhesença: passa de render trezentos mil reis: tem húa Igreja 



nova m.tO excelente, e sò lhe faltão alguns ornamentos; tambem 
hé das que podem ser coladas. 

- 4 Freguezia de Nossa Senhora do Desterro da villa de 
Jundiahy tem dezoito Legoas de distancia: tem mil e duzentas 
pessoas de Confição e Cómunhão ; pagão cem reis de conhecença : 
he das boas Igrejas do Bispado ; deve ser colada. porq. rende mais 
de seiscentos mil reis. 

6.a - -4 Freguezia de Nossa Senhora da Conceição de Moi- 
gyguaçu tem de distancia mais de secenta legoas; tem mil, e 
seiscentos moradores, he Igreja de grande rendimento, e me di- 
zem, p hú anno por outro rende dous mil cruzados, e mais: tem o 
Parocho de conhecença trezentos e vinte reis, quando vay dezo- 
brigar pella Freguezia, seiscentos e quarenta de cada pessoa: 
perciza m.fo de ser colado. No anno de 1752 Se separou desta a i. 
se segue. 

7.a - A Freguezia de São José de Moigymirim,'~. terâ mil 
pessoas de confição, e Cómunhão, e tendo de conhecença SÔ cem 
reis já hoje rende seis centos mil relis, e pellos annos 4 vierem 
ha de ser da mesma qualidade 4. a de que foy separada: deve ser 
colada. 

8.a - A Freguezia de Nossa Senhora da Penha de Arasari- 
guama distante de São Paulo doze 1 goas, tem mil pessoas de 
confiqão, e Cómunhão: dão cem reis A conhecenqa, e tem de dis- 
tancia Sinco Legoas: rende mais de trezentos mil reiz. 

9.a - A Freguezia de São João de Atibaya, tem oito Legoas 
de destricto; tem mais de t res  mil pessoas de confição, e Cbmu- 
nhão;  pagão'oitenta reis de conhecença: rende em cada hú anno 
mais de seiscentos mil reis; pode ser devidida, e não se separando 
deve ser colada. 

10.a - A Freguezia de Nossa Senhora do Desterro de Ju- 
query tem duas Legoas de destricto, terâ seiscentas pessoas, 
pagão de conhecença oitenta reis, renderâ thê trezentos mil reis;  
nem deve ser colada, nem devidida. 

l l .a - A Freguezia de Nossa Senhora de Nazarê he pouco 
mais ou menos 4. a que fica dita tanto em freguezes, como em 
rendimento, não deve ser devidida, nem colada. 

- A Freguezia de Nossa Senhora da Conceição de &a- 
rulhos comprehende sette Legoas, tem mil, e seiscentos morado- 
res, pagão cem reis de conhecença, rende mais de quatrocentos mil 
reis. 

13.a - A Freguezia de Santo Amaro, 4. dista da Cidade de 
650 Paulo trez legoas, tem mil e trezentas pessoas de confição, e 



communháo, pagão oitenta reis ' de conhecença, tem seis Legoas 
d e  distancia, ha de render quinhentos mil reis; pode ser colada. 

14.a - A Freguezia de Nossa Senhora de Monserrate da 
Cutia tem mil, e oitocentas pessoas de Confição, e Cómunhão, 
pagão cem reis de conhecença, renderâ mais de quatrocentos mil 
reis. 

15.a - A Freguezia de Nossa Senhora da Conceição da villa 
d e  Jacarehy tem tres Legoas de destricto, e duas mil pessoas de 
confição. e cómunhão, pagão de conhecença oitenta reis, rende 
trezentos mil reis. 

16.a - A Freguezia de Nossa Senhora do Bomsusesso da 
villa de Pindamonhangaba, tem tres Legoas de destricto, e pes- 
soas duas mil, 4. pagão oitenta reis de conhecença, rende trezentos 
mil reis. 

17.a - ,4 Freguesia de Santo Antonio da villa de Guratin- 
guitâ tem de destricto seis Legoas, pessoas de conflição e cómu- 
nhão tem tres mil, e trezentas ; pagão oitenta reis de conhecenqa, 
e rende hú anno por outro hú conto de reis: deve ser colada. 

18.' - A Freguezia de Nossa S.'" da Piedade tem seis Legoas 
de destricto, e mil, e seiscentas pessoas de confição, e comunham, 
que págão de conhecença cento, e vinte reis, rende m.tO mais de 
trezentos mil reis. A esta Freguezia deve vossa Magestade acodir 
mandandoa reedificar, e dando-lhe ornamentos : não deve ser de- 
vidida, nem colada. 

19.a'- +4 Freguezia de Nossa Senhora da Conceição do Fa- 
qão, tem quatro Legoas de extenção; pessoas de confição, e Có- 
munhão seiscentas; pagão de conhecença oitenta reis; renderi 
duzentos mil reis. 

20.a - A Freguezia de Nossa Senhora da Conceição das mi- 
nas de Parnapanema, tem de extenção sincoenta Légoas, e de 
largo trinta, terâ quatro centos moradores, Q pagão de conhe- 
cença de meya oitava de ouro p." sima; não posso dizer com cer- 

- teza o ;p. rende, mas sey Q. em poucos annos enriquecem os' Paro- 
chos, e ri segundo noticias tenho deve ser colada. 

21.a - A Freguezia de Santo Antonio das minas de Apiahy, 
tem humas fortissimas distancias; terâ quatrocentos moradores. 
Nella esteve poucos anos por Parocho o Padre José Pinto com quem 
faley em Igoape, e me disse, 4 se retirava p." o Reyno, e infor- 
mandome par t i~ularm. '~  do p. poderia levar me dicerão, mais de 
vinte mil cruzados. 



Hé o q. posso informar a vossa Magestatle com a verdade que 
devo, e poríl. tenho visto a mayor parte das ditas Freguezias, e 
villas desta Capitania. 

O Governador das Comarcas. 

(Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, Docs. avulsos 
de S. Paiilo, ano de 1756). , 

Eu Elrey f a ~ o  saber aos este -4lvara virem. Q telido resp.'" 
ao  Q me reprezentou o g . O r  g.l do estado do Brasil, gol e ~ f f . ~ ~  da 
~Cam.~"  do Rio de Jan.ro e das vil!as de sanl Paulo, Sam Viçeilte, 
Concçepção, e Parnahiba. açerca da expulção dos Relig.Os da 
C ~ m p . ~  dellas, Hey bem de conçeder aos mreS de Sam Paiilo 
perdão g.' de todas, e quaesquer culpas, 9 tiverem cometido, ain- 
da q tenhão pte, rezervatidolhe dr.to p." demandarem o çivel, per- 
das, e danos: com declaração íi, o perdão Q lhes conçedo i ~ ã o  hade 
ter  effeito, senão depois de restituidos os p.eS da Comp." a tudo o 
q tinhão nas dittas Capitanias, antes de sua expulção, porQ com 
esta tenção Ihes mando perdoar, e não de outra man.ra e este ie 
cumprirá tão intr." ni.te coi~io nelle se coilthem. sem duvida, nem 
contradição algùa, e vallerá como carta, sem embargo da ordena- 
ção do 1.O 2.C titt.(l 40: em c0ntr.O. Paschoal de A z . ~ o  o fes em L x '  
a sette de 0utr.O de seisçentos e quarenta e set te ;  e eu sobreditto 
Paschoal de offiçial mayor do Con.O Vltramarino e sobes- 
crevy por hordem de Smg.de Rey. 
A margem: Sobre se perdoar aos m.res de Sam Paulo todas e cjuaes- 
quer culpas teverem cometido ainda Q tenhão pte 

(Aquivo Histórico Ultranlarino de Lisboa - Cód. n.O 92, do 
C o n s . ~  U1tr.O fl. 103 v.O). 

Eu Elrey faço saber aos q esta miill-ia Provizão virem, í j  
tendo r e ~ p . ~ ~  ao < se me representou por pessoas zelosas de meu 
serv.co, e do bem commù, em razão da satisfação, zello, e inteiresa 
com q o L.do J.O (Joáo) velho de A z . ~ o  ouv.Or da Cap."la do Rio de 
Jan.'O, se ouve na jornada e correição foi fazer à Cap."Ia de São 
Viçente, e villa de São Paulo (Q são da sua jurisdição), cujos pro- 
~ e d i r n . ~ ~ ~  forão arinullados na B.a de todos os ~.~O"pl Conde de 
Castel melhor, sendo g.Or do Brazil; E aprovados os q em contr." 



fes, e executou Joseph Ortis Camargo, enviado po; elle as mes- 
1nas Cap.nlaS, em gr.de dano do seru." de Ds, e meu, bem, e conse- 
ruação de meus vassallos dellas. Hey por bem, e me pras de 
aprouar tudo o 4 fez, e sentenceou nas ditas Cap.nlaQ dito João 
velho de Az.~o ,  por haver sido conforme à j ~ s t . ~  e bom gou.O, e 
ordés minhas, E de declarar por nullos todos os p r o ~ e d i m . ~ ~ ~  4 em 
c0ntr.O teue o dito Joseph Ortis, por ser sem jurisdição, q eu lhe 
desse, e em desseruiço meu. Pello m.dO aos off.aes da ~Carn.'" da 
dita villa de São Paulo, 4 nesta conformidade executem, e fação 
cumprir, e guardar todas as  sentenças dadas plo dito 0t1u.O' J.O 
velho de Azdo (em q não ouver recurso por via de appellação, e 
aggrauo p.a a R.am do Estado do Brazil) e não admitão em modo 
algum as do dito Joseph Ortis, pelas razões açima referidas E i1 em 
tudo cumprão, e guardem esta minha Prouizão como nella se 
contem, sem duvida, nem contradição algùa, a qual náo passará 
pla chr.", e vallerá como Carta. em emb." das ordenações do 1." 
2.O ttos 39; e 40, em c0ntr.O e se passou por tres vias. Ant.O Serráo 
a fes eni L x . ~  a onse de Dlezro de se~isçentos çincoenta e quatro. O 
Secretr.' m.c"s Reis tipoco a fis escrever/ Rey. 
A margem: Sobre Smg.d: aprovar tudo o P o L." J.0 Velho de Az .~o  
Ouu.Or do Rio de Jan.lo fes. e sentençeou na Cap."Ia de S. Viçente, 
e V." de São Paulo, e annullar o 4 em contr." fes Joseph ortis Ca- 
margo, enviado plo Conde de Castel melhor g.Or do Brazil. 

(Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa - Cód. n.O 92, do 
C.O l3ltr.0, fl. 249) 

* * *  

Snor. 

Antonio Rapozo da Silveira, cavaleiro fidalgo da caza de 
Vmg.de, e morador na capitania de São Paulo do estado do Brazil, 
feZ petição a Vmg.de neste cons.O, em que diz, que elle se embar- 
cou para aquelle estado, na Armada que no ano de 647, passou a 

. elle a cargo do Conde Antonio telles de menezes, e que antes 
disso servio tambem na India, aonde a proveo o Conde de Aueiras 
no cargo de feitor de Congo, por tres anos, na v a p n t e  de des de 
Dez. de ó41, e porque ora está cazado na dita capitania, de são 
Paulo, e não entrou na dita feitoria, por lhe não caber a intrançia 
a te  o tempo que se veo para este Reyno, e naquella capitania está 
servindo de Juis dos orfãos, hG dom Simão de toledo castelhano 
de nação, sem carta de Vmgde, o qual em hù dezafio que teue com 
miguel de cahedo, ouvidor da mesma capitania, lhe deu hùa es- 
tocada pellos peitos de que esteve a morte. Pede a Vmg.d' que 



tendo r e s ~ . ~ ~  ao  que alega, lhe faça merce do dito officio de Juis 
dos orfãos, para a pessoa que cazar com hi?a sua filha, que elle 
nomear com oitenta mil rs  de ordenado, pagos na capitania de 
São Viçente, visto u dito dom Simãcj ser castelhano, e ter  de- 
linqiiido pello dezafio e ferimento que fes no dito ouvidor, para 
o que renunçia, nas Reaes mãos de Vmg.de a dita ieitoria d e  

. Congo. 
Consta pellos papeis, que com a dita petição aprezentou o 

dito Antonio Rapozo, fazerlhe m.ce em nome de Vmg.de o conde 
de Aueiras, sendo VRev da Yndia, do dito cargo de feitor de Congo 
nas terras da Percia por tres anos na vagante referida de desr de 
Dez.10 de 641, tendo respeito a ter  servido com satisfação em 
todas a s  ocaziões, em que'se achou e eiii prezença do capitão 
geral ' luiz da Silva; e que o dezafio do dito dom Simão com a 
ditto ouvidor, passou na forma que fica referido. 

Aprezenta suas folhas corridas nesta Corte, e na capitania de  
São Paulo, porQ se mostra não ter crime. 

Ao C0ns.O Parece, que posto que o r e q ~ e r i m . ~ ~  de Antonio 
Rapozo se tem por justificado e a elle por benemerito pello que 
trabalhou e fes de sua parte para os Relegiozos da companhia 
serem restetuidos a capitania de São Paulo de que havião sido 
expulssos. Contudo emquanto o cazo de dom Simão não esta sen-. 
tençeado não se lhe pode tirar seu offiçio, e que asy por hua r 
outra rezão, o sera de que Vmgde faça por hora merçe a1 Antonio 
Rapozo para elle mesmo da seruentia do officio que pedia, por 
enquanto o proprietr.' não mostra melhoramento ou lhe falta a 
vida. Lisboa a ii de Setr., de 656. 

Salvador Correa de Saa y byevides  
Joseph pinto pereyra 

frc0 de vascõcellos da Cunha 
Resolução regia: Como parece. L x . ~  10 de Outubro de 656. 

(Rubrica do xei D. João I'V). 
(Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa - Bahia, p." 

av.OS, 1656.) 
* i;* * 

O M a r c ~ . ~  das minas sobre a vltima Rezo- 
lusão de S. Mag.de posta na C ~ n s . ~ ~  a 18 
de Mayo de 1644. 

p.a Saluador Correa 

P. ao d.tOr João delgado figr." que descubrindo minas E En- 
tabolando-se em modo Q Rendão a Vrng.' coatros.fos mil ttoS (cru- 



zados) livres lhe faca Vmg" m.ce nas Rendas das mesmas minas 
de coatro Mil tt.Os de Renda de Juro e Erdade E a senhoria E 
Jurdisão de pTO lugar que povoar tendo sincoenta vizinhos pa 
sua casa. E se as  ditas minas aRibaren a quinhentos Mil tt.Os 
ficara Conde do dito lugar, com declarasão que ordenara a fabri- 
qua e mineyros, E todo o mais nescs.Io a sua Custa - E a duarte 
Correa Vasgianes pella ajuda p lhe hade dar p.a as  dittas minas 
seis anos do governo do Ryo de Jan.'O avendo ResptO aver ja 
governado duas vezes aquella prasa, E deixar sua casa E ir a este 
servico, E que p.= os h o m k  q trabalharem nas ditas minas E 
conseguindo-se o effeitto delas estando entaboladas E descuber- 
tas  com o Rendim.fo dos coatrosentos mil tt.OS podera dar seis 
abittos dois de cada ordem com doze mil rs. de tensa asentados 
nas dittas minas p.a as  pesoas que milhor obraren nellas E des- 
cubriren Bettas aventajando-os ij mais fizerem nos abitos de xp6 
E a pesoa q for causa de Cj com sua Industria trabalho E despesa 
se consiga o effeito das dittas minas se lhe dara o foro de fidalgo 
e sendo duas a outro o abito de xp6 com sincoenta mil rs alen 
do Q esta ditto nesta consultta, e isto tudo se entende estando a s  
minas descubertas E entaboladas com 2 Renda declarada sabidas - 
pa poder vir a este RnO, e não de ouro de lavagem senão de mi- 
nerais. Lxa A 23 de majo 1644 dis a entrelinha E o senhorio E 
Jurdisão. 

A Jorge de A1buqer.q E Jorge de Castillo e Sr M a r c ~ . ~  de 
Montalvão parese o mesmo q o voto do d.tor João delgado figejra 
Lxa 23 de majo 1644. 

(Com as rubricas do Marquês de Montalvão, Jorge de Cas- 
tilho, Jorge de Albuquerque e João Dlelgado Figueira). 

E acresenta o Conselho que a duarte correa se lhe prometa 
(. . .) hüa comenda effectiva de sento vinte Mil rs que posa 

I nomear en seu filho Lxa 23 de Majo 1644. 
(Com as mesmas rubricas acima indicadas). 

(Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa - Rio de Ja- 
neiro, papéis avulsos. 1644). 

Com hùa carta original, de salvador Correa 
de Sá Capitão mór e G.Or do Rio de Jan.ro 
acerca dos particulares das minas de são 
Paulo. 

V i o s s ~  neste C o n s . ~  a carta incluza, de salvador Correa de 
sá y Benauides Capitão mór e Gov.Or do Rio de JanPo, E porque 

4 



os particulares della são da qualidade que se deixáo ver. Pare- 
çeo ao C0ns.O invialla a Vmgde., p." ij sendolhe prezte a matr." 
della, mande o que quver por mayor serv.ço seu Lx. a a 28 de 
majo de 643, o marquez de Montalvão Dó Miguel 'de A111leida/ 
Henrique correa da silva/ fr.cO de Carvalho/. 

Copia da carta 4 se acuza na asima. 
Por4 não prevaleção mais nos ouvidos de hii monarclia como 

Vmg." Q ds. g.de calunias de emulos. q com falsidades iiltentáo mi- 
nha Ruyna que verdades patentes de zelo q no seruco de Vmgde. 
me assiste da fedelidade 4 como herança de meus pais he em min 
t ã o  conhecida da liberalidade prodiga com g para servir a Vmg.de 
dispendo minha faz.a, e do zello, desvelo com i[ nie não nego a 
nenhiia ação per dificultosa do Real serviço, me parece0 devia 
acodir mais pello 9 compete a ser Vmgde bem servido, tj por o 
íj toca a minha Reputação, pois esta sempre se Restaura caleficada 
a verdade, e aquelle sempre prejudica prevaleçendo o sineskro 
(? ) ;  e imformar a V n ~ , g . ~ ~  pois he certo avendo aplicado hù 
sentido a queixa, Rezervase outra para a satisfação, para asy 
nivelando hüa e outra coisa, julge Vmg." ser digno de muitas 
merçes, como meus emulos de ygaes castigos. Por hùa carta sim- 
ples do marques de montalvão ElRey naqle tempo deste estado, 
em q me deu avizo da felice Restetuição 4 a Vmg.de se fes no 
seu Reyno de Portugal, fiz logo nesta cidade e nas mais villas 
e lugares desta capitania aclamar o Jndito e Real nome de Vmg.de 
com tão feliçe effeito como se estivera prevenido com tão geral 
aplauzo e custosas festas q manifestarão o gosto com < aceitey o 
avizo, não antepondo a muita Renda, não menos fazenda e altivas 
promessas de merces posuhia gozava e tinha em castela e de seu 
Rey, porq o sangue e fidelidade 4 herdey no de portuges não 
somente desprezara fasenda, mas ariscara a vida por ver lograda 
a esperança de ver Portugal Resteiuydo a seu verdadeiro S.' 
como conheço tj he Vmg.de. s 

Despachey logo este avizo a Bah[ia e Angola por não poder 
hir em pessoa beijar o Real pe de Vmg.de em rezão de meu cargo 
mandey a essa corte pa i por mim o fizese o meu sobrinho o 
capitão salvador correa Vasqueanes e pa ij a Vmg.de desse os pa: 
rabens i meu gosto anunciava e os avizos importantes de tudo o 
desta prasa a meu Secret.0 João Ant.0 Correa, pedindo por elle 
juntam.fe 4 Vmg.de fose servido de me mandar Reformar em seu 
Real nome as merçes ElRey de Castella governando este Reino 
em auzencia de Vmg.de me tinha feito, herão a administração das 
minas de São Paulo e poderes com dom fran.CD de Souza foi 
capitão g? e g . O r  desta Repartição manifestando os m.tos incon- 



venientes + se  segião (sic) a o  serv.'" de Vmg.de de estar esta ca- 
pitania sobordinada a Bahia e o m.tO a ~ g m e n . ~ "  (aumento) q 
se  segueria a Real faz." de se effectuar o e m t a b ~ l a m . ~ ~  das minas, 
foi Vmg.de servido de mas mandar confirmar, eu zelozo tanto do 
serviço de Vmgde intentey logo executar obrando o mayor q a este 
Reyno vassalos e faz." Real se podia considerar, tratando de des- 
cobrir, cultivar, e emtabolar as  minas, não me negando a nenhü 
gasto, nem consentindo Q da Real faz." se fizesse nenhù, porq a 
custa da minha quis mereser de Vmg.de grandiozas merçes e deste 
Reino meresido aplauso. 

Avendo com m.tc grande dispendio disposto este neg.O quis 
hir p." sua ex.qão a ~ a p . " ' ~  de São Paulo donde estão as  minas e 
sendo recebido por toda a de São vicente e Santos com o mesmo 
aplauzo me não quizerão os m.- de São Paulo deixar por hir m.tas 
conveniencias suas, c em muito desserviço de Vmg.de com tanta , 
Rebeldia e obstinação a Q são custumados que por não ori,' vinar 
maior Ruynas dey aviso a Vmg.de de tudo com papeis autenticos, 
estando esperando em São Vicente a Real Resoluqão q Vmg.de 
fose servido mandar tomar em neg.O tão consideravel me chegou 
a ordem p Vmg.de foi servido de emcarregar a Ant." telles da Silva 
g.Or geral deste ektado, pela qual me mandava Q obedesese a 
Bahia, e me'extinguia os ditos poderes,de dom fran.co de Sousa e 
suposto q o + mais me obrigava a huzar delles e procurar desco- 
brir as minas com brevidade atropelando por m.tos gastos 4 
fiz, e imposiveis erão as conveniencias do serv.ÇO de Vmg.de pre- 
zome de tão leal vassalo e tão obediente as  Reaes ordens p vendo 4 
a s  de Vmgde me manda não p dezestise do cargo o fiz logo res- 
tetuindome a esta capitania do Rio de Jan.Io obedecendo a todas 
q me da o dito g.Or geral como elle deve avisar a Vmg.de tive' ou- 
trosy do dito g.Or geral dois avisos, em hù me pede ba~t im.~""  
p fico deligenciando p." lhe imviar, e em outro me ordena esteia 
prevenido p." duas Armadas q no norte se aprestavão o t j  faço re- 
formando e continuando a s  fortificações desta cidade, cuia ~ a m . ~ ~  
concede0 o susidio p." sustento da jnffantr.a a instancia de Vmg.de 
e meus Requerimentos 

mandou mais o g . O r  geral Reformar a s  ~omp.~"es- 
te  prezidio e 4 de oito se convertesem em tres e posto 
p como tenho avisado a Vmg.de entendo 4 convem aver mais 
ainda + não tenhão a g.te necessra de p está falta esta praça para 
seu p r e d i ~ a m . ~  e terror do enemigo, comtudo do mesmo modo 
obedecy a ordem, a executara logo se nella não declarara o dito g . O r  

g . l  que dos capitaes mais antigos ficasem servindo, e como os mais 
modernos se achavão com patentes de Vrng.de não me atrevy a re- 



zolver e asy mandei dar baixa com seu consentim.fO a s  p.raS (pri- 
meiras) planas, e ficasem todos servindo até Rezolução de V n ~ g . ~ ~  
q mandara o ij mais cumpra a seu Real Serviço. 

Juntam.te me chegou aviso de ij Vmg.de por sinestras imforma- 
ções de enemigos capitães meus mandara prender ao  dito meu 
Secretr.9 João Ant.0 correa por se diser que elle deligenceara como 
meu procurador na reformação das merces prometidas a dom fr." 
de Sousa e a mim concedidas mais do q comtinha a pra comsseção, 
e p outrosy se capitulara ao secretr.0 fisco de luçena e se prendera 
a A . O  (Afonso) de barros cam." hù por conceder a provisão, e outro 
por amplear. Recebendo ambos m.'O dr.0 p." este effeito. 

Sendo S.' (senhor) nem ao dito meu Secretr." se pode arguir 
culpa, nem aos dittos de Vmg.de fulminar semelhante, nem de my 
neste particular presumir tão poucos meritos, porque o pr.O seguio 

minha hordem, fundado nos despachos que tenho antes da felliçe 
restetuição que a Vmg.de se fes, os segundos obbedecerão despachos 
do conselho que conheço m.tO y Vmg.de e este Reino intereçava 
no entabolamento destas minas, e eu esperava m.to maes su- 
blimes merçes da Real grandeza de Vrng.de, offereçendo-me com 
minha faz.", ao dito entabolamento. 

E se a merçe o não he maes, q reformação particular da feita 
(que pudera gozar na geral) e não efiectiva, pois he condicional; 
de haver de dar a Vmg.de seis çentos, ou quinhentos mil cruzados 
de renda em cada Anno, livres de todo o custo, e não os dando 
não tem effeito a m."", como se pode prezumir. Que nem 
desperdisçasse dadivas fora do serviço de Vmgde, nem os secre- 
tários aceitassem coelhos. 

De maes, Que esta Vmg.de tão meram.te mal informado, Que 
tenho por sem duvida, Que se vmgde. for servido conçiderar o 
effecto que se espera e a execução ij se me impede, verá Que a 
tal informação he de pessoa que procedendo com paixão e odio em 
o que entendem ser prejuiso de minha honrra, não concederão o 
m.tO mayor íj o he ao serv.çode Vmgde. E me atrevo a dizer Que pros- 
cedem, não como leaes vassallos, nem zellosos do bem do Reino, 
porQ este e n t a b ~ l a m . ~ ~ ,  por minha agencia e zello com que sirvo, 
nem Vmgde. arriscava nada, nem gastava nada, nem metia ca- 1 

bedal algu, E se oppunha a poisuir hu  thezouro mayor ti o de 
jndias de Castella, pois desta não vay ouro, cobre nem ferro,E 
das de são Paulo, tenho notiçia p ha m.tO ouro, pratta, cobre, e 
calaim. 

Pois se sem nenhii gasto, Que eu havia tomado todo solbre my 
por servir a Vmgde., podia gozar tão grande augm.fo da Real 
faz.a, Reinos, e vassallos bem se pode a r g u i ~  Que não deseja bem 



a o  Reino Quem antepondo resptos proprios de inimizades produ- 
zidas por zelar eu o serv.ço de Vmgde., como espero mostrar lar- 
gam." impede a perçecieção (sic) deste effeito. 

E supposto Q os m.tOs serv.qos 6 hey feito com pessoa e faz." 
mereçem, e ainda esperassem muito grandes merçes, nem pesso, 
nem quero mais Que as  Q Smgde. for servido conçederme, e nestas 
prez.te"ffereçidas a Dbm fr.co de Souza hia (? )  Vmgde. mais in- 
teresçado, pois sem nenhu gasto, e com o m.toq se havia de faser de 
minha faz.a intentava dar hü t ão  grande intereçe a este Reino. E 
he isto tanto assy Que não som.te pnincipiando, tinha gastado 
muito, Mas ordeney ao ditto meu secretr.O João Antonio Correa, 
Que desse Reino me inviasse mineiros e materiaes a minha custa ; 
assy ij Vmgde. attenda ao à, m a s  compita a seu Real serv.ÇO, con- 
çiderando p nenhù 'outro interesçe me obriga a esta advertençia, 
maes q o zello com que sirvo, e dezejo servir. 

Porq (Snor) Vmgde neste particular, não arriscando nada, 
nem gastando nada, ficava sempre com esta reserva, se ds (D1eus) 
for servido 9 se descubrissem e entabolassem as  minas, seria hù 
bem tão conçideravel; E quando faltasse o ef'feito, não havia 
Vmgde. arriscado, nem gastado nada, com lg ouvesse de ter por 
desserviço a deligencia e gasto, pois como já por outras dey a 
Vmgde avizo, toda minha faz.a está dedicada a seu Real serviço. 

Nelle gastou meu Pay o Gou.~o' Marty de sá, de sua, tanta 
com~o he notorio, e no Conselho da faz.a se tem visto 11.400 $ rs, t j  
so pretende0 haver de Vmgde, em gastos de fortificações, e 
supprio com a sua, faltando effeitos da de Vmgde. nesta Capitania, 
acção, que so em vassallos tão leaes e dezentereçados se deve 
achar. 

Eu aqui não sinto p Vmgde. me prive das merçes prometidas 
no effeito, que espero outras mayores; mas so sinto Que se im- 
pida a Vmgde. o ser snor de tão grande thezouro, como o g se 
esperava redundasse destas minas. E que se prohiba que Portugal 
se fesesse tão oppdlento com ellas, Que pudesse exceder a todos 
os Reinos, e limitandosse a jurisdição, se impossibilita o effeito. 

Este zello he o p me obriga, e mostrar a Vmgde. Que meram." 
sinestras (sic) informações, prejudicão tanto a seu Real serviço, 
no qual Vmgde. mandara o que maes pareça que convem, Que eu 
como fedilissimo, e obbediente vassalo, executarey, pedindo a 
Vmgde. humildemente prostrado a seus Reaes pés; seja servido, 
já que se impede o servir com tanta efficacia nestas p.tes de me 
conçeder licença p.a ir servir a Vmgde, em sua Real prezença, p.a 
que nella, conheçido meu zello, desvello, e fedelidade em meu pro- 
~ e d i m . ~ ~  seja Vmgde çerteficado delle, E do c0ntr.O das informa- 



çóes de meus Emulos, Que sou çerto não me podem prejudicar, 
dadas a hü monarcha tão recto. Que hade igualar a justiça, e 
premios, Ijlos m e r e ~ i r n . ~ " ~  ou culpas, E não havendo nenhüa de 
minha parte, nem da do ditto meu secretario, Que por servir 
Smgde. deixou sua casa Molher, e filhos mereçendo q Vmgde. o 
honrrasse com mèrçes, Espero íi assy o venha, para 9 em outras 
occasiões do serviço de Vmgde. haja maes íi se offeresçáo a ellas, 
Que não q se negue a elle; E Vmgde. seja servido de mandar 
soltar, se ainda estever preso, a resolver nestas matr.as o 9 maes 
convenha, mandandome dar aviso do resultar dellas, porque de 
muitas de q a Vmgde. os hey dado desta Praça, não hey visto 
ategora resolução, nem resposta algüa; cousa que prejudica m.tO 
ao Real serviço; E se devo continuar no entabolamento das mi- 
nas, na forma da patente do Dó fr.co de sousa ou ir a beijar o Real 
pé de Vmgde; ou o de P he maes servido, p.a que o ditto meu se- 
cretario, ou me invie mineiros, e materiaes, ou me escuse este 
gasto, e eu espere. servindo na Real presença de Vmgde. maes 
qualificadas m."" nosso s.Or a catholica pessoa de Vmgde. g.de 
como seus fidelissimos vassalos dezejamos, e este Reino ha 
mester, Rio de Jan.'" dez de Jan. '~ de 1643.  salvador Correa de 
sá y Benauides. 

(Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa - Cód. n.O 30. do 
C0ns.O Ultramarino, fls. 323 e segs.) 

Senhor 

A Sancta Caza da Misericordia desta Cidade, há muitos an- 
nos destituida de todo o necessario, sem possuir mais que a ad- 
ministração de alguns legados pios, que se lhe applicará para 
cazamentos de orpháos; tem chegado a tam miseravel estado, 
qual representou já a vossa Mag." o anno passado o Capelão della 
P .e  João de Moura Gavião authentico, e justificado. E por que 
premittio Deos que neste anno se lhe ellegesse hum Provedor 
Zelozo, que entra a demolir, e reedificar o templo, que ameaça 
ruina, e he mauor o seu zelo que as suas posses e as calamidades 
que padesce esta Cidade tam extremas; e comnosco pede a V. 
Mag.de pello amor de Deos adjutorio .para este fim porque acrece 
mais o grande bem que se hade fazer aos pobres forasteiros, que 
tem concorrido a esta Cidade, e os Soldados, que nella se achão, 
.e morrem dezemparadamente por falta de quem os accuda com O 



necessario, e não haver na caza com que se lhe possa assistir, 
e valer, ou dentro, ou fora della: 

Escripta em meza aos 17 de Julho de 1728. 

João Domingues Morais O Provedor Manoel Luiz Ferraz 
Miguel Roiz Carossa Ant.O Pinto Duarte 

frnan.' Machado Joseph de Goiz e Morais , 

Joseph Alvres Torrez ,41it.O Pires de 4vila 
Joseph E. dias da Sylva 
Fran.cO de Godoy Pretto 

Ant.' da silva Dias 
João Correa de Figr.dO 
João Bautistta de Carvalho 

(Arcjuivo Histórico Ultramarino de Lisboa. Docs. aviilsos de 
Sáo Paulo do ano de 1728). 

O Ouvidor g1 da Com.ca de S. Paulo Manoel de Mello Godinho 
Manso fes presente a v. Mag.de por este c0ns.O em carta de 6 de 
outubro do anno passado, Q athé agora se não sabe se hajão toma- 
do contas a Provedor algum das Mizericordias daquella Lid.', de < 
tem resultado, pello se dis haverse furtado ~ n . ~ "  nella. e despen- 
dido mal da sua renda, e acharse hoje muy pobre; e que lhe pa- 
recia justo Q V. Mag.de mandasse se tome conta todos os ailxios 
aos íi servirem e tão bem aos passados dos q parecer rezão deter- 
minando o sallario de cada hua. 

E dando-se vista ao  Procrador da Coroa respoildeo que não 
duvida íi haja descaminhos porque 110 Reytio há m.to" porém q. 
nem por isso se deve permitir q todos os annos se tomem contas 
por que isso hé contra a regalia das Mizericordias; o +. porém 
se costuma fazer hé quando há n ~ t t . ~  de 9 se tem devirtido os 
rendimentos de algumas Mizericordias se ordena aos Provedo- 
res das com.""ue tomem contas de algiis annos antecedentes e 
achando P. se tem devertido os rendimentos os fação cobrar e 
executem os acharem comprehendidos, mas Cj ,sem emibargo 
disso hé não parece conveniente q isto se pratique por hora em 
São Paulo, visto o ouvidor não afirmar Q há estes descaminhos 
mas somente afi'rma ti assim se  diz, e como elle falta logo em 
salários, elle o não julga capaz p." esta deligencia; 



Pareceo ao Cons.' 6 visto o 6 reprezeiita este Ministro, e ser 
justo se evitem estes descaminhos 4 se insinua há na Mizeri- - 
cordia da Cidade de São Paulo; q V. Magde. haja por bem de 
ordenarlhe que thé tome contas de seis annos a esta parte, dali- 
dos-os a V. Mag.de do 6 dellas rezultar para que conforme a isso 
se lhe arbitrará os sallarios. L ~ x . ~  O C C . ~ ~  14 de Junho de 1723. 

Joseph de, Carv.O Abreu. 
Joam Telles da Silva. 
João de Sousa 

Foi voto o Conselheiro D . O r  Tose~h G,omes de Azevedo. .. A 

Resolução Régia: ,Como parece Lxa. occd."l 21 de Julho de 
1722. 

(Uma rubrica do Rei D. João 1') 
(Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, São Paulo, pa- 

péis avulsos, 1722). 

Diz o Capitam André Furtado de M.ça; 6 elle ~ u p . ~ '  he das 
principais familias de S. Paulo, de donde veijo por Capitani de 
Infanteria do 3 . O  4 se formou p.a a conquista do Palmar de 
hera RI.' de Campo Domingos Jorge Velho, e n3 dita conquista 
conseguirão a destruição do Palmar, íi há tantos annos, e com 
tantas hostilidades se conservou nestas Capitanias; e ao  depois 
da morte do dito M.' de campo, e da promoção do seo Sargento 
mayor Christovão de M.p  p.a M.e de campo do 3 . O  de Olinda, ficou 
elle supte por Capitam comandante Governando o dito 3 . O  do 
Palmar, e o Arraial de N. Sra. dos Brotas; e sucedendo vir o 
sup." a Praça $0 Arr.' a seos requerimentos, estando pouzado 
,em caza do dito M.' de C a m ~ o .  foi hum alcaide. ou Mr." com seo 

2 ,  

,escrivão a mesma caza chama10 da parte do ouvidor geral Joseph 
Ignacio de Arouche p.a i lhe fosse fallar: e com effeito hindo o 
supte  de baixo deste engano, mandou 6 o levassem para a cadeia 
publica sem lhe fallar, nem ouvir ; e requerendo o ~ u p . ~ '  os seos foros 
p." y fosse p.a hua Fortaleza, respondeo o dito Ministro irado :I-e- 
vemno p.a a cadeia, a donde esteve quinze dias, e depois o mandou 
soltar sem sentença, sem crime, nem mais satisfação, ij. dizer, Q. 
hum Leonardo Bezerra lhe dera noticia de elle suppte havia 
concorrido p.a a morte de hum negro facinorozo Q. niatarão os 
Tapuyas do dito Arraial de 4 senão havia tirado devessa hauvendo 
m.tOs annos que o cazo tinha sucedido. E sendo o cazo i indo o 



sup.fe por ordem do seu M." de campo ao  Rio de S. Fran.'" a hua 
diligencia do g . O r  lhe encarregou de mais o dito hf." de Campo, 
i fizesse diligencia por prender ao tal negro, Q andava fugido, e 
,tinha feito várias mortes e roubos, e o mandasse entregar, e 
có effeito sucedendo prendelo, o entregou a huns soldados Ta- 
puias p.a o levarem, de cujo poder ao depois fugindolhes o tal 
negro o seguirão, e dando-lhe có hum páo na cabeça p.a o pe- 
garem succedeo morrer da pancada, e como dahy a tempo foi 
encorreição o dito Ministro à villa das Alagoas, sabendo q. o supte 
procurava hir pessoalmente queixar se aos pés de V. Mag.de, 
cuja licença lhe negou o G.Or e para cobrir o excesso q havia 
obrado entrou o supte tirou devassa da morte do dito negro, 
procurando p.a ella os seos inimigos, e lhe fez culpa acria, e su- 
posta afim de lhe levar perto de duzentos mil rs. G. nestes ce- 
larios hera excessiva a sua ambição com q assolou e destrui3 
aquelles moradores, cu lppdo  aos innocentes, q tinhão mais por 
donde pagar, sendo a mayor culpa o sentirlhe bens, de muitos 
sahirão aggravados da injusta pronunciação na Rellação da B.a 
e querendo ter acção contra o dito Ministro na sua rezidencia, 
pão foi. como era estilo, edita1 aquella villa das Alagoas, como 
o i, quando acodirão à noticia que tiverão, já a rezidencia es- 
tava acabada, como tambem sucedeo o mesmo ao  s ~ p p . ~ ~  4 a 
esse fim veyo a esta Praça, porquanto o d.O Ministro sem temor 
de Deos, nem de V. Mag.de de mais dos seos officiaes levava hua 
alçada de vinte e quatro soldados a dous tostoens por dia em que 
entrava hum se0 page, Q. tinha praça de soldado occultamente 
sem aparecer nas mostras, nem nellas se procurar por elle sendo 
auditor geral. E porG. não he razam, nem justo p. o supte fique 
enxovalado e injuriado servindo de cudibrio ( ?)  aos mais capitaens 
de jnfanteria Q servem a V. Mag.de no se obrou com elle tendo 
maes annos de serviço em hua continua campanha de sertoens c6 
~ igo roza  vida e risaco da sua pessoa do o dito Ministro pode ter  de 
idade, pois procede0 exabrupto, e contra os regimentos de V. 
Mag.de em 9 honra aos postos militares. 

