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TENENTE URIAS EMÍDIO NOGUEIRA D E  BARROS 

RICARDO GUMBLETON DAUNT 

Aos 31 dias de maio de 1792, na Matriz de Baependi, apre- 
sentado pela madrinha d. Ana Teresa de Assunção, avó paterna, 
acompanhada do padrinho e vigário da paróquia Reverendo Do- 
mingos Lopes de Matos, o Padre Carlos Ribeiro da Fonseca batiza 
Urias, nascido em 16 daquele mês. 

Cumprir-se-iam no porvir as bênçãos de Deus e de sua Côrte 
Celestial. Festejadas esperanças de vozes súplices e sinceras mur- 
muram, diante da luz baça e tremeluzente das velas a arderem 
sobre os altares e oratórios, preces ardentes ao Criador todo- 
poderoso. 

Urias nascera de pais vindos de velhos troncos povoadores 
e era o primogênito dos onze filhos havidos do casamento de João 
de Sousa Nogueira com d. Maria Teodora Monteiro de Barros, 
filha de  José Monteiro de Barros. 

Por seu ,avô paterno José Ferreira de Sousa, que foi casado 
com d. Ana Teresa de Assunção, era bisneto de Antônio de Sousa 
Ferreira e de d. Ana de Jesus Nogueira ( I ) ,  5." filha do Capitão- 
mór Tomé Rodrigues Nogueira do O. 

Urias, cujo nome completo era Urias Emídio Nogueira de 
Barros, tinha portanto como trisavô o Capitão-mor Tomé Rodri- 
gues, falecido em Baependi, onde foi pessoa de grande respeito 
e autoridade (2 ) ,  e figura de prol nos fastos baependianos, como 
a realça ilustre historiador mineiro (3). 

Tomé Rodrigues, natural da Ilha da Madeira, ligou-se pelo 
matrimônio a d. Maria Leme do Prado, da qualificada estirpe dos 
Alvarengas (4), dos Lemes (5), dos Bicudos (6),  dos Pires (7) ,  

( 1 )  Batizada em Baependi em 1723, segundo pesquisa e informação do 
historiador José Alberto Pelúcio. 

(2) Silva Leme - Genealogia Paulistana, vol. 6 .O Tit. Bicudos, pág. 362. 
(3) Pelúcio (José Alberto) - Baependi, 1942. S. Paulo. 
(4) Silva Leme - obra citada. Titulo Alvarengas - vol. 5 .O.  

( 5 )  Silva Leme - obra citada. Titulo Lemes - vol. 2.'. 
(6) Silva Leme - obra citada. Titulo Bicudos - vol. 6 O .  

(7) Silva Leme - obra citada. Titulo Pires - vol. 2.'. 



em que se alinham antepassados celebrizados como povoadores, 
desbravadores de sertão e homens da governança da terra. 

O Capitão-mór Tomé Rodrigues possuía desde 1726 terras 
em Baependi, como se infere, segundo Pelúcio, dos dizeres da 
Carta de Sesmaria de D. Lourenço de Almeida à viúva de Carlos 
Pedroso da Silveira: - uma légua de terras "da parte donde 
acabão as terras do Cap. Mór Thomé Roiz correndo pello rio 
Mapendy abaixo, etc." (8). 

Chamava-se Engenho a sede dos domínios de Tom6 Rodrigues 
e, até hoje, ainda ali se pode apreciar parte do que teria sido a 
velha casa senhorial. 

"Parte do velho casarão de Tomé Rodrigues, no Engenho, 
resiste ainda a ação do tempo. É solar que merece a estima dos 
baependianos; sofreu, é certo, lamentáveis mutilações, desapare- 
cendo do forro da sala de visitas antigas pinturas que ali se viam. 
As grossas paredes de taipa dessa construção colonial lá se os- 
tentam, contrastando com sua espessura a estreiteza das janelas, 
abertas para risonhas paisagens de entorno; as requestadas don- 
zelas, refere esmaecida tradição, dormiam sobre o teto, aí pene- 
trando através de um alçapão que era, depois, cuidadosamente 
trancado". 

"As mulheres, naqueles afastados tempos, eram raras e muito 
disputadas; verdadeiros tesouros que precisavam ser bem guar- 
dados". 

"A casa da sede com janelas de pinos, embutidos nos batentes, 
a guisa de porteiras, grossos pregos, de fabricação manual, em 
outras peças, forte aldrava de ferro a porta de frente, possuía, 
outrora, segundo nos informaram, um quarto, a direita da entrada, 
ostentando figuras de militares, aposento êsse conhecido como 
- quarto do general; outro havia onde se mostravam figuras de 
bispos e sacerdotes, denominado - quarto do bispo. Tais apo- 
sentos eram destinados, respectivamente, a um general e a um 
bispo" (9). 

Tomé Rodrigues Nogueira do Ó era "oriundo de um fidalgo 
espanhol D. Fernando Rodrigues Nogueira, do reino de Aragão, 
que, devido as guerras, passou-se para Portugal; ali, aclimando 
a família, na invasão dos mouros. Filhos e netos de D. Fernando 
espalharam-se pelas Canirias e Ilha da Madeira, de onde segui- 
ram para S. Vicente e São Paulo" (10). 

(8) Revista do Arquivo Público Mineiro, vol. lV, 178-180. 
(9) Pelúcio (José Alberto) - obra citada. 

(10) Nogueira ltagiba - Trechos de Vida - 1943 - Rio de Janeiro. 



Segundo a tradição, Tomé Rodrigues era parente de D. Ber- 
nardo Rodrigues Nogueira, primeiro bispo de São Paulo, cargo 
que exerceu por pouco tempo, pois, tendo feito sua entrada solene 
em São Paulo aos 8 de dezembro de 1745, faleceu a 7 de novem- 
bro de 1748, com renome de varão nobre, douto, virtuoso e bom. 

Tomé Rodrigues e sua mulher constituiram-se tronco dos 
numerosos ramos da família Nogueira, cujo berço foi Baependi, 
marco que remonta ao gentio Cataguá, pouso no velho roteiro das 
jornadas bandeirantes em busca do ouro e das esmeraldas e, tam- 
bém, ao pôsto avançado, alargando a sesmaria de Itanhaém, doado 
a Condêssa de Vimieiro e, ainda, ao primeiro núcleo de sertanistas 
paulistas. 

O patrimônio para o estabelecimento da freguesia e ereção 
da Igreja Matriz de Baependi, sob a invocação de N. S. do Mon- 
teserrate, foi constituído em 20 de janeiro de 1754, pela piedade 
e liberalidade dos doadores Luís Pereira Dias, natural da Ilha 
Terceira, e sua esposa D. Maria Nogueira do Prado, a qual, desta 
forma, contribuía para continuar e perpetuar a mesma devoção 
miraculosa ungida na velha Capela do Engenho de seu pai o 
Capitão-mór Tomé Rodrigues Nogueira do O. 

Da fecunda geração dos fundadores do Engenho, avulta no 
cenário da política do Império a grande e aureolada figura do 
estadista Manuel Jacinto Nogueira da Gama, Marquês de Baependi, 
autêntico neto paterno do Capitão-mór. 

Temos a satisfação de incluir neste trabalho duas cartas de 
nosso arquivo endereçadas ao meu avô dr. Ricardo Gumbleton 
Daunt, comprovantes do assinalado interêsse e cooperação dêste 
nosso avoengo as letras históricas brasileiras. 

São documentos autografados por Nicolau Antônio Nogueira 
Vale da Gama, fidalgo da Casa Imperial, o futuro Barão Nogueira 
da Gama ( 1 1 ), depois Visconde com grandeza ( 12), primo e 
cunhado de Brás Carneiro Nogueira Costa e Gama, 2 . O  Conde de 
Baependi (1 3),  ambos bisnetos de Tomé Rodrigues. 

Ao oferecer em carta (14) ao Dr. Ricardo o livro que, como 
autor anônimo, acabava de publicar com o título Genealogia das 
Famílias Botelho, Arruda, Sampaio, Horta, Paes Leme, Gama e 
Vilas Boas (15), Nicolau Antônio Nogueira Vale da Gama, em 
gesto condizente com a sua estirpe fidalga, timbra em assinalar 

( 1  1) Decreto de 17 de julho de 1872. 
(12) Decreto de 8 de agosto de 1888. 
(13) Decreto de 2 de dezembro de 1858. 
(14) Vide Anexo I. 
(15) Vide Anexo 11. 



que se prevaleceu das informações fornecidas, em 1855, pelo Dr. 
Ricardo, em São Paulo, ao Conde de Baependi. 

Em nota, a página 99 do seu trabalho, escreve Nicolau An- 
tônio Nogueira Vale da Gama: 

"Tomé Rodrigues Nogueira do Ó, nosso bisavô paterno, pas- 
sou-se com sua família de São Paulo para a Vila de Baependi em 
Minas; foi Capitão-mór daquela Vila e o fundador da  respectivz 
Igreja Matriz, em cuja capela-mór existe sua sepultura. A pe- 
quena distância da mesma Vila existe ainda, perfeitamente conser- 
vada, a antiga casa de sua residência; visitâmo-Ia em novembro 
de 1850, e pertence ainda hoje a um dos seus descendentes". 

O Tenente Urias Emídio Nogueira de Barros, de quem cogi- 
tamos e de quem descrevemos a descendência, é um dos viçosos 
rebentos da frondosa árvore genealógica que vicejou na terra 
baependiana. 

Ainda no verdor dos anos o jovem Urias tomara gôsto pelas 
muitas viagens que fazia a cavalo em companhia de seu pai. 

É assim que, aos 17 de fevereiro de 1815, vamos encontrá-lo 
no Rio de Janeiro com seu progenitor João de Sousa Nogueira. 

Documenta nosso assêrto um passaporte concedido em nome 
do Príncipe Regente pelo Intendente Geral Qa Polícia da  Côrte 
e no qual se vê que João de Sousa Nogueiiia, com o filho e o 
escravo Antônio, regressava a Minas Gerais pela Paraibuna, com 
escala em Rezende (16). 

Revela o precioso documento que João de Sousa Nogueira, 
então com 57 anos de idade, era alto, de rosto comprido e com 
bastante barba. Urias contava 23 anos completos. É tradição 
que herdara do progenitor a estatura e a harmonia de traços 
fisionômicos, que o apresentavam como um belo tipo de homem. 

Seu porte e compleição atlética faziam-no alvo das atenções 
nos torneios e cavalhadas do tempo, em que se exibia como cava- 
leiro exímio e apurado galanteador com o estímulo que lhe dava 
a sua origem. 

Tendo parentes a serviço de nobres cargos no Paço Imperial, 
preferiu o contato com as selvas, vida agreste e perigosa, mas 
livre, do sertanejo. 

Seu pai, o Alferes João de Sousa Nogueira, antes de trans- 

(16) Vide Anexo 111. 



ferir sua residência para Casa Branca em São Paulo, onde faleceu, 
foi agricultor em Minas. 

Assim, em escritura particular, datada de 25 de novembro de 
1788, vêmo-10, juntamente com sua tia D. Maria Angélica No- 
gueira, assentando, em composição amigável com Manuel Grácia 
Pires e seus irmãos, dúvidas sôbre rumos de divisas e saídas para 
garantir a integridade dos campos de cultura e vedando a entrada 
das criações no mútuo interêsse dos confrontantes (17). 

E provável que tivesse propriedade agrícola localizada na 
comarca do Ribeirão das Mortes, pois assim somos levados a dedu- 
zir em virtude de um mandado de penhora expedido em 28 de 
outubro de 1791 a requerimento do Guarda-mór José Pereira de 
Alvim ao Capitão Luis Cardoso Fontes, juiz ordinário da Vila 
de São João d'El-Rey, contra João de Sousa Nogueira, em bens 
quanto bastem e chegarem para pagamento da divida de Rs. 
198$709 ( 18). 

Datado de São João d'El-Rey, aos 23 de abril de 1798, João 
Antônio Ferreira passa no mesmo papel dois recibos ao Alferes 
João de Sousa Nogueira, de dois pagamentos de oito oitavas de 
ouro por conta de certa execução (19). 

Segundo Mário Arantes, foi no ano de 1820 que Urias Emídio 
Ncgueira de Barros tomou posse, em nome de seu pai, da Sesmaria 
da Zabelona, que abrangia as terras que constituem hoje parte 
dos municípios de Cajuru e Mocóca (20). Mais tarde, a mesma 
seria vendida a Don Tomás de Molina. Aquela transmissão teria 
sido anteriormente a 1833, pois neste ano Don Tomás de Molina 
vende (21), pela quantia de 12:462$000, ao Capitão Diogo Garcia 
da Cruz, então morador no distrito da Vila de Lavras do Funil, 
comarca de São Joãa d'El-Rey, campos de criar e matas de 
cultura, denominqdos da Alegria, grande área delimitada pelo 
curso dos rios Areias, Canoas, Pardo e Boiada, pertencente i 
Zabelona (22). 

(17) Vide Anexo IV. 
(18) Documento do arquivo do Autor. 
(19) Documento do arquivo d o  Autor. 
(20) Silva Leme, obra citada, volume 6.0, Tit. Bicudos, págs. 401 a 403, 

em Nota. 
(21) Vide: O Capitão Diogo Garcia da Cruz, neto de Diogo Garcia e 

Julia Maria da Caridade, naturais da Ilha do Fayal, e sua geração, 
in Revista do Instituto Heráldico-Genealógico, n. 9, págs. 236 a 
238, 1945, Imprensa Oficial. S. Paulo. 