P. a V. Mag.de postrado a seos reaes pés, lhe faça merce infor- 
mado do referido, mandar dar satisfação do tj se lhe fez a injuria, 
q igualmente sentirão todos os mais Capitaens pagos, ti servem 
nestas conquistas, attendendo as circunstancias da sua prizão 
ser feita na caza de hum M." de campo, e à obediência, e respeito 
com q o supp.fe e o mesmo M.e de Campo se houverão com hum 
alcaide executor da dita diligencia. 

E. R. M.'= 
André Furtado dm.ça 



Resolução Regia : 
Vejase no Cons.0 U'1tr.0 e se c,onsulte o parecer. L ~ x . ~  20 dc 
0utr.o de 1710. Rubrica do Rei D. João V. 
Reconhesso o sinal ao  pé da petisãù ser do Cappitão Andre fur- 
tado de mendonssa hum dos Cappitaes de Tersso dos Palmares 
pello ver e escrever e asinarsse. Vila de São Sebastião do Recife 30 
de Julho de 1710. 

Fr."O Glz. da Costa. 

Dis Manoel Paes C o r d r . ~  m.Or na Cid." do Rio de Jan . '~  d o  
estado do Brazil, que pella provizão f .  1 lhe fes V. Mag.de m.ce do 
off." de chyrurgiam mor da villa de Swc tos  em 30 de Jan. '~  d e  
1702 com o soldo de quinze mil reis cada mes, e obrigaçam de 

I 

curar os  soldados daquelle prezidio, o qual officio servio por 
espaço de doze annos principiados em 9 de Junho de 1702, e con- 
tinuados sucessivam.fe sem falta, nem nota the 9 de Junho d e  
1714 como consta da iee de officios i. 24 e no dicurso do d.O 
tempo não só curou todo o povo, e c o m ~ n i d . ~ ~  de religiozos con 
grande acerto, e prudencia, mas sobre isso por falta de botica 
curou os Soldados do prizidio com medicam.tos proprios sem des- 
peza da real fazenda como testeficam todos o s  governadores d a  
d.a praça, governaram nos sobred.0~ annos f. 8, f. 10, f .  14, f. 16 e 
das certidoens dos prelados ex i. 34, e da do escrivam da fazenda 
f. 22 curando não só de chyrurgia, mas tambê de medicina, em 9 
he peritissimo, e bem afortunado como consta da certidão dos 
officios da Camara f 5 e do D.Or fizico mor, e chyrurgião mor 
comisario do d.0 estado do Brasil f 28 onde encarece os g."eç 
acertos com Q curou na Bahia de Medicina, e Chyrurgia, e a 
grande confidencia C!. do ~ u p p . ~ "  se fazia pello achar Sabio, e pra- 
ticds2m ambas as  artes,  e exprimentar o grande acerto, e prx- 
dencia c6 Q. della uzava, e como o Supp.te tem m.tOs filhos e filhas 
pa sustentar. 

P. a V. Mag.de lhe faça m.ce em remuneraçam dos d.Os servis- 
sos do habito de xp.1° com quarenta mil Reis de tença e tambem 
hum officio de justisa ou fazd." íj possa caber, na sua pesoa. 

E. R. M. 

E u  E1 Rey faço saber aos que esta minha Provizáo virem que 
por ter  rezoluto que na villa de santos, haja hum Cirurgião de boa 



capacidade que assista a cura dos soldados daquelle prezidio, 
dando-se-lhe da minha fazenda o mesmo que se dá ao  da Nova 
Colonia; e na pessoa de Manoel Paez Cordeiro concorrerem os 
requezitos de ser cirurgião aprovado e ter exercitado a sua 
a r te  nesta Corte c~om boa acceytação; Hey por bem fazer-lhe 
merce do ditto cargo de cirurgião mor da villa de Santos por 
tempo de seis annos, para assistir à cura dos soldados daquelle 
P'rezidio; com o qual cargo haverá de soldo quinze mil rs. cada 
mes;  Pello que mando ao meu governador da Capitania do Rio 
de Janeiro, e ao Provedor de minha. fazenda della fassão assentar 
ao ditto Manoel Paez Cordeiro o ditto soldo para se lhe pagar de 
minha fazenda na formia que he pago o Cirurgião mor da Nova 
Colonia. E o ditto meu governador lhe fará dar a posse do ditto 
cargo e lho deixe servir pello ditto tempo de seis annos; E elle 
jurará em minha Cancellaria na forma costumada de que se fará 
assento nas costas desta Provizão, a qual se cumprirá inteira- 
mente, como nella se conthem sem duvida algua e valerá como 
carta sem embargo dai ordenação do 1.O 2.0 t t . ~  4."; em contrário; 
E por hua certidão dos officiaes dos novos direitos consta não 
dever novos direitos por assim o determinar a Junta dos Tres 
Estados; Manoel Pinheyro da Fonseca a fez em Lisboa a trinta 
de Janeiro de mil settecentos, e dous S e ~ r e . ~ * ~ o  Andre Lopes de 
Laure a fes escrever. 

Rey ' 

Conde de Alvor 

Provizão porq. V. Mg.e faz m.ce a M.e' Paes Cordeiro do Cargo 
de Cirurgião Mor da villa de Santos por tempo de seis annos, 
para assistir à cura dos soldados daquelle prezidio; com o soldo 
de quinze mil rs. cada mes, como nella se declara. 

Para V. Mg.de ver, 

Nós os oFiçiais da Camera desta Villa de iSanctos o prezelite 
anno abaixo asignados 

Certificamos, que desde 18 de outubro de mil sette sentos e t res  
annos em que o cyrurgiam Mor desta praça o L.do Manoel Pais 
Cordeiro nos aprezentou a sua carta de cyrurgiam aprovado, 
athe este prezente de sette sentos e dez, se tem avido com toda 
a satisfassam assim em sua faculd. E de cyrurgia, como na de 
Medicina, pQr nesta vila nam haver de assistençia Medico de 



prof,issam, alcansando em hua, e outra Arte os booins 
subçessos que segundo as curas que fez os alcanssou 
livrando a alguns emfermos da morte com ajuda de Dleus, que 
como dezconfiados da saude i n d ~ b i t a v e l m . ~ ~  a esperavão, o que 
tudo nos consta publicamente, e se comforma com a muita dilli- 
gençia com que o d.O L.do Mel. Pais Cordeiro, asiste a seus em- 
fermos, com que, e seu bom proçedimento se deu sempre ao geral 
agrado deste Povo; e nos paresse se faz digno, e mereçedor de 
toda a m."" e honrra que sua Magestade que Deuz g.de for servido 
fazerlhe, de que tudo passa o sobreditto na verdade, e por assim 
ser lhe mandamos passar a prezente por nós assynada, e sellada 
com o Sello desta camera nesta ditta Villa de Sanctos em os 
vinte e ssette dias do mes de Dezembro do Anno do Nassimento 
de Nosso Senhor Jesus Christo de mil sette sentos e dez annos, 
e eu Manoel de vasconçellos dalmada escrevy. Escrivão da Ca- 
mera que o escrevy por mandado dos dos. Senhores. 

Manoel Frois de Britto Verissimo da Silva 
Domingos Rib.'~ P.0 Nunez de SiqSra 

FranSco de 0 l u . 1 ~  Setubal. 
M.el de [Crasto de O l i ~ r . ~  

(Lugar do selo branco, aderente). 

Joam da veiga tabaliam do Publico Judicial e nottas Nesta 
villa do Porto e prassa de sanctos e todo o seu termo. Certefico 
em como eu conhesso e Reconheso a letra da certidão asima e 
atras ser da propria mão do escrivão da Cam.era desta villa Ma- 
noel de vasconsellos dalmada e asim mais conheso e Reconhesso 
os sinaes asima serem das proprias mãos dos oficiaes da Camera 
do anno passado de mil e sete centos e des 9. serviram no dito 
anno o q. tudo conhesso e reconheso pellos ter  vista faser muitas 
veses e por verdade fis/ Fis este reconhecim.'O por mim feito e 
asignado em publico e Razo nesta villa, de sanctos aos vinte e 
dous dias do mes d e  Julho de mil e sete centos e onze annos. 

(Lugar do sinal. Joam da veiga) 

E m  test.O de verd.e 
D.OS Nunes da Costa tabalião publico do Judicial e notas nesta 
vila de são Paulo e seu termo reconheso e faço fé ser a letra e 
sinal asim publico como razo asima do tabelião da villa de san- 
tos João da veiga e a reconheso pello te r  visto escrever em a dita 
villa e ter  visto muitas vezes sinais seus publicos e razos e per 
verdade pasei o prezente reconhesemento em que, me asinei de 
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meus sinais publicos e razo de que vzo em os trinta e hu de 
,julho de setesentos e onze annos. 

(Lugar do sinal) 

Em tes.fO de verdade. Dos Nunes da Costa 

O D.0' Antonio da  Cunha iSlotto maior Cavalleiro professo da 
ordem de Christo, fidalgo da  Caza de Sua Mag.de do D'ezembgO 
do dito Senhor e seu D'ezembarg.Or da relação e Caza do Porto 
Sindicante das capitanias do Sul que hora sirva de ouvidor geral 
desta villa de sam Paulo e sua comarca tudo com alçada no civel 
e crime auditor geral da Gente de Guerra Provedor dos defuntos 
e ausentes juis dos prezidios Gapellas e das justificaçons faço saber 
aos que a prezente minha certidão de justificação virem que a 
min me consta ser o sinal publico posto ao pe do r e ~ o n h e c i m . ~ ~  
reetro proximo do T.am Domingos Nunes da Costa, e feito pella 
sua propria mão; o que hei por justificado e verdadeiro. Dada 
nesta villa de Sam Paulo Sub meu sinal som.te ao pr.O dia do mes 
de agosto de mil e sete centos e onze. eu An." Correa de Saa 
escrivão da ouvidoria geral a fis e subscrevy. 

An.fO da Cunha Sotto maior 

Joam Bap.fa da Silva T.- publico de notas por Sua Mag.' na 
cidade de Lx." Certifico o sinal asima ser do D.tOr Antonio da 
Cunha Souto mayor por similhantes que hey visto: Lxa. occal 
vinte seis de junho de mil e sete centos e vinte e hum. 

Em t.O de 
João B ~ P . ~ "  .da S." 

O D . O r  Ant.0.de Basto Pr." do 

Conselho de Smg.de seu Secretr.O e da R.a nosso Senhor Con- 
se1hr.O de sua fasenda Juiz das justificaçóes della. Faço Saber 
aos  que a presente virem que a mim me constou por fee do es- 
crivão que a sobescreveo ser o reconhecim.fo atras de João B ~ P . ~ "  
d a  Silva T.am nesta Cid.e e que hey por justeficado Lxa. oc."' 3 
de Julho de 1721. Antonio lopes (. . .) fez escrever (? )  

fee 0 f f . O  de 3 a 3 meses, e 11 dias desde 20 de Julho de 1702 
té O fim de de 1705 e não foi mais botica que a que foi 
com elle no m.O 

* * *  



. 
Sr. 

Diz o lecenciado hl.ei Paes Cordeiro Cyrurgião Mor desta prassa 
de S.to9 por provizão de S. Mag.de Deus g.de 9 p.a bem de s e r t a  
requerime~l.~o ij com o d.0 Senhor tem, lhe he necessaria hua Cer- 
tidão em g conste 4 desde o Anno em y. comessou a servir na d." 
prassa não veyo Botica de M e d i ~ a m . ~ ~ " ) . ~  a cura dos Soldados i 
nella estão servindo, e como he notorio c, elle suplicante está 
asestindo com os il necessários lhes são p." suas curas. 

Pede a V. Mce S.Or Provedor seja servido, asim de, sua p.'" 
querer pasar a mesma certidão, como ordenar ao escrivão de 
Almoxarife da faz. Real paçe cada hum sua certidão do q, na ver- 
dade constar. em modo í! fasa fée, 

E. R. hl.Ce 
O Escrivão da faz.da real passe 
Certidão do q. constar na verd.' 

Correa. 
* * *  

Manoel Diaz var.O Escrivão da Fa2.d" Real E A l m ~ x . ~ ~  E Matricula 
da gente de guerra nesta Prassa de santos E em toda a 'Cappi- 
tanlia de Sam visente e Sam Paulo E Nosa Senhora da Conseiy- 
ção E seus termos por sua Mag.de que Deos g.de V." 
Certefico em como o surgião Mor deste prezidio por Sua hIag.de 
Manoel Paes Cordeiro tem servido nesta prassa de santos tres 
annos t res  mezes e onze dias de vinte de Julho de mil sete centoi 
E dois the o ultimo de Sbr0 de mil setecentos e sinco Ailnos, E no 
decurso do dito tempo, ~ i ã o  veio mais botica algua mais Y. a 
que veio em sua c o n ~ p . ~  por conta de sua Mag.de a qual se fes 
carga della ao 4 l m 0 x . ~  desta Prassa/ Prassa Luiz de siq.Ia de 
Monclaro; e não veio mais 13otica algùa athe o prezente, por con- 
ta do dito S.Or e nie consta está o supte asistindo com o neces- 
sario para a cura dos soldados deste prezidio dos se't~s 
r n e d i ~ a r n . ~ ~ ~  por se ter  acabado a botica que veio em 
sua comp." por conta do dito S.Or para cura dos soldados; passa 
na verdade todo o referido, de que passey A prezente certidão por 
i ~ ~ i m  feita E asinacla. em vertude do despacho atras  do provedor E 
çoiltaclor da Faz.da Real Thimoteo Correa de gois eni Santos o 
ultimo de 8"'0 de mil sete centos E cinco Annos 

Manoel dias var.O (vareiro) 

(Seguem quatro reconhecimentos do tabelião Manuel Lopes Pinto, . 
de Santos, a 21 de Dezembro de 1705 ; e D.Or João Saraiva de Car- 
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valho, de Santos, a 22 de Dezembro de 1705; e do Tabelião 5060 
Baptista da Silva, de Lx." a 26 de Junho de 1721 ; e do Dlr. Antonio 
de  Basto Pereira, de Lxa. 3 de Julho de 1721). 

Josepli Monteiro de Mattos Mestre de 
Campo e Governador da prassa de Sanctos, 
e suas Fortallezas por patente de S. Mag.de 
y Deos g. de. 

Certefico Manoel Paes ~ C o r d . ~ ~  Sirurgião mor deste pre- 
zidio em todo o tempo Q nelle asestio obrou sempre com todo 
.o cuidado não faltando ao exercicio de sua obrigação ; e no espasso 
d e  sinco annos, não tendo mais hua Butica a q.al S. Mag.de fci 
servido ordenar se remeteçe pa. esta praça em minha companhia, 
acabandosse a d.a botica, ,assitio com todos os medicam.tos 
necessr.Os lhe forão p.a as  curas dos soldados enfermos, e me consta 
o fizera sem delles reçeber remuneração algüa; pello 4 se fas me- 
reçedor de toda a merçe Q S. Magde. i Deos Guarde for servido 
fazer-lhe: Passa o referido na verdade pello juramento dos 
Santos Evangelhos e por me ser pedida esta a mandey passar por 
mim asignada, e sellada com o sinete de minhas armas nesta 
Villa e praça de Sanctos aos 12 dias do mes de Agosto de 1710. 

Joseph Monteiro de Matos 
(Lugar do selo br.co aderente). 

(Seguem quatro reconhecimentos do Tsbelião João da Veiga, da 
vila de Santos, a 20 de outubro de 1710; do Desembargador ,411- 
tônio da 'Cunha Sotomaior, de S. Paulo, aliás Santos, a 20 de Ou- 
tubro de 1710; do tabelião João Baptista da Silva, de Lxa. 26 de 
Junho de 1721 ; e do Dr. Antonio de Basto Pereira, de Lx." 3 de 
Julho de 1721). 

Jorge Soares de Maçedo M.e de Campo, e 
Governador Nesta praça de Santos, e suas 
fortallezas por patente de S. Mag.de que 
Deos guarde 

Certefico que Manoel Paes Cordeyro Cyrurgião Mor deste pre- 
zidio em todo o tempo Que tem asistido nele obrou com todo 
o c u i d a d ~  não faltando ao heixercissio de sua obrigação, e com 
tanto heicesso, que no espasso de tres annos, não tendo mais i 
hiia botica, a qual S. Mag.de que Deos guarde foi servido ordenar- 
se-lhe desse no anno em 4 o dito Senhor a proveo, em o cargo de 
Cyrurgião Mor deste prezidio; acabandosse a ditta botica assistio 
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com todos os medicamentos, necessarios lhe forão pera as curas 
dos soldados, neste prezidio adoeçião sem delles receber remu- 
neração algiia ; por passar na verdade o juro aos Sanctos evange- 
lhos pello que entendo se fas meresedor de toda a merçe que S. 
Magde que Deos guarde ior servido fazer, e por me sser pedida 
esta a mandey passar por mim asignada e sellada com o sinete 
de minhas armas Santos hoje 12 de Agosto de 1705. 
(Lugar do selo br.co aderente) Jorge Soares de M ~ c . ~ "  

(Seguem 4 reconhecimentos do Tabelião João da Veiga, da Vila 
de Santos, a 2 de Setembro 'de 1705 ; do DT. João Saraiva de Car- 
valho, de Santos, a 22 de Dezembro de 1705; e do Tabelião João 
Baptista da Silva, de Lxa. a 26 de Junho de 1721; e do Dr. An- 
tonio de Basto Pereira, de Lxa. 3 de Julho de 1721): 

* * *  
Manoel Gomes Barb8za Mestre de Campo 
e G . O r  da prassa de Sanctos e suas forta- 
lezas por S. Magde. que Deos Guarde. 

Certifico que tomando posse em 14 de Agosto de 1710 do 
governo desta praça de Sanctos nella achey servindo a Manoel 
Paes C0rdr.O de Sururgião mor da dita prassa por provizão de S. 
Magde. e nella está atualmente servindo athe o prezente a mes- 
ma ocupação asestindo aos soldados emfermos com muita cari- 
dade e zello, fazendo alguns medicamentos por suas mãos e aco- 
dindo com elles aos sold?dos emfermos sem por elles levar esti- 
pendio algU levado somente da caridade por na dita prassa não 
haver Botica. e ver padeçião os soldados a falta de medicamen- 

, tos que pella muita experiençia que tem da dita terra vio 
obravão com elles os emgermos segundo o achaque a que eram 
aplicados: pello que se fas merecedor de toda a honrra e m.ce 
que S. Magde. que Deus guarde for servido fazer lhe Passa o re- 
ferido na verdade de o juro aos Santos Evangelhos ; e por me ser 
pedida esta a mandey passar e vay por mim asipacla, e sellada 
com o sinete de minhas armas Villa de Sanctos aos 3 de Junha 
de 1714. 

/ Manoel Gomes Barboza 

(Lugar do sello br.=o aderente). 

(Seguem 4 reconhecimentos do tabelião Pedro Pinto, de Santos, 
a 16 de Junho de 1714; do Dr. Luiz de Siqueira da Gama, de San- 
tos, a 16 de Junho de 1714; do tabelião João Baptista da Silva, 
de Lxa. 26 de Junho de 1714; e do Dr.  Antonio de Rasto Pereira, 
de Lxa. 3 de Julho de 1721.) 

* * * 



Luis Antonio de Saá Quiroga, C a ~ p . ~  de In- 
fantr.a pa Smg.de que D~eos g.de e coman- 
dante nesta praça de Santos. 

Certefico que Manoel Paes Cordeyro Surigião mor deste prezidio 
em o tempo de tres annos 4 tem assistido nelle obrou com toda a 
deligencia, bom sucesso, e caridade nas doenças dos soldados, sem 
nunca faltar a sua obrigação o que me consta por4 hindo eu va- 
rias vezes fazer a minha nunca achey doente que com rezão se 
me queixasse, e por ser verdade o juro aos Santos Evangelhos e 
o tenho por merecedor de toda m." que S. Mg.de que Deos g.de 

for  servido fazer-lhe e por me ser pedida esta lha mandey passar 
por mim asignada e sellada com o sinete de minhas armas. 

Santos 20 de Agosto de 1705. 

(Lugar do selo branco aderente) - Luis Antonio de Sá quiroga 
(Seguem 4 reconhecimentos do tabelião João da Veiga, de San- 
tos, a 2 de setembro de 1705; do Dr. João Saraiva de Carvalho, 
Santos, 22 de Dezembro de 1705; do tabelião João Baptista da 
Silva, Lxa. 26 de Junho de 1721, e do Dr. Antonio Basto Pereira). 

Manoel Gomes Barboza Mestre de Cam- 
po e G.o' da prassa de Santos e suas iorta- 
lezas por S. Mag.de 4 D'eos g.de. 

Certifico ij tomando posse em 14 de Ag.to de 1710 do Gover- 
no desta praça de Santos nella achey servindo a Manoel Paes 
Cordeyro de Sururgião mor da d.& prassa por provisão de S. Mag.de 
e nella está atualmente servindo athe o prezente a mesma ocupa- 
ção asestindo aos soldados emfermos com m.ta caridade e zello, 
fazendo alguns medicamentos por suas mãos e acodindo com 
elles aos soldados emfermos sem por elles levar estipendio algu 
levado som.te da caridade por na dita prassa não haver Botica, e 

.ver padeçiãm os soldados a falta de medicam.t0s 4 pella m.ta expe- 
riencia í( tem da d.a terra  vio obravão com elles os emfermos se- 
gundo o achaque a ij erão aplicados; pello q se fas merecedor de 
toda a honrra e m.ce S. Mag.de ij Deus gd' for servido fazer-lhe. 
Passa o referido na ~ e r d . ~  e o juro aos Santos Evangelhos; e por 
me ser pedida esta a mandey passar e vay por min asi,gnada, e 
sellada com o sinete de minhas armas. Villa de Santos aos 3 de 
Janr.O de 1713 - Manoel gomes Barboza. 

(lugar do selo branco aqerente). 



(Seguem os seguintes reconhecimentos : do tabelião Pedro Pinto 
da vila de Santos, 16 de Janr.O de 1713 e do Dr. Antonio de Basto 
Pereira, de Lxa. 3 de Julho de 1721). 

fe de off.Os de 10 annos, 5 mezes e 26 dias 
continuados desde 9 de Junho de 1702 te 3 
de Dez.brO de 1712. 

Luis Monteyro da Rocha Escr,ivão da Fazenda Real Alfan- 
dega contos e Matricolla da Gente de Guerra desta praça de 
Sanctos. Certefico que pellos livros que em meu cartorio servem, 
e poder ficão consta íj Manoel Paes Cordeiro Cirurgião Mor des- 
ta  sobredita praça por provizão de Sua Magde. de trinta de Jan.O 
de mil e setecentos, e dous Rg.da no L . O  9 . O  dos registos a fls. 49 v." 
comessou a servir o dito Senhor a nove de Junho do dito anno de 
mil e setecentos, e dous como consta do seu assento no L0 2 . O  da 
primeyra plana a is. 2 v" em cuja occupação tem continuado athe 
o dia prezente sem notta, ou auzencia algua que lhe sirva de Em- 
pedimento exceto duas vezes que foi ao rio de Janr.O com licença 
do Governador desta praça a buscar medicamentos para os Sol- 
dados doentes, hua de tres meses, e outra de dous, dentro do qual 
tempo se recolhe0 outra ves a praça como consta do registo das 
ditas licenças na margem do seu assento; com que se mostra ter 
servido ao dito Senhor Des annos, sinco mezes, e vinte e seis 
dias de que passei a p r e ~ . ~ "  certidão de fe de officios em ver- 
tude de hii despacho do Mestre de Campo, e Governador desta 
praça Manoel Gomes Barboza a qual fica notada no seu ultimo 
assento a f l  3 v.' e por mim feita, e asinada em Sanctos aos 
Sinco de Dezembro de mil setecentos, e doze anos. 

Luiz Mont.ro da Rocha 

Fé de officios de Manoel Paes iCordr.oÇirurgião Mor da praça de 
Sanctos de Des anos sinco mezes, e vinte e seis dias do serviço 
de  S. Mg. que Deos g.de na dita ocupação. 9 

(Seguem os reconhecimentos: do tabelião Pedro Pinto, da vila de 
Santos, a 7 de Dez." de 1712; do Dor. Anto de Basto Per.=, de L x . ~  
a 3 de Julho de 1721). 

Dis Manoel Pais Cordr.0 Cyrurgião Mor do prezidio da prassa de 
Sanctos, p.a bem de certos r eq~er im.~~"  tem com S. Mag.d' ií 
Ds G.de lhe he neçessO mostrar, < não tem culpa algua no juizo da 
ouvidoria desta Comarca: p." o 



P a Vm lhe faça m." mandar se lhe passe alvará de folha cor- 
rida na forma custumada. 

E. R. 
* * *  

Passe 
Sottomaior 

O Doutor Antonio da Cunha Sottomayor do Dezembargo de Sua 
Magestade que Deus Guarde fidalgo de sua caza, seu Dlezembar- 
gador da Rellação e Caza do Porto, sindicante nas cappitanias do 
sul, e cavalleyro professo da Ordem de christo que ora sirvo de 
Ouvidor Gef-a1 e Corregedor da Comarca desta cidade de Sam 
Paulo, com Alsada no civel e crime e Juiz das Justificaçoes. 
Mando aos Escrivaens desta dita C i d ~ d e  que costumão fallar as 
folhas que visto este meu Alvará indo por min asignado em seu 
~ u m p r i m . ~ ~  digão a elle todas e quaisquer culpas que em seus car- 
tórios tiverem do s ~ p . ~ ~  que obrigatorias sejão a libram.to; cum- 
prão no assim e a1 não $ação. Dlado nesta dita cidade aos vinte dias 
do mes de fevereiro de mil setesentos e doze anos e Eu Joseph de 
vargas Pissarro Escrivão desta Ouvidoria Geral a fiz e escrevy. 

Gratis Sottomaior 

Nada do ~ u p . ~ '  segdo. folha S. P. e fev.'o 20 de 1712 
D.OS de Souza Brag.a 

Nada do ~ u p . ~ "  em meu cartorio segundo folha São Paulo e fr.O, 
de 1712. 

D.OS Nunes da Costa 

Nada do S ~ p p . ~ '  athe oje 20 de fvr.O de 1712. 
Vargas. 

E por não haverem mais Escrivaens que fallem a esta folha nesta 
cid.' de Sam Paulo, eu escrivam a fiz ~ o n c l . ~  ao Dez." Sindicante 
e ouvidor G."' o D.Or Ant.0 da Cunha Sottomayor de que fis este 
termo eu Joseph de Vargas Pisarro que o Escaevy 

. C1.a 
Julgo a folha por legitimam.te !Corrida. S. P. e Fev.'O 21 de 712. 

Ant.0 da Cunha Sottomaior 

(Seguem os reconhecimentos: Do tabelão João Baptista da Silva, 
de Lxa. 26 de Junho de 1721, e do D.Or Ant.0 de  ait to Pereira, de 
L x . ~  3 de Julho de 1721). 

* * *  



Diz M." Paes Cordeyro Cyrurgião Mor desta prassa de Santos 
por provizão de Srnag.de G Ds. G.de 5 pea bem-de seus requerim.foS 
lhe he neçessa a elle ~ u p ? ~  hüa Certidão do escrivão da faz.da Real, 
en ij conste q desd,e o ultimo de Outubro de mil setecentos e sinco, 
the o prez?" tempo, se não remete0 p.a esta prassa, de medicam.fos 
mais ij hüa Botica pequena, a q.al veyo logo, comesou a governar 
o Mestre de Campo Jozeph Montr.0 de Mattos e sem embargo da 
dita falta de medicam.W ij p.a os soldados desta prassa se devi20 
remeter, asistio elle Supp.fe com elles a custa de sua fazenda, a 
todos os 6 adoeçerão, como he notório o fes, e o está ainda d e  
prez.fe fazendo ; pelo ri. 

P. a Vm. seja serv.O ordenar se lhe passe d.a Certidão do 
constar na verdade e em modo fasa fé 

Passe do constar 
Correa 

* * *  
Luiz Monteyro da Rocha Escrivão da Fazenda Real Almoxarifa- 
do Contos, e Matricula da Infantaria paga desta / Diesta praça d e  
Sanctos. Certefico em como neste Almoxarifado não tem entrado 
Botica algua mais que duas hua que já há  m.tos tempos que não  
tem medicamentos que prestem por se haver: conrompido, e ou- 
t ra  que por limitada vinha em tempo que Governou o Mestre de 
Campo Joseph Montr.0 de Mattos que pouco tempo durou, e me 
consta que o (Cirurgião moir desta praça assiste aos .soldados, e 
suas curas com os seus medicamentos sem pella fazenda real lhe 
serem pagos, porq depois que ha ~nfantapia não consta mete- 
remsse mais medicamentos que os sobreditos, havendo nove para 
des annos que o dito sirurgião mor assiste neste prezidio d e  
que passey a prezente por mlim feita, e asinada em Sanctos aos 
vinte de outubro de mil e setecentos, e des Em vertude do des- 
pacho atras do Provedor da Fazenda Real Timotheo Correa de 
Goes. 

Luiz M ~ n t . ~ ~  da Rocha 

(Reconhecimentos : Do tabeliã'o João da Veiga, da vila de Santos,. 
a 20 de 0utr.O de 1710; do Diez.Or Ant.0 da Cunha Sotomaior, de 

. Santos, 20 de 0utr.O de 1710; do tab." Jooã Bap.fa da Silva, de Lxa  
26 de Junho de 1721 ; e do DT-. Ant.' de Bas1t.O Pereira, de Lx.a a 3 
de Julho de 1721). 

* * * 



fee de off.OS de 12 a 

Luis M0ntr.O da Rocha Escrivão da Fazenda Real Alfandega 
Contos e Matriculla da Gente de Guerra desta praça de Sanctos 
Certefiico que pellos Livros em meu cartorio servem, e poder ficão 
consta que Manoel Paes C0rdr.O cirurgião Mor desta sobre dita 
praça por provizão de S. Mg. que Deos G.de de trinta de Janr."- 
de mil e setecentos, e dous Rg.da no L.a 9 . O  dos registros ai f .  49 
v.O comessou a servir ao dito Senhor na sobredita occupação a 
Nove de Junho do dito anno de mil e setecentos, e dous como 
consta do L.O 2 . O  da primeira plana a fs. 2 v0 em cuja occupação 
tem continuado athe o diia prezente sem notta, ou auzencia que 
lhe sirva de empedim?" exceto duas vezes ij foi ao rio de Janr." 
a buscar medicamentos para os  soldados doentes com licença do 
G.Or desta praça hiia de tres mezes, e outra de dous em cujos tem- 
pos se recolhe0 outra ves a praça como consta dos seus assentos, 
com que se mostra ter servido ao D.O S.Or doze annos athe o dia 
prezente de passei a prez.te certidão de fe de ogicios por mim 
feita, e asinada em vertude de hii despacho do M.' de Campo, e G.Or 
desta praça Manoel Gomes Barboza a qual fica notada no seu 
ultimo assento a f. 3 v.O Sanctos, nove de Junho de mil e setecen- 
tos e quatorze annos. 

Luiz M0ntr.O da Rocha 

Fé de officios de Manoel Paes Cordeyro Cirurgião Mor da praça 
de Sanctos de doze annos do serviço de S. Mg. que D'eos G.de 
na dita occupação. 

(Reconhecimentos : Dlo tabelião Pedro Pinto, da vila de Sanctos 
a 16 de Junho de 1714; do Dr. Luiz de Siqueira da Gama, de Santos, 
a 16 de Junho de 1714; do tabelião João Baptista da Silva, de Lx .~  
26 de Junho de 1721 ; e do Dir. Ant.O de Basto Pereira, de Lxa. 3 
de Julho de 1721). 

. 
* * * 

Luis M0ntr.O da Rocha escrivão da Faz.da Real Alfandega Contos, 
e Matricolla da Gente de Guerra desta praça de Sanctos por S. 
Mg. que Deos G.de Certefico que o lecenceado Manoel Paes C0rdr.O 
tem servido a sua Mg. no cargo de Cirurgião Mor desta praça por 
provizão do dito senhor, e dos Governmos do rio de Janr.O desde 
dous de Novembro de mil e setecentos e dous athe hoje vinte e tres 
de Mayo de mil setecentos e quinze, sem no dicurso do referido 
tempo ter nota, ou faser auzencia que lhe sirva de empedimento 
donde passei a prez.te certidão de fe de officios em vertude de hii 



despacho do M.e de Campo, e G.Or desta praça Matloel Gomes Bar- 
hoza por mim feita e asinada em Sanctos aos vinte e tres de Ma>-o 
de mil setecentos e quinze annos. - 

Luiz Mont.'" da Rocha. 

(Reconhecimentos: Dr. Antonio de Basto Pereira, d e  Lxa. 3 de 
Julho de 1721). 

* * *  
João Nunes de Miranda Medico dos do n .O da Caza de S 
Mag.de D.s g.de e da Cam.'" Do exmo. S.Or Marques V. Key ; 
Physico mor por Comissão em todo o Estado do Brasil, e 
cirurgião mor neste Destricto da Bahia. 

, 
Certefico, ij Manoel Pais Cordr.' Cirurgião approvado na 

Corte de Lix." tem exercitado a sua ar te  nesta terra  com todo o 
acerto, em m.tas e varias curas, a com elle tenho assistido; e 
practicando com o d.',não só huma mas m.fas vêzes. assim na espe- 
culação chirurgica, como na praxe, o achey sempre tão senhor das 
regras gerais, e rezoluçoens dos melhores, e mais insignes Practi- 
cos, i( o inculquey pSa varias curas, adonde o maligno das cliagas, e 
complicação de febres fazia m.to dificultozo o bom sucesso; porem 

I 
a sua operação manual em ordem âs chagas, e voto, juntam.fe 
dava em ordem âs  febres, vi muitas felicidades nas curas, o 4 com 
elle assisti; e vendo a C u r i o ~ i d . ~  da sua aplicação, e noticias Medi- 
cas, i( por força do seu estudo adquiria, assim na Capitania de 
Santos, donde a n e c e s ~ i d . ~  o precizava a ser administrador da 
Medicina, como nesta terra,  donde como perito Cirurgião se lhe 
admitlio m.ta"ezes o seu voto em matr.a de febres, me rezolvi a 
ordenarlhe 4 na Caza do Coronel: Joseph Alz. vianna, donde ambos 
temos partido, tratasse dos meus doentes naquelles dias, em < me 
era precizo sahir desta Cidade, e naquelles em Q por queixa minha 
se me impossibilitava a aquella assistencia, e sempre achey il 
aplicava os remedios com attenção, sciencia, e ~ o n h e c i m . ~ ~ ,  assim 
da' queixa, como da composição dos d . O ~ e m e d i o s ,  de Q 
infalivelm.'~ se deve seguir acerto, ~ e g . ~ ~  vi;  o tudo me obri- 
gou a fiar delle, e largar lhe alguns livros Medicos da minha li- 
vraria, vendo a intelligencia i dava âs  regras delles Passa o refferi- 
do  na verdade o Q affirmo sub juramento gradus. 28 de 7hr0 
de 1717. 

(Reconhecimentos: do tabejlião João Bapta da Silva, Lxa. 26 de 
.Junho de 1721; do Dr. Antonio de Basto Pereira, Lya 3 de Ju- 
lho de 1721). 

* * *  
t 



Diz M."' Pais Cordr.0 cilrurgião Mor do prezidio desta prassa de 
Sanctos p.a bem de seus requerim.fos com S Ma.g.de ;l Ds. G.de 
tem lhe he neçesso mostrar não ter  culpa algua no juizo sivel, e 
crime da sabre dita villa e prassa p. o q. 

P. a Vm.Ce S.Or D.Or Juis de fora seja servido ordenarselhe 
passe a elle suppfe folha na forma do estillo de Q 

R. M.ce 
* * * 

P. alvara de folha. 
Gama 

O Doutor Luis de Siqueira da Gama Juis de fora, nesta villa da 
praça de Santos e seu termo com alsada por sua Magestade .ii Deos 
guarde e ttt.a Mando aos Tabaliais e escrivais desta ditta villa 
que perante mim servem que visto este meu alvara de folha indo 
por mim asignado em seu cumprimento falem e digão de todas e 
coaisquer culpas que em seus cartorios tiverem a que obrigado 
seja a libramento o suplicante Manoel Pais Cordeiro cumpram O 

assim e a1 não fasão dado e pasado nesta dita villa sob meu sinal 
somente aos sete dias do mes de Junho de mil e setecentos e ca- 
torze annos Pagou de feitio deste corenta reis e de asinar corenta 
digo e de asinar vinte reis e eu Pedro Pinto tabalião do publiquo 
judisial e notas nesta dita villa e seu termo o fis e escrevy 

Gama 

Do suplicante atraz não tenho culpas no Rol de meu Cartorio Villa 
de Sanctos e de Junho 7 de 1714 annos . - 

[ tabaliam 
Leitam 

g Do suppfe atras 1150 tenho nada de culpas em meu cartorio Santos 
7 de Junho de 1714 

tabalião 
Pinto 

Pedro Pinto publicluo tabalião do Judisial eenotas  nesta villa da 
prassa de Santos e seu termo etttt.a Certefico e dou minha fee que 
nesta dita villa não há  mais escrivais nem Tabaliãis que costu- 
mem falar as folhas dos culpados mas que os dous acima a saber 
o Tabalião Antonio Pinto Leitão e eu sobredito de que de tudo 
pasey a prezente sertidão em fee de verdade p l r  mim feita e 
asignada e razo do que vzo (uso) nesta dita villa aos sete dias 
do mes de Junho de mil e setesentos e catorze annos 

Pedro Pinto 

(Reconhecimentos: Do Dr. Luis de Siqueira da Gama, da vila 
e praça de Santos, a 7 de Junho de 1714; do tabelião João Bap. 



tista da Silva, de Lxa. 26 de Junho de 1721; e Dr. Antonio de 
Basto Pereira, de Lxa. 3 de Julho de 1721). 

* * * 
Diz M.el Paes Cordro Cyrurgião mor do prezidio desta plras- 

sa de Santos 4 p.a bem de certos r e q ~ e r i m . ~ ~ ~  q tem com Smg.de 
p Ds. g.de lhe he neçess.O mostrar 4 não tem culpa algùa no juizo 
ordinario desta d.a prassa p." o p 

P. a V. M. lhe mande pasar Alva-rá de folha corrida na forma 
custumada. 

E R. P\4.ce * * * 
Passe; Sanctos 10 
de agosto de 1711 

Sirq.'" 
O Capitam Phelipe de sirqueira de unhão Juiz ordi- 

nario Nesta V." de sanctos e seu termo este prezente ano 
por eleisam. Mando aos tabalians e escrivais 4 custumão falar 
a s  folhas dos culpados falem e digam de todas e coaisquer culpas 

nos seus cartórios tiverem do suplicante o lecensiado Manoel 
paes Cordeiro p.a dellas se livrar judicialmente cumpram o 
assim e a1 não fasão dado e pasado nesta V." de Sanctos sob meu 
sinal somente aos des dias do mes de Agosto de mil e setecen- 
tos e onze anos eu e Joam da Veiga tabalião Q o escrevy. Sirqr.a 

Do sup.fe Não tenho culpas em o meu cartório a P que 
lhe reporte Santos 10 de Agosto de 1711. 

fonceca 

Do suplicante Não tenho culpas em meu Cartorio a que reporto 
Sanctos 10 de Agosto de 1711 anno. 

Veiga 

Certificado do tabelião João da Veiga, de que na dita villa nãb 
há mais tabeliães e escrivães, do que os dois acima p.a responder 
a s  folhas, datado de Santos, a 10 de Agosto de 1710. 

Reconhecimentos : Do Dr. Antonio da Cunha . Sotomaior, de 
São Paulo, 20 de Fevr.O de 1712; do tabelião João Baptista da 
Silva, de Lxa. 26 de Junho de 1721; do Dr. Antonio de Basto Pe- 
reira, Lxa. 3 de Julho de 1721. * * * 

I O Pe. Antonio de Mattos da cornp? de Je- 
sus R.0r actual do Collegio S. Ignacio da 
villa de S. Paulo. 

Certifico 9 sendo Reytor do Collegio de S. Miguel da villa 
d e  Santos todo o tempo do meu Reytorado conheci na dita villa 



a o  L.do Moe1 Paes Cordeiro por Surgião mor do presidio, o qual 
officio exercitou com toda a exação diligencia e cuidado, como 
a todos foi notorio, E outrosi se ouve nesta villa có bom exem- 
plo, sendo pacifico, dado com todos, cortezão, e amigo de fazer 
bem a todos com a sua f a ~ u l d . ~  o i j  experimentei eu, poes culrou 
neste Collegio de graça pondo os medicamentps de sua, caza, q.do 
o Collegio os não tinha, e com bom sucesso nas suas curas, poes 
como a mais pratico e ciente no seu officio de q.foS surgióes avia 
na  villa, o escolhi p.a curar no Collegio o i j  fes com grande zello 
acerto e caridade, e por tudo merecedor de toda a honra q se lhe 
fizler. E por passar tudc na verd." e se me pedir esta a passei 
neste Collegio da villa de Santos, e assinei de meu proprio si- 
nal e selei c6 o sello da ~Comp.~  aos 14 dias do mes de Agosto 
de 1711. 

Ant.O de Mattos 
(Lugar do selo branco, aderente). 

Reconhecimentos: do tabelião João da Veiga, da villa de Santos, 
a 16 de Agosto de 1711 ; do Dr. Ant.O da Cunha Sotomaior, de 
S. Paulo, 2 de Febr.O de 1712; do tabelião João B,aptista da Silva, 
de Lxa. a 26 de Junho de 1721 ; e do Dr. Ant.O de Basto Pereira, 
de Lxa. 3 de Julho de 1721. 

Certefico eu Fr. Ignacio da Lux Prior actual do Conv.to (10 
Carmo da Villa de Çanctos; em o tempo tj governo me acistio 
o Surpião Mor o L.do Man,oel Pais Cordeiro. curando os meos re- 

u 

ligiozos e Servos delles, com m.tO grande zelo, acistençia e amor: 
e Sem estipendio algum nem de vizitas, nem de medicam.tos, conio 
tambem em tempo p foi P.Or o R.d0 Pee Fr. Simão de Christo, e 
asim mais em o mesmo tempo 9 governo; e como em o mais 
tempo que o d.O L.d0 Manoel Pais Cordeiro tem acistido nesta 

i Villa o vi proceder com m.tO grande acerto obrando em todas as 
\ suas couzas com prudencia e discripsão, sem ' ser avechado I 

nem prezo, nem molestar pesoa algiia, mas antes amigo da Paz 
respeitando con todo o decoro as pessoas religiozas, e seculares 
graves, e menos graves; donde (Segundo o q vi e ouvi) o acho 
merecedor de m." grandes e laurek. E por cer asim 
verdade lhe pacei esta certidão por mim feita e açinada com o 
cello de meo officio. ~Carmo de Sanctos 12 de Agosto de 17í1 
annos. 

Fr.  Ignaçio da Lux P.Or 
(Lugar do selo branco, aderente) 



(Reconliecimentos: do iabelião João da Veiga, da vila de Sai?- 
tos, 13 de Agosto de 1711. do Dr. Antsnio da Cunha Sotomaior, 
de São Paulo, 20 de Fevereiro de 1712, do tabelião João Bap- 
tista dá Si!va. I-sa.  26 cle Jiinho de 1721, e do Dr  Ant.O de Basto 
Pereira, de Lxa. 3 de Julho de 1721). 

* * *  
O P." Vito Antonio da Comp." de Jezus 
Reytor do Co1le.0 de S. Miguel da V." 
de Santos. 

Certifico cjue o L.do Manoel Paes C0rdr.0 a c t u a l ~ n . ~ ~  existente 
nesta villa de Santos com a ocupação de Surgião Mor do Pre- 
zidio della, se tem havido na .ditta occupação não só com conti- 
nua assistencia, cuidado, e zelo nas curas dos soldados do ditto 
Prezidio, mas com muita chariclade, e agrado de todos os Mo- 
radores curandoos com bom sucesso em suas enfermidades, e 
fasendas de amor em graça a m.tos pobres, e necessitados. Além 
disto certifico mais que no seo p r o ~ e d i m . ~ ~  e t rato foi sempre de 
todos conhecida a sua verdade, quietação, e Cortezania; pello que 
e por outras m.tas boas partes o julgão todos merecedor de todo 
o bom despacho. E por assi passar na verdade, e me ser esta 
pedida a passei de minha letra, e sinal selada com o selo de 
meo officio. Neste Co1l.O de S. Miguel da V.a de Santos aos 28 
de Agosto de 1711. 
(Lugar do  selo branco, aderente) Vito Antonio 
Reconhecimentos: do tabelião João da Veiga. da vila de San-  
tos, 11 de Fev.O 1712, do Dr. Ant.O da Cunha Sotomaior, de São 
P a d o ,  20 de Fevereiro. 1712. do tabelião J ~ ã o  Baptista da Silva, 
Lxa. 26 de Junho 1721, e do Dr,  Antonio de Rasto Pereira, de 
Lxa. 3 de Julho de 1721. 

* * *  
Certifico eu o P. P.Or F r .  Fran.cO da Victoria Re1ig.0 da 3.a 0rd5 
de V. P. S .  F r . c~  da Prov." de Portugal, < assistiildo em caza do 
Sr. de Eng.O Frco. Pr." de Ar.0 comecei a lançar sangue pella 
bocca, em tanta q ~ a n t i d . ~  e demazia, sem saber se sahia do 
peito ou baixava da cabessa; F, porq. o excesso coim o lançava 
era  demaziado, assim de dia como de noite, vendo sem rem.O 
algü, me rezolvi a hir p.a a Embiara (1) a buscar a caza daquel- 
Ia universal e piadoziss.a Enferma de todo o reconcavo, a sra. 
D. I C ~ . ~  de Aragão Pr." de 4r.O Irmeã ( ? )  do sobr.0 Sr. de Eiig.O; 
e logo p.a evitar a defluxão do sangue Q !ançava me aplicou 
varios rem.Os, entre os quais e ra  hü da Erva de passarinhos, olhos 

" 

de caju, e aroeira com vinagre sal, e pedra huma;  E vendo 9 



nada bastava p.a evitar a defluxão do sangue, chamou hii tal, oti 
qual surgião daquelle povo, Q me mandou sangrar sinco vezes 
nos pez. E como nem assim tivesse melhora algùa;  antes m.tas 
peyoras, porq. o corpo se encheo todo de pintas pretas e nodoas 
roxas, e a bocca desde os labios athe os gorgomilhos, com as 
gengivas estava tão corrupto, e denegrido; e em forma estava 
q podia dizer com verdade; il. a Planta pedis as q. adverticem. 
non erat enmaxinitas ( ? ? ?) . 
E inda nesta forma veyo o d.O tal surgião diz.do tj em hü dia me 
q u e ~ i a  dar  4 sangrias; 'ao íi lhe respondi se elle não tinha ou- 
t ro  rem.O mais suaveo. Q me rezolvia a dar comigo na  C.de conlo 
de facto o fiz, p.a o tj logo mandei fretar hü barco. e nelle vim esta 

onde cheguei mais morto vivo; E m  tal forma, Q indo ao 
Conv.- pa nelle me curar ( o  .ií não quizerão os Prelados delle) 
achando ahi  o P. F r  Bern.do mostrando me a elle, e vendo o las- 
timozo q estava, desconfiou de mim, e me deu mui poucas espeJ 
ranças de vida: E como do d.O P., tenho hù gr.de conceito, tratei 
logo de buscar os rem.Os divinos, confessando-me e sacramen- 
tando com o s."O viatico, cj recebi por mão do R.' P. P . O r  F r .  
Joseph de Sta. Thereza Relig." da minha mesma ordem. em 
cujas mãos me dezapropriei E lhe pedi Q chegando o tempo de 
me ser n e ~ e s s . ~  a Santa unção, ministrase, e levando me D.".a 
si, por amor do mesmo Sr. me qu!izese dar hua mortalha p.a 
meu corpo ser sepultadc! em forma Relig.a Porem como a vida 
he m.tO amavel depois de me aver preparado p.a a morte, na forma 
reierida tratei de buscar os necessarios p.? recuperar a saude; 
busquei ao  Sr. D.Of hl.des Monforte. e lhe dei pte do meu 
achaque, o qual me aconselhou tratase de minha saude; E c bem 
o podia fazer curandome com o snr. surgi50 Mor de S.foS, O L.do 
M." Paes Crdr .~,  o qual mandei logo chamar, e foi elle e eu tZo 
bem afortunado Q eu por meyo dos medicam.tos < com a cien- 
cia da sua ar te  me applicou, cuidadoza e vigilantem.fe cobrei 
perfeita saude, escapando das garras da morte, em tj todavia 
me consideravão; E elle ficou com a gloria de fazer hua cura, 
tj foi admiraçãò de todos. E porij todo o referido hé a summa ver- 
d a d e , ~  juro inverbo Sacerdotis. 

E m  cuja fe lhe paissei a p r e ~ . ~ '  B.a 13 de Abril de 1717. 
Fr .  Franco. da Victoria 

Reconhecimentos : do tabelião Manuel Afonso da Costa, da 
Bahia, 27 de Abril de 1717; do tabelião João Baptista da Silva, 
de Lxa. 26 de Junho de 1721 e do Dr. Antonio de Basto Per.a 
Lxa. 4 de Julho de 1721. 

* * * 



Fr. Lucas de S. Francisco Preg.Or e G.am deste C ~ n v . ~ ~  
de S. Ant.0 da Villa de S.t0s 

Certif>ico que o L.do Manuel Paes C0rdr.O Cirurgião Mor do 
Presidio desta Praça de Sanctos, em todo o tempo que assisto 
neste convento por Prelado delle, que haverá quinze mezes pou- 
co mais, ou menos com toda a caridade, zelo e amor de Deos 
curou neste Convento; não só os Religiosos delle, senão também 
os  Escravos em todas as occazioens que para este ministerio foi . 
chamado, assistindo nas curas que fez com os seos proprios 
medicamentos; e tudo isto fez sempre sem interesse algum de 
estipendio E segundo enformaçoens que tenho dos Religiosos 
velhos que neste conv.tO assistem há muitos annos, tambem me 
consta, q o d.O M." Paes Cordr.0 desde que veyo p.a esta Praça 
com a occupação de Cirurgião Mor deste Presidio, sempre assis- 
tio a este conv.tO com as curas necessarias na mesma forma, que 
acima tenho d.O E outro si me consta por ser publico, e notorio 
nesta Villa, que sempre foi bem quisto neste povo; e o seu pro- 
cedim.'" tal, que sempre se conservou livre de toda a nota. Ei por 
passar tudo isto assim na verdade, lhe passei a prezente por 
mim feita e assinada. Dada neste Conv!" de S. Antonio da Villa 
de  Santos aos 18 dias do mez de Agosto de 1711. 

Fr. Lucas de S. francisco 
G.am 

(Reconhecimentos: do tabelião João da Veiga, da vila de San- 
tos, 20 de Agosto de 1711 ; do Dr. Antonio da Cunha Sotomaior, 
São Paulo, 20 de Fevereiro 1712; e do tab."" João Baptista da 
Silva, L,xa. 26 de Junho de 1721 e do Dr. Antonio de Basto Pe- 
reira, de Lxa. 3 de Julho de 1721). 

O Doutor João de Azevedo Barros cidadão e juiz do crime nes- 
t a  Cidade de Lisboa occidental na repartição do bairro da Mou- 
raria L.a mando aos Escrivães que custumão respond6r as 
folhas nesta digão as culpas que tiverem de Manoel Paes Cor- 
deiro chirurgião mor que foy no prezidio da prassa de Santos 
natural desta Cidade e ao prezente morador no Rio de Janeiro 
de idade de quarenta e quatro annos tudo segundo sua informa- 
são o qual corre esta folha pera requerimentos que distem com 
Sua Magestade pera o que lihe mandei passar o prezente o que 
cumprirão. dado nesta Cidade de Lisboa occidental aos trinta dias 
do mes de junho de mil e setecentos e vinte, e hum annos pagouce 
deste vinte reis, e de asignar vinte João Ailvars (. . .) Azevedo 



Nada chanria (?)  
J. Carvalho 

N. de M.el Paes Cordr.0 ett.a 
Joseph Gomes Leytão 

Nada pla fazenda Real ( . . . I  
meu C0mpanr.O Lxa. occi- 

dental 
2 de Julho de 1721 

Costa 
N. Leg.dO Corr.Cão de Alfama 

Rocha Frr.a 
N. rua nova Leg. do 

Faria 

N. de Mari'' Paes Cordr.0 
Lxa. occ."' 2 de Julho de 1721 

N. de Mel. pais Cordeiro 
Joam (?)  de Barros ,de Souza 

N. Degradados 
segdo. a folha 

Mag.'= 
N. alfama Legdo. fl. 
Barbosa de Aguiar 

N. pla Se segdo. fl. 
Sousa (?) 

N. do Nomeado 
( . . . ) Carvalho 

(....) 
N. Ilhas 
Alvarez 

Nada Mina 
,Coelho 

Nada Mina 
Prado 

N. p!a C0nt.a 
(i'legivel) 

N. de Me" Paes Cordr." 
Joseph da Sylva Fr.= 

Nada pla fasenda Real 
Lxa. occidental 2 de Julho 

1721 
Costa 

N. Mouria 
( . . . . ) Vieira 

Nada de M." Paes C0rdr.O 
Lxa. 0cc.a' 7 de Julho 1721 

Franco. da Cruz 

N. de Me' Paes C0rdr.O 
Cunha 

N. do ~ l o m e a d o ' l e g . ~ ~  o L." 
dos culpados. 

Joseph Correa de Souza 
N. pla Ribra segdo. folha 

Coutinho 

N. plo roçio 
Figr. 

N. pello comp. (? )  
( . . . . ) Carvalho 

N. do Nomeado Lxa. oc."l 5 de 
Julho de 1719 

Sande 

Costa 
Nada alf.a 

Figr.do 
Nada Alf.a 

Araujo 
Nada alf.a 

Souza 

Eslta folha de Manoel Paes Cordeyro vay corrida por todos 
o s  Escrivães que custumão responder às  folhas como consta de 



seus signais, e repostas atras  e assima a que me reporto, e certe- 
fico L ~ x . ~  occ."l 8 de Julho de 1721. Luis Pr." de Barbuda 

Vy-os L.OS do  Registo das Merçes e não achei Q Manoel Paes 
Cordeiro Y disserão ser filho de Bento Goilçalves Ryos e 4 era 
natural desta Cidade e de idade de quarenta e quatro annos tenha 
havido merce algua Q. lhe fosse feita a elle nem a outra pessoa 
por respeito de Seos serviços athe o prezeiite, Lxa. occideiital 
oitto de Julho de settecentos e vinte e hú e pg. cem rs. 

Amaro N ~ g r . ~  de -411dr.~ 

Pode-se decretar estes serv.Os; com requere o supp.fe Mel. P a í s  
Cordro, contando se lhe os dose annos de serv." e as certidoens, 
escepto as dos frades q. nãp coiicluzem p." O intento. Lxa. orien- 
tal, e Ag.to 5 de  1721. 

Fr.=O Mendes Galvão 

(Arquivo HistUrico Ultramariiio de Lisboa - São Paulo, papéis 
avulsos, 1721). 

* * *  

Sr. 
Com pouco menos a n t i g ~ i d . ~ ,  que a c10 d e ~ c o b r i r n . ~ ~  do Brazil, 

se venerão nelle como Padroeiras, e Tutelares as honze mil vir- 
gens sendo os estudantes desta cotlquista os Q. s empenhão> mais 
nos seus aplauzos, e festejos, e com modéstia, e regularid." devid-s 
uzão das mascaras, p.a milhor disfarçar a g-alantaria dos ban- 
dos, danças, e entremezes, e alardos em que por m.to"ias ante- 
cedentes ao da festa das Santas virgeiis, costuniáo andar pellas 
ruas. 

Para o poderem asim fazer foi sempre costume pedirse Li- 
cença aos Governadores nas ~ i d . ~ ~  em os há nesta conquista, e 
nas mais villas, aos Capitaes mores dellas, estilo tão liraticada, 
que q.dO cid." pertençia ao G0v.O do Rio de Janr.O, e depois ao d a i  
minas Geraes, os Capitains mores regentes davão a dita Licença 
sem nunca os Ouvidores desta Cid.e pertenderem o c0ntr.O e al- 
terar a armonia que tinha introduzido a pratica. 

Rezolvendo V. Mag.de que esta 'Capitania tiveçe Governador 
proprio, e sendo servido nomear a Rodrigo Cezar de Menezes 
meu anteceçor, com m.2 mayor rezão continuou na f a c ~ l d . ~  de 
lhe dar a dita Licença, sem oppoziçáo dos ouvidores, Raphael 
Pires Pardinho, Manoel de Mel110 G d i n h o  Manço, e Fran."" da  
Cunha Lobo, e havendo V. Mag.de por bem, que eu lhe viese su- 

,- 



qeder e chegada a festivid." das virgens, me fizerão os estu- 
dantes petição pedindo me a licença costumada, a í j  de;eri como 
pedião. 

Em o primr." dia os estudantes sairão mascarados ou es- 
tavão pa sahir os ;iotificou o Ouvidor Fran.co Galvão de A t f ~ n . ~ "  
p.a Q. lhe pedisem licença ou aliás os prenderia e mostrando lhe 

' o s  estudantes o meu dezp."; lhes responde0 ij a minha licença 
só poderia ser p." os tambores, bandos e alardos, e tudo o mais 
militar, mas Q. p.a as  mascaras lhe pertencia; recorrerão os es- 
tudantes fazendo me r e q ~ e r i m . ~ "  de q. nunca se uzara seme- 
lhante petitorio aos ministros, e como m.tos e alterados vierão - a este Palaçio, os soseguei, e capacitei, segurando lhes y. a não 
ser mais pela posse ( ? )  devia contender sobre esta regalia, 
mas como esta questão trazia miais graves consequençias, e elles 
perderião os seus festejos, senão ariscava couza alguma, com 
lhe pedirem a licença, e Q p.a o futuro V. Mag.de lhe daria provi- 
dencia. 

E u  não sei se este ministro, ou por novato nesta terra ou 
se por mais intiligente e pirito nas Leis, e regalias do seu lugar 
do  os seus anteceçores quer obrogar asy esta jurisdição; sei 
que se não contentou com praticar esta n ~ v i d a d . ~  nesta Cid.' mas, 
que tambem a introduzi0 pellas mais partes, pari',. na villa de 
Guaratinguetâ a executou asim o Juis ordinario, de que se me 
queixou o C ~ P . ~  mor como V. Mag.de verá pella sua carta, tj re- 
m,eto. 

A posse q. tem os Governos he immemoravel, e da mesma 
sorte os ~ a p . ~ % o r e s ,  e nunca teve disputa; a boa pulitica e razão 
pareçe q. pede Q. despois delles darem esta, ou outra licença, 
não  hajão de pertender os Ouvidores, i? tambem se lhes pessa, 
querendo igualar as jurisdiçoens e prerogativas. porq. se en- 
t re  os dos Governadores, e Ministros, não houver diferença, po- 
derá pirigar o respeito, o suçego dos povos, e o s0frim.t" mais 
prudente. 

Se este Ministro entendendo i. tinha fundam.to recorrese a 
V. Mag.de p." q. rezolveçe para o futuro a seu favor, poderia ter  
desculpa, mas repentina, e absolutam.te querer intrometerse em 
questão contra o praticado por seculo, he provocar, a discordias, 
e contendas, e nesecita de pronto remedio, V. Mag.de rezolverá 
o que for servido. Deos g.de a Real pessoa de V. Mag.de m.tos ann.s 
São  Paulo 11 de Nobr." de 1727. 

An.to da sylva Ca'ldr.a Pim." 



(Despacho do C0ns.O U1tr.O Haja vista o, Proc.Or da Coroa Lxa, 
ocidental 4 de Junho de 1728). 

('Com três  rubricas). 

Parecer: Deversse advertir ao  Ouv.0' que lhe não pertence con- 
ceder esta licença, mas ao Gov.Or observandose o (í sempre se; 
praticou 

(Com uma rubrica) . 

(Tem mais um despacho ilegivel do Cons.' Ultr.') 

Senhor An.to da Silva Caldr." Pimentel 

Meu amo e s.Or a petição incluza me aprezentarão hús es- 
tudantes p.a p. lhe cansedesse licença p.= festeiarem as onze mil 
virgens; e como se custuma em varias p.teS e nesta v." o tenho 
visto m.tas vezes lhes pus o despacho como pedião. Saindo estes 
a publicar seu bando festivo os mandou o Juis hordinJJ Fran.cD 
Roiz coura prender na inxovia o sabendo o eu chamey ao  escri- 
vão da camera por que elle d.to Juis mandava fazer a dita delig."" 
e lhe dise ij eu tinha dado a tal lisença pois me tocava como C ~ P . ~  
Mor e não a elle como Juis q. p.' se lhe não pedir tambem a ella 
declarou o fazia; como com ifeito fes; e ao meu cargo gr.de de- 
satenção e portj. hua se não desfas com outra me não dey por 
achado, esperando o recursso de D." q." pessa a direção do 4 s e  
deve obrar neste cazo, a vista de o dito Juis fazer tão pouco cazo 
da lisença q. eu tinha dado ainda q. logo os mandou soltar, pren- 
dellos sem adevertencia do erro cometia : pois ha 18 annos es- 
tou servindo a S. Mag-.de q. Di.s Goarde asiy em todos os cargos 
da Republica como no militar servindo de Cap." dos frausteiros 
pello g." 0 s.Or An.'O de Albuquerque, e de ~arg .~O Mor pello sr. D. 
Bras e de Cp." Mor pello Sr. D. Pedro; e comiirmado no mesmo 
pello Sr. Rodrigo Sezar, e de novo comfirmado por sua Mag.de ;l 
Deos g.de, e p.a q.e não fique similhante ausão p.r custume c hú 
Juis hordin.'~ por soberbo; e mal advertido se queira meter no 
lhe não toca pondo aos pasificos em presepicios; lhe pesso a 
vs. ri fassa pagar o de Deus a Deus, cõ de Sezar a Sezar pois visto 
esta y. não deve hú Juis fazer similhante absurdo comtra hú des- 
pacho de hú Cap." Mor ; pois se fora erro me não devia elle ponir 
se não VS. de q." espero disponha no cazo com aquele intendi- 



m.'O de 4. hé datado e retidão q. custuma. Deos g.de e prospere a 
VS. com vida Saude Largos a.S 

Goratingueta em 20 de 8br0 de 1727 
Do criado mais vmilde de V." S." 

Dg." Antunes Fialho 

O capitão João Bocarro pede por conta de 
seus soldos se lhe dem tresentos crusados. 

Manda Vmg.de q se veia e con~ . '~  neste c0ns.O hua petição do 
capitão João Bocarro, na qual dis ha m.tOs anos q serve a esta 
coroa e em particular nas guerras do Brasil donde vejo nestes 
ultimos navios m.'O emfermo e porc tem gastado q.'O tinha na 
continuação do serviço e se acha imposebelitado sem ter com 
i; se curar e de seus soldos se lhe estão a dever 223$478 rs como 
constava da certidão de matricula apresentou. 

P.a Vmg$e lhe faça m.ce mandar + por conta de seus soldos 
se lhe dem tresentos cruzados p." se curar e tornar a continuar o 
serv.çO de Vmg.de na forma 4 se fes ao  capitão João babilão. 

Sobre a peteção Referida informou o provedor dos Alma- 
seíis disendo i ~ e g . ~ ~  constava da certidão da matricula 4 offe- 
recia se deve ao  supp.te o < Relata em sua petição e constava ter 
servido com satisfação e q será justo dar se lhe al@a coisa por 
estar doente. 

Dandose vista ao Procurador da faz.a de Vmg " responde0 tj 
conforme as ordens de Vmg.de não se podião pagar no Reino 
soldos vensidos no Brasil mas 4 tendose respto ao  serv.co e me- 
recim.'O do suppte e ao ij allega en sua pe-tição não terá duvida i 
Vmg.de o malnde socorrer com o q pareser justo como se fes a 
outros. 

Pareceo ao tons." q visto deveremse ao ~ u p p . ~ ~  224$ e tantos 
rs e ser pobre e emfermo Vmg.de se siirva de mandor .cí por' conta 
do dito debito lhe paguem dusentos crusados. 

A dom Miguel dalmeida Pareceo 4 se lhe dese a quarta par- 
te  dos ditos 224$ rs. por< posto tenha. servido m.tos anos. com 
tudo forão poucos os em ij o fes no Brasil e que pois aos mais se 
da pouco contra do q se Ihes deve i o mesmo se faça com o s ~ l p p . ~ ~  
e o marques de montalvão acresenta 4 o vio servir no BrasiI 



e em -4frica có m.to valor e k toda a m.ce sera nellle bem empre- 
gada, o marques de Montalvão, Dom Miguel dalmeida, Henriq. 
Correa da silva Ant.0 das povoas, fr.Co de Carn.0. 
A margem: Resolução Régia: Guardem-se as  ordens dadas em 
Lx." a 8 m."O de 642. 

R ~ Y  

(Arquivo Ultramarino de Lisboa - Cbdice n.' 
44, do C0ns.O U1tr.O fl. 151-v). 

O Capitão Diogo martiils n ~ a d r . ~ ,  Pede se 
lhe pague a sua Nao nossa S.Ia da caride- 
laria q veyo do Rio de jan . r~  por Capitana da 
frotta. 

Manda Vmg.de que se veja e consulte neste Cons.0 hiia pe- 
tição do Capitão Diogo martins madr.", na qual dis q elle veiyo . 
por Capitão mór e cabo da frotta do Rio de janro; gastando 
muito de sua faz.a, proscedendo no dicurso da viagem com a 
satisfação + he notorio; E porque a nao capitana da ditta frotta 
he Sua asy por ser senhor dos seus cinco oitavos, como porq está 
obrigado a pagar quantidade de letras sobre os tres lhe sacou 
o Govd.Or Salvador Correa de Sá cujos são, E por esta man.Ia fica 
toda ella em cabeça delle Supp.te; E ij vmg.de fora servido de 
se querer servir della, p.a cujo effeito se aparelha por hórdem 
de Vmg.de e elle Diogo NIartins se ha empregado de 
m.tm Annos a ésta  p.fe em serv.çO de ~ m g . ~ "  sempre a 
sua custa, como constava dos papeis autenticos. e oje 
se não acha com nenhù outro cabedal p.a poder proçeguir no 
ditto serv.çO; mais 6 a ditta não supposto com muitas esperan- 
ças de merçes espera reçeber de ~ m g . ~ e  Pede a ~ m g . . ~ '  seja ser- 
vido de mandar avaliar a ditta nao por pessoas dezentereçadas 
entendáo, E o valler. mandar vmg.de q se lhe pãgue, asy plos 
cinco oitavos seus, como plos tres dó  ditto Salvador Correa de 
sá i vierão a hordem delle supp.te para os dittos paga.m.fos 

Por  desp.O deste Cons.0 Se mandou a Prov.or dos Almazeíís 
informasse do conteudo nesta petição, fazendo rellação do ti esta 
não tem de sua fabrica, e todas as  maes cousas com 4 as vendem, 
e por cada offiçial a Q tocar, dará do vâllem fazendo 
autos, com todas as  declaraçães n e ç e s ~ . ~ ~ ~ ,  Que com seu pareçer, 
e dos dittos mestres e ~ f f . ' ~  inviaria a ditta rellação a este Cons." 
p." ser vista. 



Satisfes o ditto Prov.Or disendo Que em dezanove de dez.r0 
de 641, no Almazem p r e ~ . ~ ~  elle Provedor, aparecerão o Patrão 
mor João de lagos, Bartholomeu alves, Antonio iuis, e Manuel 
fernandes, mestre e contra mestre da ribr.a, de carpintaria e ca- 
lafetto a quem elle Provedor mandou dar juramento dos Sanctos 
Evangelhos, p.a que declarassem o vallor da ditta nao e sua fa- 
brica; E que por elles fora ditto Que forão a bordo della, e a 
correrão de popa a proa, e em baixo, e em çima e a avaliarão plo 
modo seguinte. 

O casco da dibta nao nossa s.'i da Candelaria com seus mas- 
tros e vergas com Q fes a viagem do Rio de Jan.'" p.a esta çidade, 
em seis contos e t r ~ . ~ ~  mil rs. 

A Emxarçea com q veyo a,pardhada, em cem mil rs. todas as 
vellas, em duzentos e cincoenta mil rs. 

As anchoras, em çem mil rs 

As amarras, em setenta mil rs 

Importa ao todo, seis contos oitocentos e vinte mil rs, tudo na 
forma açima, e da Rellação junta da fabrica. 
Tão bem sobre a rnatr.a referida jhformo a Rui Correa Lucas Te- 
nente G.l da artelhr.", Dizendo Que a arteliheria q tras a ditta 
nao, são vinte e oito peças de ferro, a saber, hü de oito de balla, 
tres de seis, cinco de çinco, desanove de quatro, E que pezarão 
todas quatro centos e quarenta e seis quintaes, pouco maes, ou 
menos, o quintal a mil e d ~ z . ~ "  rs, importão quinhentos trinta e 
cinco mil e d ~ z . ~ ~ " s ;  E que tras com estas peças vinte e oito re- 
paros, Que a dous mil e quatro centos rs cada hü, vallem todos 
sessenta e sete mtil e duz.* r s ;  tras a mesma nao dezasseis 
mosq.fes de Biscaya, sem frascos, nem bandoleiras, Que a mil e 
quinhentos rs jmportão vinte e quatro mil rs, Quatorse de Ale- 
manha, da mesma man.ra, dezasseis mil e oitocentos r s ;  seis 
archabuzes sem frascos, de Biscaya, em todos seis mil rs; E que 
na torre tem de polvora quinze quintaes tres arr.as e trinta arr.tes; 
Dos quaes as  onze e ares ar r .&~ são de polvora boa, e valem a 
onze mil rs o quintal, emportão cento vinte e hü mil duz.fo~incoen- 
t a  e oito r s ;  E de polvora roim, quatro quintais tres arr.as e vinte 
e sette arrateis, Que a resão de seis mil rs o quintal, soma 
vinte n'ove mil settecentos sessenta e nove rs: as maes meudcsas 
de colheres, piques, guarda cartuxos, pelouros, e cousas seme- 
lhantes, vallerão até setenta e hum mil duzws e sessenta r s ;  
Com fas tudo soma de oitocentos setenta e dous mil quatrocen- 
tos oitenta e seis r s ;  o C j  constava plo termo e juram.t0 dos 
affiçiais de Vmg.de destes officiais. 



Dandosse vista ao procurador da faz." de vmg.', responde0 
se fezesse Justiça. 

Pareçeo dizer a Vrng.de, Que das consignaçóes 4 se tem pedido 
a ~ r n g . ~ ~  para o apresto da Armada, rezolva, de qual he servido 
que se pague esta nao, visto a informação de Rui Correa, e de 
luis çezar, e reposta do procurador da  faz.a de Vmg.de E ao Mar- 
ques de Montalvão. Pareçe Que se deve dar consignação para o 
s ~ p p . ' ~  haver pagam.t0 da nao de se tratta,  L x a  a 18 de Fev.'" 
de 642 Dom Miguel de Almeida / Henriq Correa da silva, 
Boteltho, frco de carvalho 

Redução Régia: O Marques de Montalváo, e Antonio Telles 
G.l da Armada, vejão esta nao, convindo sobre ella a Ant.0 Peres 
Picão appontem, se convem compralla, e se o preço he acomodado ; 
com esta deligençia, diga o Cons.0 de novo o y se lhe offereçe. em 
L x . ~  22 de fev. '~ de 642. Rey. 

Esta C ~ n s . ~ "  E as mais desta Calidade Reg.as f 142 e '182 203 E 
215 pede o m r y  de Montalvão como vedor da iaz." e se lhe derão 
a 11 de jan.'o de 645. 

(Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa - Codice i1.O 44 do 
Cons.0 Ultr.0 fl. 145). 

O Capitão Di.0 Miz madr." pede y emq.tO se 
lhe não pagar pella faz.a Real1 o preço porq 
lhe foi tomada a nao capitaina da frota do 
Rio de Janeiro, não seia executado pellos 
credores. 

O Capitão Dy.0 Miz madr.a dis < vindo do Rio de Jan.'" por 
cabo da frota o ano passado de 641 entrou nesta cidade foi 
Vmg.de Servido mandar lhe comprar a nao Capitaina que era 
delle S ~ p p . ~ "  e de Salvador correa de Sá para servir na Armada e 
porp ate  gora se Lhe não tem pago a dita nao, e os acredores asy . 
pello < toca a Sua parte como a do dito Salvador correa o execu- 
tão, em particular hõ fran.co Peixoto Pede a Vmg.de < emq.'~ lhe 
não mandar com effeito pagar o preço da dita nao mande 9 não 
seia vexado nem prezo pellas ditas divedas e que fran.'" peixoto 
cobre sua diveda por outra faz.a do dito Salvador correa e pellas 
sobras que ficarem depois das letras pagas porqJO a parte o dito 
Salvador correa tem na dita nao vem obrigada a s  letras. 



Pareceo 4 visto não estar o S ~ p p . ' ~  pago pella faz." de Vmg.de 
do preço da Sua nao, 4 ~ m g . ~ ~  deve servirse mandar por tpo de 
dois meses não seja executado soestandose nas execuções 4 s e  
lhe fizerem, e 4 dentro dos mesmos dois mezes se lhe pague ou de 
consignação. Lx.a a 10 de fev.IO de 642. Dom miguel dalmeida, 
Anrriq Correa da silva, R.O Bo,telho. 