(22) Rev. citada, § 9 . O ,  pág. 190. Vide, também, Anexo V "Zabelona" 
deste trabalho. 



É interessante assinalar desde já que um neto e homônimo do 
Tenente Urias, o Comendador Urias Gonçalves dos Santos, casar- 
se-ia com uma neta do Capitão Diogo Garcia da Cruz, reunindo 
assim pela força da terra e do sangue os Nogueira com os Garcia 
de Figueiredo (23). 

É de supor-se que o Alferes João de Sousa Nogueira, quando 
da sua estada na Côrte da cidade do Rio de Janeiro em 1815, já 
estivesse estabelecido no sertão de Casa Branca (24) como no-lo 
indicam os recenseamentos seguintes (25) : 

"O Cappam. João de Sa. Nogra. Na'. das Gerais, 58 anos, C.B. 

Mulher 

Maria Theodora, 41 annos, C. B. 

Filhos 

Antonio, 18 annos, solteiro, branco, João, 17 annos, solteiro, branco, 
Jozé, 15 annos, S. B. Hipolita, 9 annos, s.b. Bernardina, 7 annos, s.b. 

Escravos 

Lourenço, criolo, 30 annos, C. N. Maria, Benguéla, 28 annos, C. N. 
Manoel, criolo, 10 annos, s.n. Prudenciano, 7 annos, s.n. Domingos, 
Angola, 40 annos, c.n. Anna, criola, 22 annos, c.n. Marcelina, 
criola, 8 annos, s.n. Antonio, Angola, 28 annos, c.n. Silvéria, criola, 
20 annos, c.n. Francisco, criolo, 7 annos, s.n. Domingos, criolo, 25 
annos, s.n. Domingo, Angola, 40 annos, s.n. Izidoro, 16 annos, 
solteiro, pardo. Maria, criola, 25 annos, solteira, N. Januario, criolo, 
12 annos, solteiro, negro. 

(Nota A margem da folha) 
"Colheo 10 carros de milho, 22 alqueires de feijão e 9 arrobas de 
algudão. Entrou 5 alqueires de sal por -- 15$000. Consumio tudo 
em caza" (26) "175-Capp". João de Souza Nogueira, natural 
das Geraes, 60 annos, casado, branco, illulher, Maria Theodora, 
42 annos, C. B. 

(23) Vide nota 21 
(24) Freguesia sob o oráculo de N. S. das Dores, do termo de Mogi 

Mirim, por Alvara de 25 de outubro de 1814; vila e município 
em 25 de fevereiro de 1841; cidade e comarca em 27 de março 
de 1872. 

(25) Pesquisa devida a valiosa colaboração do sr. J. David Jorge. 
(26) Maço n. 102, população de Mogi-Mirim. Caderno de Recenseamen- 

to da Freguesia do Senhor Bom Jesus da Cana Verde (Batatais) 
do ano de 1816 - Departamento do Arquivo do Estado. 
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Filhos 

João . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 annos S. B. 
Jozé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 " S. B. 
Hipolita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 " S. R. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bernardina 8 . " S. B. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ignacia 2 " S. B. 

Escravos 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lourenço Criolo, 30 annos C. N. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Antonio Angola, 30 " C. N. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Domingos Angola, 40 " C. N. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Domingos Criolo, 30 " S. N. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Domingos Angola, 50 " S. N. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Januario Criolo, 19 " S. N. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prudenciano Criolo, L0 " S. N. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Francisco Criolo, 8 " S. N. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Florentino Criolo, 5 " S. N. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Antonio Criolo, 3 " S. N. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Joaquina Criola, 1 " S. N. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Marcelina Criola, 9 " S. N. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Maria Criola, 28 " S. N. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Silveria Criola, 24 " C. N. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anna Criola, 25 " C. N. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Maria Angola, 28 " C. N. 

A margem da página há o seguinte apontamento: 
"Cresseu nesta familia comparada com a do anno antecedente a 
escrava Joaquina. Colheu 30 carros de milho e 20 alq. de feijão, 
16 de arroz e 6 de mamona. Entrou 8 alqs. de sal por 24$000. 
Tudo consumiu em sua casa. Marcou 12 bezerros. "Numa nota 
2i parte: "Demenuhiu mais hú filho, se auzentou para as Geraes" 
(27). 

"Cappam. João de Souza Nogueira, das Geraes, 61 annos, casado 
branco, Mulher - Maria Theodora de Barros, 43 annos, casada, 
branca. Filhos - João, 20 annos, solteiro; José, 19 annos, solteiro, 
Hipolita, 13 annos; Bernardina, 9 annos; Zeferino, 7 annos, Escra- 
vos - Lourenço, criolo, 31 annos, casado, negro; Antonio, Angola, 
31 annos, casado, negro; Domingos, Angola, 41 annos, casado, ne- 
gro; Domingos, criolo, 31 annos, solteiro, negro; Domingos, Angola, 

(27) Caderno de Recenseamento de Batatais, maço 102 dos anos de 
1814-1817 - População de Mogi-Mirim. 



51 annos, solteiro, negro; Januario, criolo, 16 annos, solteiro; Pru- 
denciaíio, criolo, 11 annos, negro; Florentino, criolo, 6 annos, ne- 
gro; Antonio, criolo, 4 annos, negro; Mariana, Angola, 30 annos, 
casada, preta; Anna, criola, 26 annos, casada, preta; Silveria, 
criola, 25 annos, casada, preta; Marcelina, criola, 10 annos, preta; 
Joaquina, criola, 2 annos, preta. 
Nota: Vive de engenho e criar. Deminuiu nesta familia comparada 
com o anno antecidente, Ignacia, filha, que morreu. Colheu 40 
carros de milho e vendeo 4 carros por 10$000, vendeo 6 bois por 
46$000, vendeo 10 capados por 20$000, vendeo 100 queijos por 
6$000 - Total 82$000. Entrou sinco alqueires de sal por 15$000, 
q. consumio em a sua caza. Marcou 30 bezerros (28). 
"Capm. Joam de Souza Nogueira, das Geraes, 60 annos, casado, 
branco, Mulher Maria Theodora, 50 annos, c. Filhos: Joam, 22 
annos; Jozé, 20 annos; Hipolita, 14 annos; Bernardina, 11 annos; 
Zeferino, 7 annos. Tinha 13 escravos: Lourenço, Domingos, An- 
tonio, Domingos, Januario, Antonio, Prudenciano, Florentino, Joa- 
quina, Maria, Anna, Silveria e Catarina. Nota a margem da pá- 
gina: Colheo 20 carros de milho, 6 alqs. de feijam e dez alqs. 
de arroz. Entrou 6 alqs. de sal por 18$000. Tudo consumio. 
Marcou 20 bezerros (29). 

A publicação dêstes assentamentos, até agora inéditos, vem 
modificar, em parte, a ordem cronológica dos filhos do Capitão 
João de Sousa Nogueira, estabelecida na Genealogia Paulistana 
do ilustre linhagista Silva Leme, vol. 6.O. Tit. Bicudos, pág. 401 
a 419, aqui reproduzida: 

9-1 Tenente Urias Emídio Nogueira de Barros, de quem 
especialmente tratamos. 

9-2 João Carlos de Sousa Nogueira. 
9-3 Manoel Joaquim Nogueira. 
9-4 José Bento Nogueira. 
9-5 Antônio Jacinto Nogueira 
9-6 Zeferino de Sousa Nogueira. 
9-7 Hipólita 
9-8 Maria Cláudia 
9-9 Ana Zeferina 
9- 10 Delminda 
9- 1 1 Bernardina 

(28) Maço - Batatais - 1818. 
(29) Maço - Batatais - 1820. 



De acordo com os referidos recenseamentos, a ordem crono- 
lógica, para os 7 primeiros, é a seguinte: 

9-1 Tenente Urias Emídio Nogueira de Barros 

9-2 Antônio Jacinto Nogueira com a idade de 18 anos em 
1816 (30) 

9-3 João Carlos de Sousa Nogueira com a idade de 22 anos 
em 1820. 

9-4 José Bento Nogueira com a idade de 20 anos em 1820. 

9-5 Hipólita com a idade de 14 anos em 1820 

9-6 Bernardina com a idade de 11 anos em 1820 

9-7 Zeferino de Sousa Nogueira com a idade de 7 anos 
em 1820 

Até aqui orientam os recenseamentos, seguindo-se os demais 
filhos mencionados em Silva Leme: 

9-8 Manoel Joaquim Nogueira 

9-9 Maria Cláudia 

9-10 Ana Zeferina 

9-1 1 Delminda Nogueira 

O Capitão João de Sousa Nogueira veio a falecer em Casa 
Branca no decurso de 1827, e não em 1828, como escreveu Silva 
Leme (31), conforme documenta uma nota do punho de seu filho 
Urias, assinadà e datada de Casa Branca, aos 20 de outubro de 
1827. O manuscrito traz uma relação de quantias que Urias e sua 
mãe D. Maria Teodora de Barros entregaram a diversos por conta 
da heranga de seu pai e marido João de Sousa Nogueira, num 
total de Rs. 2 :  129$770 (32). 

Cotejando-se êsses quatro recenseamentos e o passaporte 
(Anexo 111), temos a idade aproximada do Capitão João de Sousa 
Nogueira. 

Parecem-nos bem aproximadas as idades lançadas em 1817 e 
1818 que dão 60 ou 61 anos, em face das idades corretamente 
lanqadas para sua esposa, D. Maria Teodora, que teria 41, 42 ou 

(30) Casado com D. Rita Jesuina Nogueira, fundadores de Santa Rita 
do Passa Quatro, Estado de São Paulo, bisavó paternos do Snr. 
Nelson de Castro, membro do Instituto Heráldico-Genealógico, fa- 
lecido aos 15 de dezembro de 1945, em São João da Boa Vista, 
Estado de S. Paulo. 

(31) Silva Leme - obra citada, vol. 6 O ,  pag. 401. 
(32) Vide Anexo VI. 



43 anos, respectivamente em 1816, 1817 e 1818. A ter 60 anos, 
em 181 7, João de Sousa ~ o g u e i r a  estaria, ao falecer em 1827, com 
cêrca de 70 anos de idade. 

O falecimento do Capitão João de Sousa Nogueira ocorreu no 
mesmo ano em que se  criava no Brasil o juizado de paz, que sò- 
mente em 1829 foi instalado em Casa Branca, sendo que entre os 
primeiros juizes eleitos está o Capitão Joaquim Gonçalves dos 
Santos (33),  que se transferiu no ano de 1820 da  freguesia de La- 
vras do Funil, Minas Gerais, para a de Casa Branca (34) ,  fixan- 
do-se na Sesm'ãria da Paciência (35) e foi tronco de numerosa 
descendência. Um de seus filhos, o Capitão José Gonçalves dos 
Santos, unir-se-ia pelo matrimônio com D. Iria Leopoldina, primo- 
gênita do Tenente Urias (36). 

Graças aos recenseamentos d a  população de Casa Branca, 
relativamente aos anos de 1825, 1826, 1827 e 1829, podemos re- 
constituir o início da existência do Tenente Urias em Casa Branca 

' (37).  E ra  o Tenente Urias casado com D. Constança da Cunha. 
Em 1825 já são nascidos os seis primeiros filhos do casal. Em 
ordem cronológica, aqui temos a relação completa: 

1 - Iria (Iria Leopoldina Nogueira dos Santos, que 
seria esposa do Capitão José Gonçalves dos San- 
tos), declarada, por engano, como tendo 9 anos de 
idade, quando os recenseamentos de 1826 e 1829 
dão-na com 7 e 10 respectivamente. A prevalecer, 
como nos parece razoável, o de 1829, teria nascido 
no ano de 1819. 

2 - Antônio (Antônio Albino de Sousa Nogueira, 1.' 
da ordem na Genealogia Silva Leme) com 9 anos 
de idade, em 1829, teria nascido em 1820. 

3 - Inácia (Inácia Jesuina Nogueira Terra, que se 
casou com José Cassiano Terra), com 8 anos de 
idade, em 1829, marca seu nascimento em 1821. 

4 - Maria (Maria Teodora.Nogueira Machado, que 
foi casada com Misael Clementino Machado), com 
7 anos de idade, nascida, portanto, em 1822. 

(33) Juizes de Paz: João Carlos da Silva Lopes, Joaquim Gonçalves dos 
Santos, Francisco Gonçalves dos Santos e José Garcia Leal. Escri- 
vão: Silverio Joaquim da Mota. 

(34) Vide Anexo VII. 
(35) Vide Anexo VIII. 
(36) Vide: Os Gonçalves dos Santos de Casa Branca descendentes do 

sertanista Tenente Urias Emidio Nogueira de Barros, Revista do 
Instituto Heráldico-Genealógico, vol. 8.O, 1941, S. Paulo. 

(37) Vide Anexo IX. 



3 - Cunstança (Constança Nogueira de Oliveira, ca- 
sada com valeriano de Oliveira) então com 6 
anos de idade, e não 5, como assinala o censo, 
nascida, portanto, em 1823. 

6 - José (José Galvão Nogueira) com 5 anos de idade, 
e não 6, como por engano saiu, nascido em 1824. 