4 

Resolução Regia: Como parece em Lx." a 26 de fev.'" de W2. Rey.. 

O Capitão Dy.O miz madr." fes a petição junta a este c0ns.O pla 
qual será p r e ~ . ' ~  a vmg.de o y nella pede, 4 he o mesmo que está 
referido nesta a Vmg.de; E por4 des então ate  oje se lhe não 
tem feito pagam.fo da sua nao 4 vendeo e seqve na Armada, como 
por outras cons.fas se tem reprezentado a ~ m g . ~ ~  o ;1 tudo v.to; 
Pareçeo ao Cons.0 Vmg.de se deve servir mandar passar a ordem 
na forma que pede, p.a não seja executado emq.'~ se lhe não fizer 
pagam.'o Lxa 6 de junho 642 o marques, Dom miguel de Almei- 
da, Henrique ,Corres da silva. 

2.a Resolução Regia : GIQO parece em Alcantara a 26 de Julho de 
642 - Rey. Esta Consulta e mais 4 vão registadas f. 145, I&?, 203 
E 215 p são sobre este mesmo pagamento pedio o Marij de Mon- 
talvão Como Vedor da faz." e se lhe derão em 11 de jan.10 de 645 .  



Relatório 

Senhores Consócios : 

Completa o nosso sodalício mais um ano de vida e mais d e  
meio século de fecunda existência, devotada ao  trabalho perseve- 
rante em prol do engrandecimento e prestígio cultural e cientí- 
fico da nossa terra, através das pesquisas históricas e estudos 
afins, colhidos e trazidos a plenário pelos nossos consócios. 

A messe de trabalhos, que empolgou as  atividades do Insti- 
tuto, foi grande e heterogênea, porém graildemente proveitosa. 

Dentre os vários problemas focalizados, com particular ca- 
rinho e interêsse, merecem destaque os que abaixo enumeramos 
e que já poderemos, alviçareiramente, considerar resolvidos. 

NOVA SEDE 

Grande aspiração do sodalício consiste na realização da cons- 
trução do novo edifício da sua sede social. Não desejamos enu- 
merar os primórdios dos planos preparatórios da sua construção 
e as  inúmeras dificuldades que tivemos de transpor, pois tais fa- 
tos  já foram minuciosamente expostos em nosso Relatório an- 
terior. 

Hoje diremos que o plano se está concretizando. Nó terreno 
onde existia o velho prédio já se erguem as fundações de concPeto 
armado Tais serviços são acompanhados com interêsse e per- 
sistência, pessoalmente, pela Presidência que, a miúde, vem veri- 
ficando o desenvolvimento da obra, confiada à firma Construtora 
Celbe Ltda., cujo diretor é o nosso consócio Eng. Pérsio Pereira 
Mendes, nome que dispensa melhores apresentações. Há; porém, 
a considerar a exigüidade da área e sua localização no coração 
do centro urbano, circunstâncias que não permitem plena Ivolu- 
ção dos trabalhbs. 



É nosso ardente desejo, entretanto, que possamos inaugurá- 
10 por ocasião do Congresso Comen~orativo do IV Centenário da 
fundação de São Paulo, em 1954. 

CONGRESSO ,DE HISTÓKIA 

Estabeleceu-se que o Instituto devenia prosseguir na sua ini- 
ciativa, concernente a realização de um Congresso de História, 
comemorativo do IV 'Centenário de São Paulo. O assunto foi 
objeto de sucessivas reuniões, eni algumas das quais foi debatida 
longamente a matéria. Tal como nasceu, como o plenário deli- 
berou em suas primeiras reuniões. o trabalho preparatório não 
sofreu modificações. A Comissão de Honra é a mesma, formada 

i d e  ilustres historiadores patrícios. A Comissão O'rganizadora e 
Executiva também não foi alterada e vem, sem desfalecimentos, 
empenhando seus melhores esforços para o brilho do certame. O 
Regimento Interno e o TemÉrio, já organizados, têm sido envia- 
dos aos Institutos Histáricos assim como a várias instituições 
culturais brasileiras e estrangeiras. Esperamos, portanto, que o 
Congresso de História tenha pleno êxito. 

O Govêrno do Estado. pela Resolução n.' 314, de 16 de feve- 
reiro de 1952, desbinou a importância de \Cr$ 166.óóó,óO ao  pre- 
paro de Gngmssos. Essa importância foi aplicada pelo Instituto, 
para a aquisição de máquina de escrever, máquina de projeção, 
medalha comemorativa, pagamento de parte de impressão de tra- 
balhos e material de expediente. 

A escrituração contábil do Congresso está a cargo do conta- 
dor Everardo Seixas Martinelli. 

A 'Comissão de' Festejos do IV centenário enfeixou, no seu 
programa de realizações, várias comemo~rações a serem presta- 
das na nossa data magna. Isso resultou incluir-se o Instituto no 
rol das instituições que serão patrocinadas por aquela entidade. 
O Instituto tomou parte, pelos seus representantes, em diversas 
reuniões deliberando a autarquia do IV Centenário destinar a 
verba de Cr$ 1.417.000,OO a o  Instituto. sob a rubrica "Congres- 
sos". 

O Govêrno do Estado, em a to  de 11 de outubro de 1952, re- 
solveu colocar à disposição do Instituto, o dr. Tito Lívio Fer- 
reira, diretor da secção de História do Museu do Estado. esse  
ilustre consócio que, por ocasião da organização dos trabalhos 
preliminares do Congresso, assumira o pôsto de Secretário Ge- 
ral do certame, continua a prestar relevantes servi os para o bom 
têrmo do conclave. C 



Por iniciativa do consócio Eldino Brancante foi sugerido que, 
por ocasião do Congresso, se realize uma exposição de cerâmica 
histórica, de São Paulo, do Brasil e, possivelmente, de Portugal e 
Espanha. 

MEDALHA 

Depois de sucessivas reuniões em que se discutiu a oportu- 
nidade do Instituto apresentar, por ocasião dos festejos do IV 
Centenário, a sua medalha comemorativa, tornou~se, enfim, uma 
realidade essa aspiração. O sodalício já possui a sua singela, 
porém sugestiva medalha que, heraldicamente, recorda a terra de 
Piratininga nas suas diversas épocas : - colonial, imperial e. re- 
publicana. 

LIVRO COMENIO~RATIVO 

A publicação de um livro comemorativo, promovido e editado 
pelo Instituto, completa a série dos anseios que todos nós nu- 
trimos. 

A matéria apresentada e que se enfeixa em dois alentados 
volumes, já está no prelo, é variada e atraente. Impõe-se pela 
responsabilidade dos seus autores. Tais iniciativas valem por 
um programa. Encontra-se à frente da sua organização e im- 
pressão o operoso 1." orador oficial Dr. José Pedro Leite Cordeiro. 

Por força de disposição estatutária, modificada por delibera- 
ção soberana do plenário, foi regulamentada a limitação de sócios, 
extinguindo-se, assim, até nova delisberação, outras propostas de 
admissão. Foi nomeada uma comissão para o fim1 de proceder 5 
recomposição do quadro social. 

Em complemento às medidas expostas, foi aprovada uma 
proposta relativa à majoração das contribuições dos sócios, f i -  
cando deliberado que, a partir de janeiro do próximo ano, vigo- 
rassem as contribuições anuais de Cr$ 300,OO. . 

Conforme preceituam os Estatutos, realizou-se, no dia 25 de 
janeiro do ano findo, a sessão magna comemorativa da fundação 
de São Paulo. 

O dr. José Pedro Leite Cordeiro, 1.' orador do sodalício, re- 
feriu-se à data, desde os primórdios da existência de Piratininga, 



desfazendo dúvidas acêrca da sua fundação, ocorrida em 25 de  
janeiro de 1554 e não em 1532, conforme algumas objeções sur- 
gidas nos últimos tempos e ventiladas pela imprensa, em razão 
da proximidade do IV Centenário da fundação de São Paulo. 

Homenagens póstumas foram prestadas por ocasião do cen- 
tenário de nascimento do dr. Francisco de Paula Ramos de Aze- 
vedo, sócio fundador do Instituto; de Sílvio Romero; de Luís 
Gonzagã 'da Silva Leme e do Padre Manuel da Nóbrega, por oca- 
sião da passagem do 382.' aniversário de seu nascimento. Ocupa- 
ram a tribuna do sodalício vários oradores que exaltaram os mé- 
ritos das ilustres personalidades. 

S6CIOS ELEITOS 

Por já se terem inscrito na vigência das disposições estatutá- 
rias ora revogadas, ioram eleitos, durante o ano, os seguintes se- 
nhores : Oscar Muller Caravellas ; Eldino da Fonseca Brancante ; 
Roland 'Cavalcanti de Albuquerque Corbisier ; José Gomes de MO- 
rais Filho; Vera de Ataíde Pereira; Geraldo Magela C3rdoso de 
Me10 ; Raul Votta; Vinício Stein de Campos ; Emanuel Soares Vei- 
ga Garcia; José Benedito Martins Ramos e Flamínio Fávero, todos 
na categoria de sócios efetivos; na categoria de sócios corres- 
pondentes figuram : José Pompeu de Carnargo ; Afonso Costa ; 
D. Edith Mendes da Gama e Abreu; D. Anfrísia Santiago ; Fran- 
cisco Conceição Meneses; Padre Manuel Aquino Barbosa; Her- 
mano Neesser ; Antônio Loureiro de Sousa ; João da Costa Pinto 
Dantas Júnior; Francisco Peixoto Magalhães Neto; Afonso Rui 
de Sousa; Alfredo Vieira Pimentel; Orlando Marques Albuquer- 
que Cavalcanti e Jarbas Sertório de Carvalho. 

Para a categoria de sócio honorário foi eleita a. sra. D. Adel- 
fa Rodrigues de Figueiredo, pela sua eficaz atqação na insta- 
lação da nossa sede provisónia, e, finalmente, o dr. Nelson Mar- 
condes do Amara], no quadro dos sócios beneméritos, devotado 
amigo do Instituto e que, na sua gestão na pasta de Educação e 
Cultura da Prefeitura, solicitado pelo Sr. José Pedro Leite Cor- 
deiro, cedeu, sem ônus para o sodalício. a nossa sede provisória, 
conseguindo meios ainda de comissionar uma funcionária da Pre-  
feitura para classificar e catalogar os livros da nossa biblioteca 
social. 



TRABALHOS APRESbENTADO.S 

Grande número de trabalhos foram apresentados e discutidos 
em plenário dos quais, resumidamente, passamos a analisá-los : 

Dante Ahighieri Vita - "Alguns aspectos históricos e cul- 
turais de Mogi Mirim'" - O autor explanou o assunto desde tem- 
pos remotos, evocando a passagem bandeirante por aqueles rin- 
cões. Citou fa tos-e  vultos que muito cooperaram para o pro- 
gresso e engrandecimento de Mogi Mirim, focalizando o tema 
sob variados aspectos : histórico, cultural, artístico, estatístico da 
localidade. 

D. Lígia Lemos Torres - Submete à apreciação do plenário 
um dos capítulos escritos, de sua contribuição ao livro comemo- 
rativo do IV centenário. Leu o primeiro, intitulado "Damas Pau- 
listas", analisando a personalidade da poetisa paulista D. Fran- 
cisca Júlia da Silva, descrevendo com minúcias, várias fases da 
sua vida intelectual. 

Fausto Ribeiro de Barros - Ocupou-se em palestra, sobre o 
tema "Um Esbôço da Marcha de Povoamento do Estado de São 
Paulo", apresentando um mapa do povoamento de São Paulo em 
quatro séculos. 

E.rnesto de  SOU^^ Campos - "Torres das Universidades". 
- O orador em sua palestrafalou acêrca das Universidades euro- 
peias e outras. 

Dácio Pires Correia - apresentou um interessante trabalho 
ressaltando vários fastos do Instituto e que sòmente figuram nas 
atas e que ficariam no olvido se não fossem pacientemente pes- 
quisados e seriados, como teve oportunidade de fazer. 

Fausto Ribeiro de Barros - Apresentou um documentado 
trabalho sobre "O Salto de Itapura", tendo assinalado que 
aquêle lugar foi sempre procurado como estação fluvial, desde o 
século XVIII. 

José da Costa e Silva Sobrinho - Sob o título "Varnhagen 
e as suas viagens" proferiu uma conferência, tendo empolgado 
o auditório com a sua bem documentada explanação sobre Var- 
nhagen, enumerando qs fases de sua vida, toda dedicada ao  amgr 
e ao estudo da nossa Histónia. 

Afonso de Escragnolle Taunay - Falou acêrca da persona- 
lidade do saudoso consócio Luís Gonzaga da Silva Leme. 

Fausto Ribeiro de Barros - "Impressões de Viagem ao Nor- 
deste Brasileiro" - indicou, através do mapa do Brasil, o itine- 

. rário da viagem que empreendeu, ilustrando a palestra com a 
projeção de várias cópias de " s 1 i d e s ' ~ a s  regiões percorridas. 



Ernesto de Sousa Campos - Discorreu acêrca do tema "His- 
tórico da Cidade Universitária", focalizando o assunto desde o 
Crovêrno Armando de Sales Oliveira até a atual administraçiío. 

Tito Lívio Ferreira - Referindo-se aos artigos da sua auto- 
ria sobre "História de São Paulo", estampados em "A Gazeta", 
discorreu sobre o assunto, oferecendo notável contribuição histcí- 
rica, esclarecedora da atuação de Manuel da Nóbrega na funda- 
ção de São Paulo. 

Jarbas Sertório de Carvalho - "O homicídio do Desembar- 
gador Cláudio Manuel da Costa". O autor em interessante pales- 
tra trouxe abundante argumentação não só de natureza dedutiva 
quanto de ordem científica, ilustrando o trabalho com a exposi- 
ção de fotografias e pareceres de especialistas, para o fim de elu- 
cidação dêsse trecho da nossa História. 

João Benedito Martins Ramos - "Paul le Cointe - um Sá; 
bio Vivo na Amazônia". Em duas palestras realizadas abordou 
a personalidade e a vida de Paul le CoJnte, destacando o fato de 
aquela personalidade, acatada em toda a Amazônia, pela sua cul- 
tura, probidade científica e pelos trabalhos realizados, permane- 
cer no Brasil há já 60 anos. Enumerou os seus trabalhos e dis- 
tinções recebidas. 

SóCIOS FALECIDOS 

O quadro social do Instituto foi, êste ano, rudemente desfal- 
cado, pelo desaparecimento de ilustres consócios, tendo sido pres- 
tadas a todos, nas devidas ocasiões. sentidas homenagens e lavra- 
dos em ata votos de pesar. 

Na sessão magna de 31 de outubro, o 2." orador oficial, dr. 
Aureliano Leite, fez o elogio fúnebre dos saudosos extintos, e que 
são os seguintes : Antônio Mendonça; Alberto Lamego ; Alcipdo 
de Azevedo Sodré ; Nelson Coelho de Sena ; Tobias Monteiro ; 
Afonso José de Carvalho; Dom Mauro Wirth; Samuel Ribeiro; 
D. Maria Pais de Barros; Antônio G r l o s  de Assunção; Joaquim 
de Abreu Sampaio Vidal; Urbano Marcondes de Moura e Pelágio 
G b o .  

BIBLIOTECA 

A reorganização da Biblioteca do Instituto foi iniciada em 2 
de janeiro do ano passado, em virtu.de de acordo entre a Prefei- 
tura e êste sodalício. 

A chefe da secção de Classificação e Catalogação da Biblio- 
teca Municipal, D. Adelfa Rodrigues de Figueiredo, designou a 



bibliotecária d. Abigail de Barros Me10 para dar desempenho ao 
trabalho, que se acha bastante adiantado, tendo sido empregados 
os modernos ensinamentos da biblioteconomia para a sua catalo- 
gação. 

Até 31 de dezembro de 1952 foram feitos os seguintes tra- 
balhos : 

a) - Distribuição de livros, periódicos e folhetos nas estan- 
tes, por assuntos; 

b) - Desinfeção e reparo dos livros, folhetos e periódicos; 

c) - Tombamento de 1.600 livros que tratam de História 
do Brasil; 

d) - fndice de assuntos. 

Em novembro e dezembro iniciou-se o trabalho de cataloga- 
ção pròpriamente dita. Um trabalho consciencioso de organiza- 
ção de Biblioteca feito por uma só bibliotecária, sem auxiliar, não 
poderá ser feito com rapidez, não indo assim, a média de produ- 
.ção mensal, além de 40 livros, pesquisados, classificados e cata- 
logados. 

Na reorganização dos serviços da biblioteca tem, igualmente, 
p r e s t a d ~  serviços técnicos o cel. Lúcio Rosales, bibliotecário do 
Instituto. 

Continua com a máxima eficiência a publicação da "Revista" 
em considerável esforço para seu ajustamento, diante do grande 
atraso em que se encontrava. Publicaram-se os volumes 48 e 49 
.e o vol. 50 está em preparo. 

O serviço de secretaria teve' grande movimento; não sòmente 
de  rotina diária, mas também em conseqüência do expediente do 
serviço de organização do Congresso de História. 

O movyinento foi o seguinte: 

Papéis recebidos: 
............................... Ofícios 45 

24 ............................... Cartas 
22 ....................... Circulares dEv. 

.......................... Telegramas 8 , ,  



Papéis expedidos: 

............................... Ofícios 150 
Cartas ............................... 30 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Circulares diversas 1.000 
Agradecimentos de livros, revistas, etc. 235 

As atividades culturais do Instituto, no decurso do ano pas- 
sado, como já acentuamos, foram bastante consideráveis, pelo 
que, além das sessões ordinárias preceituadas pelos Estatutos, foi . 
necessário manter-se, rigorosamente, o regime de sessóes extra- 
ordinárias quinzenais. . 

Entretanto, além dessas reuniões, o total delas foi acrescida 
por outras, convocadas periòdicamente, assim distribuídas : 

SESSÓES DO INSTITUTO : 

.......................... Magna 1 

.......................... Solene 1 
Estatutárias ..................... 12 
Extraordinárias .................. 12 
Assembléia ....................... 1 

REUNIÕEIS : 

Da Diretoria do Instituto 1 1 ....... 
Congresso de História ........... 5 

Durante o período de 18 de abril de 1952 até  o dia 22 d e  
agosto do mesmo ano, e em conseqüência da viagem do Prof. 
Sousa Campos ao velho mundo, a presàdência do Instituto foi 
entregue à dedicada atuação dos vice-presidentes drs. Frederico 
de Barros Brotero e Américo Brasiliense de Moura, aos quais 
deve a nossa agremiação ótimos serviços. 

Eis, prezados consócios, quanto ocorreu em nosso sodalício 
no transcurso do ano de 1952 merecendo que seja pgsta em re- 
lêvo a ação da diretoria que, religiosamente, vem cumprindo o 
programa traçado por ocasião de sua honrosa investidura nas ú1- 
timas eleiçóes. 

O corrente ano de 1953 será de intenso trabalho em virtude . 

da preparação para o IV Centenário, conclusão das obras e equi- 
pamento da nova sede. 



Não temos, entretanto, a menor dúvida de que o Instituto 
vencerá brilhantemente esta trabalhosa etapa da nossa vida social, 
não só pela dedicação dos nossos confrades como ainda, e prin- 
cipalmente, pela confortante harmonia existente em nossos qua- 
dros, atitude que constitui a w i o r  alavanca no sentido de pro- 
jetar para a frente e para o alto o nosso querido Instituto Histó- 
rico e Geográfico de São Paulo. 

São Paulo, 10 de janeiro de 1953. 

Em nome da Diretoria 

a)  Ernesto de Sousa C a m p  



ATA DA SESSAO ORDINARIA DE 10 DE JANEIRO DE 1952 

Aos dez dias do mês de janeiro de mil novecentos e cinqüenta e dois, em sua 
sede social provisória, à rua Florêncio de Abreu, 157 - 99 andar, nesta capital, o 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, nos têrmos dos estatutos sociais, 
realizou a sua primeira sessão inaugural dos trabalhos anuais, sob a presidência 
do prof. dr. Emesto de Sousa Campos, secretariado pelos conskios Almeida 
Magalh& e Tomaz Oscar Marcondes de Sousa, a ela comparecendo, ainda, os 
consócios: ~ m ~ r i c o  de Moura; Afonso Taunay; Dácio Pires Correia; Carlos 
da Silveira; José Pedro Leite Cordeiro e J. Alberto Robbe. Abertos os tra- 

balhos, o presidente justificou a ausência do primeiro secretário cel. Luís Tenório 
de Brito e dos consócios Tito Lívio Ferreira e Fausto Ribeiro de Barros, por 
motivo de viagem ao norte do país. O presidente falou acêrca da mudança e 
instalação da nova sede social provisória, enquanto se processa a construção do 
novo prédio, cujo início se verificará logo que a Prefeitura aprove as plantas 
e a Caixa Econômica providencie a quota contratual. Ressaltou os serviços pres- 
tados pelo chefe da Secretaria do Instituto. Sr. Antônio Gonçalves de Campos 
Filho, ppdindo se consignasse em ata um voto de louvor. A proposta foi apro- 
vada. A seguir, referiu-se ao Livro Comemorativo da Fundação de São Paulo, 
lembrando a oportunidade de remessa já, para o prelo, da matéria existente, 
tendo-se em vista o acúmulo de preocupações que, provàvelmente, se verificará 
lias vésperas dos festejos da nossa data magna, em 1954. Focalizou a idéia do 
Instituto cunhar u'a medalha comemorativa da efeméride, assim também apre- 
sentou o ante-projeto de reforma dos Estatutos Sociais, à consideração da casa, 
assunto êsse que foi discutido. Deliberou-se a realização de uma sessão especial . 
a fim de debater o assunto, para o que foram distribuídas cópias mimeografadas 
do ante-projeto para receber as sugestões. Relativamente aos deveres e direitos 
dos sócios, nos têrmos dos Estatutos deliberou-se a expedição de cartas convi- 
dando-os ao cumprimento dos dispositivos legais. A seguir, foi submetida à 
l i  votação a proposta para sócio benemérito do dr. Nelson Marcondes do Amara], 
sendo por unanimidade aprovada. Antes do encerramento da sessão, deliberou-se 
a realização de uma Assembléia Geral Extraordinária, para o dia 2 de fevereiro 
próximo, às 14 horas, para tratar de assuntos relacionados com os ~Statutos. 
Caso não haja número legal. para que possa efetuar-se a assembléia, a mesma 
se realizará às 15 horas do dia 6 do mesmo mês. Nada mais havendo a tratar, 



foi encerrada a sessão, tendo sido lavrada a presente ata que, depois de lida, 
discutida e aprovada é assinada. 

(aa. ) Ernesto de Sousa Campos 

Luis Tenório de Brito 

Fausto Ribeiro de Barros 

ATA DA SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DA F U N D A Ç Ã ~  

D E  SAO PAULO 

Aos vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e cinqüenta e dois. em sua 
sede social provisória, à rua Florêncio de Abreu, 157 - gV andar, nesta cidade 
de São Paulo, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo realizou uma 
sessão solene comemorativa da fundação de São Paulo, sob a presidência do 
Prof. Ernesto de Sousa Campos e secretariada pelos consócios Almeida Ma- 
galhães e Alfredo Gomes e com a presença dos seguintes membros do quadro 
social< Américo B. de Moura; T. O. Marcondes de Sousa; Frederico ~ro te rÒ;  
Carlos da Silveira; José Pedro Leite Cordeiro; Bernandez Y Gonzalez; Sebas- 
tião Pagano ; Afonso Taunay ; Alexandre D'Alessandro ; Gama Rodrigues ; 
Plinio de Barros Monteiro e Afonso de Carvalho. Ao ato compareceram, 
ainda, o Prof. Reynaldo Porchat, Dr. Sílvio Romero Filho e Prof. Guilher- 
me Butter, de Curitiba. Antes de iniciar os trabalhos. o Prof. Reynaldo 
Porchat, a convite, tomou assento à mesa que presidia os trabalhos. A 
seguir, o presidente disse que é imposição estatutária a leitura do relatório 
das atividades sociais do ano findo. Entretanto, deixa de cumprir tal for- 
malidade, pelo motivo da tempo que dispenderia na leitura do mesmo. o 
qual será, na íntegra, publicado na Revista do Instituto. Todavia, inteirou 
o auditório dos tópicos principais do relatório: Movimento da Secretaria; 
Biblioteca ; Nova Sede Social ; Auxílios Financeiros ; Situação Financeira ; 
Sessões Realizadas; Centenário Comemorativo da Fundação de São Paulo; 
Estatutos Sociais; Livro Comemorativo do I V  Centen5rio. O orador 
oficial, Dr. José Pedro Leite Cordeiro, rememorou. com palavras de 
saudade, o centenário do nascimento do Dr. Francisco de Paula Ramos de 
Azevedo, sócio fundador do Instituto. A seguir referiu-se à nossa data magna, 
desde os primórdios da existência da vila de Piratininga, desfazendo dúvidas, 
acêrca da era da sua fundação, em 1554, e não em 1532, conforme alguns histo- 
riadores supõem. Por  necessidade imperiosa, o presidente passa a direção dos 
trabalhos ao seu substituto Dr. Frrderico de Barros Brotero, lV vice-presidente. 
Reiniciados os trabalhos, o consóuo Almeida Magalhães falou acêrca do cente- 
nário de Sílvio Romero, ocupando-se da personalidade do notável filósofo, 
critico e historiador. Em comentários à palestra o Prof. Reynaldo Porchat 
aplaudiu o gesto do Instituto, homenageando a memória do insigne mestre. Nada 



mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, tendo sido lavrada a ~resente  ata 
que, depois de lida, discutida e aprovada é assinada. 

(aa.) Ernesto de Sousa Campos 
Luis Tenório de Brito 
Fausto Ribeiro de Barros 

ATA DA SESSÃO ORDINARIA, DE 2 D E  FEVEREIRO D E  1952 

Aos dois dias do mês de fevereiro de niil novecentos e cinqtenta e dois, 
em sua sede provisória à rua Florêncio de Abreu n.9 157, 9.9 andar, nesta cidade, 
o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo realizou uma sessão ordinária, 
presidida pelo Prof. Ernesto de Sousa Campos atuando como secretários da 
mesa, na ausência dos efetivos, os srs. Eduardo'Fernandez Y Gonzalez, e Dr. 
Bulcão Sobrinho, a ela comparecendo ainda os seguintes consócios: Dr. Tomaz 
Oscar Marcondes de Sousa ; José Pedro Leite Cordeiro ; Dácio Pires Correia; 
Jorge Bertolaso Stella; José Carlos de Macedo Soares; Frederico de Barros 
Brotero; Afonso Taunay; Alfredo Gomes e Almeida Magalhães. Antes de 
iniciar os trabalhos, o presidente convida o consócio Embaixador José Carlos 
de Macedo Soares, presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
a tomar assento à mesa diretora dos trabalhos, ressaltando a satisfação do so- 
dalício em contar com a presença do eminente patrício. O Embaixador Macedo 
Soares agradece a homenagem à sua pessoa dizendo que, sempre que se ache 
em Sáo Paulo, tem a satisfação de comparecer às sessões do Instituto do qual 
faz parte. Igual distinção foi dispensada ao presidente de hopra do Instituto, 
Dr. Afonso Taunay. A seguir o presidente disse que, em vista de não haver 
oradores inscritos para a presente sessão, apresentava à apreciação da casa o 
assunto referente à regulamentação dos artigos 4v e 5* dos Estatutos do so- 
dalício, principalmente no que se refere ao níimero de sócios, que poderá ser 
fixado ou alterado, em qualquer tempo, por deliberação da Assembléia, tomada 
em duas sessões consecutivas. A matéria é, pois, submetida à apreciação e 
discussão, para depois ser submetida à aprovação da Assemblkia para tal fim 
convocada e cujo início se dará após a terminação da presente sessão ordinária. 
O assunto foi amplamente discutido. Em seguida, o Prof. Taunay e o orador 
oficial do Instituto, Dr. José Pedro Leite Cordeiro, solicitaram se consignasse 
em ata dos trabalhos um voto de a lausos ao consócio João Fernando de P 
Almeida Prado, pelo seu gesto nobre e invulgar, doando sua valiosíssima biblio- 
teca à Prefeitura de São Paulo, a fim de que se funde uma biblioteca brasiliana, 
acrescentando ao gesto a obrigação de construir prédio condigno para a guarda 
dos preciosos livros. Para tanto, foi lavrado contrato bilateral entre a Pre- 
feitura, na pessoa do seu digno Prefeito Armando de Arruda Pereira e o 
ofertante. Desejam que o Instituto Histórico expresse a sua admiração pelo 
gesto fidalgo do eminente consócio Almeida Prado, estendendo a homenagem ao 



Dr. Arruda Pereira, Prefeito da Capital e Dr. Nelson Marcondes do Amaral, 
digno secretário da Educação da Prefeitura. Resolveu-se ainda oficiar comuni- 
cando a deliberação do Instituto. A proposta foi unânimemente aprovada. 
Ainda com a palavra Iembrou o Prof. Taunay que êste ano ocorre o centenário 
de nascimento de Silva Leme, vulto de maior destaque no conjunto da nossa 
bibriografia nacional, pelo que, pede se convoque uma sessão especial comemo- 
rativa da efeméride. A proposta foi aprovada por unanimidade. Com a 
palavra, o Dr. Leite Cordeiro referiu-se à reorganização da Comissão de Fes- 
tejos do IV Centenário da Fundação de São Paulo. Lembra a conveniência 
do Instituto prosseguir na rota traçada para as comemorações. Cita três 
iniciativas que deverão prosseguir sem desfalecimento : a organização do Con- 
gresso de História; Medalha Comemorativa e Livro do IV Centenário de 
S i o  Paulo. Disse que, quanto ao Congresso, já foi elaborado e aprovado O 

regimento e temário. O embaixador Macedo Soares, em comentário à expo- 
sição do Dr. Leite Cordeiro, apoia as sugestões apresentadas, dizendo que, 
realmente, o Instituto teria três problemas a resolver: o referente ao Congresso, 
a cunhagem da moeda comemorativa e livro comemorativo. Quanto à medalha, 
promete interessar no Rio de Janeiro o Prof. Girardet, grande autoridade no 
assunto, para a confecção da medalha. O Prof. Sousa Campos historiou a sua 
atuação junto à Comissão de Festejos do IV Centenário. Expôs as idéias para 
a realização condigna das comemorações da nossa data magna. Referiu-se aos 
seus esforços no sentido de lembrar a utilização do "Campus" universitário para 
a realização do certame E isto não só pela extensão da área da Cidade Univer- 
sitária mas ainda porque as obras alí se vêm efetuando com grande intensidade. 
Existiria assim um local precioso, no sentido de suas várias construções, 
situação excepcional para esportes, vias de comunicação, etc. Teriamos assim 

condições comparáveis ou superiores às que serviram para as grandes expo- 
sições de Paris, etc. Suas palavras não foram ouvidas pelos responsáveis por 
êste empreenditnento. Ademais, as obras que se realizassem na Cidade Univer- 
sitária iriam servir para que mais ràpidamente se efetuassein instalações em 
futuro próximo postas a serviço da educação e cultura do Povo Paulista. 
Acentuou que casas de estudantes poderiam ser logo construídas, servindo em 
1954 para abrigo de visitantes. Esclareceu também sua atuacão como presi- 
dente da Comissão da Universidade de São Paulo para o que já fixou um 
programa aprovada, compreendendo ainda um livro, medalha e obras na gleba 
do Butaritã. Termina sua palavra agradecendo a valiosa interferência do Sr. 
Embaixador Macedo Soares na solu6o dos problemas em foco e o designa 
para, juntamente com o Prof. Taunay, tratarem da confecção da medalha. 
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, tendo sido lavrada a pre- 
sente ata que, depois de lida, discutida e aprovada será devidamente assinada. 

(aa.) Ernesto de Sousa Campos 
Luís Tenório de Brito 
Fausto Ribeiro de Barros 



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE 2 D E  FEVEREIRO DE 1952 8 

Aos dois dias do mês de fevereiro de mil novecentos e cinqüenta e dois, 
em sua sede social provisória, à rua Florêncio de Abreu, 157, 99 andar, nesta 

cidade de São Paulo, realizou-se uma Assembléia Geral, sob a presidência 
do Prof. Ernesto de Sousa Campos, atuando como secretários da mesa, por 

ausência dos efetivos, os consócios Eduardo Fernandez Y Gonzalez e Bulcão 
Sobrinho. Foi convocada esta Assembléia especialmente para tratar de assuntos 

relacionados com os Estatutos, conforme edita1 publicado no "Diário Oficial" 
e divulgado pela imprensa. A Assembléia compareceram os seguintes consócios, 
além dos retro citados: Tomaz Oscar Marcondes de Sousa; José Pedro Leite 
Cordeiro; Dácio Pires Correia; Jorge Bertolaso Stela; José Carlos de Macedo 
Soares; Frederico de Barros Brotero: Afonso Taunay; Alfredo Gomes e 
Almeida Magalhães. Havendo dúvidas quanto ao "quorum" para a realização 
da Assembléia, pede a palavra o einbaixador José Carlos de Macedo Soares. 
Pondera que nos Estatutos só existe determinação de "quorum" para duas 
espécies de reuniões - para as sessões em conformidade com o artigo 39 dos 
Estatutos, e para as Assembléias quando as mesmas especificadamente tratarem 
de reforma das normas estatutárias, em conformidade com o artigo 63 e seu 

parágrafo. Óra, estava bem claro que no caso não se tratava de reforma 
de Estatutos e sim, apenas, de dar aplicação à interpretação de dispositivos 
estatutários, em relação ao artigo S9 e art. 4Q O artigo S9 determina que O 

número de sócios pode ser fixado ou alterado em qualquer tempo, por deli- 
beração de Assembléia, tomada em duas sessões consecutivas. Não fixou, 
porém, o "quorum" para tal caso. Logo poderia a Assembléia realizar-se com 
a presença do número de sócios expressamente determinado pelo artigo 39, 
isto é, seis sócios no mínimo, além dos membros da mesa e pelo menos quatro 
membros da Diretoia. Estavam portanto presentes os sócios legalmente exi- 
gidos para deliberação. O Presidente opinou no sentido de que se devería 
seguir no caso a jurisprudência geralmente admitida para as Assembléias, 
embora não cogitem os estatutos sociais de "quorum" expresso para as Assem- 
bléias do tipo da que se estava realizando. Nestes têrmos era favorável a o  
critério de se deixar para segunda convocacão o estudo e debates dos assuntos 
objeto da convocaçáo. Prosseguindo os debates, foi apontado o artigo 59 
sobre os casos omissos em que cabe à Diretoria resolver em consonância com 
os interesses do Instituto. O Sr. Presidente suspende a sessão para consulta 
à Diretoria. Resolveu esta com a presença de oito dos seus membros para que 
no caso fosse aplicado o artigo 39 dos Estatutos. Reaberta a sessão da Assem- 
bléia, o Sr. Presidente declarou que, de acordo com a decisão da Diretoria, 
havia número legal. Diante da objeção de que tal medida poderia tornar 
taxativo o ingresso dos que estivessem nas condições agora mencionadas, 



lembrou, em conversa com o Dr. Leite Cordeiro, que se fixassem tais capa- * cidades no sentido de provas públicas e os temas em apraço foram debatidos 

na íiltima Sessão Ordinária do Instituto como sugestões preliminares para a 
Assembléia presente. Naquela ocasião indicou o consócio Dr. José Pedro 
Leite Cordeiro para consubstanciar em um pfojeto as linhas gerais do que 
deveria ser debatido nesta remiiáo. E assim dava a palavra ao mencionado 

consócio. Com- a palavra o dr. Leite Cordeiro, apreserita a seguinte indicação - 
"Aplicando o art. 5Q dos Estatutos do Instituto Histórico e Geográfico de São 

Paulo, aprovados em 5 de abril de 1948, e que determina: "O número de sócios 
poderá ser fixado ou alterado, em qualquer tempo, por deliberação de assem- 
bléia tomada em duas sessões consecutivas". A Assembléia Geral, reunida em 

ls convocação, no dia 2 de fevereiro de 1952, às 15 horas, na sede provisória 
do Instituto, à rua Florêncio de Abreu, 157, 9Q andar, resolve fixar da seguinte 
maneira o número de sócios da instituiçáo : Efetivos : 100 (cem) ; Honorários : 
100 (cem) ; Beneméritos : número ilimitado ; eméritos : número ilimitado mas 
sempre de acôrdo com as condições estipuladas na alínea "d" do art. 4 O  dos 
referidos estatutos; Correspondentes: 100 (cem). Por fórça da aplicação do 

art. 5Q, fixando o número de sócios do sodalício, fica assim regulamentada a 
alínea "A" do art. 4v:  a )  como sócios efetivos, as pessoas que, residindo na 
comarca de São Paulo, tiverem apresentado trabalho de lavra própria, inédito 
ou não, mas de reputado valor, ou revelarem, através de provas públicas, capa- 
cidade de produzir trabalho de mérito sobre qualquer assunto relacionado 
com a finalidade definida no art. lQ dêstes Estatutos. Em face da aplicação 
do art. 59 dos Estatutos e da regulamentação da alínea "A" do art. 4", a assem- 
bléia delega poderes à atual Diretoria do Instituto Histórico e Geográfico de 
S ã o  Paulo, para que proceda à recomposição do quadro social e escolha de 
acôrdo com os respectivos sócios efetivos os patronos de suas cadeiras. O 
sr. Presidente esclarece minuciosamente os motivos de convocação da Assem- 
bléia que nesta sessão e na próxima deverá deliberar sobre a fixação do número 

I 

de sócios permitida pelos têrmos do art. dos Estatutos. Faz o histórico da 
questão. A quase totalidade dos sócios manifestava-se favorável à limitação do 
número de sócios. Neste sentido desde o comêço da atual Diretoria foi criada 
uma Comissão especial para tratar não só dêsse assunto como de uma reforma 
radical dos Estatutos. Os trabalhos preliminares se efetuaram. Ao final 
admitiu-se que os novos Estatutos deveriam conter apenas os artigos essenciais 
obrigados por lei e mais alguns de indispensável necessidade. Toda a matéria 
restante seria incluída em Regulamento e talvez em Regimento complementar, 
como fosse deliberado. Terminados os ~rójetos  res~ectivos, a Presidência 

começou a considerar a inoporthnidade de qualquer modificação dos Estatutc. 
na hora atual, em conseqüência dos acordos já estipulados com a Caixa ECO- 
nômica Federal de São Paulo, para financiamento do novo edifício do Instituto 
a ser construi"do na Rua Benjamin Constant. Todos os entendimentos se reali- 



zaram na regência dos atuais Estatutos, para isso devidamente registrados e 
depositados na referida Caixa Econômica. Verificou, porém, que o ponto fun- 
damental da projetada reforma consistia na limitação do número de sócios e 
que pelo art. S9 da nossa lei básica tal número poderá ser limitado a qualquer 
tempo. Por outro lado seria necessário também que uma vez limitado o 
número de sócios seria indispensável atentar para a letra "A" do art. 49. 
Realmente diz a citada linha ao estabelecer as condições para sócio efetivo - 
que serão "as pessoas que residindo na comarca de São Paulo, tiverem apre- 
sentado trabalho de lavra própria, inédito ou não, ou revelarem capacidade 
de produzir trallalho de valor sobre qualquer assunto relacionado com os obje- 

tivos da Instituição. Esta última parte constituía porta aberta que precisava 
ser condicionada, mediante interpretação, porque a limitação implica necessària- 
mente em rigorosa seleção. Ora, não pode haver seleção cuidadosa se ficarmos 
diante de uma porta larga qual seja a de avaliar futura capacidade de produzir 
trabalho. A não ser que se definam ou se enquadrem as condições embque 
poderá o candidato ser examinado sob o ponto de vista de sua capacidade de 

produzir trabalho. A definição de um potencial dessa natureza só pode ser 
tomada mediante a demonstração, por parte do candidato ou dos apresentantes, 

de que o mesmo é, por exemplo, diplomado em Geografia e História por Facul- 
dade Superior, tenha prestado concurso ou seja professor graduado nas 
disciplinas referidas. Seguem-se os debates. O consócio Alfredo Gomes 
pondera que na parte referente aos sócios efetivos é indispensável que se 
acrescente "em obediência ao art. 6'? e seus parágrafos" que definem o pro- 
cesso de eleição de sócios. O consócio Tomaz Oscar Marcondes de Sousa, 
acompanhado nêsse parecer pelo vice-presidente, Frederico de Barros Brotero, 
opõe-se que haja patronos para as cadeiras de sócios efetivos, por ,considerar 
que tal medida representa reforma dos Estatutos. O Sr. Leite Cordeiro e 
Embaixador Macedo Soares esclarecem que o caso não fere os Estatutos. 
Trata-se de matéria de regulamento. O Sr. Presidente também esdarece que 
o caso não afeta os Estatutos. Se assim fósse não seria possível acrescentar 

nada nos Regulamentos. Todavia dado o adiantado da hora nomeia uma co- 
missão constituída pelos consócios Afonso d'Escragnolle Taunay, José Pedro 

Leite Cordeiro e Alfredo Gomes, para estudarem a questão dos patronos para 
as cadeiras de sócios efetivos. Pôsto a votos o projeto com a alteração pro- 
posta pelo sócio Alfredo Gomes e com a supressão temporária da parte refe- 
rente aos patronos, é o mesmo aprovado por unanimidade. Antes de encerrar 
os trabalhos, o Sr. Presidente convoca outra sessão para as 15 horas do dia 
6 do corrente, em rlbediência; ao Que dispõe o art. S9, ficando estabelecido que 
no caso de não haver número será em seguida feita convocação para, com 
qualquer número, ser realizada outra no mesmo local e hora, no dia 9 (nove) 
do corrente mês e ano. E que faria publicar novo edita1 conclamando OS sócios 
para nova assembléia. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão 



tendo sido lavrada a presente ata que, depois de lida, discutida e aprovada, será 
devidamente assinada. Em tempo: O Sr. Leite Cordeiro declara que no seu 
projeto está "Assembléia" suplementar e não "Assembléia Geral". 