7 - Maximina (Maximina Ubaldina Nogueira Terra, 
que foi esposa de Miguel Terra) tinha 4 anos de 
idade em 1829. 

8 - Teresa (Teresa Augusta Nogueira Teixeira, que 
foi esposa de Joaquim José Teixeira) contava ape- 
nas 3 anos de idade, segundo o mesmo lançamento. 

Aqui ficam, na falta dos respectivos batistérios, as idades 
bem aproximadas dos oito filhos do primeiro casamento do Te- 
nente Urias. 

Vê-se que em 1825 o Tenente Urias "vive de seu negócio", 
possuindo para o serviço doméstico 6 escravós. 

No ano seguinte, em 1826, encontramos a anotação "vive de 
lavoura e criações", "fez Rs. 300$000", o que certamente nos 
convence que era agricultor com produção lucrativa, continuando 
com os mesmos 6 escravos. 

Em 1827, é mantida a observação: "Vive de suas lavouras 
e de criar gado. Exportou Rs. 150$000". 

No censo de 1829, a mesma observação anterior, com o lucro 
apenas de Rs. 66$000 em gado, acrescendo-se mais três escravos, 
no que perfazem o total de nove. 

A qualificação menciona-o como viúvo. 
É provável que o trespasse de D. Constança ocorresse ante- 

riormente, em 1827, pois neste lacônico assentamento não vem 
mencionado o seu nome, nem, tampouco, o estado de viuvez do 
seu marido. 

O fato é que o Tenente Urias estava viúvo em 1829 e, em 
1827, passara também pelo desgosto de perder seu pai, o Capitão 
João de Sousa Nogueira. 

Viúvo, com filhos em tenra idade, encontrava-se o Tenente 
Urias em situação realmente aflitiva, não fora o ânimo forte de 
sua progenitora D. Maria Teodora Monteiro de Barros Nogueira, 
que animou de maneira cristã o seu primogênito, tomando a si o 
encargo de zelar pelos netos. 

Esse fato concorreu para nova orientação da existência do 
Tenente Urias. Espírito cavalheiresco, alma sensível, procurou 
afogar o profundo sentimento votado i esposa, a quem ternamente 



amava, acalentando a idéia de viajar e penetrar o sertão longín- 
quo e misterioso. 

Se não o fêz logo, fá-lo-ia mais tarde, pois compromissos so- 
ciais e políticos prendiam-no, ainda, em Casa Branca. 

A certidão aqui apresentada (38), documenta a vida politiczí 
do Tenente Urias, em Casa Branca, onde, além de agricultor, 
exerceu as  funções de Juíz de Paz, de 1832 a 1836, tendo nessa 
qualidade presidido, em março de 1833, as  eleifões para a escolha 
de eleitores "para o fim de elegerem na cabeça do Distrito dêste 
Têrmo, deputados para a Assembléia Geral do Império do Brasil, 
etc.". 

O Tenente Urias obteve 150 votos, sendo um dos 7 eleitos 
diplomados. Outros eleitos obtiveram: Manuel Tomás de Carva- 
lho, agricultor, 159 votos (39);  Alferes Francisco Antônio Gon- 
çalves dos Santos, negociante, 159 votos (40);  Bernardino José de 
Sousa, negociante, 130 votos; José Gonçalves dos Santos, nego- 
ciante, 120 votos; Mateus Luís da Silva Vilela, negociante, 112 
votos; Alferes José Alves da Cunha, agricultor, 106 votos, etc. 

O Capitão Joaquim Gonçalves dos Santos, pai do Capitão 
José Gonçalves dos Santos, genro do Tenente Urias, figurou como 

* escrutinador, sendo a mesa secretariada por Francisco Antônio 
Gonçalves dos Santos, filho do primeiro mencionado. 

A 1." de janeiro de 1834 em Casa Branca, o Tenente Urias 
tinha a satisfação de ser padrinho de batismo de seu primeiro neto, 
nascido aos 20 de dezembro de 1833, filho de sua primogênita D. 
Iria Leopoldina, casada com o Capitão José Gonçalves dos Santos, 
que deixou anotadas algumas datas de nascimento e batismo de 
alguns filhos. Foi madrinha D. Maria Rosa Cândida dos Serafins, 
avó paterna do batizando. O recém-nascido, cujo nome infeliz- 
mente desaparece11 do topo do papel, pelo desgaste do manuseio e 
da ação do tempo, teria falecido na infância. Depois dêste assenta- 
mento, vem, em seguida, o de Joaquim, nascido aos 21 de dezem- 
bro de 1836, batizado em 1 .O de janeiro de 1837 (41) ,  tendo por 
padrinhos: João Carlos de Sousa Nogueira (42), irmão do Te- 
nente Urias, e sua terceira esposa D. Possidónia de Carvalho (43). 

Pela data conhecida do nascimento do seu primeiro filho em 

(38) Vide Anexo X. 
(39) Vide Anexo XI. 
(40) Vide Anexo XJI. 
(41) Documento do arquivo do Autor. 
(42) Juiz de Paz em Casa Branca no período de 1828-1832. Vide Anexo 

XIII. 
(43) Silva Leme, obra citada, vol. 6 . O ,  Tit. Bicudos, pag. 409. 



1833, podemos calcular para 1832, ou comêço de 1833, a época 
do casamento de D. Iria Leopoldina com o Capitão José Gonçalves 
dos Santos, falecido a 14 de fevereiro de 1854. 

D. Iria Leopoldina viveu 75 anos, vindo a falecer aos 15 de 
junho de 1894. 

Logo que o Tenente Urias empreendeu sua primeira viagem ao 
sul da província, a fim de conhecer novas terras ainda infestadas 
de índios, providas de uma fauna rica e variada, donde se conta- 
vam proezas na cata de veios auríferos, tratou de ali fixar-se, ad- 
quirindo terras. 

Temos em mãos uma escritura particular datada de 24 de 
outubro de 1836, referente i compra do sítio denominado São 
Miguel do Turvo, no distrito da Vila de Itapetininga de Nossa 
Senhora dos Prazeres, comarca de Itu, compreendendo campos 
faxinais, mata virgem e capoeiras. As divisas mencionam a barra 
do "Laranja Azêda" e as terras da "Fazenda Velha" (44). Duas 
outras escrituras também particulares, datadas do Turvo, respecti- 
vamente 16 e 27 de janeiro de 1837, comprovam a compra de 
partes de terras na "Fazenda Velha". Nesse mesmo ano, a 7 de 
fevereiro, o Tenente Urias adquire uma sorte de terras situadas 
nos Ribeirões do Turvinho e do Lageadinho, no têrmo da Vila de 
Itapetininga. 

Os nomes dos respectivos vendedores destas terras aqui re- 
feridas, Miguel de Araújo Lima, João de Oliveira Prêto, Domingos 
Forão de Pontes, Manuel Nunes Nogueira, bem como outros mais, 
vêm mencionados na declaração da posse que, sob o nome de 
"Fazenda Velha" (45), o Tenente Urias fêz perante o distrito do 
Turvo, Registro Paroquial da comarca de Itapetininga, aos 20 de 
março de 1856 (46). 

Estas escrituras são, a nossG ver, salvo outra documentação 
ainda inédita, as primeiras aquisições de terras do Tenente Urias 
nas terras e campos itapetininganos. 

Logo depois tornar-seiia senhor de grande latifúndio como do- 
cumentam outras escrituras e as declarações de posse feitas em 
1856 nos Registros Paroquiais seguintes: Itapetininga, relativo ao 

(34)  Documento do arquivo do Autor. 
(45) Também denominada "Moinho" Vide Anexo XIV. 
(46) Vide Anexo XV. 
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sítio Ponte Alta (47); Iguape, referentes as terras do Assungui 
(48), da Boa Vista, cabeceiras do Ribeirão Fundo (49). 

Adquiridas as primeiras terras, o Tenente Urias tratou de 
afazendar seu filho Antônio Albino de Sousa Nogueira, fazendo-o 
estabelecer-se com casa de negócio na Vila de Itapetininga. 

Em 1835 o Tenente Urias, já então casado, em segundas núp- 
cias com D. Maria Bárbara de Jesus, viúva d'o Alferes Emeren- 
ciano Alves Machado, assiste em Casa Branca, aos 3 de fevereiro, 
o matrimônio de sua filha Maria Teodora com seu enteado Mig~iel 
Clementino Machado, único filho havido do primeiro casamento de 
sua segunda esposa. 

Miguel Clementino Machado e sua esposa estabeleceram-se 
na fazenda de São Miguel do Turvo, deixando numerosa prole. 

Não deixa de ser interessante reproduzir na integra a carta 
de João da Silva Machado, Barão de Antonina (50),  endereçada ao 
Alferes Joaquim José Teixeira, qw foi casado com D. Teresa Au- 
gusta, última filha do primeiro casamento do Tenente Urias. 

"llmo. Sr. Alf" Joaquim José Teixeira. 

Perituva 23 de setembro de 1847 

Meu amo e Snr. 

Tenho a vista o seu favor de 10 do corre pedindo-me qe. o 
informe se Me'. José, e genro José Frutuozo, q'. me diz haver con- 
viciado em Minas pa se estabelecerem nestes sertões, estão nas 
terras suas; e como ignoro onde ellas sejão não sei o qe informar. 

Quando comprei esta fazenda em 1841 tive o prazer de co- 
nhecer o amo Sr. Tente. Urias, hoje sogro de V. S., o qual na dili- 
gência de descubrir uns campos qe. lhe noticiava uma Bugra, fez 
um picadão até a margem direita do Rio Verde a quatro legoas, 
me dezia ele, do fundo do Campo desta fazenda, e qe. hoje se 
verifica ter pouco mais de duas; ali fes uma rocinha para segurar 
mantimtO. e continuar o seu projeto a que deu andamt0. no diO. 
ano de 41, qO. isto já era meu, e então fomos meeiros nas des- 
pezas pr. qc também me perçuadi dessa descoberta, e se continuou 
o do. picadão p'. mais quatro legoas allem do Rio, e dali hum pi- 

(47) Vide Anexo XV. 
(48) Vide Anexo XV. 
(49) Vide Anexos XV e XVI. 
(50) Barão por decreto de 11 de setembro de 1843. Barão com gran- 

deza por decreto de 13 de agosto de 1860. Ver "Barão de Antoni- 
na" - "Apontamentos Genealógicos" - Dr. Frederico de Barros 
Brotero - 1940 - S. Paulo. 



que ligeiro pr. miiitos outros qe. resultou conhecer-se qe. nada ha- 
via, e pL conseqça desvatiecerão-se taes esperanças, e o do. Sr. 
Urias desistindo da empresa retirou-se em março de 42, tendo 
vendo hum resto de milho qe. tinha na tal rocinha do Rio Verde. 
Como paçado algum tempo consegui pleno conhecimtO. dos terre- 
nos qe. me pertencem p r  sesmaria concedidos a cento e tantos ano. 
aos pros. povoadores desta fazenda, e confirmados pelo Rey D. 
João 5.O, tratei de verificar,os limites de mas. terras, e allem destes 
limites tem-se arranxado alguns povoadores pr. qe. só defendo o 
qe. he meu. 
Consta-me qc pr. onde paçou o picadão do Sr. Urias ao oeste do 
Rio Verde, se medio à húa sesmaria do Brigar0. Thobias; de ma- 
neira qe. pr. aquelle lado está tudo com dono; contudo porém, 
ainda ha mui boas teiras devolutas antes de xegar à Capela de 
S. João Baptista, situada entre o Rio Verde e o Itararé, onde va- 
lerá uma posse não interrompida, e eu estimarei qe. V. S. a fassa, 
p" ter o prazer de tão estimavel vez0, e desde já pode contar com 
meu fraco prestimo e diminuto apoio. 

Estimarei qe. disfrute boa saude e toda a estimavel Fama e 
qe. se perçuada da estc e 

venerm com qe. he 
De V. S. Amo. Affectuoso e ObrgmO* 

(a) Barão de Antonina 

Esta carta é muito esclarecedora, pois vem confirmar o pen- 
dor bandeirante do Tenente Urias, que, em 1841, firmemente ra- 
dicado naquelas paragens sertanejas, embrenha-se nas matas no 
afã de novas descobertas de cobiçados minerios. 

Outras cartas do Barão de Antonina pertencentes ao nosso 
arquivo convencem-nos das suas boas relações de amizade com 
o Tenente Urias (51). 

Perscrutou palmo'a palmo as terras cobertas por densas flo- 
restas, nos contrafortes da Serra do Mar, orientando-se pela tri- 
lha deixada pelos jesuítas, sempre com o fim de explorar nova: 
e boas terras e no anseio de descobrir preciosos minérios. 

Aos poucos ficou conhecendo uma enorme área de ínvios ser- 
tões, da qual se tornava proprietário pela compra e pela posse. 
Os preços orçaram entre Rs. 1$500 a 4$000, por alqueire. 

(51 )  Anexo XVII. 



Com a ajuda dos escravos que trouxera de Casa Branca, me- 
teu ombros ao desbravamento com a penosa derrubada das matas 
virgens para o inicio de várias culturas, que vieram provar a boa 
qualidade da terra. 