(aa.) Ernesto de Sousa Campos 

Luis Tenório de Brito 

Almeida Magalhães 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE 6 D E  FEVEREIRO DE 1952 

A Assembléia Geral marcada para hoje, às 15 horas, na sede provisória 
do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, à rua Florêncio de Abreu, 
157, nesta Capital de São Paulo, deixou de realizar-se, por falta de número 
legal, pois a ela compareceram apenas os sócios: Ernesto de Sousa Campos; 
Frederico de Barros Brotero ; Bulcão Sobrinho ; Almeida Magalhães ; Carlos 
da Silveira; Dácio Pires Correia e Afonso Taunay. Total, sete sócios. O 
presidente depois de agradecer o comparecimento dos presentes convida-os para 
a Assembléia Geral convocada para o dia 9 de fevereiro, sábado, às mesmas 
horas e no mesmo local. E' pois lavrada a presente ata devidamente assinada. 

(aa.) Ernesto de Sousa Campos 

Luís Tenório de Brito 

Fausto Ribeiro de Barros 

ATA DA ASSEMBLEIA DE 9 DE FEVEREIRO D E  1952 

Aos nove dias do mês de fevereiro de mil novecentos e cinqüenta e dois, 
.em sua sede social provisória, à rua Florêncio de Abreu, 157, gV andar, nesta 
cidade de São Paulo, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo realizou 
uma Assembléia para tratar de assuntos referentes aos Estatutos sociais. A 
reunião foi presidida pelo prof. Ernesto de Sousa Campos e secretariada pelos 
srs. Luís Tenório de Brito e Almeida Magalhães, a ela comparecendo, ainda, 
os seguintes consócios: Tomaz Oscar Marcondes de Sousa, J. Alberto J. Robbe, 
Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo ; Tito Lívio Ferreira ; 
José Pedro Leite Cordeiro, Frederico de Barros Brotero, Dácio Pires 
Correia, Afonso de Taunay e Alfredo Gomes. A convite o prof. Taunay fêz 
parte da mesa diretora dos trabalhos. Lida e aprovada a ata de 2 de fevereiro, 
pede a palavra o dr. José Pedro Leite. Cordeiro, solicitando uma modificação 
da mesma, nalparte em que se diz "Assembléia Geral" que deve ser simples- 
mente "Assembléia". O sr. Presidente diz que era do conhecimento de todos o 
motivo da presente Assembléia convocada legalmente de acordo com as deter- 



minaçóes do. art. 59 dos Estatutos, para o fim especial de ser limitado o número 
de sócios, em conformidade com o que havia sido res lvido na Assembléia 
anterior. Pôsto em debates, o assunto foi a seguir sub A etido a votos. Foi 
o projeto de limitação de sócios unanimemente aprovado. O Sr. Presidente 
congratula-se com o Instituto por ter tomado tão sábia deliberação, visto ser 
a limitação do número de sócios uma antiga aspiração do sodalício. A prova 
mais evidente ressaltava do fato de não ter havido um só voto contrário em 
duas Assemblkias consecutivas. Em seguida foi encerrada a sessão, tendo sido 
lavrada a presente ata que, depois de lida, discutida e aprovada, será devida- 
mente assinada. 

(aa.) Ernesto de Sousa Campos 

Luis Tenório de Brito 

Fausto Ribeiro de Barros 

A T A  DA SESSAO EXTRAORDINARIA D E  9 DE FEVEREIDO DE 1952 

Aos nove dias do mês de fevereiro de mil novecentos e cinqüenta e dois, 
nesta cidade de São Paulo, à rua Florêncio de Abreu, 157, gV andar. sede pro- 
visória do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, o sodalício realizou 
uma sessão extraordinária para tomar conhecimento de alguns fatos urgentes. 
A sessão foi presidida pelo prof. Ernesto de Sousa Campos e secretariada pelos 
consócios Luís Tenório de Brito e Almeida Magalhães, a ela comparecendo os 
mesmos sócios citados na ata anterior e que são: Tomaz Oscar Marcondes de 
Sousa, J. Alberto J. Robbe, Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo, 
Tito Lívio Ferreira, José Pedro Leite Cordeiro, Frederico de Barros Brotero, 
Dácio Pires Correia, Alfredo Gomes e Afonso Taunay. Aberta a sessão, o 
consócio Tomaz Oscar Marcondes de Sousa, com a palavra, propõe que o 
Institiito adote a medida anteriormente proposta na Assembléia convocada para 
a limitação de sócios no Sentido de se instituirem patronos para as cadeiras de 
sócios efetivos. O Sr. Presidente, depois de ligeira explanação do assunto pelo 
Sr. Leite Cordeiro, esclarece não ser possível submeter o tema a debates porque 
havia nomeado uma comissão para examinar o caso. Era indispensável aguardar 
o parecer da referida comissão composta dos srs. Afonso E. Taunay, José 
Pedro Leite Cordeiro e Alfredo Gomes. Em seguida o dr. José Pedro Leite 
Cordeiro relata quanto observou num dos setores da comissão central de festejos 
do IV Centenário da fundação de São Paulo, ao que se refere ao Congresso 
de História já programado para tal fim em sucessivas reuniões do sodalício em 
conformidade com determinações das outras comissões que antecederam a atual. 
Relatou os debates ocorridos naquele setor consultivo em que dois dos seus 
membros se opunham à situação anteriormente estabelecida em que caberia ao 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo realizar o Congresso de História 



coin a cooperação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O assunto 
tratado foi objeto de debates em que tomaram parte os consócios Afonso 
Taunay, Leite Cordeiro, Marcondes de Sousa, Mons. Paulo Florêncio de Camargo, 
Tenório de Brito e Alfredo Gomes. O Sr. Presidente acentua que o Instituto 
Iiistórico e Geográfico de São Paulo estava preparado para comemorar o I V  
Centenário de São Paulo com a edição de um livro, confecção de uma medalha 
e a realização do Congresso. O livro já estava em avançada etapa com quase 
trinta trabalhos entregues. A medalha estava dependendo apenas de preparação 
do projeto. Quanto ao Congresso, o sodalício o realizaria com maior ampli- 
tude se obtivesse recursos da Comissão da autarquia do IV Centenário ousntão 
mais modestamente se lhe fossem recusados tais elementos financeiros. Inde- 
pendentemente da Comissãb do I V  Centenário, poderia o Instituto apelar 
para os poderes píihlicos federais, estaduais ou municipais para urna ajuda ou 
realização do Congresso, como de praxe a adn~inistração pública concede para 
quantos congressos se efetuam no Brasil. O prof. Afonso Taunay propõe um 
voto de agradecimento aos consócios José Pedro Leite Cordeiro e Sérgio Buarque 
de Holanda pela defesa que fizeram do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, na Comissão do IV Centenário. Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a sessão, tendo sido lavrada a presente ata que, depois de lida, 
discutida e aprovada 'é devidamente assinada. 

(aa.) Ernesto de Sousa Campos 

Luís Tenório de Brito 

Fausto Ribeiro de Barros 

ATA DA.SESSÁO EXTRAORDINARIA D E  16 DE FEVEREIRO DE 1952 

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de mil novecentos e cinqüenta e dois, 
em sua sede provisória, à rua Florêncio de Abreu, 157, 9P andar, nesta capital 
de São Paulo, o Instituto Histórico e Geográfico d: São Paulo realizou uma 
sessão extraordinária, para tratar de assuntos administrativos e eleição de 
sócios. A sessão foi presidida pelo prof. Ernesto de Sousa Campos e secre- 
tariada pelos consócios Luís Tenório de Brito e Fausto Ribeiro de Barros, 
êste na ausência do efetivo e com a presença dos seguintes associados: 
Frederico de Barros Brotero, Tomaz Oscar Marcondes de Sousa, Bulcão 
Sobrinho, Plínio de Barros Monteiro, José Pedro Leite Cordeiro, Amé- 
rico de Moura, Alfredo Gomes, Dácio Pires Correia, Almeida Ma- 
galhães e Jorge Bertolaso Stella. Foram lidas e aprovadas as atas 
das sessões anteriores. O presidente, referindo-se às diligências para a cons- 
trução' do prédio da nova sede social, disse que o a1var.á de construção já foi 
aprovado pela Prefeitura, ressaltando o interêsse dos engenheiros Costa Pinto e 
Mário Pucci, para o rápido andamento do processo, pelo que solicita sejam 



consignados em ata votos de congratulações com aqueles engenheiros. A proposta 
foi aprovada. A seguir abordando o assunto relativo às iniciativas do Instituto 
no referente as comemorações da nossa data magna, em 1954, disse que será 
publicado, quanto antes, p livro comemorativo, para o qual já conta com cêrca 
de 30 trabalhos e aguarda para breve mais dois estudos de incontestável valor. 
Sôbre a confecção da medalha comemorativa do Instituto disse que o prof. 
Taunay apresentou uma expressiva idéia representativa para a sua cunhagem, 
constando das armas do Brasil-Colônia, Reino, Império, República e brazão de 
São Paulo em uma face, e na outra o emblema do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo. Abordando o assunto já discutido em sessão anterior, 
comunicou que diante das críticas acerbas feitas ao Instituto por um dos 
membros de uma Consultoria Técnica, da Comissão de Festejos do I V  Cente- 
nário São Paulo, a atitude do sodalício será a de realizar com os seus próprios 
recursos aquilo que o Instituto Histórico programou para as festividades. isto é, 
a medalha, o livro comemorativo, e, na impossibilidade de reunir um Congresso, 

realizará uma série de conferências no próprio Instituto. A atitude do sr. Pre- 
sidente foi calorosamente aplaudida por todos, tendo tomado a palavra o dr. 
Leite Cordeiro que solicitou dever ser salientado que quando êle há dois anos 
compareceu como representante do Instituto na segunda reunião realizada pela 
Comissão de Festejos do I V  Centenário, apresentou o prpgrama das festivi- 
dades históricas constando de cêrca de 16 itens, e, quando em fins do ano 
passado foi modificada a referida Comissão e estando êle na Presidência da 
Sub-Comissão de Estudos Históricos integrada na sua totalidade por membros 
dêste sodalício por êle convidados, foram mantidos os itens aos quais se 
acrescentaram 10 outros. Este programa, portanto, foi elaborado exclusiva- 
mente graças a elementos integrantes do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, e aceito na sua quase totalidade com exclusão do item referente ao 
Congresso pelo membro da Consultoria que criticou o Instituto. E' paradoxal 
êste elemento reconhecer incapacidade do Instituto apenas no que diz respeito 
a um item, aceitando todos os outros além do que foi o Instituto, através do 
seu representante na Comissão, o dr. Leite Cordeiro, a primeira entidade que 
apresentou há dois anos e meio um programa para as futuras festividades de 
1954. O dr. Fausto Ribeiro de Barros sugeriu a nomeação de uma comissão 
de representantes do Instituto, para junto ao Sr. Prefeito Municipal, dr. Armando 
de Arruda Pereira, expor o impasse surgido no plenário: entretanto, deliberou- 
se aguardar-se ocasião oportuna. O tesoureiro Prof. Dácio Pires Correia 
apresentou o balancete e documentos comprovantes das despesas do Instituto, 
relativos ao ano de 1951. Esses documentos serão, por intermédio da Secretaria, 
encaminhados à Comissão de Contas, para a devida aprovação. O dr. Leite 
Cordeiro congratula-se com o dr. Frederico de Barros Brotero pela apresen- 
tação do documentado livro da sua autoria sôbre "A Família Monteiro de 
Barros", pedindo conste em ata um voto congratulatório pela iniciativa do ilustre 
consócio. A prop'osta foi unanimemente aprovada. A seguir o orador aborda o 



assunto referente aos "Patronos" e sobre a expedição de cartas aos sócios 
em comisso. A segunda parte da reunião foi esgotada com a eleição, em segundo 
escrutínio, dos sócios inscritos na vigência das disposições estatutárias anteriores, 
Nessas condições foram eleitos, em segundo escrutínio, os seguintes sócios: 
dr. Nelson Marcondes do Amaral, benemérito por unanimidade; e para sócios 
efetivos: Oscar Reinaldo Muller Caravellas, com 13 votos favoráveis - unani- 
midade; Eldino da Fonseca Brancante, 13 votos favoráveis - unanimidade; 
Roland Cavalcanti de Albuquerque Corbisier, 11 votos favoráveis e 2 contra. 
O consócio Jorge Bertolaso Stella por motivo de forca maior solicita permissão 
para retirar-se. A seguir continua a votação, sendo eleito: José Gomes de 
Morais Filho, sócio efetivo por 11 votos favoráveis e 1 contrário. A seguir, 
pelo adiantado da hora foi suspensa a sessão, tendo sido lavrada a presente ata 
que, depois de lida, discutida e aprovada, será deGdamente assinada. 

(aa.) Ernesto de Sousa Campos 

Luís Tenório de Brito 

Almeida Magalhães 

ATA DA SESSÃO ORDINARIA DE 1Q D E  MARÇO DE 1952 

No dia primeiro de março de mil novecentos e cinqüenta e dois, em sua 
sede social provisória, à rua Florêncio de Abreu, 157, g9 andar, o Instituto Histó- 
rico e Geográfico de São Paulo realizou uma sessáo ordinária do mês, sob a 
presidência do prof. Ernesto de Sousa Campos e secretariada pelos consócios 
Luís Tenório de Brito e Almeida Magalhães, a ela comparecendo além dos 
acima citados mais os srs.: Tomaz Oscar Marcondes de Sousa, Mons. Paulo 
Florêncio da Sitveira Camargo, Frederico de Barros Brotero, Fausto Ribeiro 
de Barros, José Pedro Leite Cordeiro, Américo Brasiliense de Moura, Eduardo 
Fernandez y Gonzalez, Plínio de Barros Monteiro, José R. Araújo Filho e 
Afonso Taunay, que a convite tomou assento à mesa que presidia os trabalhos. 
Aberta a sessão, o Presidente designou os consócios Fausto Ribeiro de Barros, 
Mons. Paulo Florêncio da Silveira Camargo e Frederico Brotero para intro- 
3duzirem no recinto os novos sócios José Gomes de Morais Filho e Dante 
Alighieri Vita, os quais, depois de lerem e assinarem os respectivos têrmos de 
compromisso, foram saudados pelo orador do Instituto, dr. José Pedro Leite , 
Cordeiro, tendo os recipiendários agradecido. A seguir dá a palavra ao prof. 
Dante Alighieri Vita para proferir a sua palestra sobre o tema: "Alguns 
aspectos históricos e culturais de Mogi Mirim". O orador prendeu's atenção 
d o  auditório explanando o assunto desde tempos remotos, evocando a passagem 
bandeirante por aquêles rincões. Cita fatos, datas e vultos que muito coopera- 
ram para o progresso e engrandecimento de Mogi Mirim, focalizando o assunto 
sob diversos aspectos - histórico, cultural, artístico, estatíitico da localidade. 



A palestra mereceu comentários de parte do dr. José Pedro Leite Cordeiro, 
terminando a sua oração por felicitar o prof. Dante Alighieri Vita autor da 
palestra. A seguir o dr. Carlos da Silveira referiu-se ao resultado negativo 
que obteve, na sessão anterior, a candidata a sócio efetivo do Instituto, profes- 
sora Vera de Ataide Pereira. Disse que por motivo de viagem não compareceu 
à sessão, para encaminhar a votação, só sabendo do resultado em seu regresso a 
.esta Capital. Desejava entretanto esclarecer que a candidata fôra sua aluna e 
sempre muito aplicada aos estudos, pelo que se achava com plena liberdade de 
falar sôbre seus dotes culturais. Disse que a candidata já havia sido eleita em 
l P  escrutínio e, depois de enumerar os títulos obtidos pela candidata diplomada 
pela Faculdade de Filosofia, Ciéncias e Letras da nossa Universidade exerce 
ainda o magistério, por concurso, desde 1949, pelo que solicita ao Sr. Presidente 
seja a proposta da candidata submetida a nova votação. O Presidente esclarece 
que a disposição estatutária sôbre eleição de sócios não determina exclusão aos 
candidatos que obtiveram votação satisfatória em primeiro escrutínio, como é o 
caso presente; pelo que julga não haver inconveniente submeter-se o caso a 
nova votação. A sugestão do Sr. Presidente foi acatada, sendo, assim, submetido 
o parecer a nova votação, tendo a candidata sido eleita por 13 votos favoráveis 
e 4 contrários. O dr. Leite Cordeiro pede a palavra para falar acérca do 
orçamento para a confecção do "Livro Comemorativo do I V  Centenário de 
São Paulo", apresentando duas propostas referentes à compra de papel de im- 
pressão submetendo o caso à deliberação do plenário, ficando o orador encarre- 
gado de optar pelo preço que melhores vantagens oferecer ao Instituto, resol- 
vendo-se ainda autorizar a impressão de mil exemplares do livro, no valor 
aproximativo de Cr.$ 110.000,00. Referiu-se, depois, à sua atuação como Dele- 
gado do Instituto junto à reunião da Consultoria Técnica da Comissão do I V  
Centenário da Cidade de São Paulo, durante a qual fora ventilado e discutido 
o assunto referente ao Congresso de História e na qual teve oportunidade de 
repelir conceitos menos honrosos ao Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, motivando, em conseqüência, seu pedido de demissão, concebido nos 
seguintes têrmos: "Exmo. Sr. Francisco Matarazzo Sobrinho, D. D. Presi- 
dente da Comissão do I V  Centenário da Cidade de São Paulo. Saudações 
cordiais. Tendo recebido, hoje, o convite para a reunião da Consultoria Técnica 
do Serviço de Comemorações Culturais, a se realizar amanhã, às 17 horas, 
convite acompanhado da relação dos itens que deverão ser discutidos, constato, 
com surpresa, não estar incluído o que diz respeito ao Congresso de História 
Comemorativo do I V  Centenário da Fundação de São Paulo, a se realizar sob 
os auspícios do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro. Certo de que esta exclusão se prende à 
injusta e desarrazoada crítica feita por um dos membros da Consultoria Técnica 
do Serviço de Comemorações Culturais ao Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, instituição que, desde 1894, há cinqüenta e oito anos, portanto, só 
tem honrado o nome da cultura paulista, venho, mui respeitosamente, depositar 



nas suas mãos o cargo para o qual houve por bem nomear-me. Apresentando- 
lhe os mais sinceros agradecimentos pela confiança que em mim depositou e 
pelo prestígio que V. Excia. pessoalmente dispensou ao Instituto Histó- 
rico e Geográfico de São Paulo a cuja diretoria e quadro social muito 
me honro de integrar, subscrevo-me atenciosamente - José Pedro Leite 
Cordeiro. São Paulo, 19 dé fevereiro de 1952". Entretanto, continua o 
orador, pelo oficio emanado da Comissão do IV Centenário da Cidade de São 
Paulo, firmado pelo seu Presidente, Sr. Francisco Matarazzo Sobrinho, a en- 
tidade depois de justificar os desentendimentos havidos na referida sessão, 
solicita a reconsideração do seu gesto. E expostos assim os acontecimentos e 
ficando dignamente resolvido o incidente, o orador achou que deveria recon- 
siderar o ato e reintegrar-se na Consultoria Técnica dos Serviços de Come- 
morações Culturais da referida Comissão. O ofício a Que o orador se refere 
está concebido nos seguintes tSrinos: "Con~issão do I V  Centenário da Cidade 
de São Paulo. - 23-1-1554 - 25-1-1954 (Entidade Autárquica criada pela 
Lei Municipal nv 4.166 de 1951) - Ofício nv 212. - S ã d  Paulo, 27 de 
fevereiro de 1952. - Ilmo. Sr. José Pedro Leite Cordeiro. - Prezado Senhor: 
Temos em mãos sua carta de 19 do corrente, em qce V. S. solicita afasta- 
mento do cargo que tão eficientemente vem exercendo na Consultoria Técnica 
do Serviço de Comemorações Culturais. Esta Coinissáo se permite solicitar 
a reconsideração dêsse gesto em benefício dos festejos do IV Centenário da 
Fundação de São Paulo, pois precisa contar com todos os elementos de pro- 
jeção e competência em alguns dos setores abrangidos pelas comemorações. 
As razões alegadas em seu pedido de afastamento náo devem prevalecer uma 
vez que a Comissão Executiva da Autarquia, que de fato representa a opinião 
desta entidade, se confessa grande admiradora do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo, entidade que honra a sua terra pelo acervo de reali- 
zações e pela idoiieidade inatacável dos seus ilustres diretores. As referências 
isoladas de um dos membros da Coinissáo Técnica, a qualquer entidade ou 
pessoa, em reunião desta Consultoria, não tiveram qualquer influência na organi- 
zação do ante-projeto a que V. S. se refere. Naquele ante-proleto, ainda em dis- 
cussão, e que portanto poderia ser i~lodificado em parte ou em todo, em 
reunião da Consultoria Técnica, para a qual V.,  S. :oi corividado, consta do 
item 5 (Congresso Internacional de Histbria) e, se náo detalhava a sua orga- 
nizaçio, nada indica que seria diminuída a autoridade do Instituto Histórico, 
como órgão encarregado de sua execução. Mesmo a amplitude do Congresso, 
a ser Nacional ou Internacional, poderia, como pode, ser discutida e resolvida 
da forma mais aconselhável. Assim, pedindo a V. S. que, voltando a dar a 
esta Autarquia a eficiente coIaboração a que já estávamos acostumados, soli- 
citamos transmitir àquela entidade a certeza de que goza do maior prestígio 
junto ao Órgão Executivo dos Festejos do IV Centenário. Aproveitando a 
oportunidade para reiterar a V. S. todo o meu aprêço e admiração, subscrevo- 
me atenciosamente. - Francisco Matarazzo Sobrinho, Presidente". A atitude 



do orador mereceu aplausos do plenário, tendo o Mons. Florêncio S. Camargo 
pedido constasse em ata um voto de aplausos ao dr. Leite Cordeiro pelo 
correto modo de agir em defesa do prestígio do sodalício. A proposta foi 
aprovada por unanimidade. O dr. Leite Cordeiro agradece a distinção à sua 
pessoa. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, tendo sido lavrada 
a presente ata que, depois de lida, discutida e aprovada é devidamente assinada. 

(aa.) Frederico de Barros Brotero 
Luís Tenório de Brito 
Almeida Magalhães 

Nesta data é encerrado o presente livro de atas. 

São Paulo, lP de março de 1952 
Ernesto de Sousa Campos 
' Presidente do Instituto 

ATA DA SESSKO EXTRAORDINARIA D E  15 DE MARCO DE 1952 

Aos quinze dias do mês de março de mil novecentos e cinqüenta e dois, 
em sua sede social provisória, à rua Florêncio de Xbreu, 157, 9O andar, o 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo realizou uma sessão extra- 
ordinária, sob a presidência do Prof. Ernesto de Sousa Campos e secretariada 
pelos consócios Luís Tenório de Brito e Almeida Magalhães, a ela compare- 
cendo, além dos acima nomeados, os senhores: José Pedro Leite Cordeiro, Tito 
Lívio Ferreira, Lígia Lemos Torres, Alvaro da Veiga Coimbra, Américo 
Brasiliense Antunes de hloura, Jorge Bertolaso Stella, e Dácio Pires Correia. 
Ao iniciar os trabalhos, o Presidente designa os senhores Alvaro da Veiga 
Coimbra e Américo de Moura para introduzirem no recinto o novo sócio efetivo 
Dr. Eldino Brancante, que, depois de ler o têrmo de posse, é saudado, em 
nome do Instituto, pelo orador oficial dr. José Pedro Leite Cordeiro. O reci- 
diendário agradece. A seguir o Presidente expôs a sua atividade a 
fim de ultimar as diligências para a realização do empréstimo da Caixa 
Econômica Federal, necessário à construção do novo prédio da sede social. 
Disse que depois de ter obtido a informação do dr. Antunes Maciel, diretor 
da Caixa Econômica Federal de São Paulo, de que o processo em causa tinha 
sido remetido para o Rio de Janeiro, a fim de ser julgado pelo Conselho Superior, 
empreendeu uma viagem ao Rio de Janeiro, obtendo, do advogado dr. Edmundo 
Miranda Jordão, informação de que na qualidade de relator do processo daria 
o seu voto favorável à iniciativa do Instituto. Referindo-se à cunhagem das 
medalhas comemorativas de iniciativa do Instituto, disse que depois de ter 
submetido a plenário o desenho ideado pelo consócio prof. Afonso de Taunay, 
aprovado por aclamação na sessão anterior, ficou deliberada a substituição da 



"Cruz de Cristo" pelo escudo de D. João 111. Coilvocou, a seguir, as comissões 
de Heráldica e de Numismática, em sessão conjunta, tendo essas Comissões, 

por unanimidade, aprovado definitivamente o assunto em foco. O serviço da 
cunhagem da medallia foi confiado ao conhecido artista Francisco Montini. 
Por último abordou o assunto referente à situação financeira do Instituto, 
lembrando a possibilidade de serem majoradas as anuidades dos sócios, por- 
quanto, a quantia presentemente arrecadada de contribuiçóes é irrisória. Com 
a palavra o consócio Alfredo Gomes sugere aumentar-se para Cr$ 150,OO AS 

contribuiçóes semestrais e Cr.$ 300,OO as anuidades, terminando suas palavras, 
lembrando que a Diretoria tem credenciais para tratar do assunto, aconselhand~ 
ser tal medida de caráter urgente. A proposta foi aprovada devendo a medida 
entrar em vigor no segundo semestre (10 corre71te :mo. O presidente anuncia 
que a consócia Dna. Lígia Lemos Torres iria submeter à apreciação do ple- 
nário um dos capítulos escritos de sua contribuição ao livro comemorativo do 

I V  Centenário de São Paulo, intitulado: "Damas paulistas". Com a palavra, 
a oradora disse que no seu tema falará acêrca de sei? damas paulistas. Entre- 
tanto, submete à apreciacão do auditório apenas o primeiro capítulo que é 
consagrado à poetisa paulista Francisca Júlia da Silva. Ocupou-se da= per- 
sonalidade da ilustre dama paulista descrevendo com minú+a várias' fases aa 
sua vida até a época em que, pelo seu talento, soube impor-se às críticas severas 
de então. O trabalho mereceu aplausos de parte do consócio José Pedro Leite 
Cordeiro. A oradora prometeu apresentar na próxima sessão outro capítulo 
do estudo. A segunda parte dos trabalhos constou da eleição de sócios, 
inscritos na vigência do artigo referente às eleicóes, e ora modificado. 
Lembra a conveniência de não serem submetidas a votação todas as propostas, 
mas seriá-las em grupos pequenos de modo a não carregar, sobejamente, de 
trabalho uma dada sessão. Nessas condições, procedeu-se à eleição de apenas 
dois sócios: prof. José Pompeii de Camargo, eleito sócio correspondente por 
onze votos a favor e dois contrários e Antenor Ribeiro, também sócio corres- 
pondente, eleito por unanimidade: treze votos. A convite, o consócio Eldino 
Brailcante comprometeu-se a preparar um trabalho sobre assunto da sua espe- 
cialidade, para o livro cometnorativo da Fundação de São Paulo. Com a palavra 
o dr. Leite Cordeiro, falou acêrca da solução satisfatória do incidente havido 
na Comissão de Festejos Comemorativos da Fundação de São Paulo, com 
referência ao Instituto. Disse também que seria interessante a publicaçáo, por 
conta do Instituto, dos verbetes chegados do Rio de Janeiro, organizados por 
L> Adelina Morosini, indicaildo a catalogação completa dos documentos exis- 
tentes nos Arquivos do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e que 
dizem respeito à História de São Paulo. A sugestão foi aprovada. O prof. 
Afonso de Taunag diz ser o portador dos agradecimentos do dr. João Fernando 
de Almeida Prado pelo ofício do Instituto, elogiando o seu gesto oferecendo ii 
Prefeitura Municipal de São Paulo a valiosíssima biblioteca brasiliana de sua 
propriedade; soiicita também seja consignado em ata dos trabalhos um voto 



de pesar pelo falecimento do dr. Alberto Lamego e que se comunique ao seu 
digno filho, dr. Alberto Lamego Filho, a deliberação do Instituto. Por  fim, o 
dr. Leite Cordeiro diz que é o portador do livro intitulado "Francisco de Castro", 
oferecido pelo seu autor, dr. lvolino de Vasconcelos, à Biblioteca do Instituto. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, tendo sido lavrada a 
presente ata que, depois de lida, discutida e aprovada, é devidamente assinada. 

(aa.) Frederico de Barros Brotero 

Luís Tenório de Brito 

Almeida Magalhães 

ATA DA SESSAO ORDINARIA D E  5 DE ABRIL D E  1952 

Aos cinco dias do mês de abril de mil novecentos e cinqüenta e dois, 
em sua sede social provisória à rua Florêncio de Abreu, 157, g9 andar, nesta 
cidade de São Paulo, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo realizou 
a sessão ordinária do mês, presidida pelo prof. Ernesto de Sousa Campos e 
secretariada pelos consócios Luís Tenório de Brito e Almeida Magalhães, a 
ela comparecendo, além dos acima nomeados, mais os srs. Afonso Taunay, 
Tomaz Oscar Marcondes de Sousa, Frederico de Barros Brotero, Tito Lívio 
Ferreira, Carlos da Silveira, Alfredo Gomes, Monsenhor Paulo Florêncio da 
Silveira Camargo, Lúcio Rosales, Dácio Pires Correia, Vera de Ataíde Pereira, e 
Américo Brasiliense Antunes de Moura. Abertos os trabalhos, o Presidente 
designou uma comissão composta dos srs. Carlos da Silveira, Tito Lívio 
Ferreira e Tomaz Oscar Marcondes de Sousa para introduzirem no recinto a 
nova sócia efetiva, prof. Vera de Ataíde Pereira que, depois de prestar O 

compromisso de posse, foi saudada pelo orador oficial, dr. José Pedro Leite 
Cordeiro, tendo a recipiendária agradecido. Com a palavra o dr. Leite Cordeiro, 
referindo-se ao dr. Nelson Marcondes do Amara1 disse que êsse ilustre consócio 
deixou a pasta da Secretaria da Educação e Cultura da Prefeitura a fim de 
ocupar outro pôsto de destaque do executivo municipal, pelo que propõe que 
a casa oficie àquele confrade congratulando-se pelo fato. A proposta foi 
aprovada. Comunica que as nossas letras sofreram uma grande perda pelo 
falecimento do consócio Alcindo de Azevedo Sodré, diretor do Museu Imperial 
e seu organizador, dizendo que o Instituto lamenta a perda irreparável, pelo 
que pede se consigne em ata o acontecimento. A proposta foi aprovada. A seguir 
o prof. Fausto Ribeiro de Barros proferiu a sua palestra sobre o tema: "Um 
esboço da marcha do povoamento do Estado de São Paulo". O autor apre- 
senta o mapa da marcha do povoamento do Estado de São Paulo em quatro  século^ 
e meio, explicando, segundo as convenções, as áreas povoadas em cada século. 
Disse que no século XVI havia apenas lugares povoados por poucos portu- 

' 

guêses e muitos índios destacando-se os núcleos de São Vicente, Santos, São 



Paulo, Cananéia, Itanhaém e Iguape no século XVII - povonndo-se o vale 
do Paraíba, até Guaratinguetá, para o caminho das minas e proximidades de 
São Paulo, destacando-se Sorocaba, Itu, Jundiaí, etc., no século XVIII - esten- 
dendo-se o povoamento muito disperso pelas rotas do ouro, nos caminhos para 
o sul nas estradas estratégicas. Afinal é no século XIX que o café e as ferro- 
vias fizeram o povoamento de grande parte do Estado, tanto no Vale do Paraíba 
como nos centros do território paulista onde existiam as terras roxas. No 
século XX o povoamento se dividiu em duas fases: de 1900 a 1930 povoaram-se 
as zonas noroeste e Alta Sorocabana; de 1930 a 1952 completou-se o povoa- 
mento do extremo oeste paulista com a ocupação total das últimas faixas 
pioneiras do Estado. Mostrou as convenções que assinalavam as áreas ocupadas 
até 1912 pelos ferozes caingangs, bem como o polígono da mineração do ouro 
(1600 a 1800) no sul do Estado. O trabalho foi muito apreciado, tendo o 
presidente solicitado ao prof. Fausto Ribeiro de Barros permissão para 
publicá-lo no livro comemorativo do IV Centenário ao que o A. concordou. 
O prof. Ernesto de Sousa Campos disse que, em reunião da Diretoria do Insti- 
tuto, há pouco realizada, comunicou que, em virtude da sua* próxima viagem à 
Europa, em caráter cultural e científico, iria passar, durante êsse período de 
ausência, o cargo de Presidente do sodalício, de acordo coni o art. 2.iv doi  
Estatutos, durante a presente sessão ordinária, ao seu substituto legal, dr. Fre- 
derico de Barros Brotero, pelo que o convida a tomar a direção da presidência. 
O dr. Frederico Brotero, reabrindo os trabalhos, manifesta o júbilo, não só 
da Diretoria do Instituto, mas também de todos os seus pares, pelo zêlo e 
dedicação com que o prof. Ernesto de Sousa Campos se vem conduzindo no 
ekercício do seu cargo dando prestígio à agremiação. Com a palavra o con- 
sócio José Pedro Leite Cordeiro corrobora as expressões emitidas pelo dr. 
Frederico de Barros Brotero, salientando que a aspiração máxima que os con- 
frades do Instituto nutrem é a da construção da sua nova sede social, tantas e 
infrutíferas vêzes tentada até que hoje se torna concretizada, graças aos 
esforcos desenvolvidos pelo Prof. Ernesto de Sousa Campos, nosso dinámico 
presidente, que soube, com galhardia, transpor todos os obstáculos tornando, 
assim, realizável a construção do novo prédio sede, que, possivelmente, será 
inaugurado por ocasião dos festejos do I V  Centenário da fundação de São 
Paulo. Deseja com as suas palavras hipotecar o júbilo não sá da diretoria do 
Instituto, da qual faz parte, mas também dos demais Sócios do venerando so- 
dalício pelo êxito alcançado pelo seu digno Presidente. O consócio prof. 
Tomaz Oscar Marcondes de Sousa acentua a boa política social empregada pelo 
Prof. Ernesto de Sousa Campos, que o fizera credor da admiração e estima 
dos seus pares. Termina formulando ,votos de boa viagem. O prof. Ernesto 
de Sousa Campos agradece as palavras carinhosas dizendo que a imagem do 
Instituto estaria sempre em sua mente, mesmalonge da Pátria, por ocasião da sua 
viagem, portanto seria o portador das homenagens do Instituto, junto às insti- 
tuições congêneres do velho mundo onde, em palestras e conferências, procurará 



focalizar os fastos da agremiação que muito honra o nosso Estado, e mesmo o 
Brasil - o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. A seguir profere uma 
palestra sobre "Torres das Universidades", historiando as Universidades euro- 
péias e outras, dizendo que na vida estudantil dessas instituições estão sempre 
irmanados dois fatores que as simbolizam: a torre e os sinos. Descreve com 
minúcias as grandiosas obras que se estão realizando na Cidade Universitária de 
São  Paulo da qual é Presidente da Comissão Técnica. Diz que a nossa Cidade 
Universitária também ostentará a sua monumental torre, da altura aproximada de 
125 metros, na qual figurarão também: o relógio e os sinos. A palestra foi ilus- 
trada com projeção de grande cópia de fotografias coloridas da nossa cidade, 
documentação essa que pretende exibir nos centros culturais europeus, por 
ocasião da sua viagem. Nada mais havendo a tqatar. foi encerrada a sessão, 
pelo que foi lavrada a presente ata, que depois de lida, discutida e aprovada 
será devidamente assinada. 