Não satisfeito em dedicar-se a s  culturas usuais, preparou a 
terra para o plantio do trigo, cujas sementes obtivera por inter- 
médio de seu correspondente em Santos, Snr. Antônio Ferreira 
da Silva, o qual, em carta de 8 de março de 1860; lhe credita a 
importância do pagamento de 10 barricas de sementes de trigo, no 
importe de Rs. 60$040, recebido do Alferes Domiciano Joaquim 
Arantes em favor do corretor Luís Pires de Arruda (52). 

Tudo correra bem, tendo colhido para mais de cem alquei- 
res de trigo de boa qualidade. Com justo orgulho, comunica o 
excelente resultado da colheita ao Conselheirò José Joaquim Tôr- 
res, senador do Império, então presidente da Província (53), a 
quem fêz remessa de amostras de seu trigo, tanto em cachos, co- 
mo em bagos, dizendo "talvez a maior colheita que se há feito 
nesta Provincia". 

Tão grande êxito levou-o a pleitear do Govêrno Imperial o 
prêmio de Rs. 2:000$000 concedido ao lavrador que provasse ha- 
\ler colhido mais de 100 alqueires de trigo, cuja cultura vinha sen- 
do estimulada pelos altos poderes do Estado (54). 

Conquanto não fôsse letrado, falava bem e exprimia-se com 
facilidade, conforme nos foi dado ver em algumas cartas, que pos- 
suimos, do seu punho e endereçadas ao seu filho Antônio Albino 
de Sousa Nogueira, datadas de 1847, 1849, 1850 e 1852. 

Mostra-se afetuoso e bom conselheiro, temente a Deus, que 
sempre o invoca. 

Torna-se fervoroso cultor da santa memória de seu contempo- 
râneo Frei Antônio de Santana Galvão, fundador do Recolhimen- 
to da Luz (55), cujo sobrenome é adotado no nome de seu filho 
/os2 Galvão Nogueira e, também, na designação de uma das ser- 
ras do eu latifúndio. 

Faz apologia da vida do lavrador, que considera a mais hon- 
rosa das profissões. Revela forte aversão pela aparência, luxo e 
afetação. 

(52) Documento do arquivo do Autor. 
( 5 3 )  25.O Presidente da  Província de S. Paulo, de 27 de  setembro de 

1857 a I 7  de abril de 1860. 
(54) Vide Anexo XVIII. 
(55) Vide: Brasileiros Heróis da  Fé - Manuel Altenfelder Silva - 

1928. S. Paulo. 



Vê-se que tinha interêsse pelas lavouras cafeeiras, das quais 
previa abundância e mesmo riqueza para o futuro amparo da sua 
prole. 

Em carta a seu filho, datada de 3 de dezembro de 1849, per- 
cebe-se que algo, pendente de solução do Govêrno da Província, o 
preocupa. Tratava-se, certamente, do contrato de abertura de es- 
tradas para o govêrno. Pressente-se que tivera grandes prejuízos 
por êrro de previsão de cálculo, e preparando-se, caso fôsse ne- 
cessário, para vir a S. Paulo, conforme lhe escrevesse seu amigo 
Porfírio (56), pessoa a quem confiava sua causa. 

Sente-se que estava em grandes atribulações, lançando mão de 
todos os recursos do prestígio, da amizade e da política. 

Recomenda ao filho absoluta reserva, para que o assunto não 
viesse a cair nos ouvidos dos Farrapos, seqs inimigos, que pode- 
riam tudo transtornar. 

Ali transcreve o texto da carta que a seu favor o amigo Ba- 
rão de Antonina endereçou ao dr. Vicente Pires da Mota, Presiden- 
te da Província (57), assim redigida: 

"Ilmo. Exmo. Snr. Dr. Vicente Pires da Mota. 

Vou por esta rogar-lhe para beneficiar ao Snr. Te- 
nente Urias Emídio Nogueira de Barros no recebimen- 
to da sua obra, e estou informado que êle teve grande 
prejuízo por despesas não previstas. Todos os con- 
tratantes têm sofrido grandes prejuízos por formarem 
seus cálculos pelo grosso. Há pouco fiz um calculo sô- 
bre a estrada de Cuiabá e me enganei que para acabá- 
Ia me é preciso gastar mais 6 a 7 contos, apesar de eu 
economizar muito os dinheiros públicos, contudo faz-se 
grandes despezas. 

De seu amigo obrigado 
Barão de Antonina". 

(56) A lei n. 10, de 10 me março de 1840, autorizou o Presidente da 
Provincia a abonar anualmente a José Porfirio de Lima a quantia 
de Rs. 600$00 para frequentar, no Rio de Jrineiro, a aula de Ar- 
quitetos e Medidores, ficando o mesmo, findo o curso, obrigado 
a servir a Província por espaço de seis anos com o mesmo venci- 
mento, se o emprêgo que se lhe der, não o houver maior. - In- 
formação extraída do arquivo particular do Sr. João Batista Cam- 
pos Aguirra. 

(57) 19.O Presidente da Provincia de S. Paulo, de 16 de outubro de 
1848 a 27 de agosto de 1851. 



Foi em 1844 que o Tenente Urias representou ao Govêrno da 
Provincia, propondo-se a construir a estrada de rodagem de Ita- 
petininga aos rios Juquiá e Assunguí. 

O seguinte tópico, de uma carta (58) do Barão de Antonina 
ao Tenente Urias, datada de 9 de março de 1844, informa: "In- 
cluso a carta que V. S. me pede para o Exmo. Presidente desta 
Província (59), de quem não tenho conhecimento algum, e em tal 
caso é um sacrifício; porém nada é em relação aos desejos que 
tenho de ser-lhe prestável; o que estimarei é que ela tenha bom 
acolhimento, e que V. S. contrate essa estrada de maneira que 
não perca o seu trabalho, e que dê aos moradores dêsse municí- 
pio um bom caminho para a Marinha". 

No relatório de 7 de janeiro de 1845, apresentado a Assem- 
bléa Provincial pelo Marechal Manuel da Fonseca Lima e Silva 
(60), encontramos, no capítulo atinente às Obras Públicas, men- 
ção do contrato, pela quantia de Rs. 16:000$000, da estrada de 
Itapetininga ao ponto de confluência dos rios Juquiá e Assungui. 

O mesmo Presidente, em relatório de 7 de janeiro de 1846, 
dando conta das Obras Públicas ainda em andamento, refere-se à 
estrada "contratada por Urias Emídio Nogueira de Barros" (61). 

Em oficio de 28 de fevereiro de 1846 dirigido ao Presidente 
da Província (62), expõe o Tenente Urias o estado em que se en- 
contravam as obras, solicitando vistoria para o recebimento da 2.n 
prestação, alegando estarem já prontos dois terços do contrato. 

Pela Lei n. 21, de 6 de março de 1846, foi o Govêrno auto- 
rizado a prorrogar por mais de um ano o prazo convencionado com 
o Tenente Urias para a conclusão daquela estrada, devendo man- 
dar examinar o picadão aberto pelo mesmo arrematante desde a 
serra da Boa Vista, fazendo as despesas precisas e remetendo à 
Assembléia Provincial o resultado do exame (63). 

O desfêcho da feitura desta estrada que tantos aborrecimen- 
tos causou ao Tenente Urias, ter-se-ia verificado no decorrer de 

(58) Vide Anexo XVII. 
(59) Major Manuel Felizardo de Sousa e Melo - 16.O Presidente da 

Provincia de S. Paulo, de 25  de novembro de 1843 a 22 de abril 
de 1844. 

(60) Presidente da Província de S. Paulo, de 1.0 de junho de 1844 a 5 
de novembro de 1847. 

(61) Egas (Eugênio) - Galeria dos Presidentes de S. Paulo, vol. I 
(1822-1889) - 1926. 

(62) Vide Anexo XIX. 
(63) Dep. Arquivo Público - maço 69, pasta I .  doc. 3 - Inspetores de 

Estados. 



março de 1850, como nos dá a entender a carta que, datada de 
São José do Turvo, de 19 daquele mês e ano, endereçou a seu fi- 
lho Antônio (64). 

Era uma carta-convite, insistente, as pessoas gradas de Itape- 
tininga, camaristas e autoridades, dentre as quais 'vemos citados: 
Tenente-Coronel Cavalheiro, Capitão Domingos Leonel (65), Sar- 
gento-mór Branco, Capitão Joaquim de Oliveira Lima (66), Capi- 
tão José Inocência e Capitão José Leme. 

Tratava-se da vistoria, já pedida desde 5 de setembro de 1849, 
que iria decidir do recebimento definitivo da obra pelo Govêrno, 
pois, segundo o Tenente.Urias, a sua "causa" estava pendente da 
informação de "um homem que já padecera de balanço no cére- 
bro". Porisso, empenhou-se que os "senhores de bem" e "autori- 
dades" viessem conhecer e ajuizar a sua obra, dos quais espera- 
va obter honrosos atestados. 

Nada como a seguinte expressão, lançada a margem da epis- 
tola, para julgarmos o espírito agoniado de que se achava possuí- 
do: "Isto é pedir auxílio a Justiça de S. M. o Imperador - 1850". 

Fôra dura provação. Quase perdera a serenidade. Importa- 
va-lhe, contudo, sair com honra da empreitada, que sòmente lhe 
acarretara tão grandes angústias morais, como previra o arguto 
amigo Antonina "que v. S. contrate essa estrada de maneira que 
não perca o seu trabalho, e que dê aos moradores dêsse município 
um bom caminho para a Marinha". 

Realizou afinal a obra, traçando um caminho ao mar, mas ?i 

custa de muitos sacrifícios materiais e morais. 
Não há menor dúvida quanto ao espírito inteligente e empreen- 

dedor do Tenente Urias. 
Tornou-se grande conhecedor do efeito medicinal de muitas 

plantas, cabedal adquirido na vida de sertão. Preconizava, segun- 
do Mário Arantes (67), os efeitos do Taiuiá (68). 

(64) Documento em poder do Autor. 
(65) Capitão Domingos Leonel Ferreira - vide Anexo XIX. 
(66) Joaquim Gabriel de Oliveira Lima, casado com D. Maria Anunciaçáo 

Ferraz, avós de Olavo Dias da Silva, do Instituto Heráldico-Genealó- 
gico (Genealogia Paulistana, Silva Leme, vol. 3.O, Tit. Pedrosos de 
Barros, pag. 452, N. 8-1). 

(67) Genealogia Paulistana, Silva Leme, vol. 6.O, Tit. Bicudos, pág. 403 
in Nota. 

(68) Abobrinha do Mato. Taiuiá de fruto encarnado. Caiaponia Taiuia 
(Martius) Cogniaux; Cucurbitácea. Parte usada - Raiz, que se  
encontra no comercio cortada em rodelas ou em fragmentos. O ta- 
manho da raiz atinge, algumas vêzes, um metro de comprimento. 
Empregado como purgativo, drástico e emético, estimulante do sis- 



Lavrador, minerador na sua fazenda Assunguí, foi também um 
aos maiores tropeiros da Província de S. Paulo, frequentando pe- 
riòdicamente a famosa feira de animais de Sorocaba, tendo, tam- 
bém, realizado algumas viagens ao Rio Grande do Sul, adquirin- 
do de uma feita dez mil mulas que transportou A feira de Sorocaba. 

Espírito aventureiro, desbravador de sertões, jamais deixou 
seus hábitos afidalgados. 

Sempre teve para uso doméstico objetos de prata, porcelana e 
cristais, bem como roupas de linho, que contrastavam com a rude- 
za do ambiente, dêles se desfazendo aos poucos para constituir um 
pequeno patrimônio dos filhos que se casavam. 

Seu traje habitual, quando na cidade ou mesmo em viagem a 
cavalo para a cidade, compunha-se de sobrecasaca, calça branca, 
botas altas e chapéu de copa alta de pêlo. 

Sempre levava nas viagens grande acompanhamento, forman- 
do verdadeiro séquito. 

Relata a tradição um episódio romanesco, verificado quando 
da sua primeira viagem ao Rio Grande do Sul. Ei-10: atravessan- 
do as fronteiras do Paraná, acampava o Tenente Urias em terras 
de uma grande fazenda de criar, tornando-se hóspede de seu pro- 
prietário, chefe de numerosa prole. 

Conta-se que o Tenente Urias, tipo de homem forte e insi- 
nuante, impressionou de tal maneira uma das filhas daquele fa- 
zendeiro, que tomada de verdadeira paixão, procurára-o diversas 
vêzes em seu alojamento. 

Percebendo até onde poderiam ir as imprudentes manifesta- 
ções de simpatia da formosa jovem, procurou o Tenente Urias dali 
se afastar, pondo em movimento a tropa que o acompanhava, se- 
guindo seu destino. 

A noite do mesmo dia em que chegara, qual não foi sua sur- 
prêsa quando viu a donzela surgir, cavalgando ligeiro corcel, no 
seu novo acampamento. 

Estupefação e constrangimento foram as primeiras impressões. 
Logo ao amanhecer aparece, acompanhado de seus capangas, 

o pai da fugitiva. 
O Tenente Urias expõe e explica a situação crítica de ambos. 

Êle, homem casado; ela, solteira. Conseguindo convencer o seve- 
ro progenitor que o mais acertado seria silenciar o irrefletido ato 

tema linfático, depurativo na sífilis, doenças da pele, no reuma- 
tismo, paralisia, etc., quase sempre associado a outros vegetais de 
propriedades análogas. (Memorandum de Farmacologia e Terapêu- 
tica de J. Benevenuto de Lima - 2.a edição, 1925). 



da moça, num gesto de galanteria, toma de um carvão colhido da 
fogueira do acampamento, traça em uma folha de papel as linhas 
de um mapa, assinalando seus acidentes topográficos, as confron- 
tações e sua área aproximada. Tudo feito e autenticando com sua 
assinatura aquêles rabiscos, pede permissão ao pai da jovem e 
faz a esta entrega do desenho, dizendo: "aqui tem o meu presen- 
te para suas bodas". 