(aa.) Frederico de Barros Brotero 

Luís Tenório de Brito 

Almeida Magalhães 

ATA DA SESSAO EXTRAORDINARIA D E  19 D E  ABRIL D E  1952 

Aos dezenove dias do mês de abril de mil novecentos e cinqüenta e dois, , 
em sua sede social provisória, à rua Florêncio de Abreu, 157, 9* andar, nesta 
cidade de São Paulo, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo realizou 
uma sessão extraordinária, presidida pelo dr. Frederico de Barros Brotero, e 
secretariada pelos consócios Cel. Luís Tenório de Brito e Prof. Almeida 
Magalhães, a ela comparecendo, além dos acima citados, os seguintes con- 
sócios: Enzo Silveira, Lúcio Rosales. J. Morais Filho, Tomaz Oscar Marcbndes 
de Sousa, Carlos da Silveira, José Pedro Leite Cordeiro, Afonso Taunay, Dácio 
Pires Correia, Alfredo Gomes, Tito Lívio Ferreira, Fausto Ribeiro de Barros, 
Jorge Bertolaso Stella, Alvaro da Veiga Coimbra, J. Alberto J. Robbe, I?. de 
Assis Iglésias, Américo B. A. de Moura e Henrique Oscar Wiederspahn. O 
presidente ao abrir os trábalhos disse competir-lhe a presidência do Instituto, 
de acordo com os estatutos sociais, enquanto perdurar a ausência do presidente 
efetivo, prof. Ernesto de Sousa Campos, por motivo da sua viagem ao exterior. 
Com a palavra, o dr. José Pedro Leite Cordeiro enaltece as qualidades do 
.dr. Frederico de Barros Brotero assinalando que no próximo ano o sodalício 
terá a satisfação de comemorar o 50Q aniversário da inclusão do nome do preclaro 
consócio no quadro social. Descreve a brilhante atua60 do dr. Brotero em 
prol do engrandecimento do Instituto, citando os numerosos trabalhos apresen- 
tados e discutidos em plenário durante a sua longa e brilhante atividade no 
sodalício, culminando a sua trajetória com a bem documentada obra "A Família 



Monteiro de Barros", já conhecida dos presentes. Termina as suas palavras 
propondo que se registre em ata o júbilo do sodalício ao ter presentemente na 
sua direção êsse ilustre e dígno representante da nobre estirpe paulista. O 
presidente após agradecer as referências à sua pessoa disse que tudo fará para 
corresponder à confiança dos senhores consócios. Prosseguindo refere-se à sua 
atuação junto à Caixa Econômica Federal. A seguir, ainda com a palavra o 
consócio Leite Cordeiro fêz três comunicações de interêsse do Instituto. A 
primeira refere-se à sua atuação junto à Comissão de Festejos do I V  Cente- 
nário da Fundação de São Paulo, inteirando o plenário das diligências por êle 
empregadas, passando a seguir a ler um ofício encaminhado ao Sr. Francisco 
Matarazzo Sobrinho referente às medidas que deverão ser tomadas em consi- 
deração por essd entidade que se relacionam com o Instituto. Refere-se, a 
seguir, à próxima viagem do consócio emérito Tomaz Oscar Marcondes de 
Sousa à Bahia, para onde seguirá pròximamente, a convite oficial do Govêmo 
daquele Estado, a fim de tomar parte no congresso de histnria a efetuar-se ali, 
e realizar conferências sôbre assuntos da sua especialidade; propõe um voto 
de aplausos ao ilustre consócio. A proposta foi aprovada. Diz que pretende 
seguir para a Europa, em viagem científica e cultural, no dia 26 de maio pró- 
ximo, pelo que solicita uma licença enquanto perdurar a sua ausência. Nessa 
viagem terá oportunidade de percorrer diversos países da Europa, notadamente 
Portugal e Espanha. Aborda depois o assunto relativo ao livro que o Instituto 
yai publicar "São Paulo em quatro séculos" esclarecendo Que melhor define 
a publicação o título : "Temas sôbre São Paulo em quatro séculos" ; retificação 
essa aliás já ventilada e aceita. Referindo-se à "Revista" do Instituto disse que 
o vol. 47? será distribuído dentro de poucos dias aos sócios e os vol. 48" e 49v 
estão no prelo. Sugeriu que a direção da "Revista" que estava aos seus cuidados 
passasse, durante a sua ausência, ao dedicado consócio Dácio Pires Correia. 
Quanto ao livro comemorativo disse que a composição tipográfica será opor- 
tunamente feita. TOdas as comunicaçóes apresentadas pelo dr. Leite Cordeiro 
foram aprovadas pelo plenário. Os consC>cios prof. Bertolaso Stella e Alfredo 
Gomes formularam votos de boa viagem ao dr. Leite Cordeiro. Disse ainda 
o prof. Alfredo Gomes que, não havendo uma refercncia na ata !ida sobre a 
inserção de um voto de aplausos ao dr. Frederico de Barros Brotero, autor 
do bem documentado livro "A Família Monteiro de Barros" pede Que, na 
presente, conste êste voto. A proposta foi aprovada. O presidente comunica que a 
Comissão de Fnanças da Câmara Federal de Deputados aprovou a concessáo de 
um crédito ao Instituto destinado às comemoraçóes do IV centenário da Fundação 
de São Paulo. Deliberou-se que a casa envie um ofício de congratulações ao 
autor do projeto, o consócio Cunha Bueno. Manifestações idênticas devem ser 
extensivas ao Presidente da Câmara Federal dos Deputados: ao presidente da 
Comissão de Finanças e, finalmente, por proposta do prof. Alfredo Gomes ao 
deputado Coutinho Cavqlcanti. As propostas foram aprovadas. O prof. Dácio 
Pires Correia ocupando-se da personalidade do saudoso sócio e ex-presidente 



do Instituto Afonso de Freitas, pede se consigne em ata um voto de saudade 
pela passagem do ZZ9 aniversário do seu falecimento. A proposta foi aprovada. 
O dr. Leite Cordeiro com a palavra falou acêrca da viagem recente, ao norte 

do país, pela "Caravana Comandante Tenório de Brito", da qual fizeram parte: 
o cel. Luís Tenório de Brito; ~ i t c  Lívio Ferreira; Fausto Ribeiro de Barros 
e Narciso Da1 Molin; acrescentando que fizeram parte, ainda, da acidentada 

viagem duas damas respectivamente esposas do cel. Luís Tenório de Brito 
e Fausto Ribeiro de Barros. Recorda essa viagem de cunho não só de turismo 
mas, principalmente, de intercâmbio social, cultural e científico como demons- 
traram os artigos publicados pela "Gazeta" e de autoria do dr. Tito Lívio Fer- 
reira, cujo derradeiro é hoje estampado nêsse simpático vespertino. Termina 
as suas palavras pedindo se consigne em ata um voto congratulatório aos 
componentes da "Caravana" e particularmente ao dr. Tito Lívio Ferreira pela 
divulgação do roteiro feito. A proposta foi aprovada. O dr. Tito Lívio Fer- 
reira agradece a homenagem em seu nome e no dos demais componentes da 
"Caravana" e participa que oportunamente o prof. Fausto Ribeiro de Barros 
apresentará ao Instituto, em palestra, as suas impressóes sobre a viagem efe- 
tuada. O presidente declara que o assunto constará da ata. O prof. Afonso 

de Taunay fazendo comentários acêrca de um artigo firmado pelo general 
Francisco de Paula Cidade, referente ao general Abílio de Noronha, autor da 
publicação "Narrando a Verdade", entrega à mesa o recorte do referido artigo, 
que ficará à disposição dos senhores consócios. O cel. Luís Tenório de Brito 
diz achar-se no recinto o consócio Francisco de Assis Iglésias, já bastante 
conhecido nos meios culturais através dos seus trabalhos publicados, destacando- 
se, dentre eles, o volume componente da coleção brasiliana intitulado "Caatingas 
e Chapadões", que é um repositório das notas, impressões e reminiscências do 
meio norte-brasileiro, no período de 1912 a 1919 e que teve a gentileza de 
ofertar um exemplar à nossa biblioteca social. Termina pedindo se registre 
em ata um voto de congratulaçóes ao esforçado consócio. Os professores 
Taunay e Leite Cordeiro endossaram as palavras pronunciadas pelo cel. Tenório 
de Brito. O homenageado agradece as referências à sua pessoa e esclarece 
pedidos que lhe foram formulados. Com a palavra o prof. Alfredo Gomes diz 
desejar apresentar à consideração da casa as seguintes propostas: que o Ins- 
tituto envie c~ngratulaçóes aos Governos de São Paulo e de Minas Gerais, 
pela denominação de "Fernão Dias Pais" dada à via de comunicacão entre 
São Paulo e aquêle Estado. A proposta foi aprovada. Referindo-se ao Colégio 
"Franklin Delano Roosevelt" antigo "Ginásio do Estado", faz uma apreciação 
do papel dêste estabelecimento de ensino no preparo da juventude paulista e 
diz ser intuito do Govêrno do Estado a construção do "Colégio São PauIo", 
não indicando entretanto o local a ser o mesmo edificado pelo pue sugere à 
casa o Pátio do Colégio o local mais indicado para a sua construção, ponto 
êsse evocativo do nosso passado e onde se instalou a primeira escola em terras 
de Piratininga. O prof. Tomaz OScar Marcondes de Sousa em comentário, 



julga que o local melhor se presta para a edificação do Paço Municipal. O cel. 
Tenório de Brito expressou o seu ponto de vista sôbre o assunto, assim tam- 
bém o dr. Leite Cordeiro. Dada a importância do tema, deliberou o Sr. Presi- 
dente que o mesmo constasse da matéria de expediente da próxima sessáo. 
Ainda com a palavra o prof. Alfredo Gomes pede os bons ofícios do Instituto 
sôbre a possibilidade da trasladação dos restos mortais do Imperador Dom 
Pedro I como também dos da sua esposa dona Leopoldina que se acham no 
Rio de Janeiro. O Presidente ,resolveu que o assunto fosse ventilado na pró- 
xima sessáo. O Prof. Fausto Ribeiro de Barros pede a palavra para dizer que 
sôbre a localidade do Avanhandava caiu há pouco um bólido. Esse aerólito 
esteve exposto na Prefeitura local à curiosidade pública. Entende que êsse 
bólido deveria permanecer em local accessível, onde os interessados pudessem 
observá-lo com fins científicos. Referiu-se a outros corpos celestes encontrados 
em várias paragens do território brasileiro, entre êles o "Bendegó" na Bahia e 
hoje encerrado no Museu da Quinta da Boa Vista. Propõe que o bólido que se 
encontra .no Avanhandava seja recolhido em algum estabelecimento oficial e 
que seja designado pelo nome de "Bólído do Avanhandava". O prof. Taunay 
lembra oficiar-se ao dr. Valdemar Lefevre, diretor do Departamento Geo- 
físico do Estado, para as providências necessárias. A pfoposta foi aprovada. 
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessáo tendo sido lavrada a presente 
ata, que, depois de lida, discutida e aprovada, será devidamente assinada. 

(aa.) Frederico de Barros Brotero 

Luís Tenório de Brito 

Almeida Magalhães 

ATA DA SESSAO ORDINARIA D E  3 DE MAIO D E  1952 

Aos três dias do mês de maio de mil novecentos e cinciuenta e dois. em 
sua sede social provisória, à rua Florêncio de Abreu, 157, 9v andar, nesta 
cidade de São Paulo, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo realizou 
uma sessão ordinária presidida pelo dr. Frederico de Barros Brotero t secre- 
tariada pelo consócio Tito Lívio Ferreira, na ausência do lV*secretário, por 
motivo de viagem e prof. Alfredo Gomes, em vista do Z9 secretário ter 
chegado com atraso. A sessão compareceram mais os seguintes consócios : 
Carlos da Silveira, Fausto Ribeiro de Barros, J. Morais Filho, Plínio de Barros 
Monteiro, E. Fernandez Y Gonzalez, Mons. Paulo Florêncio da Silveira Camargo, 
Arnérico Brasiliense de A. Moura, Dácio Pires Correia, Geraldo Magella 
Cardoso de Melo e Almeida Magalhães. Ao abrir1os trabalhos o presidente 
comunica achar-se na ante-sala o novo sócio efetivo dr. Geraldo Magella Car- 
doso de Melo, pelo que designa os senhores Américo Brasiliense A. de ~ o Ú r a ,  
~Çarlos da Silveira e Plínio de Barros Monteiro para introduzí-10 no recinto, 



onde foi recebido sob palmas. O presidente sauda-o em breves palavras e con- 
vida-o a ler e assinar o têrmo de compromisso. A seguir foi saudado pelo dr. 
José Pedro Leite Cordeiro, em nome do Instituto, tendo o recipiendário agra- 
decido. O presidente referiu-se ao assunto atinente ao financiamento para a 
construção da nova sede social, dizendo que, apesar de ter recebido um ofício 
da Caixa Económica Federal de São Paulo comunicando que o representante 
do Instituto poderia comparecer no Departamento Jurídico daquela entidade a 
fim de assinar o respectivo contrato, não conseguiu, infelizmente, satisfazer a 
exigência, por motivos burocráticos. O dr. José Pedro Leite Cordeiro submete à. 
apreciação dos seus pares alguns exeniplares do vol. 479 da "Revista" do Ins- 
tituto fazendo considerações a respeito; termina dizendo que a expedição dos, 
mesmos aos senhores sócios será iniciada na semana entrante. Disse que, 
presentemente, se comemora o centenário do falecimento do saudoso poeta 
paulista Manoel Antônio Alvares de Azevedo, pelo que pede se consigne em 
ata a efeméride. A proposta foi aprovada. Com a palavra, o Mons. Paulo 
Florêncio da Silveira Camargo interpelou a casa a respeito do cumprimento 
de uma lei municipal referente à fixarão de placas elucidativas de fatos e ' 
personalidades paulistas, tal como se observa em vários países do velho mundo. 
Disse o orador ter feito parte de uma comissão do Instituto, encarregada de 
estudar, na ocasião, o assunto relativo às referidas placas que recordam acon- 
tecimentos salientes da nossa História, estudo êsse enviado à Edilidade e con- 
vertido em lei. O assunto mereceu comentários de parte do dr. Leite Cordeiro, 
deliberando-se cotividar o Mons. Florêncio a estudar novamente o assunto e 
fornecer os dados necessários. O prof. Alfredo Gomes referiu-se novamente 
sôbre a possibilidade de se conseguir a remoção para São Paulo, dos restos. 
mortais de D. Pedro I e sua conserte, D. Leopoldina, deixando sôbre a mesa 
da presidência um recorte do vespertino "Fólha da Noite" que traz .uma repor- 
tagem sôbre o assunto; depois referiuse ao desastre ocorrido com o avião 
"Presidente", nas proximidades da ilha do Bananal, no qual pereceram muitas 
pessoas dizendo constar dêsse número o nosso patrício dr. Alaim de Almeida 
Carneiro. Deliberou-se, entretanto, aguardar-se notícia oficial sôbre a relaç-dio 
das vítimas, a fim do sodalicio manifestar-se. Ainda com a palavra, o prof. 
Alfredo Gomes disse que na prbxiina sessão abordará-o assunto relativo ao, 
"Colégio São Paulo"; referiu-se novamente à via "Fernão Dias Pais" e, ao 
terminar suas consideraçrJes, ofereceu à biblioteca social o compêndio de "His- 
tória do Brasil", da sua autoria. O prof. Dácio Pires Correia leu um trabalho 
da sua lavra ressaltando os vários fastos do Instituto, que sòmente figuram nas 
atas e que ficariam no olvido se não fossem pacientemente pesquisados e 
seriados, como teve a oportunidade de fazer. O trabalho foi muito apreciado 
sendo convidado o seu autor a incorporá-lo no livro "Sáo Paulo em quatro 
séculos", assim também Que o Instituto providencie a publicação de outro tra- 
balho de real vabr, referente ao índice da "Revista", em continuacão ao que 
já foi publicado. O prof. Dácio Pires Correia agradece e promete atender o 



apêlo que lhe foi feito. Termina as suas palavras solicitando se consigne em 
ata dos trabalhos um voto de aplausos ao prof. Almeida Magalhães pela reali- 
zação de sua conferência no Club Piratininga, sôbre a personalidade da Mar- 
quesa de Santos, endossado nessa iniciativa pelo prof. Alfredo Gomes, qye 
também a ouvira. A proposta foi aprovada, ficando deliberado ainda que a 
"Revista" publicasse a notável conferência. P prof. Almeida Magalhães 
agradece. O prof. Afonso Taunay com a palavra disse que visitou recente- 
mente o Arquivo do Estado, sob a direção do dr. Ubirajara Dolácio Mendes, 
recebendo ótima impressão do que viu, e pede que o Instituto se congratule 
com o Diretor do Arquivo, pelo devotamento que a sua direção e pessoal subor- 
dinado vêm dispensando na conservação e catalogação das preciosas peças cons- 
tantes do seu acervo. O dr. Carlos da Silveira endossou as palavras proferidas 
pelo dr. Taunay, citando, ainda, o nome do funcionário Benedito Marcondes, 
zeloso e competente auxiliar do Arquivo, lembrando que em recente -,olurile 
dos "Anais" do Museu Paulista, publicou um trabalho sôbre a "Feira da Lage" 
espontâneamente copiado por êsse diligente funcionário. A proposta foi apro- 
vada. A seguir, o prof. Fausto Ribeiro de Barros proferiu uma interessante 
palestra sôbre o salto de Itapura. O A., discorrendo sôbre êsse tema, asai- 
nalou que aquêle lugar foi sempre procurado como estacão fluvial. Assim, 
já no século XVIII, por ocasião da campanha do Iguatemi, o Morgado de 
Mateus mandara estabelecer povoado ali. Em 1857 o Govêriio mandou instalar 
uma colônia militar, a qual existiu até 1900 aproximadamente. Nessa época 
houve não sòmente a vida civil e a militar, mas também a navegaçáo fluvial. 
Todos os edifícios foram desaparecendo. Hoje só existe o prédio de residência 
do governador da colônia. O sino da igreja encontra-se no Museu Paulista. Disse 
que a Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo tirou magnífico 
retrato do Itapura, em 1905, quando a turma exploradora do Tietê fêz por, ali 
seus estudos. Termina dizendo que hoje vai aquela paisagem se humanizando 
com a instalação da usina hidroelétrica e a formação de invernadas; infelizmente 
não se conserva um parque natural. A palestra f ~ i  ilustrada com a apresentação 
de interessantes fotografias antigas e atuais. O prof. Taunay fez comentários 
do trabalho apresentado. Em seguida, o Presidente depois de felicitar o 
orador pela palestra que acabara de proferir, agradeceu o comparecimento dos 
senhores consócios e encerrou a sessão, pelo que foi lavrada a presente ata 
que, depois de lida, discutida e aprovada, será devidamente assinada. 

(aa.) Frederico de Barros Brotero 

Luís Tenório de Brito 

Almeida Magalhães 



ATA DA SESSÃO EXTRAORDlh'ÁRlA DE 17 DE MAIO D E  1952. 

Aos dezessete dias do mês de maio de mil novecentos e cinqüenta e dois, 
em sua sede social provisória, a rua Florêncio de Abreu, 157, 9* andar, nesta 
cidade de São Paulo, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo realizou 
uma sessão extraordinária para tratar de assuntos adminis&ativos e eleição de 
sócios. A sessão foi presidida pelo dr. Frederico de Barros Brotero e secre- 
tariada pelos consócios Cel. Luís Tenório de Brito e prof. Almeida Magalhães, 
a ela comparecendo ainda os seguintes sócios: Carlos da Silveira, Tito Lívio 
Ferreira, J. Alberto J. Robbe, Plínio de Barros Monteiro, Tomaz Oscar 
Marcondes de Sousa, José Antero Pereira J únior, Alfredo Gomes, Américo 
Brasiliense Antunes de Moura, José Gomes de Morais Filho, Gama Rodrigues, 
Dácio Pires Correia, Henrique Wiederspahn e Fausto Ribeiro de Barros. 
Foram lidas, discutidas e aprovadas as atas das sessões anteriores. O Presi- 
dente expôs a situação em que se acha o assunto relativo a construçáo da nova 
sede social, comunicando ter conferenciado com o dr. Antunes Maciel, Diretor 
da Caixa Econômica Federal de São Paulo, e dado cumprimento is novas exi- 
gências protocolares da instituição; julga, assim, chegar o processo em sua 
fase final. Disse que a demolição do prédio da rua Benjamin Constant esta 
bastante adiantada a fim de no local, ser logo iniciada a nova construção. 
Encontrando-se no recinto o dr. Silviano Bueno Branáão, o presidente 
sauda-o em nome do Instituto, dizendo que o sodalício aguardo a próxima 
sessão ordinária de junho para ouví-10 discorrer sôbre o tema de sua wn- 
ferência intitulada: "Novos aspectos da inconfidência mineira". O reci- 
piendário agradece. A seguir, o Sr. Presidente submeteu à aprovação & 
casa a inversão da ordem dos trabalhos do plenário, o que foi aprovado. Nessas 
condições, realizou-se, primeiramente, a eleição de candidatos inscritos na vi- 
gência da disposição estatutária ora revogada. Assim foram eleitos, em pri- 
meiro escrutínio, os seguintes senhores: Antenor Ribeiro, sócio correspondente, 
unanimidade, 15 votos; José Pompeu de Camargo, sócio correspondente, eleito 
por unanimidade, 15 votos; D. Edite Mendes da Gama e Abreu, da Bahia, 
também eleita por unanimidade, 15 votos. A proposta obteve considerações 
favoráveis expendidas pelo consócio Carlos da Silveira. O dr. Américo Brasi- 
liense Antunes de Moura disse ter juntamente com a prof. Alice P. Canabrava 
opinado satisfatòriamente num conjunto de propostas de candidatos a sócios 
correspondentes todos da Bahia, uma plêiade que reúne os requisitos necessários 
para integrar o quadro social do Instituto. Nessas condições, dada não só a 
idoneidade dos candidatos, mas também os pareceres exarados, todos unânimes, 
propunha que as propostas dos componentes do citado grupo fôssem engloba- 
damente submetidas à votação. A proposta foi aprovada, tendo sido as suas 
palavras consubstanciadas com o apoio dos comócios Tomaz Oscar Marcondes 
de  Sousa e Alfredo Gomes. Assim, foram eleitos em primeiro escrutínio, por 



unanimidade, 15 votos, os seguintes candidatos a sócios correspondentes : D. 
Edite Mendes da Gama e Abreu, Afonso Costa, D. Anfrisia Santiago, Dr. 
Francisco da Conceição Menezes, padre Manoel Aquino Barbosa, Hermano 
Naesser, Antônio Loureiro de 6ousa, dr. Alfredo Vieira Pimentel, dr. João 
da Costa Pinto Dantas, dr. Francisco Peixoto de Magalhães Neto, 
Dr. Afonso Rui de Sousa. Nessa ocasião o "quorum" foi acrescida 
de mais um eleitor - o consócio Fausto Ribeiro de Barros. Prosse- 
guindo-se à votação foram eleitos, por unanimidade, em primeiro escrutínio: 
prof. dr. Flamínio Fávero, dezesseis votos, para sócio efetivo e, Orlando de 
Albuquerque Cavalcanti, também por unanimidade, 16 votos, para sócio cor- 
respondente. A seguir o senhor Secretário procedeu à leitura da matéria de 
expediente que coustou de um ofício emanado da Comissão Executiva dos Fes- 
tejos do IV Centenário de São Paulo. O consócio José Gomes de Morais Filho 
representou a instituição, junto à "Staxidard Oil Co." na sua iniciativa de 

irradiação de fatos que se prendem à História de São Paulo. O consócio Luís 

, Tenório de Brito informou o plenário ter desempenhado a comissão de, em nome 
do Instituto, comparecer aos funerais de nosso saudoso confrade dr. Pelágio 
Lobo, comunicaçáo que deu ensejo aos srs. Marcondes de Sousa e Carlos da 
Silveira de traçarem dados biográficos a respeito do ilustre morto. O con- 
sócio Dácio Pires Correia comunica que a comissão composta de sua pessoa 
e pelo prof. Afonso de Taunay, acompanhou, representando o Instituto. o 
entêrro do dr. Antônio Carlos de Assunção, antigo Prefeito da Capital. Dada 
a palavra ao Sr. Almeida Magalhães, êste propôs que ficasse consignado em 
ata um voto de congratulações com o dr. Arnérico Brasiliense Antunes de Moura 
pelo magnífico trabalho histórico sôbre povoadores do campo de Piratininga, 
publicado no último número da nossa "Revista" e hoje distribuído em separata, 
proposta que mereceu aditamentos do Sr. Marcondes de Sousa e do dr. Carlos 
da Silveira, sugerindo êste a idéia de ser concretizada a propbsta por meio de 
uma salva de palmas, o qlie foi realizado de modo vibrante e caloroso. O 
homenageado agradece afirmando que a manifestação de aprêço com que fora 
honrado, constituía incentivo para consagrar a sua atividade, até os últimos 
dias da vida, ao estudo da História do Brasil em geral e ao estudo da História 
de Sao Paulo em particular. A seguir, pelo Sr. Alfredo Gomes foram apre- 
sentadas duas propostas. A primeira que o Instituto solicitasse do Govêrno a 
perpetuação do nome de Afonso Sardinha, o moço, pioneiro da mineração no Brasil, 
denominando "Parque Afonso Sardinha" as florestas que circundam o morro 
do Jaraguá, proposta que deu lugar a debates tomando a palavra os srs. Tito 
Lívio Ferreira, Marcondes de Sousa e Arnérico de Moura que chamou a atenção 
da casa sôbre a existência de dois Afonso Sardinha, o velho e o moço, sendo 
aflnal aprovada. A segunda proposta referik-se ao assunto já abordado na 
Última sessão - o de ser construído no pátio do Colégio o edíficio destinado 
ao Instituto de ensino secundário "Colégio São Paulo" entregando à mesa um 
memorial, em forma de considerandos, justificando seus argumentos e sua 



proposta. Após dbbates elucidativos, nos quais tomaram parte quase todos 
os presentes ficou resolvido que antes da votação fosse ouvida a Comissão de 
História pelo que o sr. Presidente encaminhou o memorial à respectiva comissão 
para dar parecer. O prof. Dácio Pires Correia apresentou uma cópia de notícia 
estampada no "São Paulo Jornal", de 11 de novembro de 1926, na qual co- 
menta o lançamento do seu neologismo "comerciário". Em seguida o Presidente 
agradece a presença do auditório, e encerra a sessão, pelo que é lavrada a 
presente ata que, depois de lida, discutida e aprovada é devidamente assinada. 

(aa.) CarlÒs da Silveira 

Luís Tenório de Brito 

Almeida Magalhães 

ATA DA SESSÁO ORDINARIA D E  7 D E  JUNHO DE 1952 

Aos sete dias do mês de junho de mil novecentos e cinqüenta e dois. em 
sua sede social provisória, à rua Florêncio de Abreu, 157, 99 andar, nesta cidade 
de São Paulo, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo realizou uma 
sessão ordinária sob a presidência do dr. Carlos da Silveira, 39 vice-presidente, 
em vista dos srs. l9 e Z9 vice-presidentes, respectivamente dr. Frederico de Barros 
Brotero e Américo Brasiliense Antunes de Moura não terem comparecido por 
motivos justificados. Aberta a sessão que foi secretariada pelos srs. Cel. Luís 
Tenório de Brito e prof. Almeida Magalhães, respectivamente primeiro e 
segundo secretários, o Sr. Presidente convida o dr. Afonso de Taunay, presi- 
dente de honra do Instituto, a tomar assento à mesa diretora dos trabalhos. 
A sessão, compareceram além dos nomes acima citados os consócios: Tito Lívio 
Ferreira, José da Costa e Silva Sobrinho, Tomaz Oscar Marcondes de Sousa, 
Fausto de Almeida Prado Penteado, Fernandez Y Gonzalez, José de Oliveira 
Orlandi, Jorge Bertolaso Stella, Dácio Pires Correia, Plínio de Barros Monteiro, 
Alfredo Gomes, J. Morais Filho, Fausto Ribeiro de Barros e Aureliano Leite. A 
seguir procedeu-se à leitura da ata da sessão anterior, a qual. submetida a 
votos, foi aprovada. O l 9  secretário expôs a matéria do expediente, que constou 
do seguinte: comunicação de que os papéis referentes à construção do novo 
prédio do Instituto estão na sua fase final, tendo sido completadas as formalida- 
des constantes de um ofício ao diretor da Caixa Econômica Federal de S5o Paulo, 
comunicando a passagem da Diretoria do Instituto ao dr. Frederico de Barros 
Brotero, enviando, juntamente, o registro da ata da transmissão do cargo e 
uma procuração ao engv Pérsio Pereira Mendes para assumir a responsabi- 
lidade da construção. Por motivo do falecimento do prof. Nelson de Sena, 
sogro do dr. Marcelo Silviano Brandão, a sua conferência, marcada para a 
sessão de hoje, foi transferida "sine die". O dr. Aureliano Leite representou 
o sodalício nos funerais do consócio dr. Joaquim de Abreu Sampaio Vidal. 



Nas homenagens prestadas em Itu ao consócio Francisco Nardy Filho, o Ins- 
tituto foi representado pelos consócios: Afonso Taunay, Sergio Buarque de 
Holanda, José Bueno de Azevedo Filho e Pérsio Pereira Mendes. Na con- 
ferência proferida no Instituto Histórico e Geográfico de Santos pelo dr. José 

da Costa e Silva Sobrinho, o dr. Frederico de Barros Brotero representou o 
Instituto. Nessa ocasião o Instituto de Santos inaugurou o seu salão nobre, 
cuja bênção foi feita pelo Sr. Bispo daquela cidade. Na sessão comemorativa 

do IV aniversário da fundação da Sociedade de Geografia Brasileira e 1' 
exibição do filme da autoria do Sr. German Lorca, o Instituto foi representado 
pelos srs. Fausto Ribeiro de Barros e Dácio Pires Correia. O Cmvernador do 
Estado de Minas Gerais, dr. Juscelino Kubitschek, agradece a manifestação do 
Instituto relativamente à denominação de via "Fernão Dias Pais" à nova es- 
trada de rodagem São Paulo-Minas; igual gesto, teve, também, o Governador 
do Estado de São Paulo, dr. Lucas Nogueira Garcez. O Diretor do Arquivo 
do Estado, dr. Ubirajara Doláscio ~ e n a e s ,  agradece o ofício de elogio do 
Instituto aos funcionários daquela instituição. Ainda na hora do expediente o 
consócio Aureliano Leite pediu a palavra para dizer que é com grande satis- 
fação que comparece à sessão, para ouvir a palavra autorizada e sincera do 
conferencista de hoje, o nosso distinto consócio dr. José da Costa e Silva 
Sobrinho, que irá abordar o tema "Varnhagen e as suas viagens". A seguir 
disse desejar referir-se a dois assuntos, sendo o primeiro o 'referente à tras- 
ladação dos despojos do Imperador D. Pedro I e sua consorte D. Leopoldina, 
para São Paulo. O Sr. Presidente, para esclarecimento ao orador, disse que o 
assunto já havia sido ventilado e debatido em sessão anterior, por iniciativa do 
consócio prof. Alfredo Gomes, deliberando-se encaminhar à Comissão res- 
pectiva do Instituto, um parecer para estudo e deliberação. O dr. Aureliano 
Leite agradece o esclarecimento prestado e refere-se, a seguir, ao movimento 
que a Academia Paulista de Letras tomou a si, da organização. com a coope- 
ração do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, do desfile histórico 
de São Paulo em 4 séculos, a realizar-se por ocasião dos festejos da nossa 
efeméride máxima, em janeiro de 1954. Disse que a iniciativa não é nova e 
nem tão pouco de autoria patrícia, pois que vários países europeus têm reali- 
zado com sucesso, entusiasmo e amor cívico tal empreendimento, procurando, 
com suas palavras, desfazer mal-entendidos que porventura existam sobre o 
caso em foco. Disse que a cooperação do Instituto é necessária para o em- 
preendimento e êxito do certame ,apoiando, paralelamente com a Academia Pau- 
lista de Letras, a iniciativa. Termina as suas palavras propondo que o Ins- 
tituto oficie à Comissão de Festejos do IV Centenário, expondo a idéia do Ins- 
tituto em colaborar com a Academia Paulista de Letras, para a consecução do 
"Desfile Histórico", a fim de que se obtenha o auxílio financeiro necessário 
para o êxito da idéia. Submetido a debates, o assunto mereceu comentários 
de parte do consócio Tomaz Oscar Marcondes de Sousa. O cel. Luís Tenório 
de Brito referiu-se a esta iniciativa já posta em prática, com sucesso, no 



Brasil, onde, em Ponte Nova, se realizou um desfile que foi muito apreciado. 
Falou, a seguir, o dr. Tito Lívio Ferreira que acolheu, igualmente, com sim- 
patia a iniciativa. O presidente disse que, havendo uma comissão encarregada 
de entrozar as atividades do Instituto, em relação aos festejos do IV Cente- 
nário de São Paulo, com a autarquia disso encarregada, resolvia dar conheci- 
mento das indicações e propostas hoje apresentadas a essa Comissão. Com a 
palavra o dr. Tito Lívio Ferreira teceu comentários acêrca da personalidade 
do saudoso consócio dr. Joaquim de Abreu Sampaio Vidal, recentemente fale- 
cido, propondo se lance em ata dos trabalhos um voto de pesar pelo aconteci- 
mento e que se oficie à família do ilustre extinto comunicando as homenagens 
.prestadas pelo sodalício. A proposta foi aprovada. Falou, a seguir, da perso- 
nalidade do eminente patrício prof. Nelson de Sena, também há pouco fale- 
cido, solicitando conste em ata um voto de pesar pelo acontecimento. A pro- 
posta foi aprovada. O dr. Almeida Magalhães pede a palavra para ocupar-se, 
igualmente, da vida do saudoso extinto, terminando a sua oracão propondo que, 
além do voto de pesar exarado em ata, solicitava que o Instituto comunicasse 
à família, as homenagens do sodalício. O presidente depo'is de fazer conside- 
rações sôbre o assunto, submete a deliberação da casa o pedido formulado pelo 
consócio Alrneida Magalhães, sendo o mesmo aprovado pelo plenário. O dr. 
Aureliano Leite, falando também sôbre o assunto, salienta que o dr. Nelson de 
Sena pretendia publicar um trabalho sôbre São Paulo e, infelizmente, a morte 
o surpreend~u antes de realizá-lo. O prof. Afonço de Taunay referiu-se com 
entusiasmo às homenagens prestadas em Itu, ao consócio Francisco Nardy 
Filho, dizendo que julga ser um fato inédito a consagração ao ilustre histo- 
riador da qual participaram várias classes sociais que, com inexcedível brilho, 
realizaram os festejos dedicados aquele operoso consi>cio. Termina as suas 
palavras pedindo se consigne em ata um voto de congratulações ao dr. Nardy 
Filho e que a casa manifeste o seu júbilo, em ofício, com a Cámara Municipal 
de Itu, com o Prefeito e com o Promotor das homenagens, pelo êxito alcan- 
~ a d o .  A proposta foi aprovada, tendo o Presidente acolhido. calorosamente, 
a proposta apresentada pelo prof. Taunay. O consócio Fausto de Almeida 
Prado Penteado referiu-se ao falecimento nesta Capital, do EngP Ricardo 
José Barbosa Davids de origem inglêsa, e um dos técnicos da Companhia Paulista 
de Estradas de Ferro, propondo se consigne em ata dos trabalhos um voto de 
pesar e que se oficie a família comunicando a homenagem prestada pelo Ins- 
tituto. Depois referiu-se ao falecimento do saudoso patrício dr. Rui de Paula , 
Sousa, eminente professor e Iiomem público solicitando, igualmente, conste em 
ata um voto de pesar e se comunique a família a homenagem do Instituto. As 
propostas foram aprovadas. Achando-se no recinto o prof. Vitorino Nemesio, 
da Academia de Lisboa, o prof. Tito Lívio Ferreira em breves palavras deu 
as boas vindas ao ilustre visitante, propondo uma salva de palmas. O reci- 
piendário, a convite, tomou assento a mesa diretora dos trabalhos, sendo 
saudado pelo consócio Almeida Magalhães, que, em vibrante discurso de impro- 



viso, saudou o eminente mestre, professor de crítica histórica da Universidade 
de Lisboa e Membro da Comissão de Cultura Portuguêsa. Termina as suas 
palavras convidando-o a enriquecer o livro sôbre São Paulo em quatro séculos, 
com um traballio da sua autoria, sôbre Anchieta ou Nóbrega. O prof. Vitorina 
Nemesio comovido agradece as elogiosas referências à sua pessoa e à sua 
terra - Portugal, com palavras que definiram o elevado espírito de cultura e 
de amizade ao nosso povo. O prof. Alfredo Gomes oferece à Biblioteca Social 
dois livros de sua autoria, um, sôbre "História do Brasil" e outro sôbre "His- 
tória da América". A seguir, o presidente anuncia a eleição, em segundo escru- 
tínio, das propostas de candidatos baianos, a sócios correspondentes do Insti- 
tuto, inscritos na vigência da disposição estatutária ora revogada. Declarou 
que, como na votação em l9 escrutínio, seria a atual realizada em um só bloco. 
ao que foi aprovado pelo plenário. Assiin a eieiçáo realizou-se, verificando-se 
serem eleitos, por unanimidade, 17 votos, os seguintes senhores : Afonso Costa, 
d. Edite Mendes da Gama e Abreu, D. Anfrizia Santiago, Francisco Conceição 
Menezes, Padre Manoel Aquino Barbosa, Hermano Naesser, Antônio Loureiro 
de Sousa, João da Costa Pinto Dantas Junior, Francisco Peixoto de Magalhães 
Neto, Afoiiso Rui de Sousa e Alfredo Vieira Pimentel. O presidente inter- 
rompeu a eleição a fim do dr. José da Costa e Silva Sobrinho proferir a sua 
conferência intitulada "Varnhagen e suas viagens". O orador empolgou o audi- 
tório com a sua bem documentada palestra sôbre Varnhagen, enumerando as 
fases da sua vida, toda integrada ao amor e ao estudo da nossa história pátria. 
A palestra foi muito apreciada tendo a presidência convidado o autor a deixar 
sôbre a mesa os originais da conferência a fim de ser publicada pela "Revista" 
do Instituto, caso o A. não tivesse em vista fazer outra espécie de publicação. 
A seguir continuou-se a eleição de mais dois candidatos inscritos, nas mesmas 
condições dos anteriores: Prof. Flamínio Fávero, para sócio efetivo e dr. 
Orlando Marques de Albuquerque Cavalcanti, de Pernambuco, para sócio cor- 
respondente, sendo ambos eleitos por unanimidade. A seguir o presidente 
depois de agradecer o comparecimento do seleto auditório e felicitar os oradores 
pelo brilhantismo de suas exposicóes, encerrou a sessão, pelo que é lavrada a 
presente ata que, depois de lida, discutida e aprovada será devidamente assinada. 

(aa.) Frederico de Barros Brotero 

Alineida Magalhães . 

Alfredo Gomes 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINARIA DE 21 DE JUNHQ D E  1952 

Aos vinte e um dias do mês de junho de mil ilovecentos e cinqüenta e dois, 
em sua sede social provisória, à rua Florêncio de Abreu, 157, g9 andar. O, 

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo realizou uma sessão extra- 



ordinária do mês, para tratar de assuntos administrativos e eleição de sócios. 
A sessão foi presidida pelo dr. Frederico de Barros Brotero e secretariada pelo 
grof. Almeida Magalhães, por motivo de viagem do l V  secretário, Cel. Luís 
Tenório de Brito; para 2v secretário foi convidado o consócio Plínio 

' de Barros Monteiro. Estiveram presentes à sessão, alam dos nomes 
acima citados, os srs.: Arnaldo Arantes, Eduardo Fernandez Y Gon- 
zalez, Lúcio Rosales, Francisco de Assis Iglésias, Carlos da Silveira, 
Mons. Paulo Florêncio da Silveira Camargo, J. Morais Filho, Eduardo de 
Oliveira França, Joaquim Alfredo da Fonseca, Américo Brasiliense Antunes 
de  Moura, Tito Lívio Ferreira, e Manoel R. Ferreira. Ao iniciar os trabalhos 
o Sr. Presidente expôs a situação em que se encontra o assunto relativo ao 
financiamento para a construção do novo prédio do Instituto, dizendo que tem 
conferenciado com o dr. Antunes Maciel e Gal. Castelino Borges Fortes, nu- 
trindo as esperanças de ver, logo, solucionado o caso. Foi lido um ofício 
da Reitoria da Universidade de São Paulo, convidando o Instituto a tomar 
parte na comemoração do l V  Centenário do historiador chileno José Toribio 
Medina. Fica em mesa à disposição dos sócios. O Mons. Paulo Florêncio 
disse que chegando atrasado à reunião da Comissão organizadora e executiva 
do Congresso de História, comemorativo do I V  Centenário da Furidaçáo de 
S ã o  Paulo, solicitou esclarecimentos do sr. Presidente, no que foi atendido. 
A seguir teve início a eleição, em primeiro escrutínio, de dois candidatos a 
sócios efetivos do Instituto, inscritos na vigência do artigo estatutário ora 
revogado : prof. Emanoel Soares Veiga, eleito por 14 votos favoráveis e um 
contrário, e prof. Vinício Stein de Campos, eleito por 12 votos favoráveis e 3 
contrários. ~ a d a '  mais havendo a tratar foi encerrada a sessáo, pelo que foi 
lavrada a presente ata que, depois de lida, discutida e aprovada será devida- 
mente assinada. 

(aa.) Frederico de Barros Brotero 

Almeida Magalhães 

Alf redo Gomes. 

ATA DA SESSAO ORDINARIA DE 5 D E  JULHO DE 1952 

Aos cinco dias do mês de julho de mil novecentos e cinqüenta e dois, em 
sua sede social provisória, à rua Florêncio de Abreu, 157, gV andar, o Insti- 
tuto Histórico e Geográfico de São Paulo realizou uma sessão ordinária do 
mês, presidida pelo dr. Frederico de Barros Brotero, achando-se no lugar 
de 19 secretário o prof. Almeida Magalhães e no de ZQ secretário o prof. 
Alfredo Gomes. A sessão compareceram, além dos nomes acima citados, os 
comócios : Afonso Taunay, Amaldo Arantes, Américo Brasiliense Antunes de 
Moura, Francisco de Assis Iglésias, Eduardo Fernandez Y Gonzalez, Tito Lívio 



Ferreira, Jorge Bertolaso Stella, Dácio Pires Correia e Mons. Paulo Florência 
da Silveira Camargo. Ao iniciar os trabalhos, o Sr. Presidente justifica a 
ausência dos consócios dr. Carlos da Silveira e Cel. Luís Tenório de Brito, 
respectivamente 39 vice-presidente e l9 secretário. A seguir procedeu-se à lei- 
tura das atas das sessões anteriores, que foram aprovadas. Achando-se no, 
recinto o novo sócio efetivo Sr. Raul Votta, o presidente designou os consócios 
Tito Lívio Ferreira e Francisco de Assis Iglésias para introduzí-10 no recinto, 
onde, depois de ler e assinar o respectivo têrmo de posse, foi saudado, em nome 
do Instituto, pelo consócio Almeida Magalhães, tendo o recipiendário agrade- 
cido. O Presidente levou ao conhecimento da casa as últimas "demarches" que 
efetuou junto à Caixa Econômica, para o andamento dos papéis referentes 
ao empréstimo para a construção da nova sede social. E' lido um ofício d o  
consócio Plínio Travassos dos Santos, diretor do Departamento de Cultura da 
Prefeitura de Ribeirão Preto, acompanhado de um trabalho mimeografada 
sôbre a "Fundação de Ribeirão Preto", em que solicita o pronunciamento do 
Instituto com referência à data da fundação daquela localidade. Deliberou- 
se enviar o trabalho em aprêço à ComissGo de História de São Paulo, para 
julgamento do caso. O consócio Almeida Magalhães tece comentários acêrca 
dos trabalhos do prof. Afonso Taunay, ùltimamente publicados exaltando a s  
qualidades intelectuais do distinto mestre e da sua operosidade cultural em prol 
do brilhantismo das comemorações do IV centenário da Fundação de São 
Paulo. Disse que o incansável mestre acaba de publicar o lV volume do "Velhos 
São Paulo", terminando as suas palavras propondo que o Instituto manifeste 
em ata dos trabalhos o seu júbilo e entusiasmo por ver êsse vulto digno de 
admiração e respeito cooperando para o êxito das festividades da nossa grande 
efeméride. As palavras do orador foram secundadas pelo prof. Alfredo Gomes. A 
proposta foi aprovada, sob uma salva de palmas. O prof. Taunay agradece as  
elogiosas referências à sua pessoa e disse ter ofertado um exemplar do tra- 
balho referido à Biblioteca Social. O prof. Alfredo Gomes submeteu à apre- 
ciação e deliberação da casa as seguintes propostas: lV,  propõe a denominação 
de Antônio Raposo Tavares", bandeirante, 1648-1651, ao Ginásio Estadual de 
Osasco; z9, a denominação de "hlanoel Borba Gato", a um Grupo Escolar, 
preferencialmente, ao de Santo Amaro, onde viveu e morreu êsse bandeirante; 
e, 3v, a denominação de "Padre Manoel da Nóbrega", ao Ginásio de Casa Verde, 
nesta Capital. As propostas foram aprovadas, tendo-se deliberado o enca- 
minhamento das mesmas, em ofício, ao Sr. Governador do Estado para os de- 
vidos fins. O Mons. Paulo Florêncio da Silveira Camargo comunica que a 
trabalho da sua autoria "A Igreja na história de São Paulo", lQ volume, 
1530-1624, já está no prelo, pelo que é felicitado pelo senhor presidente. Durante 
a segunda parte dos trabalhos, realizou-se a eleição de dois candidatos a sócios 
efetivos em Zv escrutínio - os profs. Emanoel Soares Veiga Garcia, eleito 
por 9 votos favoráveis e 2 contrários, e Vinício Stein Campos, por unanimi- 
dade, 11 votos. O prof. Alfredo Gomes realçou os méritos dos candidatoç; 



para encaminhamento das votações tendo, também, o prof. Taunay proferido 
palavras sóbre o candidato Vinício Stein Campos. Nada mais havendo a tratar 
foi encerrada a sessão pelo que é lavrada a presente ata que, depois de lida, 
discutida e aprovada, será devidamente assinada. 

(aa.) Américo Brasiliense Antunes de Moura 

Luís Tenório de Brito 

Alf redo Gomes 

ATA DA SESSAO EXTRAORDINARIA D E  19 DE JULHO DE 1952 

Aos dezenove dias do mês de julho de mil novecentos e cinqüenta e dois, 
em sua sede social provisória, à rua Florêncio de Abreu, 157, 99 andar, o Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo realizou uma sessão extraordi- 
nária, presidida pelo dr. Américo Brasiliense Antunes de Moura e secretariada 
pelo Cel. Luís Tenório de Brito e prof. Alfredo Gomes, terceiro secretário na 
ausência, por motivo justificado, do segundo secretário prof. Almeida Ma- 
galhães. O dr. Américo de Moura declara que por disposição estatutária 
assumia a direção dos trabalhos, à vista do ofício que lhe foi enviado pelo dr. 
Frederico de Barros Brotero. A sessão compareceram, além dos acima nomeados 
os seguintes consócios: Afonso de Taunay, Plínio de Barros Monteiro, Tito 
Lívio Ferreira, Tomaz Oscar Marcondes de Sousa, Frederico de Barros Bro- 
tero, Arnaldo Arantes, J. Morais Filho, Jorge Bertolaso Stella, Dácio Pires 
Correia e Vinício Stein de Campos. Ao iniciar os trabalhos, o Sr. Presidente 

designa oç consócios Tito Lívio Ferreira e Tomaz Oscar Marcondes de Sousa 
para introduzirem no recinto o novo sócio efetivo prof. Vinício Stein Campos, 
que, depois de ler e assinar o têrmo de compromisso, foi saudado em nome do 
Instituto, pelo prof. Alfredo Gomes, tendo o recipiendário agradecido. Após 
leitura aprovação da ata da sessão anterior, passou-se ao expediente, que 
constou do seguinte: no entêrro do consócio desembargador Urbano Marcondes 
de Moura, o Instituto foi representado pelos consócios cel. Luís Tenório de 
Brito e prof. Alfredo Gomes ; os consócios Américo de Moura e Alfredo-Gomes 
visitaram, em nome do Instituto, o dr. Alfredo Ellis Júnior, que se acha enfêrmo 
e hospitalizado. O prof. Almeida Magalhães representou a instituição junto ao 
I11 Congresso Paulista de Escritores. Com a palavra, o consócio Tomaz Oscar 
Marcondes de Sousa referiu-se à sua recente viagem à Bahia, onde, a convite 
especial, tomou parte no Congresso de História da Bahia. Disse ter sido rece- 
bido com simpatia, não só da parte dos membros do Instituto Geográfico e 
Histórico da Bahia, mas também do elemento oficial que o cumulou de gen- 
tilezas. O Instituto deliberou oficiar ao Sr. Prefeito Municipal da Bahia, 
dr. Osvaldo Gordilho e ao Presidente do Instituto da Bahia, dr. Francisco c!: 

Magalhães Neto, agradecendo as homenagens prestadas ao consácio Tomaz 



Oscar Marcondes de Sousa. O prof. Afonso de Taunay tratando da persona- 
lidade do genealogista Luís Gonzaga da Silva Leme, saudoso consócio, lembra 
que o Instituto deveria render-lhe homenagem por ocasião da passagem do 
centenário do seu nascimento, em 3 de agosto próximo. Propõe, nessas con- 
diqóes, que o Instituto consagre a sua próxima sessão estatutária, a realizar-se 
no sábado, dia 3 de agôsto, à memória do ilustre patrício, e que se oficie ao 
seu digno filho, dr. Sisenando da Silva Leme, comunicando a resolução do 
Instituto e convidá-lo a comparecer à reunião. A proposta foi aprovada, tendo . 
sido designado o prof. Afonso de E. Taunay para proferir o elogio do 
emérito genealogista, na ocasião, em nome do Instituto. Na segunda parte 
da reuniáo realizou-se a eleição de candidatos inscritos, a sócios do sodalício, 
na vigência das disposições estatutárias ora revogadas, e que são as seguintes: 
d. Adelfa Rodrigues de Figueiredo, eleita, em primeiro escrutínio, para o 
quadro de sócios honorários, por unanimidade, 13 votos ; João Benedito Martins 
Ramos, eleito, também, em primeira votação, para sócio efetivo, por unani- 
midade, 13 votos. Finalmente, ao proceder-se à ~otação  do candidato prof. 
Amadeu Colombo, houve divergência de opiniões. O prof. Alfredo Gomes 
enalteceu as qualidades do candidato, pedindo o beneplácito do "quorum"; 
entretanto depois das apreciações emitidas pelos consócios Tomaz Oscar Mar- 
condes de Sousa, Frederico Brotero e Tito Lívio Ferreira, foi deliberado 
suspender-se a deliberação do Instituto Histórico, a fim de que possa o 
candidato apresentar novo trabalho para merecer a consideração do plenário, 
não implicando a medida na revogação dos direitos do candidato, inscrito em 
plena vigência das disposições estatutárias ora revogadas. Ficou, assim, na 
Secretaria do Instituto, a proposta, aguardando a resolu~ão que tomará o can- 
didato interessado. O tesoureiro, prof. Dácio Pires Correia,.submeteu à apre- 
ciação o parecer exarado pela Comissão respectiva às contas e balanço da 
Tesouraria referentes ao ano social de 1951. O Sr. Presidente deliberou 
fiquem êsses documentos à disposição dos sócios até o dia da próxima sessão. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, pelo que é lavrada a pre- 
sente ata que, depois de lida, discutida e aprovada será devidamente assinada. 

(aa.) Emesto de Sousa Campos 

Almeida Magalhães 

Alfredo Gomes 

ATA DA SESSAO ORDINARIA D E  2 DE AGOSTO D E  1952 

Aos dois dias do mês de agôsto de mil novecentos e cinqüenta e dois. 
em sua sede social provisória, a rua Florêncio de Abreu, 157, 9v andar, o Insti- 
tuto Histórico e Geográfico de São Paulo realizou uma sessão ordinária. O 
sr. AmZrico de Moura não podendo presidí-Ia, por motivo de achar-se adoen- 



tado, passou a direção dos trabalhos ao dr. Frederico de Barros Brotero. A 
sessão foi secretariada pelos consócios Luís Tenorio de Brito e Almeida Ma- 
galháes, a ela* comparecendo, ainda, os seguintes consócios: Fernandez Y Gon- 
zalez, Sinésio Rangel Pestana, Tito Lívio Ferreira, Tomaz Oscar Marcondes 
de Sousa, Jorge Bertolaso Stella, Alfredo Gomes, Arnaldo Arantes, J. Morais 
Filho, Fausto Ribeiro de Barros, Flamínio Fávero, José Pompeu de Camargo, 
Mons. Paulo Florêncio da Silveira Camargo, Joaquim Vicente Rondon, 
Dácio Pires Correia, Cândido de Sousa Campos, Carlos da Silveira, 
A. A. Menezes Drummond, e Zuinglio Homem de Melo. A convite, 
tomou assento a mesa o representante da família Silva Leme, sr. .Silvia 
Armbrust Macedo Leme, filho do Sr. Sisenando de Macedo Leme e neto 
de Luís Gonzaga da Silva Leme. O presidente justifica a ausência do consócio 
dr. Ricardo Gumbleton Daunt, por motivo de moléstia. Achando-se na ante- 
sala os novos sócios Flamínio Fávero e José Pompeu de Camargo, o presi- 
dente dbsignou os consócios Sinésio Rangel Pestana, Pérsio Pereira Mendes 
e Alfredo Gomes para introduzi-10s no recinto, onde assinaram o respectivo 
compromisso de posse. O prof. Flamínio Fávero foi saudado em nome do 
Instituto, pelo prof. Jorge Bertolaso Stella e o Sr. José Pompeu de Camargo 
pelo dr. Tito Lívio Ferreira, tendo ambos os recipiendários agradecido. A 
seguir o dr. Frederico Brotero anunciou ter assinado na Caixa Econômica 
Federal de São Paulo a escritura de empréstimo, necessária para a construção 
da nova sede social e, também o contrato de construção sob a responsabilidade 
do engv Pérsio Pereira Mendes, também nosso esforçado consócio. A notícia 
foi recebida com satisfação, tendo sido deliberado lançar-se em ata dos tra- 
balhos um voto de louvor à Diretoria do Instituto, pelo esforço e dedicação 
dispensados na realização do magno problema. Esse voto é extensivo ao Pre- 
sidente efetivo, prof. Ernesto de Sousa Campos e ao engv Pérsio Pereira 
Mendes. O Presidente agradece em seu nome e no dos demais membros da 
Diretoria a homenagem prestada e participa achar-se presente o dr. Silvio 
Silviano Brandão que veio especialmente para agradecer as manifestações de 
pesar que o Instituto dispensou por ocasião do falecimento do eminente patrício 
dr. Nelson de Sena. O l v  secretário comunicou ter visitado, em nome do Insti- 
tyto, o desembargador Afonso José de Carvallio, que se acha enfêrmo e hospi- 
talizado; lê um ofício do Colégio de Armas e Consulta Heráldica do Brasil 
do Rio de Janeiro, comunicando a fundação dessa instituição cultural e enviando 
os seus estatutos; ofício do Prefeito Municipal de Ribeirão Preto consultando 
o Instituto sôbre assunto referente a uma bandeira que a Edilidade deseja 
criar sôbre "Jogos Abertos do Interior". O referido ofício será encaminhado . 
à Comissão de Heráldica do Instituto, a fim de dar parecer. Foi aprovado um 
voto de pesar pelo falecimento da progenitora do consócio Vinício Stein de 
Campos; o Instituto enviou telegrama de pêsames à família enlutada e o con- 
sócio prof. Alfredo Gomes compareceu ao entêrro. O cel. Luís Tenbrio de 
Brito pede que conste em ata um voto de pesar pelo falecimento do dr. Carlos 



Penteado, filho do antigo consócio dr. Alberto Penteado e irmão do dr. Faustw 
Penteado, também nosso prezado consócio. Na ordem do dia usou da palavra 
o prof. Afonso de E. Taunay, que falou acêrca da personalidade do saudoso+ 
Luís Gonzaga da Silva Leme, cujo centenário de iiascimento ocorre. 0 orador 
empolgou o auditório ressaltando os fatos principais da vida do grande linha- 
gista, do qual foi grande amigo. Citou e analisou a "Genealogia Paulistana", 
um dos maiores padrões da nossa bibliografia nacional. Citou os pendores do 

insigne mestre, advogado e engenheiro terminando por dizer que as home- 
nagens que no dia de hoje o Instituto presta; reverenciadora de tão alta memória,.. 
quanto a de Silva Leme, são as mais modestas embora as mais sinceras e 
saudosas. As circunstâncias do momento forçaram-nos a restringir o programa 
cuja consecuçáo servirá de preliminar a uma seqüência de atos de muito vulto, 
quando estivermos com a nossa sede social reconstruida. Assim, continua o 
orador, estou certo se fará, estendendo-se a Silva Leme a reverência solene 

que o Instituto, em 1914-1915, soube prestar a Pedro Taques e Frei Gaspar 
da Madre de Deus, à altura dêstes grandes precursores da nossa história e da 
nossa Heurística. Uma lápide nossa certamente lembrará a efeméride jubilar 
de 3 de agosto de 1852 acompanhando as que o Instituto possui rememorando 
duas outras não menos notáveis: as de 9 de junho de 1714 e 9 de fevereiro 
de 1715. As Últimas palavras do orador foram recebidas sob vibrantes palmas. 

O dr. Frederico Brotero lê uma carta recebida do dr. Luís Gonzaga da  Silva 
Leme datada de 2 de setembro de 1906, na qual o saudoso mestre agradece 
as suas valiosas informações elucidativas de algumas famílias citadas na "Ge- 
iiealogia Paulistana", carta essa de grande valor estimativo e na qual se cons- 
tata o interêsse que a genealogia despertou em seu espírito. O Mons. Paulo 
Florêncio da Silveira Camargo disse que, em seu nome e na qualidade de 
Presidente do Instituto de Arte Religiosa, dá todo o apoio às palavras do prof. 
Afonso de E. Taunay. O dr. J. Morais Filho apresenta como contribuição à 
palestra proferida pelo prof. Taunay, a sua operosidade no estudo da genea- 
logia, para a. história da Cidade de Campanha, graças às sábias informaqões 
obtidas na obra do notável linhagista. Proniinciou-se, igualmente, o dr. Américo 
de Moura, [iue lernhrou episódio passado quando procurava descobrir as linhas 
genealógicas da sua família. Então, guiando-se por informações de seus avós 
e com algumas páginas pessoais, conseguiu com a obra de Silva Leme estabe- 
lecer a sua linha de ascendência paterna, ficando sem solução a materna. Con- 
tinuando as suas pesguisas pôde atender a uma consult? de genealogista mi- 
neiro identificando um dos povoadores de Campanha, natural de São Paulo, 
indicado por Silva Leme. Mais tarde, com o auxílio dêsse mesmo genealogista 
teve a surprêsa de verificar que também a sua linha materna se ligava ao mesmo 
tronco. Antes de encerrar a sessão o Presidente agradece não só a presença 
do grande e seleto auditório e do representante da família Silva Leme, mas 
ainda as palavras pronunciadas pelos oradores, destacadamente as proferidas 
pelo Sr. prof. Afonso de E. Taunay, convidando-o a deixar sobre a mesa, para 



ser publicada pela "Revista" do Instituto, a palestra que acabara de proferir. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessáo, pelo que é lavrada a pre- 
sente ata que, depois de lida, discutida e aprovada, é devidamente assinada. 

(aa.) Ernesto de Sousa Campos 

Almeida Magalhães 

Alf redo Gomes 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINARIA DE 23 DE AGOSTO D E  1952' 

Aos vinte e três dias do mês de agosto de mil novecentos e cinqüenta e dois, 
em sua sede social provisória, à rua Florêncio de Abreu, 157, 9v andar, o Insti- 
tuto Histórico e Geográfico de São Paulo realizou uma sessáo extraordinária 
sob a presidência do Prof. Ernesto de Sousa Campos e secretariada pelos 
profs. Almeida Magalhães e AIfredo Gomes, a ela comparecendo além dos 
acima citados mais os seguintes consócios: Afonso Taunay, Tito Lívio Ferreira, 
Eduardo Fernandez Y Gonzalez, Frederico de Barros Brotero, Alvaro da Veiga 
Coimbra, Arnérico de Moura, J. Morais Filho, Fausto Ribeiro de Barros e 
Carlos da Silveira. Ao iniciar os trabalhos, o presidente justifica a ausência 

, do lV secretário cel. Luís Tenório de Brito por motivo de viagem; ainda com 
a palavra manifesta o júbilo de reassumir o pôsto de presidente do Instituto 
ao regressar de sua viagem de caráter cultural ao velho mundo, onde, não 
deixou um só instante de pensar no venerando sodalício, mantendo-se, entre- 
tanto, tranqüilo, porque antevia que tudo correria normalmente, não só devido 
à harmonia reinante entre os confrades do Instituto, mas também pela retidão 
e habilidade com que se haveriam os seus substitutos, dr. Frederico de Barros 
Brotero e Américo Brasiliense Antunes de Moura. Agradece a gentileza da 
visita da Diretoria incorporada do Instituto acompanhada de mais alguns 
sócios, por ocasião do seu regresso. Manifesta o seu contentan~ento pelo anda- 
mento das iniciativas do Instituto, tais como a confecção de medalha, o livro 
sôbre São Paulo em quatro séculos, as atividades referentes às comemorações 
do I V  centenário da Fundação de São Paulo e a construção da nova sede 
social, cujo solo se prepara para receber a pedra fundamental. Depois ligeira- 
mente referiu-se à sua viagem, manifestando suas opiniões acêrca do que logrou 
observar notadamente em Portugal. A seguir, com a palavra o prof. Tomaz 
Oscar Marcondes de Sousa propôs a dispensa da leitura das atas das sessões 
anteriores no que foi atendido. Passou-se depois ao expediente que constou 
do seguinte: coinunicaçáo de que se achavam sôbre a mesa, à disposição dos 
sócios, fórmulas de inscrições para o XI Congresso Brasileiro de Geografia, a 
realizar-se em fevereiro do ano próximo, em Pôrto Alegre. Deliberou-se que 
o Instituto se inscreverá na categoria de entidade, e que será, na ocasião do 
conclave, designada uma comissão para representá-lo. Ofício da Uniáo. 



Cultural Brasil-Estados Unidos, comunicando a abertura de bolsas de estudos 
através do Institute of Interuational Education, acampaiihado do respectivo 
regulamento a respeito. A secretaria do Instituto agradecerá em ofício a deli- 
cadeza do convite. Foi submetido à apreciaçáo do plenário o parecer exàrado 
pela Comissão de Contas do Instituto, aprovando a prestação feita pelo 
tesoureiro prof. Dácio Pires Correia, sendo as contas aprovadas por unaiii- 
midade. O dr. Tito Lívio Ferreira rejubilando-se pelo fato, pede conste em 
ata dos trabalhos um voto de louvor pelo zêlo e dedicação com que o tesoureiro 
prof. Dácio Pires Correia vem, de há muito, tratando dos interêsses do Insti- 
tuto. A proposta foi aprovada. O Cel. Luís Tenório de Brito representou o 
Instituto nos funerais do desembargador Urbano Marcondes de Moura. Foi 
submetido à deliberaçáo da casa o parecer exarado pela Comissão de História 
de São Paulo do Instituto, à proposta aprovada em plenário, com referência à 
possibilidade de ser edificado no Pátio do Colégio um estabelecimento de ensino. 

O assunto mereceu acalorados comentários, da parte dos consócios Tomaz 
Oscar Marcondes de Sousa, José Gomes Marais Filho, Frederico de Barros 
Brotero, Américo Brasiliense Antunes de Moura e Afonso de E. Taunag. O 
Presidente disse, que depois de ouvir os debates sôbre o assunto pretendia 
propor que nenhuma solução fosse adotada sem prévia consulta aos poderes 
competentes, responsáveis pela localização e criação de novas escolas em nossa 
Metrópole. Salienta, entretanto, que ouviu referências relativas à integração 
do Ginásio e Colégio do Estado corno escolas de aplicaçáo para os cursos de 
didática da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. Esclarece 
que na sua gestão tio Ministério da Educação e Saúde teve oportunidade de 
baixar um decreto estabelecendo os ginásios de aplicaçáo. Várias Faculdades 
de Filosofia já adotaram esta determinação legal; outras, não o fazendo, em 
coniequêricia de protelações conseguidas oficialmente. Não é portanto de es- 
tranhar que nossa Universidade deseje cumprir a obrigaçáo legal. Nestes têrmos 
pensa ser mais conveniente que a decisão sôbre a proposta seja adiada até Que se 
verifiquem êstes e outros problemas relacionados .com o caso. Este foi o 
adotado, mediante votaçáo. E' lido um convite da Casa de Euclides da Cunha 
solicitando que o Instituto comemore o cinquentenário de "Os Sertões". O dr. 

Tito Lívio Ferreira propõe que o Instituto realize uma sessão comemorativa da 
efeméride. A proposta foi aprovada, tendo-se deliberado que uma comissão 
ficará encarregada de tratar do assunto. ficando a mesma assim constituída: 
Tito Lívio Ferreira, Almeida Magalhães e Fausto Ribeiro de Barros. O dr. 
Tito Lívio Ferreira solicita que a Secretaria do Instituto envie aos jornais o 
noticiário das sessões realizadas e o consócio José Gomes Morais Filho justi- 
fica um voto de aplausos ao vespertino " A  Gazeta" pela publicidade que 
vem fazendo das atividades dos nossos estabelecimentos culturais, destacando-se, 
dentre êles, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Ambas as pro- 
postas foram aprovadas. O dr. Frederico de Barros Brotero participa ter 
visitado, em seu nome e no do Instituto, o consócio dr. ~ i c a r d o  Gurnbleton 



Daunt, que se acha enfêrmo. O prof. Tomaz Oscar Marcondes de Sousa 

falando a respeito da campanha que certo jornal desta Capital encetou contra 
as realizações sobre a Cidade TJniversitária, pede se lavre em ata dos trabalhos 
um voto de desagravo e outro de aplausos à pessoa do Presidente do Instituto, 
prof. Ernesto de Sousa Campos. O Presidente, comovido, declarou-se suspeito 

diante da deliberação do Instituto, sôbre o caso, pelo que transmitiu ao dr. 
Frederico Brotero a direção dos trabalhos 'a fim de ser julgada a proposta. 
Submetida a proposta a debates, usou da palavra o dr. Américo de Moura que 
endossou e fortaleceu as palavras do prof. Marcondes aduzindo novos argu- 
mentos que reforçaram o objetivo em mira; o dr. Tito Lívio Ferreira pede 
que a aprovação da proposta seja recebida sob palmas, o que se realizou. O 
prof. Sousa Campos agradece a confortadora homenagem prestada a sua pessoa 
e depois de explanar algumas considerações sôbre o assunto, termina, dizendo 
que se acha inscrito para, na próxima sessão, falar acêrca do tema "A Cidade 
Universitária", palestra esta dedicada aos sócios do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo. O prof. Alfredo Gomes evocou a data de 25 de agosto 
quando foi elevado Caxias A honra de patrono do Exército Nacional. Essa 
efeméride é hoje cultuada no calendário da Pátria, como sendo o "Dia do 
Soldado do Brasil". Formula, assim, uma proposta no sentido de que o Ins- 
tituto se congratule com a efeméride e oficie ao Comandante da I1 Região 
Militar, Gal. Henrique Duffles Teixeira Lott, comunicando as homenagens 
prestadas. A proposta foi aprovada. A seguir é dada a palavra ao prof. 
Fausto Ribeiro de Barros, para proferir uma palestra sôbre recente viagem 
ao nordeste brasileiro. Ao iniciar, o conferencista indicou, atravks do mapa do 
Brasil, o itinerário da viagem que, em companhia do Cel. Luís Tenório de 
Brito, Tito Lívio Ferreira e Narciso Da1 Molin realizou pelo Brasil oriental 
até o nordeste, procurando conhecer as paisagens e os problemas de ordem 
geográfica destas regiões. Nesse mapa indicou, também, o roteiro de sua viagem 
realizada ao grande Chaco Boliviano e que será motivo de uma palestra a ser 
apresentada oportunamente. No decorrer da exposição da palestra exibiu em 
projeções farta coleção de "Slides" focalizando aspectos e cenas das regiões 
percorridas. Pelo adiantado da hora o Sr. Presidente adiou a eleição de sócios 
para a próxima sessão de setembro. A seguir encerrou a sessão, pelo que é 
lavrada a presente ata que, depois de lida, discutida e aprovada, é devidamente 
assinada. O autor da proposta sôbre edificaçno de uni estabelecimento de en- 
sino no Pátio do Colégio foi o prof. Alfredo Gomes. 

(aa.) Ernesto de Sousa Campos 

Luís Tenório de Brito 

Almeida Magalhães 



ATA DA SESSAO ORDINARIA DE 6 D E  SETEMBRO D E  1952. 