Reza a tradição que a doação compreendia uma gleba de apro- 
ximadamente mil alqueires de terras, denominada "Laranjeiras". 

Já em idade avançada, pois contava cêrca de 83 anos, ruma- . 
va o Tenente Urias com seu séquito em direção a Casa Branca, on- 
de foi em visita à sua primogênita D. Iria Leopoldina. 

Constituiu festivo acontecimento sua chegada àquela cidade, 
atraindo, pelo porte e trajes já descritos, logo à sua aproxima- 
ção, a atenção dos moradores. 

Relatou-nos seu bisneto Capitão José Gonçalves dos Santos o 
episódio da chegada do Tenente Urias à casa de sua avó D. Iria 
Leopoldina em Casa Branca, no decurso de 1875 (69). 

Logo depois de abraçar e abençoar sua filha, que estava cer- 
cada de todos os filhos e netos, aos quais também lançou sua bên- 
ção, tomou o Tenente Urias de um frasco de vidro, retirado de 
um embornal, desarrolha-o e lança o conteúdo sobre a comprida 
mesa da varanda de jantar, deixando-a inteiramente coberta de f i -  
níssimo pó de ouro, bradando: aqui vocês têm ouro de minhas ter- 
ias; é só ir buscá-lo. 

Durante sua estada em Casa Branca, foi também hóspede de 
uma sobrinha, D. Maria das Dores Carvalho, filha de seu irmão 
Manuel Joaquim Nogueira. 

Esta senhora, que faleceu octogenária, transmitiu a um de seus 
sobrinhos (70) o relato de suas impressões acêrca da presença do 
Tenente Urias em Casa Branca. 

Lembrava-se da sua bondade no trato com os parentes e 
amigos. 

Presenciou diversas distribuições de esmolas aos desafortuna- 
dos, sempre acompanhadas de confortadoras expressões. 

Do seu espírito religioso, recordava-se de uma reza na então 
Igreja da Boa Morte, onde o Tenente Urias, vestindo burel marron 
e tendo à cintura um cordel branco, proferiu perante grande assis- 

(69) Tinha o Capitão José Gonçalves dos Santos, em 1875, 19 anos de 
idade. 

(70) Prof. Ademar Lima de Figiieiredo, Prefeito de Casa Branca (1845). 



tência palavras entremeadas de frases latinas, que versavam sô- 
bre a Caridade. 

Depois desta oração, distribuiu fartamente esmola aos pobres 
ali presentes. 

Segundo aquela senhora, muitos parentes cònservavam, como 
lembrança, moedas de ouro ofertadas pelo Tenente Urias. Em 
suma, sua última visita a Casa Branca constituiu, indistintamente, 
para o numeroso grupo de parentes, amigos e necessitados, um 
dos mais grados acontecimentos. 

Ia ser de fato, esta visita, uma despedida a saudosa Casa 
Branca, berço dos 8 filhos do primeiro matrimônio e onde tivera - 
início sua vida particular e pública. 

Mais seis anos, entregaria sua alma benfazeja ao Criador. 
Tombou cristãmente, como sempre vivera. 
Faleceu a 8 de setembro de 1881, já entrado na casa dos 90 

anos, a se completarem em 16 de maio de 1882. 
Seu inventário foi autuado em Itapetininga aos 31 de outu- 

bro de 1881 (71). 
Sobrevivera a três grandes sofrimentos, que não deixaram de 

abalar o ânimo forte do destemido lutador: os falecimentos de D. 
Maria Bárbara de Jesus, sua segunda esposa em 1877, e de seu 
segundo filho Antônio Albino de Sousa Nogueira; a trágica mor- 
te do seu filho Urias, único filho havido do segundo consórcio. 

Urias Emídio Nogueira de Barros Júnior pereceu afogado, 
acometido de mal súbito, ao fazer a travessia do rio Ouro Fino no 
antigo caminho para Juquiá, aonde fora em obediência a ordens . 
emanadas de seu velho pai, a fim de localizar certa paragem em 
que se dizia existir enterrada grande quantidade de ouro em p6 e 
cujo achado está ainda a desafiar a miragem dos sonhadores de 
ouro. 

Passaremos, em seguida, a desenvolver a árvore genealógica 
dos nove filhos do Tenente Urias. 

Árvore Genealógica dos filhos do Tenente Urias Emídio No- 
gueira de Barros, em aditamento a Genealogicr Paulistana, de Sil- 
va Leme, vol. 6 . O  Tít. Bicudos, pág. 401, retificada sua ordem cro- 
nológica. Filhos do seu primeiro casamento com Constança da 
Cunha, natural de Aiuruoca: 

(71) Informaçóes obtidas pelo distinto serventuário sr. Jair Toledo Veiga 
- Vide Anexo XXI. 



g 1.' - IRIA LEOPOLDINA NOGUEIRA DOS SANTOS 

5 2.0'- ANTONIO ALBINO DE SOUSA NOGUEIRA 

Ej 3.' - INÁCIA JESUíNA NOGUEIRA TERRA 
Ej 4." - MARIA TEODORA NOGUEIRA MACHADO 

Ej 5.O - CONSTANÇA NOGUEIRA DE OLIVEIRA 
€j 6." - JOSÉ GALVÃO NOGUEIRA 
5 7." - MAXIMINA UBALDINA NOGUEIRA TERRA 
5 8.O - TERESA AUGUSTA NOGUEIRA 
Filho do seu segundo casamento com Maria Bárbara de Jesus: 

9." - URIAS EMíDIO NOGUEIRA DE BARROS JÚNIOR 

10-1 Iria Leopoldina Nogueira dos Santos (n. 10-2, de Silva Le- 
me), nascida em Casa Branca em 18 19, casou-se em 1832 ou 
1833, com o Capitão José Gonçalves dos Santos, que veio a 
falecer a 14 de fevereiro de 1854. 
'D. Iria Leopoldina, senhora dotada de energia e bondade, 
constituiu, enquanto viveu, o centro de atração de tôda a fa- 
milia. Reunia em sua casa, dihriamente, ao crepúsculo, to- 
dos os filhos e netos, com os quais se entretinha em animada 
palestra e se distraia nos jogos de víspora, até a hora da ceia, 
quando, de costume, era servida uma saborosa sopa de fubá 
e palmito, chá, café, bolinhos de fubá mimoso, biscoitos de 
polvilho; e hma profusão de doces caseiros. 

Este sistema de reunião familiar, muito do gosto de tôda a fa- 
mília, continuou mesmo quando, por motivo de saúde, D. Iria Leo- 
poldina passou a residir com sua filha D. Maria Amélia Gonçal- 
ves dos Santos Queiroz, apelidada Tia Maricas, senhora prendadis- 
sima nos encargos do lar e que se esmerava em apresentar nas reu- 
niões os mais delicados e saborosos doces. 

D. Iria Leopoldina viveu cêrca de 75 anos, falecendo em 15 de 
junho de 1894, deixando memória abençoada pelos seus princípios 
religiosos e pela prática da caridade de que foi exemplo edificante. 

Seu inventário, arquivado no Cartório do 2." Oficio de Casa 
Branca (caixa n. 82-5, Ano 1894), foi autuado em 24 de julho de 
1894. Entre os bens, foram descritos: uma chácara com cêrca 
de 50 alqueires nos subúrbios de Casa Branca; uma casa nesta ci- 
dade à rua Tenente-Coronel Silos, esquina da Travessa Paulista; 
parte na fazenda do Turvo, Vila de S. Miguel Arcanjo, comarca 





giu o General Couto de Magalhães, presidente da Pro- 
víncia. Subdelegado de polícia do Distrito de São Mi- 
guel Arcanjo (1898). Eleito juiz de paz de São Mi- 
guel (1902). Presidente da Câmara de São Miguel Ar- 
canjo ( 1905- 1907). Casou-se com Constança Alves 
Machado, 11-4, filha de Maria Teodora, § 4.". 
Filhos : 

12-1 Antônio de Sousa Nogueira casou com Belisária 
dos Santos Terra, 1 1-4, filha de Maximina Ubal- 
dina, €j 7.0. Filhos: 
13- 1 Alfredo de Sousa Nogueira, agricultor em 

S. Miguel Arcanjo, casado com Maximina 
Alves Machado, 12-5, filha de Josefina dos 
Santos Terra, 11-5 do 7.O e de João Teo- 
dor0 Alves Machado, 11 -9 do 5 4.O. 
Filhos : 
14-1 João 
14-2 Fernando 

14-3 Casemiro 
14-4 Marinho 

14-5 Maria casou com José Gaivão de Me- 
deiros, 13-2, filho de José Vitorino de 
Medeiros, 12- 1 do 5 9.0. Sem geração. 

14-6 Josefina 

13- 2 Urias de souia Nogueira, agricultor em 
São Miguel Arcanjo, casado com Isoraide 
Alves Machado, 12-6, filha de Josefina dos 
Santos Terra, €j 7.", e João Teodoro Alves 
Machado, 1 1-9 do. €j 4.". 
Filhos : 
14-1 José Expedito 
14-2 Afonso 
14-3 Josefina 
14-4 Belisária 
14-5 Maria Conceição 

13- 3 Silvino de Sousa Nogueira, falecido. 

13- 4 Antônio de Sousa Nogueira, agricultor, ca- 



sado com Maria José, 13-2, neta de Maria 
Teodora, 5 4.O. Filhos: 

14- 1 Maria Aparecida 
14-2 Miguel 

14-3 Misael 
14-4 Benedito 

14-5 Noel 

14-6 Gabriel 

14-7 Alfredo 

13- 5 José Pedro de Sousa, agricultor, casado 
com Isabel Machado, 13-3, bisneta de Ma- 
ria Teodora, § 4.O. Filhos: 
14-1 Alcindo 

14-2 Alcides 

13- 6 Misael de Sousa Nogueira, casado com Ma- 
ria Rodrigues. 

13- 7 Constança de Sousa Nogueira, casada com 
Miguel Galvão, 12-2, filho de Francisco 
Galvão Nogueira, 11-4, €j 6.', onde tem 
geração. 

13- 8 Maria de Sousa Nogueira, casada com Za- 
carias Pinto. Filhos : 
14-1 Maria 
14-2 Mário 
14-3 Zacarias 
14-4 Teresa 

13- O Maxirnina de Sousa Nogueira, casada com 
José Batista Galvão, 12-3, filho de João 
Batista Galvão, 11 -1, 5 6.", onde tem ge- 
ração. 

13-10 Zulmira de Sousa Nogueira, casada com 
Anibal de Sousa Machado, 12-3, filho de 
Misael Clementino Machado Júnior, do § 
'4.", onde tem geração. 



13-1 1 Júlio de Sousa Nogueira casou com Fran- 
celina. Filhos : 
14-1 Maria das Neves 
14-2 Belisária 

13-12 Pedro de Sousa Nogueira casou com Adol- 
fina Alves Machado, 13-1 do § 4.O. Filho: 

12-2 José de Sousa Nogueira casou com Espídia Cer- 
condes. 
Filhos : 
13-1 Maria, casada com José de Toledo, 13-1, fi-  

lho de Carolina Maria de Sousa Nogueira, 
12-5, seguinte. 

13-2 José Geraldo 
13-3 Geralda 

12-3 Urias.de Sousa Nogueira Júnior, nascido a 9 de 
maio de 1884, em S. Miguel, onde se casou com 
Ana Isabel, filha de Tomás Dias de Morais e de 
Guilhermina de Morais, naturais de Iguape. 
Filhos : 
13-1 Maria da Paz, casada com Teófilo Moisés, 

natural de S. Miguel. 
Filha : 
14-1 Teresa, nascida a 3 de abril de 1934, 

em S. Miguel. 
13-2 Tomás de Sousa Nogueira, casado com Apa- 

recida, 13-2, filha de José Alves Machado, 
12-3 do 5 4.'. 
Filhos : 
14--1 Antônio 
14-2 Teresinha 

13-3 José Honório, casado cam Idalina, filha de 
Delfino Alves Machado. 

13-4 Gentil de Sousa 

12-4 Alexandrina de Sousa Nogueira casou com Ber- 



nardino de Arruda Campos 
Filhos : 
13-1 Teodoro, contador, diretor da Escola de Co- 

mércio de Monte Alto, casou com Juventina 
Oliveira Pena, irmã do prof. Júlio Pena, de- 
legado regional do Ensino. 
Filha : 
14- 1 Teresa 

13-2 Salvador casou com Guilhermina Ribeiro 

12-5 Carolina Maria de Sousa Nogueira casou com 
Francisco de Toledo. 
Filhos : 
13-1 Nestor Toledo, casado com Conceição de 

Lourdes Piedade, professora pública. 
Filhos : 
14-1 José 
14-2 Antônio 

13-2 José de Toledo casou com Maria, 13-1, f i -  
lha de José de Sousa Nogueira, 12-2, retro. 
Filhos : 
14-1 Antônio 
14-2 Inês 

13-3 Escobar de Toledo casou com Pedrina dos 
Santos. 
Filha : 
14-1 Maria Carolina 

13-4 Nicéa, falecida 

12-6 Maria de Sousa Nogueira casou com Francisco, 
1 1-3 do 5 9 . O .  Sem geração. 

12-7 Delminda de Sousa Nogueira casou com Francis- 
co Galvão Nogueira, 1 1-4 do 6.O, onde vem a 
geração. 

1 1-2 Ana Constança casou com Joaquim Monteiro de Car- 
valho. 
Filhos : 

12- 1 Domingos, casado. 



12- 2 Antônio, casado 

12- 3 Josefina casou com Brasilio Aires de Aguirre. 
Filhos : 
13-1 Paulino casou com Alzira, filha de Antônio 

de Arruda e Honorina de Morais Rosa. 
Filha : 
14-1 Jacira casou com Nabor Horta 

13-2 Conceição casou com Paulo Aires de Oli- 
veira. 

13-3 Paulo casou com Luisa. 

12- 4 João, casado 
12- 5 Joaquim 

12- 6 Salustiano, casado 
12- 7 Vitalina, casada 
12- 8 Carolina, casada 
12- 9 Ana, casada 
12-10 Maria, casada com Francisco Valente, residente 

em Itapetininga. 

1 1-3 Antônio Albino de Sousa Nogueira Júnior casou com 
Ana Carolina. 
Filhos : 

12-1 Antônio Augusto de Sousa Nogueira, casado com 
Isolina Galvão Nogueira, 1 1 - 1 1 do 5 6.". 
Filhos : 

13- 1 Augusta de Sousa Galvão, casada com João 
Paulino da Silva, filho de José Paulino da 
Silva e Maria Jacinta de Almeida. 
Filhas : 
14-1 Maria Aparecida, nascida a 1 1  de fe- 

vereiro de 1925. 

14-2 Maria Teresa, nascida a 31 de julho de 
1928. 

14-3 Odete, nascida a 10 de março de 1930. 
13-2 Júlio de Sousa Galvão casou com Altina de 

Almeida. 



14-2 Maria Aparecida 

12-2 ~a'nuária de Sousa Nogueira casou com Lauro de 
Arruda 'Campos, 12-1, filho de Carolina de Sou- 
sa Nogueira, 11 -7 dêste §, onde vem a geração. 

12-3 Adelaide de Sousa Nogueira casou com Antônio 
Arnóbio Carneiro. 
Filhos : 

13-1' Rut casou com Mariano de Sousa Carvalho, 

13-1, filho de Eduardo de Sousa Nogueira, 

12- 1, seguinte, com geração. 

13-2 Pedro casou com Mariana de Oliveira. 
Filho : 

14-1 Ermélio 

13-3 Getúlio casou com Vicentina . . . 

Filhos : 

14-2 Jonas 

12-4 Antônio Misael de Sousa Nogueira casou com An- 
tônia Alves Machado, 12-5, filha de Delfino Alves 
Machado, 1 1-5 do 5 4.O.. 
Filhos : 

13-1 Agenor, casado com Sebastiana, filha de Jo- 
sé Brasílio Ribeiro e Maria Nogueira de 
Barros. 

13-2 Calisa casou com Rui Barbosa Machado, f i -  
lho de Misael Machado. 

12-5 -Joaquim de Sousa Nogueira casou com Maria 
Cândida de Oliveira, 12-2, filha de João Alves de 

r - . Oliveira do 5 5." e Lucília de Arruda. 
Filhos : 

13- 1 José, falecido 



13-2 Maria Conceição 

13-3 Eli 

12-6 Urias de Sousa Nogueira, casado com Ana de 
Campos 
Filhos : 

13-1 Maria, casada com José Rocha. Com ge- 
ração. 

13-2 Luzia 

12-7 Carolina Maria casou com João Ribeiro. 

12-8 Maria de Sousa Nogueira, casada com Antanio 
Alves Machado, 12-2, filho de Nelson Alves Ma- 
chado do § 4.O, onde tem geração. 

j 

11-4 José de Sousa Nogueira, residente em igarapava. 

11-5 João Augusto de Sousa Nogueira casou primeiro com 
Maria das Dores, 11-9 do 5 6.O; segunda vez com Ma- 
ria Carolina Ramos. 
Filhos do primeiro casamento : 

12-1 Eduardo de Sousa Nogueira casou com Rosalina 
Mariano Fróes. 
Filhos: 

13-1 Mariano de Sousa Carvalho, casado com Rut, 
13-1, filha de Adelaide de Sousa Nogueira, 
12-3, retro. 
Filhos : 
14-1 Paulo 
14-2 Eunica 
14-3 Ulda 

13-2 Teófilo de Sousa Carvalho, diretor do Grupo 
Escolar de S. Roque, casado com Maria . . . 

13-3 José de Sousa Carvalho 

12-2 Jorge de Sousa Nogueira, casado com Maria Sil- 
vina Machado, 12-2 do €j 4.O. 
Filhos : 



13-1 Hermínia de Sousa Nogueira, casada com Jo- 
sé de Sousa Machado, filho de Misael Cle- 
mentino Machado do fi 4.O, onde vem a ge- 
ração. 

13-2 Zilda, casada com José Ramos 
13-3 Roque, casado com Iria Machado 
13-4 José Daniel 
13-5 Georgina 

12-3 Pedro de Sousa Nogueira, falecido solteiro. 

12-4 Pedrina de Sousa Nogueira, casada com Misael 
Clementino Machado Júnior, 11-10 do § 4.O, onde 
vem a geração. 

12-5 José de Sousa Nogueira casou com Maria Rolim 
de Moura. 

Do segundo casamento com Maria Ramos: 

12-6 João de Sousa, casado com Olívia Marques 
Filhas : 
13-1 Maria de Lourdes 
13-2 Maria Conceição 
13-3 Teresa 
13-4 Olívia 

12-7 Alarico de Sousa casou com Georgina Cirino. 

11-6 Maria Carolina, casada com Antônio Arantes de Noro- 
nha. Sem geração. 

11-7 Carolina de Sousa Nogueira, casada com Antônio de 
Arruda Campos. 
Filhos : 

12-1 Lauro de Arruda Campos casou com Januária de 
Sousa Nogueira, 12-2, filha de Antônio Albino de 
Sousa Nogueira Júnior, dêste 5. 
Filhas : 

13-1 Maria, casada com Cornélio Seloiné. 
Filho : 



14- 1 João 

13-2 Lázara 
13-3 Benedita 

12-2 Pedro, casado 
12-3 Adolfo, casado 

12-4 Fábio 
12-5 Júlio 

12-6 Maria 
12-7 Antônio, casado com Brasília de Almeida Melo. 

Filho : 
13-1 Antônio, casado com Maria Conceição Fo- 

gaça 
11-8 Iria de Sousa Nogueira casou com Delfino Alves Ma- 

chado, 1 1-8 do § 4.", onde vem a geração. 

10-3 Inicia Jesuína Nogueira Terra, nascida em Casa Branca, com 
8 anos de idade em 1829, casou com José Cassiano Terra, ir- 
mão do seu cunhado Miguel Terra, filhos de Manuel Francis- 
co Terra, natural de Lavras do Funil, Minas Gerais. 
Teve no inventário paterno em bens de rais: parte de Rs. 
681$401, no sítio "Moinho", avaliado em Rs. 8:300$000, e o 
sitio "Retiro", avaliado em Rs. 200$000. 
Filhos : 

11-1 Ana 

11-2 Urias 

1 1-3 Carolina 

1 1-4 Virginia 

1 1-5 Maria das Dores 

10-4 Maria Teodora Nogueira Machado, nascida no ano de 1822, 



em Casa Branca, onde casou, aos 3 de fevereiro de 1835, 
com Misael Clementino Machado, enteado do Tenente Urias, 
filho, pois, de sua segunda esposa D. Maria Bárbara de Je- 
sus com o Alferes João Emerenciano Alves Machado. 
Na partilha da herança de seu pai, coube a D. Maria Teo- 
dora o sítio "Ponte Alta", avaliado em Rs. 150$000 e par- 
te de Rs. 936$400 no sitio "Moinho", avaliado em Rs. . . . . 
8 : 300$000. 
Filhos : 

1 1 -  1 Carolina Sousa Nogueira, nascida a 19 de dezembro 
de 1887, casou com Felisberto Ramos. 
Filhos : 

12-1 Otávio Ramos casou com Alvina Teixeira 
Filhos : 

13-1 Otaviano Ramos casou com Juventina da 
Silveira. 

Filhos : 

14-1 Suzete Ramos 

14-2 Washington Luís Ramos 

14-3 Walkiria Aparecida Ramos 

13-2 Etelvina casou com Laurindo de Morais 
Rosa 

13-3 Floriza casou com Humberto Ugolini 
Filhos : 

14- 1 Maria 

14-2 Carlos 

14-3 Benedita 

14-4 Roque 

14-5 Teresinha 

14-6 Margarida 

14-7 Astrogilda 

14-8 Heloisa 

14-9 Mário 

13-4 Astrogilda casou coni o prof. Américo 
Ugolini. 
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Filhos : 

14- 1 Antônio 

14-2 Américo 

14-3 Leopoldo 

14-4 Maria Inês 

13-5 Otávio Ramos 

13-6 Roque -Ramos casou com Ester Carvalho. 
Com geração. 

13-7 Carolina casou com Ademar Ferreira de 
Carvalho. 
Filhos : 

14-1 Ari 

14-2 Ademar 

14-3 Maria do Carmo 

12-2 Osório Ramos 

12-3 Maria Carolina casou com João de Sousa 

11- 2 Nélson Alves Machado, nascido em 16 de janeiro de 
1843, casou com Maria, 11-7 do 5.". 
Filho : 

12-1 Misael Alves Machado, casado com Maria Ri- 
beiro 
Filhos : 
13- 1 Adolfina, casada com Pedro de Souza No- 

gueira, 13- 12 do § 2.". 

13- 2 Maria José, casada com Antônio de Sousa 
Nogueira, 13-4 do 2.O. Tem geração. 

13- 3 Isabel, casada com José Pedro de Sousa, 
13-5 do fi 2.", onde vem a geração. 

13- 4 Maria, casada com Joaquim Ferreira. 
13- 5 Maria, casada com Frederico Vieira. 
13- 6 Leontina, casada com Nicola Evangelista. 

13- 7 Natanael 
13- 8 Rui Barbosa, casado com Ana Machado, 

13-3, seguinte. 



Filhos : 

14-1 Miguel 

14-2 Maria José 

13- 9 Madalena, casada com José 

13-10 João, casado com Florisbela 

12-2 Antônio Alves Machado, casado com Maria Olím- 
pia de Sousa Nogueira, 12-8, filha de Antônio 
Albino de Sousa Nogueira, 11 -3 do 5 2.". 
Filhos : 

13- 1 Marcos Alves Machado, casado com Be- 
nedita Rolim. Filhos : 

14-1 José 

14-2 Antônio 

14-3 Maria 

14-4 Paulo 

14-5 Isaura 

14-6 Luísa 

13- 2 Paulo ~ l v e s  Machado, casado com Pru- 
denciana Ribeiro. 
Filho : 

14- 1 José 

13- 3 Ana Alves Machado, casada com Rui Bar- 
bosa, 13-8, filho de Misael Alves Macha- 
do, 12-1, retro. 
Filhos : 

14-1 Miguel 

14-2 Maria José 

12-3 Joaquim Teodoro Alves Machado casou com Ana 
Constança, 1 1-9 do § 5.'. 
Filhos : 

13- 1 Isabel, casada com Ceciliano Alves Ma- 
chado, 13-1, filho de José Gentil Alves 
Machado, 12-4, seguinte. 

13- 2 Mateus Santos Vieira 
\ 



13- 3 João Alves Vieira 

13- 4 Olímpio Alves de Oliveira 

13- 5 Joaquim Timóteo Machado 

13- 6 Vitalina, casada com Alípio Oliveira 

13- 7 Maria casou com Isaltino Ribeiro de Me- 
deiros 

13- 8 Constança 

12-4 José Gentil Alves Machado casou com Teolinda 
dos Santos Terra, 11 -6, filha de Maximina Ubal- 
dina, éj 7.?. 
Filho : 

13- 1 Ceciliano Alves Machado casou com Isa- 
bel, 13-1, retro. 

12-5 João Alves Machado casou com Gabriela Fer- 
reira. 

12-6 Ana Alves Machado casou com Valeriano Alves 
Seabra, residentes em I tapetininga. 

12-7 Possidônia Alves Machado casou com Joaquim 
Custódio de Oliveira, 12- 1, filho de João Alves 
de Oliveira, 11 - 1,  com geração no Ej 5.?. 

11-  3 Ana Isabel, nascida a 19 de novembro de 1844, casou 
com Antônio Albino de Sousa Nogueira Júnior, 11-3 
do 5 2,", onde vem a geração. 

11-  4 Constança Alves Machado, nascida a 26 de março 
de 1846, casou com Urias de Sousa Nogueira, 1 1 - 1 
do 8 2.O, onde consta a geração. 