Aos seis dias do mês de setembro de mil novecentos e cinqùenta e dois, 
.em sua sede social provisória, à rua Florêncio de Abreu, 157, g9 andar, o Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo realizou uma sessão ordinária sob 
a presidência do prof. Ernesto deaSousa Campos e secretariada pelo Cel. Luís 
Tenório de Brito e prof. Almeida Magalhães, a ela comparecendo além dos acima 
citados mais os seguintes consócios: srs. Frederico de Barros Brotero, Tito 
Lívio Ferreira, Américo B. Antunes de Moura, José Gomes de Morais Filho, 
Prof. Alfredo Gomes, Eduardo Fernandez Y Gonzalez, Dácio Pires Correia, 
D. Lígia Lemos Torres, Eldino da Fonseca Brancante, Carlos da Silveira e 
Afonso de Taunay. O presidente, prof. Sousa Campos, abriu a sessão e passou 
a presidência ao vice-presidente, dr. Frederico de Barros Brotero, para fazer 
o histórico da Cidade Universitária, desde seus primórdios. Cêrca de uma hora, 

o prof. Sousa Campos prendeu a atenção dos assistentes, com a exposição dos 
trabalhos realizados pelas várias comissões encarregadas de construir a Cidade 
Universitária, desde o govêrno de Armando de Salles Oliveira ao do Sr. Lucas 
Nogueira Garcez, porque fêz parte de todas. Em seguida exp0s minuciosa- 
mente as vantagens da l o ~ a l i z ~ ~ ã o  na antiga fazenda Butantã. Mencionou as 
ótimas condições oferecidas pela gleba em virtude de sua extensa área, forma, 
limites, orientação, vias de acesso, linhas férreas, etc. Descreveu o projeto de 
urbanização ao fazer êste curso tecendo considerações sôbre os critérios 

.adotados. Antes da sua palestra foi exibido um filme colorido sôbre a Univer- 
sidade de São Paulo, da lavra do Serviço de Documentação do Departamento de 
Cultura de Ação Social da Universidade de São Paulo. Concluída a exposição 
do prof. Sousa Campos coube a palavra ao dr. Tito Lívio Ferreira. Diz que 
há mais de três mêses foi convidado pela "Gazeta" para escrever diàriamente, 
sôbre a História de São Paulo. Procurara, nêsses artlgos escritos com toda 
a isenção de ânimo, projetar sôbre a personalidade do Padre Manoel da Nó- 
brega, a luz da história. Essa grande figura de estadista genial, fundador da 
Cidade de São Paulo, figura completamente esquecida pelos nossos historia- 
dores. Pela primeira vez foi feito o estudo sereno e objetivo das cartas de 
Manoel da Nóbrega, fontes históricas do mais alto valor, até hoje inexploradas. 
Por mais de um mês, trechos fascinantes dêsses documentos foram comentados 
nas colunas de "A Gazeta". Durante êsse tempo, refere o prof. Tito Lívio 
Ferreira, pelas colunas do "Correio Paulistano", Mestre Afonso de Taunay, 
em entrevista afirma que o padre Manoel da 'NSbrega é o fundador da Cidade 
de São Paulo, dentro da rigorosa exatidão histórica. Nessas condições, diz o dr. 
Tito Lívio Ferreira, proponho que o Instituto Histórico é Geográfico de São 
Paulo, ao dirigir-se a Suas Excelências o Sr. Lucas Nogueira Garcez e Sr. 
Armando de Arruda Pereira respectivamente Governador do Estado, e Pre- 
feito Municipal da Cidade Nobreguense, solicitando-lhes que no Pátio do CO- 
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Iégio, no local onde se ergue inestética e inexpressiva coluna e onde a metrópole 
hasceu, seja levantada uma estátua ao Padre Manoel da Nóbrega, fundador 
da  Cidade de São Paulo. Para fundamentar a sua proposta, o dr. Tito Lívio 

Ferreira lê o artigo de sua autoria, publicado na "A Gazeta" de sábado último, 
"O Fundador de São Paulo e a Posteridade". E pede que seja enviado ao 
Governador do Estado e ao Prefeito Municipal, com a solicitação do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro ao Prefeito do Distrito Federal, para que 
fôsse levantado na Esplanada do Castelo um monumento ao Padre Manoel da 
Nóbrega, "No sentir unânime dos historiadores, A Mais Perfeita Sktese dos 
Sentimentos de Fé, Tenacidade, Bravura e Abnegacão, com que Foram Arga- 
m s a d o s  os Alicerces da Capital do Pa? e da Cidade de São Paulo. Ao apro- 
ximar-se o ano de 1954, quando a Cidade comemora o IV Centenário de sua 
fundação, não se compreende que o Instituto Histórico de São Paulo não 
tome a iniciativa de se fazer justiça ao Padre ManoeI da Nóbrega. O prof. 
Sousa Campos acha oportuníssima essa proposta. Sempre estranhou que São 
Paulo não tivesse levantado uma estátua ao Padre Manoel da Nóbrega. Refere, 
certa vez, nos terrenos onde está sendo construída a Cidade Universitária, um 
Secretário de Estado, em discurso, repetira o êrro tão vulgarizado de se chamar 
a São Paulo Cidade Anchietana, quando deve ser Cidade Nobreguense. NO 
dia seguinte, continua o prof. Sousa Campos, escrevi ao orador da véspera uma 
carta chamando a sua atenção para a História, onde isso não está escrito. E o 

então Secretário de Estado respondeu-me concordando com os dizeres de minha 
carta. O dr. Morais Filho não concorda com o fato de se dizer que o Padre 
Nóbrega é o Pioneiro do Vale do Tietê; antes dêle viera ao planalto o Padre 
Leonardo Nunes. Também não acha que se deva prestar homenagem Única e 
exclusivamente ao Padre Nóbrega e esquecer o Padre Anchieta. O dr. Tito 
Lívio Ferreira esclarece que quando focalizou o assunto em debate, não teve 
em mira tira? uni santo do altar para nele colocar outro. Anchieta já estava 
entronizado; seu nome está na Via São Paulo-Santos, na rua que dá acesso ao 
Pátio do Colégio, em estabelecimentos de ensino, reivindica apenas para Manoel 
da Nóbrega o lugar que lhe assiste, por direito na fundaqão da Cidade. O 
prof. Alfredo Gomes entra no debate, para dizer que considera dirimida essa 
questão; em compendio de "História do Brasil" de sua autoria, recentemente 
publicado, para o ensino dessa disciplina no Colégio, colocara Padre Manoel 
da Nóbrega na posição de fundador da Cidade, conforme a' mais rigorosa 
documentação histórica. Era de se louvar, portanto, a proposta apresentada 
,pelo dr. Tito Lívio Ferreira, cujos magistrais artigos publicados em "A Gazeta" 
constituíam a notável contribuição histórica para esclarecimento do assunto. 
Mas, diz o orador, já pedi ao Instituto que oficiasse ao Presidente da República- 
para que à atual estrada Rio-São Paulo fôsse dado o nome de Via Padre 
Manoel da Nóbrega, porque êsse nome está intimamente ligado à fundação das 
-duas cidades. O dr. Afonso de Taunay considera Nóbrega o fundador da 
Cidade. E já emitira o seu parecer sobre o assunto pelas colunas do "Correio 



Paulistano". A proposta feita pelo dr. Tito Lívio Ferreira foi aprovada e o 
Sr. Presidente deliberou que nesse sentido o Instituto oficiasse ao dr. Lucas 
Nogueira Garcez e ao dr. Armando de Arruda Pereira, sócio do sodalício. O 
Coronel Luís Tenório de Brito propõe, e a casa aprova por unanimidade, que 
o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo consigne, na ata de seus tra- 
balhos, um voto de congratulações ao vespertino "A Gazeta", por ter convidado 
para escrever sobre a História de São Paulo, um sócio do Instituto, represen- 
tado nesse caso pelo dr. Tito Lívio Ferreira, pesquisador de nosso passado, 
estudioso imparcial 'de nossa história, de nossa terra e de nossa gente, historiador 
de estilo ameno e agradável, onde o escritor e o jornalista se aliam. A pro- 
posta do Coronel Luís Tenório de Brito foi aplaudida com uma salva de 
palmas. Em seguida procedeu-se à votação em segundo escrutínio em que 

8 
foram eleitos: para a classe de sócios honorários D. Adelfa Rodrigues de 
Figueiredo, por unanimidade, 14 votos, e para a dos efetivos o dr. João 
Benedito Martins Ramos, com 13 votos contra um. Antes de encerrar a 
sessáo, o Coronel Luís Tenório de Brito comunica que fêz uma visita ao fun- 
cionário do Instituto, chefe de Secretaria, Sr. prof. Antônio Gonçalves de 
Campos Filho, que se acha acamado. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a sessão, pelo que é lavrada a presente ata que, depois de lida, discutida e 
aprovada, será devidamente assinada. 

(aa.) Erilesto de Sousa Campos 

Luís Tenório de Brito 

Almeida Magalhães 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINARIA D E  20 D E  SETEMBRO DE 1952 

Aos vintè dias do més de setembro de mil novecentos e cinqüenta e dois, 
em sua sede social provisória à rua Florêncio de Abreu, 157, Q9 andar, o Ins- 
tituto Histórico e Geográfico d e  Sáo Paulo realizou uma sessão extraordinária, 
sob a presidência do prof. Ernesto de Sousa Campos, e secretariada pelo Cel. 
Luís Tenório de Brito e prof. Almeida Magalhães, a ela comparecendo além dos 
acima citados mais os seguintes consócios: Raul de Sá Pinto, Tito Lívio Fer- 
reira, Tomaz 'Oscar Marcondes de Sousa, Sinésio Range1 Pestana, Jorge 
Bertolaso Stella, Eduardo Fernandez Y Gonzalez, Alvaro da Veiga Coimbra, 
Frederico de Barros Brotero, D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, Carlos da 
Silveira, Alfredo Gomes, José Gomes de Morais Filho, J. Martins Ramos, Dácio 
Pires Correia, D. Adelfa R. Figueiredo e Fausto Ribeiro de Barros. Aberta a 
sessáo pelo prof. Ernesto de Sousa Campos, dirigiu S. Excia. iimâ saudagão ao 
Sr. Cardeal Arcebispo de São Paulo, D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, 
traduzindo o iíibilo de que se achavam possuídos todos os presentes pelo compare- 
cimento de S. Eminência aos trabalhos do dia. Terminou o dr. Soiisa Campos 



por convidar o eminente sócio honorário para assumir a presidência da sessso. 
Falou em seguida o Sr. Cardeal, salientando o alto sentido cultural que tem 
orientado a ação do ilustre homem público, prof. Ernesto de Sousa Campos, 
sob cujos auspícios, quando Ministro da Educação, nasceu a Pontifícia Uni- 

versidade de São Paulo. Agradecia a homenagem de que estava sendo alvo, 
aceitando a presidência honorária da sessão, deferindo ao presidente Sousa 

Campos a parte executiva. O Sr. Presidente Sousa Campos nomeou então uma 
comissão composta dos sócios, Marcondes de Sousa, Américode Moura e Tito 
Livio Ferreira, para introduzir no recinto os novos sócios, D. Adelfa Rodrigues 
de Figueiredo, João Benedito Martins Ramos, e Jarbas Sertório de Carvalho, 

aos quzis apresentou as boas vindas do Instituto. Com a palavra proferiu o 
dr. Jarbas Sertório de Carvalho a sua anunciada conferência, sobre o tema: "O 
homicídio do desembargador Cláudio Manoel da Costa". Em favor de sua 
tese, trouxe o conferencista abundante documentação, não só de natureza dedu- 
tiva, quanto de ordem científica. Ilustrado o trabalho com fotografias e pare- 
ceres de especialista em grafologia que examinou, c?mparando assinaturas reais 
com a que se encontra nos autos de devassa atribuída ao inconfidente e de le- 
gista que, à luz da medicina legal moderna, fêz pormenorizado estudo do auto 
de levantamento do cadáver, forte foi a impressão por ele deixada no auditório. 
Durante hora e meia prendeu o dr. Jarbas de Carvalho a atenção da assistência 
tanto pela defesa histórica de uma das grandes vítimas dos anseios de indepen- 
dência e formação da pátria brasileira, como pela forma literária - elegante e 
perfeita - da exposição. Usaram depois da palavra, tecendo comentários em 

. torno da conferência do dr. Jarbas Sertório de Carvalho, os Srs. Presidente Er- 
iiesto de Sousa Campos, Tomaz Oscar Marcondes de Sousa, Almeida Magalhães, 
An~érico de Moura e Tito Lívio Ferreira. No expediente, comunicou o Sr. 
Presidente o falecimento, na última semana, dos sócios, dr. Samuel Ribeiro e 
D. Maria Pais de Barros, determinando o lançamento em ata de um voto de 
pesar, pelo infausto passamento. O professor Jorge Bertolaso Stella participou 
à casa haver representado o Instituto nos funerais de D. Maria Pais de Barros. 
O novo sócio efetivo dr. João Benedito Martins Ramos agradeceu a sua eleição 

1 e pediu inscrição para a próxima sessão a fim de fazer uma conferência sob o 

título, "Paul Le Cointe - Um sábio vivo na Amazônia". Por Último falou 
o professor Alfredo Gomes para lembrar que, às 11 horas de 22 do corrente, 

seria o professor Ernesto de Sousa Campos homenageado pela Associação dos 
Antigos Alunos, na Faculdade de Medicina de São Paulo, dada a atuação, sob 
todos os pontos de vista benemérita, do nosso eminente presidente, à frente dos 
destinos do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Encarecia o orador 
a conveniência de se fazer representar o sodalício naquelas homenagens. Por  

indicação do Sr. Marcondes de Sousa ficou organizada uma comissão composta 
dos sócios Frederico Brotero, Carlqs da Silveira, Américo de Moura, Tenório 
de Brito e Alfredo Gomes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, 



pelo que é lavrada a presente ata, que, depois de lida, discutida e aprovada, ser6 
devidamente assinada. 

(aa.) Ernesto de Sousa Campos 

Luis Tenório de Brito 

Almeida Magalhães 

. 
ATA DA SESSAO ORDINARIA D E  4 DE OUTUBRO DE 1952 

Aos quatro dias do mês de outubro de mil novecentos e cinauenta e dois, 
em sua sede social, à rua Florêncio de Abreu, 157, gV andar, o Instituto Histó- 
rico e Geográfico de São Paulo realizou uma sessão ordinária, sob a presi- 
dência do prof. Ernesto de Sousa Campos e secretariada pelos srs. Cel. Luís 
Tenório de Brito e Almeida Magalhães, a ela comparecendo além dos acima 
citados, mais os seguintes consócios : Frederico de Barros Brotero, Tito Lívio 
Ferreira, Arnaldo Arantes, Tomaz Oscar Marcondes de Sousa, J. B. Martins 
Ramos, Alfredo Gomes, Alvaro da Veiga Coimbra, Plínio de Barros Monteiro, 
Dácio Pires Correia, Carlos da Silveira, Fausto Ribeiro de Barros e Eldino 
Brancanti. Aberta a sessão, determinou o Sr. Presidente a leitura da ata de 
23 de agosto. Lida e aprovada, passou-se à de 6 de setembro a qual, posta em 
votação, falou sôbre ela o professor Alfredo Gomes para pedir retificação quanto 
e 

à expressão "dirimida" que se lhe atribui no texto. Esclareceu então o primeiro 
secretário que a palavra foi proferida pelo reclamante. Admitindo havê-la real- 
mente dito, estendeu-se em considerações o prof. Alfredo Gomes para dizer 
que tal expressão fora empregada pelo prof. Tito Lívio Ferreira em artigo de 
"A Gazeta", sôbre o compêndio de sua autoria - "História do Brasil", e 
por ele, reclamante, endossada. A vista do exposto, nada há aue retificar. 
Passando-se ao expediente, propôs o Sr. Presidente um minuto de silêncio em 
homenagem ao desembargador Afonso de Carvalho, antigo vice-presidente do 
Instituto, recentemente falecido. O dr. Frederico de Barros Brotero comunica 
que, em companhia dos consóuos Carlos da Silveira, Alfredo Gomes, Américo 
de Moura, Dácio Pires Correia e Edvard Carmilo, representou o Instituto nos 
funerais do dr. Afonso de Carvalho, falando à beira do túmulo, o dr. Edvard 
Carmilo. O cel. Tenório de Brito informa que, em companhia ilo dr. Carlos 
da Silveira, representou o Instituto nos funerais do Sr. Aristides Marcondes de 
Sousa, recentemente falecido e irmão do ZQ tesoureiro do Instituto, prof. Tomaz 
Oscar Marcondes de Sousa. Com a palavra, comunica o prof. Alfredo Gomes que 
o "Diário Oficial" publicou a denominação de Ginásio "Raposo Tavares" dada 
ao de Osasco. E para o da Casa Verde, "Padre Manoel da Nóbrega", e ainda 
a de Manoel de Borba Gato, para o Grupo Escolar de Pedreira em Santo 
Amaro. Concluindo, propôs o professor Alfredo Gomes que o Instituto oficiasse 
ao Sr. Governador do ~ç'tado, por ter sido aceita a sugestão que êste sodalicio 



lhe apresentara neste sentido. Esta última parte foi aprovada contra os votos 
dos sócios Frederico de Barros Brotero e Marcondes de Sousa, que a acharam 
redundante e desnecessária. Pelo prof. Tito Lívio Ferreira, foi proposto e 
pela Casa aprovado um voto de congratulações com a Câmara Municipal de 
Araraquara, à qual deve-se oficiar por ter aceito a indicação do dr. Otávio de 
Arruda Camargo, no sentido de ser iniciado um movimento de grande ampli- 
tude cívica, qual seja o de que todos os municípios do Estado de São Paulo 
concorram para o levantamento, nesta Capital, de um monumento comemorativo 
do 49 centenário de sua fundação, no local "escolhido pelo jesuíta Manoel da 
Nóbrega, auxiliado por mais doze companheiros, inclusive o noviço José de 
Anchieta, tendo a direção do Colégio ficado a cargo do padre Manoel de Paiva, 
por indicação de Nóbrega". O lV Secretário leu o seguinte ofício recebido do 
ex-comandante da 2% Região Militar cuja transcrição o Sr. Presidente deter- 
minou em ata, dando-se conhecimento ao Sr. General Teixeira Lott do 
ato em aprêco. "Exmo. Sr. Presidente do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo. 1 - Devendo retirar-me dentro em breve para a 
Capital da República, em virtude de minha recente nomeação para o cargo de 
Diretor Geral de Engenharia do Exército, cumpro o grato dever de apresentar 
a Vossa Excelência as expressões de minha sincera gratidão pela maneira sempre 
atenciosa e gentil que houve por bem dedicar à pessoa do Comandante da 2* 
Região Militar, durante o tempo em que teve a honra de exercer essas funções. 
2 - Ao despedir-me de Vossa Excelência, após haver mantido, durante mais 
de três anos, as mais amistosas relações com o nobre e generoso povo de São 
Paulo, de cujas peregrinas qualidades tive as melhores provas, desejo formular- 
lhe os melhores votos de prosperidade e de felicidade pessoal. 3 - Aproveito 
o ensejo para renovar a Vossa Excelência a segurança de minha alta estima e 
distinta consideração. a)  Gal. Div. Henrique Batista Duffles Teixeira Lott". 
O sr. Presidente tem palavras congratulatórias pelo auspicioso andamento das 
obras de construção da sede própria do Instituto referindo igualmente o estado 
em que se encontram as dotações orçamentárias na importância de Cr.$. . . . . . 
1.417.000,OO instituídas pela comissão do qq centenário da cidade, na parte rela- 

. tiva ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Com a importância já 
recebida de Cr.$ 166.666,OO adquiriu para o serviço do Congresso Histórico a 
realizar-se em 1954 de responsabilidade do Instituto, uma máquina de escrever 
e um mirneógrafo, continuando o resto dessa verba como reserva e destinada 
aos trabalhos que ora se iniciam sob a direção técnica do prof. Tito Lívio 
Ferreira. O Sr. Presidente pede retificação na ata de 6 de setembro para de- 
clarar que a correspondência trocada e constante da página 30 verso, foi com 
o Reitor da Universidade e não com o Secretário da Educação conforme por 
equívoto foi registrado. O dr. Frederico de Barros Brotero leva ao conheci- 
mento da casa que em companhia dos srs. Carlos da Silveira, Tenório de Brito 
e Alfredo Gomes, representou o Instituto na homenagem que às 11 horas do 
dia 22 de setembro foi prestada ao eminente presidente do sodalício, na Facul- 



dade de Médicina, pela Associação dos Antigos Alunos. Interpretando o pen- 
samento da comissão falou na ocasião o prof. Alfredo Gomes. A 2' parte 
da sessão constou da conferência pelo sócio inscrito, dr. João Benedito Martins 
Ramos, que discorreu sôbre o tema "Paul Le Cointe - um sábio vivo na 
Amazônia". A personalidade e a obra de Paul Le Cointe foram sucintamente 
examinadas pelo orador, que destacou o fato de aquela personalidade, acatada 
em toda a Amazônia pela sua cultura, probidade científica e pelos trabalhos ali 
realizados, esteja há já 60 anos em nosso país empreendendo serviços culturais 
sobremodo relevantes, sem terem. entretanto, ecoado em todo o território na- 
cional, como seria justo, seus méritos e seus trabalhos. Enumerou o orador as 
funções exercidas pelo cientista Paul Le Cointe, de carater cultural, técnico e 
como representante de seu país de origem - a França. Mencionou as distinções 
conferidas ao seu biografado e exibiu as obras principais por êle publicadas, entre 
as quais se destacam "L'Amazonie Bresilienne", em dois volumes, "O Estado 
do Pará - Terra, água e ar" e " 4 s  árvores e clantas úteis da Amazônia". 
Desejando concluir o que chamou de "Uma apresentaçáo sucinta de Pau! Le 
Cointe - O homem e a obra", pedia inscrição ao Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo para nova palestra neste sodalício, na ~ u a l  narrará epi- 
sódios de sua vida nas selvas amazônicas e alguns dos seus pontos de vista 
(de Paul Le Cointe) sôbre o "Plano de valorização da Amazônia". Encerrando 
a sessão agradeceu o sr. Presidente ao conferencista o belo trabalho que aca- 
bava de fazer deferindo o seu pedido de continuar a falar sôhre o mesmo tema, 
para a sessão de 18 do corrente. Nada mais havendo a tratar. foi encerrada a 
sessão, pelo que é lavrada a presente ata, que depois de lida, discutida e apro- 
vada, será devidamente assinada. 

(aa.) Ernesto de Sousa Campos 
Luís Tenório de Brito. 

Almeida Magalhães 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINARIA DE 18 D E  OUTUBRO DE 1952 

Aos dezoito dias do mês de outubro de mil novecentos e cinqüenta e dois, 
em sua sede social provisbria, i rua Florêncio de Abreu, 157, 9v andar, o Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo realizou uma sessão extraordinária, 
sob a presidência do prof. Ernesto de Sousa Campos e secretariada pelos srs. 
Luís Tenório de Brito e Almeida Magalhães, l.? e 2.* secretários, a ela com- 
parecendo além dos acima citados, mais os seguintes consócios: J. B. Martins 
Ramos, Tito Lívio Ferreira, Tomaz Oscar Marcondes de Sousa, J. G. Morais 
Filho. Frederico Brotero, Alfredo Gomes. Kaul Votta, Carlos da Silveira, 
Dácio Pires Correia e Eldino Brancanti. Havendo número legal o Sr. presi- 
dente manda proceder à leitura das atas de duas sessões anteriores, a do dia 
20 de setembro p. findo e a de 4 do corrente, as quais foram aprovadas sem 



debates. Passando-se ao expediente, o Sr. Presidente se congratula com a Casa 
pela publicação no "Diário Oficial" de 11 do corrente do ato do Sr. Governador 
do Estado em virtude do qual foi o dr. Tito Lívio Ferreira, diretor da S e c ç b  
de História do Museu Paulista, pôsto à_disposição da Comissão dos Festejos 
do I V  Centenário da Cidade, com função neste sodalício, a fim de exercer o 
cargo de Secretário Geral do,Congresso de História programado pelo Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo. Na organização dos trabalhos, terá o 
Professor Tito Lívio Ferreira a colaboração da srta. Maria Regina, funcio- 
nária das "Obras da Cidade Universitária" que o auxiliará, fora do expediente. 
Falou em seguida o Sr. Presidente esclarecendo a Casa sôbre o andamento das 
obras de coristrução da nova sede do Instituto. Submeteu ainda o sr. Presi- 
dente à apreciação do plenário, sendo aprovada, a idéia de ser designada a 

. Semana da Pátria de 1954, para a realização do Cong:essa de História, orga- 
nizado por êste sodalício. Ainda com a palavra, aplaudiu o Sr. Presidente a su- 
gestão do consócio Eldino Brancante no sentido de ser organizada, concomitante- 
mente com o Congresso de História do Instituto, uma exposição de cerâmica histo- 
rica de São Paulo e do Brasil e mesmo de Portugal e Espanha, quiçá universal, 
podendo abranger outros objetos de arte antiga, como leques, etc. Ficou incum- 
bido o sr. Brancante da organização do plano do certame. O l V  secretário 
comunicou à Casa haver, eni companhia do dr. Carlos da Silveira, representado 
o Instituto nos funerais e missa de 7v dia da Sra. da. Maria Barreto do Amaral, 
genitora da espôsa do dr. Ernesto de Sousa Campos, Presidente dêste sodalício. 
Cientificou aos presentes haver o Institutò recebido a visita do General F. de 
Paula Cidade, ilustre escritor patrício que se fez acompanhar de sua espôsa, 
fazendo por essa ocasião doação à Biblioteca do Instituto, do livro de sua 
autoria "Napolis e . .  . Pouco mais". Igualmente o sr. Sapiente Pacheco, resi- 
dente nesta capital, ofereceu ao Instituto - o livro nv 4 de notas do l9 Tabelião 
de Santos de escrituras de compra e venda de escravos e referente ao período 
de 1875-1879. O prof. Alfredo Gomes pede um voto de profundo pesar pelo 
falecimento da Sra. da. Maria Barreto Amaral. Propõe ainda o prof. Alfredo 
Gomes, sendo aprovada a sugestão, no sentido de se dar o nome de Afonso de 
E. Taunay à futura Biblioteca do Instituto, no novo predio. Justificando a 
indicação, tece justos conceitos ao homenageado, figura ímpar no mundo das 
letias históricas brasileiras e presidente horiorário do sodalício. Pede em 
seguida a palavra o dr. Tito Lívio Ferreira que pronuncia o seguinte discurso: 
"Há 435 anos nascia, na data de hoje, na terra dos Nóbregas, Província do 

Minho, Portugal, o Padre Manoel da Nóbrega, formado em Direito Canônico 
pela Universidade de Coimbra e fundador da Cidade de São Paulo. Na data 
de hoje falecia há 382 anos, no Rio de Janeiro, o Padre Manoel da Nóbrega, a 
quem o Brasil e mui especialmente São Paulo tanto devem. graws a sua 
cultura e ao seu génio de estadista. Foi êle o primeiro aluno do curso Univer- 
sitário em seu tempo. Seu mestre, o dr. Martim Aspicuelta Navarro, apelidou-o : 

"Doutíssimo Padre Manoel da Nóbrega". E, de sua vida, organizei esta 



cronologia, cujos trechos principais estou lendo. Depois de ter ajudado a 
fundar a Capital da Bahia, Padre Manoel da Nóbrega funda o Colégio de Pirati- 
ninga, sob a invocacão de São Paulo, seu mestre, seu guia e seu exemplo ; designa e 
Padre Manoel de Paiva para celebrar, no dia 25 de janeiro de 1554, a missa 
padroeira, no local fundado por Nóbrega, o Pátio do Colégio. Nomeia o irmão 

José de Anchieta, notiço de apenas 19 anos de idade, seu secretário e primeiro 
mestre-escola do Colégio., E Anchieta escreve: "Mudou o Padre Manoel da  
Nóbrega os filhos dos índios do Campo a uma povoação nova chamada Pira- 
tininga, que os índios faziam por ordem do mesmo Padre para receberem a fé". 
(Anchieta, Cartas, 316). E nesse mesmo ano de 1554, do Colégio de Pira- 
tininga, Padre Manoel da Nóbrega escreve a d. João 111: - "Ajuntamos 
(aqui, em Piratininga) todos os que Nosso Senhor quer trazer à sua Igreja.. . 
e vai-se fazendo uma formosa povoaçáo". Na data de hoje. sr. Presidente, 
comemora-se, portanto, o dia do nascimento e o dia da i~iorte de Padre ManoeT 
da Nóbrega. Ao falecer, na Capital do Brasil, que êle ajudou a fundar, tinha 
53 anos de idade, dos quais 21 de trabalhos, de lutas, de sacrifícios consagrados 
à nossa terra e à nossa gente. E suas últimas palavras foram: "Eu vos dou 
graças, meu Deus. Fortaleza minha. Refíigio meu, que marcastes de antemão 
êste dia para minha morte, e me destes perseverança na minha religião até 
esta hora". Assim, Sr. Presidente, solicito conste da ata de nossos trabalhos, 
realizados, por notável coincidência e pela primeira vez no dia do nascimento 
e da morte do fundador de São Paulo, estas palavras de homenagem a êsse 
vulto excepcional de nossa hist6ria". O prof. Sousa Campos salienta o fato 
de o Instituto realizar a sessão exatamente em dia tão importaute. Associa-se 
às homenagens prestadas ao Padre Manoel da Nóbrega, fundador da Cidade 
de São Paulo e estadista genial da Colônia. E considera digna de ser publi- 
cada na obra, "São Paulo em quatro séculos", a cronologia do Padre Manoel 
da Nóbrega. Secundando o orador precedente falou o prof. Almeida Magalhães, 
que encerrou a sua alocnc5o propondo à Casa, sendo aprovada a sugestão, para 
que se dê o nome de Padre Manoel da Nóbrega ao auditório do novo edifício 
do Instituto HistSrico e Geográfico de São Paulo. Ainda com a palavra, 
o prof. Alfredo Gomes sugere as datas de 1" de novembro ou 25 de janeiro 
para o lançamento da pedra fundamental do novo edifício do Instituto Histórico 
e Geográfico de Sáo Paulo cujas obras ora se iniciam à rua Benjamin Constant, 
152, sua antiga sede. O Sr. Presidente opinaria pela primeira havendo mesmo 
pensado em indicá-la, caso houvesse tempo para os respectivos preparativos, 
por ser a efeméride que lembra a fundação da entidade. A seguir apresentou 
:t seguinte proposta: "Considerando a significação histórica da Igreja do 
Etnbu; considerando que se deve a sua origem à doação de Fernão Dias Pais, 
tio paterno do fan~oso Governador das esmeraldas, casado com Catarina Cama- 
ciio, doação essa feita em 21 de janeiro de 1624, com nova composição de inicia- 
tiva de Catarina Carnacho em 8 de fevereiro de 1663, confirmada pelo testa- 
mento desta em 15 de outubro do referido ano; considerando que a edificaçã~ 



da atual Igreja se deve ao Padre Belchior de Pontes, na primeira metade do 
século XVIIJ; considerando que, mercê de sua distância e de outras circuns- 
tâncias a construção logrou atingir nossos dias, com sua "Sacristia bem conserva- 
da", como assinala Serafim Leite, em sua monumental obra "História da Compa- 
nhia de Jesus no Brasil", com " 0 s  seus altares, telas, pinturas, imagens, estatuetas, 
belíssimo púl~ito, e um presépio desfeito, mas bem conservado, ainda no seu 
aspecto externo, com seu telhado minúsculo"; considerando o valor artístico 
indiscutível da Igreja, tanto que o Padre Serafim Leite salienta merecida e 
eruditamente esse em que se encontram "vestígios do período da união das duas 
Coroas de Portugal e Castela"; considerando que a mencionada Igreja foi tom- 
bada pelo Serviço do Patrimônio Histórico Nacional; considerando as pró- 
ximas comemwações da passágem do IV Centenário da Fundação de São Paulo; 
considerando a possibilidade de integrar o plano das referidas comemorações 
com a criação de um museu de arte religiosa: considerando o elevado alcance 
cultural e espiritual de uma iniciativa de tal natureza, submeto à digna aple- 
ciaçíio do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo a proposta da 
conveniência de se dirigir o sodalício à Sociedade Paulista de His- 
tória e Arte Religiosa no sentido de por esta ser examinada a su- 
gestão visando à transformação da Igreja do Embu em Museu de Arte 
Religiosa pela forma que for julgada conveniente por S. Eminência Revdma., 
o Sr. Cardeal Arcebispo de São Paulo e eminente confrade D. Carlos Carmelo de 
Vasconcelos Mota, como contribuição da Arquidiocese de São Paulo às come- 
morações do I V  Centenário da Cidade. Sala das Sessões 18 de outubro de 
1952. (a) Alfredo Gomes". Concluindo o seu trabalho sôbre o tema: "Paul Le 
Cointe, um sábio vivo na Amazônia", o consócio João Benedito Martins 
Ramos leu algumas páginas do Diário daquele cientista, correspondentes à suas 
primeiras viagens na região. O orador analisou a significação dos textos lidos 
apontando a meticulosidade, o senso de responsabilidade, o esfórço pela exa- 
tidão, contidos em tais registros, atributos que - afirmou o conferencista - 
jamais se desmentiram e cada vez mais se confirmaram em toda a obra de Paul 
Le Cointe. Mencionou, em seguida, as qualidades de homem social, do seu 
biografado, qualidades que se acham em sua obra, em geral e particularmente 
nos "Apontamentos para o plano de valorização da Amazônia", redigidos em 
1948. Finalizando a sua palestra, o Sr. João Benedito Martins Ramos sugeriu a 
criação de um centro de estudos amazônicos nesta Capital, por motivos que apontou 
em justificação prévia. Antes de levantar a sessão, convidou o Sr. Presidente 
os presentes para a sessáo magna do dia 31 do corrente, quando serão homena- 
geados os sócios mortos durante o ano. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a sessão, pelo que é lavrada a presente ata, que depois de lida, discutida e 
aprovada, será devidamente assinada. , 

(aa.) Emesto de Sousa Campos 
Luís Tenório de Brito 
AI f redo Gomes 



ATA DA SESSÃO MAGNA DE 31 D E  OUTUBRO DE 1952 

Aos trinta e um dias do mês de outubro de mil novecentos e cinquenta e 
dois, em sua sede social provisória, à rua Florêncio de Abreu, 157, 99 andar, 
o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo realizou nos têrmos dos 
Estatutos a sessão magna, comemorativa da fundação do Instituto. O ato foi pre- 
sidido pelo prof. Ernesto d: Sousa Campos e secretariado pelos srs. Cel. Luis 
Tenório de Brito e prof. Almeida Magalhães a ele comparecendo, ainda, os se- 
guintes consócios : Carlos da Silveira, Sinésio Range1 Pestana, Aureliano Leite, 
Jorge Bertolaso Stella, Alfredo Gomes, Alexandre D'Alessandro e Dácio Pires 
Correia. Aberta a sessão é dada a palavra ao dr. Pedro José de Carvalho que leu o 
emocionante poema que o seu ilustre e saudoso genitor, desembargador Afonso 
José de Carvalho, compôs, em homenagem à esposa, pouco antes falecida. Em 
seguida falou o dr. Aureliano Leite, orador em exercício do Instituto, que fêz 
o elogio dos consócios desaparecidos, em número de treze: da., Maria Pais de 
Barros, Desembargador Afonso José de Carvalho, Urbano Marcondes de Moura, 
Prof. Nelson de Sena, drs. Samuel Ribeiro, Pelágio Alvares Lôbo, Joaquitri 
Sampaio Vidal, Alcindo de Azevedo Sodré, Tobias Monteiro, Antônio Men- 
donça, Alberto Lamego, Mauro Wirth, e Antônio Carlos de Assunção. Com o 
brilho que lhe é peculiar estendeu-se o dr. Aureliano Leite na análise de cada 
uma das personalidades falecidas enaltecendo-lhes as virtudes cívicas e o 
valor cultural. O Presidente, depois de agradecer o comparecimento do seleto 
auditório, encerrou a sessão, pelo que é lavrada a presente ata, que, depois de 
lida, discutida e aprovada será devidamente assinada. 

(aa.) Ernesto de Sousa Campos 

Luís Tenório de Brito 

Alf redo Gomes 

ATA DA SESSAO EXTRAORDINARIA D E  20 D E  DEZEMBRO D E  1952 

Aos yinte dias do mês de dezembro de mil novecentos e cinqüenta e dois, 
em sua sede social provisória, à rua Florêncio de Abreu, 157, 99 andar, o 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo realizou uma sessão extraordi- 
nária, comemorativa do cinquentenário de "Os Sertões". da autoria de Euclides da 
Cunha. O ato foi presidido pelo prof. Ernesto de Sousa Campos e secretariado 
pelos srs. Cel. Luís Tenório de Brito e prof. Almeida Magalhães tendo a presença 
dos seguintes consócios, além dos acima citados: Carlos da Silveira, Gama Ro- 
drigues, Fausto Ribeiro de Barros, José Pedro Leite Cordeiro, Honório de 
Silos, Henrique Oscar Wiederspahn, Dácio Pires Correia, Tomaz Oscar Mar- 
condes de Sousa e Valdemar Baroni Santos. Ao iniciar os trabalhos, o Pre- 



sidente fêz as seguintes comunicações: referiu-se à nova sede social: ao Con- 
gresso de História Comemorativo do IV Centenário da Fundação de São Paulo; 
à designação do Sr. Everardo Seixas Martinelli, para o cargo de Contador do 
certame; aludiu à confecção das medalhas comemorativas do Instituto e que a 
impressão do livro "São Paulo em Quatro Séculos" e d á  bastante adiantada. 
Saúda, por fim, o dr. Leite Cordeiro, já completamente restabelecido da mo- 
léstia que o afastou do nosso convívio social. O dr. Leite Cordeiro, depois de 
agradecer as do Sr. Presidente, propõe um voto de louvor ao prof. 
Ernesto de Sousa Campos, pelo acêrto dos seus trabalhos para o realce dos 
festejos do I V  centenário; um voto de profundo pesar pelo falecimento do 
filósofo e historiador Benedetto Croce, há pouco falecido, e, finalmente, outro 
de saudade, pelo transcurso do cinquentenário da morte do dr. Prudente de Morais 
que exerceu altos cargos, dentre êles, o de presidente da República, presidente de 
honra do Instituto e seu sócio fundador. As propostas foram aprovadas. A seguir 
o presidente deu a palavra ao cel. Luís Tenório de Brito para proferir a sua 
palestra sôbre "Os Sertões". O orador depois de ressaltar as qualidades do 
saudoso escritor Euclides da Cunha, refere-se ao cenário de Canudos onde só 
existe um monumento, consistente num canhão, apontado para o céu. O orador 
seguinte foi o dr. Gama Rodrigues que produziu interessante estudo sôbre a 
parte de "Os Sertões" referente à terra, assp to  que Euclides, em 1898, já aborda- 
ra  em palestras no Instituto. O consócio Prof. Fausto Ribeiro de Barros falou 
a propósito de aspectos geográficos do grande livro, com a autoridade de Quem 
há pouco visitou a região que foi teatro do conflito. Com a palavra o consócio 
Honório de Silos, falou da presença de Euclides em São José do Rio Pardo e 
propôs ao Instituto que em colaboração com a Academia Paulista de Letras 
promovesse a publicação de "Os Sertões" e medição coment&a por uma 
equipe de especialistas. Dada a palavra ao prof. Almeida Magalhães, disse o 
diretor da "Casa de Euclides da Cunha" que a sessão deveria ser consagrada 

. i memória do grande jornalista Júlio Mesquita, cuja profética visão descobriu 
em Euclides o talento capaz de produzir uma obra-prima, e também ao grande 
órgão "O Estado de São Paulo", jornal em que o escritor ensaiou seus pri- 
meiros grandes remigios, e que, na expressão do dr. Gama Rodrigues, foi "A 
tribuna espiritual de Euclides". O major Henrique Oscar Wiederspahn re- 
cordou com saudades a Escola Militar da Praia Vermelha onde se formou o 
espírito de Euclides da Cunha. A seguir, disse ser o portador de um diploma 
do Instituto de Heráldica e Genealogia "Phrantzes" da Academia Imperial 
Filo-Bizantina, de Nadrid, conferido ao dr. Frederico de Barros Brotero e 
outro, do Instituto de História, da mesma entidade, conferido ao prof. Ernesto 
de Sousa Campos. O homenageado agradece, em seu nome e no do dr. Barros 
Brotero, a honra recebida. Terminada a série de discursos, o presidente deu 
por aerovadas todas as sugestões, e, quanto à oração proferida pelo consócio 
Almeida Magalhães, deliberou que se oficiasse à familia de Júlio Mesquita, 
comunicando a homenagem ao ilustre brasileiro. Nada mais havendo a tratar 



foi encerrada a sessão, pelo que foi lavrada a presente ata que, depois de lida, 
discutida e aprovada, será devidamente assinada. Em tempo: Antes do Cel. 
Tenório de Brito, falou sobre a personalidade de Euclides da Cunha, o orador 
oficial do Instituto, dr. José Pedro Leite Cordeiro, abordando as atividades 
do insigne escritor junto ao Instituto Histórico, de cuja tribuna, por assim 
dizer, foi apresentada ao Brasil a obra imortal "Os Sertões". 

(aa.) Ernesto de Sousa Campos 

Luís Tenório de Brito 

Alf redo Gomes 
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