< 

1 1 - 5 Maria do Carmo, nascida a 1 .o de agasto de 1849, 
casou primeiro com Joaquim Alves de Oliveira, e se- 
gunda vez com Valeriano Vieira Filho. 
Filhos do primeiro casamento : 

12-1 Joaquim Alves de Oliveira Filho casou com Vir- 
ginia de Sousa e Silva, 12-4 do § 7.?. 
Filho : 
13- 1 Benedito 



12-2 João, casou com Laura Machado 

11- 6 Iria Emidia, nascida a 2 de fevereiro de 1850, casou 
com seu cunhado Felisberto Ramos. 
Filhos : 

12-1 Alfredo Ramos casou com Constança, 12-3 do 
5 5.9 

12-2 Felisberto Ramos Filho, casou com Dolores Mu- 
nhoz. 

12-3 Jonas casou com Benedita Evangelista de Car- 
valho 
Filhos : 

13- 1 Mário José 

13- 2 Otávio 

13- 3 Carolina 

13- 4 Benedita 

13- 5 Felisberto 

13- 6 Filomena 
12-4 Misael casou cotn Teresa Ferreira. 

12-5 José casou com Emiliana Cercondes 
12-6 Maria Carolina Ramos casou com João Augusto 

de Sousa Nogueira, 1 1-5 do 5 2.' 

11- 7 Olímpia, nascida a 14 de setembro de 1852, casou 
com seu tio Urias Nogueira de Barros Júnior, 5 9.', 
onde consta a geração. 

11-  8 Delfino Alves Machado, nascido a 24 de dezembro 
de 1854, casou com Iria de Sousa Nogueira, 11-8 do 
5 2.9. 
Filhos : 
12-1 Petronilho Alves Machado casou com Verônica 

Ribeiro 
12-2 João Alves Machado casou com Amélia Ribeiro 
12-3 Pedro Alves Machado casou com Isaura Rita 

Ribeiro 
12-4 André Alves Machado 



12-5 jAntÔnia Alves Machado, casada com Antônio 
Misael de Sousa Nogueira, 12-4 do 5 2.') onde 
consta a geração. 

12-6 Antônia casou com Nelson Lona 

12-7 Maria Teodora casou com Miguel Alves Machado, 
12- 1, seguinte, com geração. 

12-8 Paulo casou com Isaura Alves Machado, 12-8, 
seguinte. 
Filhos : 

13- 1 José 

13- 2 João 

13- 3 Maria 

13- 4 Teresinha 

11- 9 João Teodoro Alves Machado, nascido aos 7 de ja- 
neiro de 1852, casado com Josefina dos Santos Terra, 
1 1-5 do 8 7.". 
Filhos : 

12-1 Miguel Alves Machado, casado com Maria Teo- 
dora, filha de Delfino Alves Machado, 11-5 
retro. 
Filhos : 

13- 1 Antenor Alves Machado 

13- 2 José Alves Machado 

13- 3 Miguel Alves Machado 

13- 4 Iria Alves Machado 

12-2 Maria Silvina Machado, casada com Jorge de 
Sousa Nogueira, 12-2, filho de João Augusto de 
Sousa Nogueira, 11  -5 do 5 2." onde vem a ge- 
ração. 

12-3 José Alves Machado, casado com Jovita de Sou- 
sa Machado, 12-2 seguinte, filha de Misael Cle- 
mentino Machado Júnior, 1 1-3. 
Filhos : 

13- I José Alves Machado 



13- 2 Aparecida casou com Tomás Sousa No- 
gueira, 13-2, filho de Urias de Sousa No- 
gueira, 12-3; com geração no § 2.' 

13- 3 Maria de Lourdes 

13- 4 Moisés 

13- 5 Isabel 

13- 6 Antônia 

12-4 Clementina Alves Machado; solteira. 

12-5 Maximina Alves Machado, casada com Alfredo 
de Sousa Nogueira, 13-1, filho de Antônio de 
Sousa Nogueira, 12- 1 ; com geração no 2.' 

12-6 Isoraide Alves Machado, casada com Urias de 
Sousa Nogueira, 13-2, filho de Antônio de Sou- 
sa Nogueira, 12-1 do § 2." onde vem a geração. 

12-7 Oscar Alves Machado, casado com Amélia Gal- 
vão, 12-9, filha de Francisco Galvão Nogueira, 
1 1-4 do 6.' 
Filhos : 

13- 1 Francisco 
13- 2 Angélica 

13- 3 Teresa 

13- 4 Eugênio 

13- 5 Antônio 

13- 6 Filomena 

13- 7 Carlos 

12-8 Isaura casou com Paulo Alves Machado, 12-8, 
retro, onde vem a geração. 

1 1 - 10 Misael Clementino Machado Júnior, nascido a 1 ."e 
novembro de 1858, casou com Pedrina de Sousa No- 
gueira, 12-4 do § 2." Filhos: 

12-1 José de Sousa Machado casou com Hermínia, 
13-1, filha de Jorge de Sousa Nogueira, 12-2 do 
tj 2.' e Maria Silvina, 12-2 do 4.0 
Filhos : 
13- 1 Estêvão 



13- 2 Estevinho 
13- 3 Aparecida 

12-2 Jovita de Sousa Machado casou com José Alves 
Machado, 12-3, filho de João Teodoro Alves Ma- 
chado, retro, onde vem a geração. 

1 12-3 Anibal de Sousa Machado casou com Zulmira, 
12-10, filha de Antônio de Sousa Nogueira, 12-1 
do tj 2." e Belisária Santos Terra, 11-4 do tj 7". 
Filhos : 
13- 1 Paulo 
13- 2 Aparício 
13- 3 Teresa 

1 1 - 1 1 Alberto Alves Machado, nascido a 15 de novembro 
de 1860, casou com Manuela Pires Correia. 
Filhos : 

12-1 Zulmira casou com Francisco Martins 

12-2 Alendino Alves Machado casou com Isaura Ro- 
lim de Moura 

12-3 Maria 

12-4 Misael 

12-5 Domingos, falecido 

12-6 João, falecido 

12-7 Laura casou com João Alves de Oliveira 

1 1 - 12 Maria José Alves Machado, nascida a 28 de setembro 
de 1862, casou com Alfredo Olegário dos Santos Ter- 
ra, 11 -1 do § 7." onde vem a geração. 

10-5 Constança Nogueira de Oliveira, nascida em 1823, casou 
com Valeriano Vieira de Oliveira. Tocou-lhe na herança 
paterna os seguintes bens de raiz: o sitio "Assunguí" na es- 
trada de Iguape, Rs. 2:000$000, e parte de Rs. 303$400, no 



sítio "Moinho", avaliado em Rs. 8:300$000 
Filhos : 

1 1 -  1 João Alves de Oliveira casou com Liicila de Arruda. 
Filhos : 

12-1 Joaquim Custódio de Oliveira casou com Possi- 
dônia, 12-7\ filha de Nelson Alves Machado, 
1 1-2 do €j 4.O 
Filho : 

13- 1 Moisés 

12-2 Maria Cândida de Oliveira casou com Joaquim . 

de Sousa Nogueira, 2-5 do €j 2." onde consta a 
geração. 

11- 2 Valeriano Alves de Oliveira casou com Francisca. 
Filhos : 

12- 1 Valeriano 

12-2 Urias 

12-3 Constança casou com Alfredo Ramos, 12-1 do 
5 4.". 

11- 3 Olimpio Alves de Oliveira, casado com Balbina Car- 
neiro. 
Filhos : 

12-1 Alípio Vieira Oliveira casou com Vitalina. 

12-2 João Olímpio de Oliveira, residente em Itapeti- 
ninga. 

12-3 Manuel Vieira de Oliveira, residente no Paraná 

12-4 Macário Vieira de Oliveira, residente em S. Paulo 

11- 4 Elias Alves de Oliveira, agricultor na fazenda Poço 
Fundo, município de São Miguel Arcanjo, casou com 
Maria Augusta Brisola, filha de Salvador Leme Bri- 
sola, figura saliente na Convenção Republicana de Itu, 
e de Francisca Penteado de Almeida. 
Filhos : 



12-1 Francisco Alves Brisola, nascido aos 19 de no- 
vembro de 1888 na fazenda Poço Fundo, S. Mi- 
guel Arcanjo, diretor do Grupo Escolar do Es- 
tado, casou-se com Otília Santana. 
Filhos : 
13- 1 Dulce Santana Brisola 
13- 2 Lígia Santana Brisola 
13- 3 Lúcia Santana Brisola 
13- 4 Maria Santana Brisola 
13- 5 Elias Santana Brisola 
13- 6 Marta Santana Brisola 

13- 7 Rut Santana Brisola 
13- 8 José Santana Brisola 

13- 9 Luci Santana Brisola 
13- 10 Francisco Santana Brisola 
13- 1 1 Sílvia Santana Brisola 

12-2 Píndaro Alves de Oliveira Brisola, casado com 
Cândida Landin, filha de João Landin e de Ernes- 
tina Landin. 
Filhos : 
13- 1 Maria Augusta 
13- 2 Ernestina 
13- 3 Hélio 
13- 4 Píndaro 
13- 5 Cândida 
13- 6 Aparecida 
13- 7 José 
13- 8 Teresinha 
13- 9 Joanita 
13-10 Geraldo 
13- 1 1 Lígia Maria 
13- 12 João Miguel 

12-3 Salvador Brisola Neto, nascido a 25 de fevereiro 
de 1884, em São Miguel Arcanjo e falecido aos 



21 de novembro de 1939, em Itapetininga, casou 
com Ormezinda Silveira, natural do Rio de Ja- 
neiro. 
Filhos : 

13- i Jorge Silveira Brisola, nascido em 27 de 
outubro de 1918 

13- 2 Roberto Silveira Brisola, nascido em 27 de 
março de 1920 

13- 3 Nilza Silveira Brisola, nascida em 1 de 
agôsto de 1921 

13- 4 Maria Silveira Brisola, nascida em 19 de 
março de 1925. 

13- 5 Armando Silveira Brisola, nascido em 9 
de agôsto de 1926 

13- 6 Teresa de Jesus Silveira Brisola, nascida 
em 27 de março de 1930, falecida. 

13- 7 Paulo Silveira Brisola, nascido em 31 de 
março de 1932. 

12-4 Otaviano Brisola Sobrinho, falecido, foi casado 
com Ana Faustina Rolini. 
Filhos: 
13- 1 Mariana, falecida. 
13- 2 Hugo, falecido 

13- 3 Lúcio, falecido 
13- 4 Cecília 

13- 5 Marília 
13- 6 Maria 
13- 7 Antônio, falecido 
13- 8 Ana Constança 
13- 9 Iolanda, falecida 

13- 10 Luísa, falecida 
13- 1 1 Aparecida 

12-5 João Alves Brisola 

12-6 José Carlos Brisola, casado com Virgínia de 
Lara, filha de Joaquim Alves Correia Lara. 



Filhos : 
13- 1 Renato 

13- 2 Nair 

13- 3 Jaci 

1 1 -  5 Ana 

1 1 - 6 Constança, solteira 

1 1 - 7 Maria casou com Nelson Alves Machado, 11 -2 do 5 
4.", onde consta a geração 

11- 8 Elisa, casada, sem geração 

11- 9 Ana Constança casou com Joaquim Teodoro Rlves 
Machado, 12-3 do €j 4"., onde vem a geração. 

1 1 - 10 Aureliano Alves de Oliveira, casado com Eulália Bri- 
sola, filha de Salvador Leme Brisola, figura da "Con- 
venção Republicana de Itu". 
Filhos : 

12-1 Francisca de Oliveira Dias, nascida aos 28 de 
maio de 1882, casada com Horácio Dias Batista. 
Filhos : 
13- 1 Dinorá Dias César, nascida a 1 de dezem- 

bro de 1900, normalista, casou com Flávio 
César. Sem geração. 

13- 2 Pedro Horacio Dias, nascido em 15 de 
maio de 1902, casado com Maria Concei- 
ção Almeida e Sousa. - 
Filhos : 
14- 1 Clays 
14-2 Clélia 
14-3 Cleómenes 

13- 3 Benedito Dias Batista, nascido aos 4 de 
setembro de 1903, casou com Marina Sil- 
veira Mota. 
Filhos : 



* 

14-1 Neide 

14-2 Celso 

13- 4 Renato Dias Batista, nascido em 15 de 
janeiro de 1905, casou com Marina Bueno 
Paiva. 

Tem : 

14- 1 Areádina 

13- 5 Horácio Dias Batista Filho, nascido a 15 
de maio de 1906, casou com Benedita 
Conceição. Sem geração. 

13- 6 M'aria Dias, nascida a 1 de março de 
1908, normalista, casou com Honorato 
Ugolini. 
Filhos : 

14- 1 Clóvis 

14-2 Zélia 

14-3 Selma 

13- 7 Vitalina Dias Batista, nascida a 20 de 
agosto de 1909, solteira. 

13- 8 Paulo Dias Batista, nascido a 11 de agôs- 
to de 1910, dentista, solteiro. 

13- 9 Cláudio Dias Batista, nascido a 2 de mar- 
ço de 1912, casou com Araní Silva Lobo 
Dias Batista. 
Filha: 

14-1 Jandira 

13-10 César Dias Batista, nascidq a 26 de junho 
de 1913, solteiro. 

13-1 1 Olga Dias Batista Machado, nascida a 
3 de setembro de 1914, normalista, casol; 
com Henrique Augusto Machado. 
Filho : 

14-1 Renato 

13-12 Carmen Dias Batista, nascida a 30 de 
abril de 1917, solteira, 



13-13 Cícero Dias Batista, nascido em 21 de 
julho de 1919, solteiro. 

12-2 Salvador Alves de Oliveira Brisola, nascido em 
São Miguel Arcanjo a 31 de julho de 1886, Se- 
cretário da Câmara Municipal de Itapetininga, 

casou com Jeni de Sousa Brisola. 
Filhos : 

13- 1 Maria de Lourdes Brisola, nascida a 15 
de maio de 1913, normalista, solteira. 

13- 2 Vinicius Brisola, nascido a 27 de abril 
de 1915, solteiro. 

13- 3 Maria Eulália Brisola, nascida a 1 de ou- 
tubro de 19 16, normalista, solteira. 

13- 4 José Eduardo Brisola, nascido a 16 de abril 
de 1918, solteiro 

13- 5 Maria Cecilia Rrisola, nascida a 5 de 
junho de 1923, solteira. 

12-3 Miguel Brisola de Oliveira, nascido a .  15 de de- 
zembro de 1893, Prefeito em Presidente Pruden- 
te, casou com Amália Marcondes de Oliveira. 
Filhos : 

13- 1 Luís Roberto, nascido a 20 de setembro 
de 1928. 

13- 2 Fernando, nascido a 22 de setembro de 
1930. 

13- 3 Lauro, nascido a 25 de setembro de 1932. 

13- 4 Rui, nascido a 5 de março de 1936, fa- 
lecido. 

13- 5 Rubens, nascido a 16 de dezembro de 
1936. 

13- 6 Renato, nascido a 23 de dezembro de 
1939 

12-4 Alzira de Oliveira Brisola, viúva de Oscar Pa- 
vão. Filhos: 

13- 1 Vera 

13- 2 Maria Oscarlina, professora pública, sol- 
teira. 



12-5 Lauro Alves de Oliveira Brisola, falecido. 

12-6 Maria dos Santos Brisola Fortes, nascida a I 
de dezembro de 1894, casou com José Fortes. 
Filhos : 

13- 1 Gilberto 

13- 2 Hélio 

13- 3 Maria José 

13- 4 Ivete 

13- 5 Lígia 

13- 6 Zulma 
13- 7 Norma 

13- 8 Jurema 

12-7 José Brisola de Oliveira, nascido a 31 de março 
de 1899, casou com Olivia Esteves de Oliveira, 
Filhos : 

13- 1 João Batista, nascido aos 24 de junho de 
1922. 

13- 2 Maria Lúcia, nascida aos 22 de outubro 
de 1923. 

13- 3 Iza, nascida aos 13 de outubro de 1925. 
13- 4 Teresa, nascida aos 4 de dezembro de 

1927 

13- 5 Ancila, nascida aos 7 de agôsto de 1929 
13- 6 Neuza, nascida aos 27 de setembro de 
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13- 7 ,  Enoé, nascido aos 27 de agosto de 1933 

13- 8 Afrânio, nascido aos 14 de julho de 1935 
13- 9 Cláudia, nascida aos 6 de agôsto de 1940. 

10-6 José Galvão Nogueira, nascido em Casa Branca, 1824, foi 
inventariante dos bens deixados por seu pai Tenente Urias. 
Seu sobrenome Galvão, transmitido a seus descendentes, re- 
corda perenemente a devoção de seu pai ao santo e benemérito 



varão Frei Antônio de Santana Galvão, que tem seu nome l i -  
gado a fundação do Recolhimento da Luz, e por cuja inter- 
cessão se têm operado até nossos dias muitos fatos extraor- 
dinários tidos na conta de miraculosos. 
Coube-lhe, na partilha do inventário paterno, os bens de 
raiz seguintes: uma parte de Rs. 1 : 137$401 no sítio "Moi- 
nho", avaliado em Rs. 8:300$000, e 20 alqueires no "Ribei- 
rãozinho", avaliado em Rs. 100$000. Foi casado com D. 
Inácia Cândida Vilela Gonçalves dos Santos, natural de Mogi- 
Mirim. 
Filhos : 

1 1 -  1 João Batista Galvão casou com Elisa Arantes de No- 
ronha, filha de Domiciano Joaquim Arantes de Noro- 
nha e Mariana Dulcina, naturais de Minas. 
Filhos : 

12-1 António Arantes Galvão, casado com Maria C é -  
sar de Noronha. 
Filhos : 

13- 1 Eulina Galvão, casada com Nestor Foga- 
ça, prefeito de S. Miguel Arcanjo em i940, 
filho de José Fogaça e Genira Bitencourt 
Filhos : 

14-1 ~ ú c i a  
14-2 Reinaldo 
14-3 Maria Aparecida 
14-4 Maria Georgina 

13- 2 Oraci Galvão 

13- 3 Maria Arantes Galváo, casada com Her- 
mógenes dos Santos Terra, 13-4, filho de 
Miguel dos Santos Terra, 12-1, e Ovaliria 
Morais Rosa; com geração no 5 7.' 

13- 4 Juraci Galvão, casado com Iracemz Fo- 
gaça. 
Filhas : 
14-1 Maria Luísa 

14-2 Carmen 



13- 5 Estela Galvão 

13- 6 Zenit Galvão casou com José de Morais 
Terra, 13-5, filho de Miguel dos Santos 
Terra, 12-1 do Ej 7.Q 

13- 7 Elisa Galvão 

12-2 Clodomiro Arantes Galvão, casado com Joana 
Arnóbio. 
Filhos : 

13- 1 Cacilda, nascida a 7 d e  novembro de 
1902 e falecida a 21 de setembro de 1935, 
casou com Alcindo Nogueira Noronha, 
agricultor. 
Filhos : 
14- 1 José Nogueira, nascido em 16 de fe- 

vereiro de 1925. 

14-2 Teresa Maria, nascida aos 20 de 
dezembro de 1927 

13-3 Álvaro Nogueira, nascido em 10 de 
março de 1928. 

14-4 Admir, nascido em 7 de outubro de 
1929 

14-5 Antônio, nascido em 28 de dezembro 
de 1931 

14-6 Osiris, nascido em 14 de setembro 
de 1932. 

14-7 Maria Elisa, nascida em 30 de maio 
de 1934 

13- 2 Ida Arantes Galvão. casada com Cesa- 
rio Coelho da Silva. 
Filhos : 

14- 1 José 

14-2 Miguel 
14-3 Aparecida 

13- 3 Vital Arantes Galvão casou com Florisa 
Palhares. 



Fillio : 

14-1 Vital 

13- 4 Conceição casou com Álvaro Pinto 

13- 5 Acacio 

13- 6 Maria 

12-3 José Batista Galvão, casado com? Maximina, 13-9, 
filha de Antônio de Sousa Nogueira, 12-1 do 5 2.v 

Filhos : 

13- 1 Francisco 

13- 2 Aparecida 

13- 3 José 

13- 4 Virgilio 

13- 5 Amélia 

13- 6 Alcides 

12-4 Zenon Arantes Galvão, casado com Alice, 13-3, 
neta de Hermógenes dos Santos Terra, 11-7, 
5 7.* 
Filhos : 

13- 1 Antônio 

13- 2 Araci 

12-5 Ernesta Arantes Galvão, casada com Francisco 
Terra, 12-3, do 8 7.' 
Filhos : 

13- 1 Inês 

13- 2 Risoleta 

13- 3 Acácio 

13- 4 Alcindo 

13- 5 José, casado 

13- 6 Nélio 

13- 7 Maria casou com Dorival 



13- 8 Maria Aparecida 

13- 9 Miguel 

12-6 Alcides Arantes Galvão, casado com Maria 
César. 

Filhos : 

13- 1 Teresa 

13- 2 Maria Aparecida 

12-7 Lindolfo Arantes Galvão, solteiro 

12-8 Pedro Arantes Galvão casou com Zenit Pierone 

Filhos : 

13- 1 Elisa 

13- 2 Lázaro 

12-9 Maria casou com 8ntÔnio César de Noronha. 

Fillios : 

13- 1 José 

13- 2 Artur Galváo Noronha casou coni Maxi- 
mina Vieira Murat. 
Filho : 

14-1 Antônio 

13- 3 ,Dorival Galvão Noronha casou com Ma- 
ria Ricudo. 
Filhos : 

14-1 Otávio 
14-2 Valdemar 

13- 4 Acácio Galvão Noronha casou com Maria 
Elisa Galvão, filha de João Batista Júnior 
Filho : 

14-1 Carlos 

13- 5 César 

13- 6 Alcides 

13- 7 Dimas 



13- 8 João 

13- 9 Miguel 

13-10 Maria Luzia 

13- 1 1 Elisa 

13- 12 Hermínia 

12-10 Julia casou com Rodrigo Silva 

Filhos : 

13- 1 Benedita 

13- 2 Irene 

13- 3 Norí 

13- 4 José 

13- 5 Durval 

12-1 1 João Arantes Galvão casou com Ana de Campos. 
Filhos : 

13- 1 Álvaro Galvão 

13- 2 Nelson Galvão 

13- 3' Dimas Galvão 

13- 4 Alice Galvão 

13- 5 Maria Aparecida 

13- 6 Pedro Galvão 

13- 7 Carlos Galvão 

13- 8 Maria casou com Cássio César Nogueira 

13- 9 Francisco Galvão 

13- 10 Miguel Galvão 

13- 1 1 Bráulio Galvão 

12-12 Leonlino Galvão Nogueira casou com Arnélia Fo- 
gaça 
Filhos : 

13- 1 Miguel Galvão Nogueira 
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13- 2 Manuel G'alvão Nogueira 

13- 3 Antônio Galvão Nogueira 

13- 4 Francisco Galvão Nogueira 

13- 5 Florisca Galvão Nogueira 

13- 6 Zilda casou com Etelvino Vieira 
Filhos : 
14- 1 Antônio Galvão Vieira 
14-2 Maria Aparecida Galvão Vieira 

13- 7 José Galvão Nogueira 

13- 8 João GalvFio Nogueira 

13- 9 Maria casou com José Guimarães 
Filho : 
14-1 Antônio Carlos 

13- 10 Rosália, falecida 

13- 1 1 Lázara Galvão Nogueira 

13- 12 Ligia, falecida 

1 1 -  2 Joaquim Brás Nogueira casou com Àna Leopoldina da 
Silva 
Filhos : 

12-1 Elisa Silva Nogueira casou com Eduardo Silva. 
Filhos : 

13- 1 Emilia 

13- 2 Malvina, casada com Francisco . . . 
13- 3 Maria 

13- 5 Sebastiana casou com Abel de Carvalho 
Filhos : 

14-1 Ester 

14-2 Rubens 

14-3 Arnaldo 
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14-4 Ismênia 

14-5 Maria de Lourdes, casada com Fran- 
cisco Miranda 

14-6 Osvaldo 

14-7 Sebastião 

14-8 Manuel 

13- 6 Otaviano 

13- 7 Abel 

13- 8 Edalina, casada com Júlio Vital 

13- 9 Mário 

13- 10 Joaquim Nogueira Silva, casado com Ma- 
ria Rehe 

12-2 Artur Nogueira Silva 

12-3 Francisco Nogueira Silva, casado com Eufrosina 
Nogueira da Silva. 
Filhos : 

13- 1 Adilia, casada com Pedro Monteiro de Go- 
doi, cirurgião-dentista, residente em Ma- 
rilia. 

13- 2 Wilson 

13- 3 Randolfo Nogueira Silva, casado com As- 
trogotina Oliveira. 
Filhos : 

14-1 Plínio 
14-2 Francisco 

13- 4 Alzira 

13- 5 Florípedes Nogueira da Silva, casada com 
Mário Brandão. 
Filhos : 
14-1 Mécia 

14-2 Conceição 
14-3 Carlos 



13- 6 Ulisses Nogueira Silva 

13- 7 Sebastião Nogueira da Silva, casado com 
Araci de Castro. 
Filhos : 

14- 1 Conceição 

14-2 Aparecida 
14-3 Milhone 

14-4 Teresa 

14-5 Davi 

13- 8 Maria, falecida. 

13- 9 Oliveira, falecido 

12-4 Coronel José Silva Nogueira, nasceu a 24 de 
juiího de 1872, no município de Sarapuí, comar.. 
ca de Itapetininga, Estado de São Paulo. Em 
1884 mudou-se com seus pais para Ribeirão 
Prêto, onde frequentou escola primária. Em 1889, 
iniciou, com seu pai, nas terras de Joaquim da 
Cunha Bueno, a derrubada de matas para a 
formação de uma fazenda de cem mil pés de 
café, trabalho concluído em 1893. 
Assistiu, nessa época, a chegada do primeiro 
trem em Ribeirão Prêto, cidade então nascente. 
Nesse município fundou a Fazenda Retiro, com 
café, pastos e outras benfeitorias. 
Enl Santa Rita do Paraíso, para onde se trans- 
ferira em 1895, em terras virgens que desbravou 
e denominou Fazenda Brejinho, plantou café e 
cana, fabricando açúcar e excelente pinga. Em 
1908 vendeu esta propriedade, sendo o café ao 
preço de mil réis por pé formado. 
Em seguida, comprou terras na beira do Rio 
Grande a 50$000 por alqueire, em mata virgem. 
Nesse mesmo ano, foi eleito vereador municipal 
de Igarapava, tendo sido reeleito três vêzes, ser- 
vindo o município nove anos. Em 1922, foi pela 
quarta vez eleito vereador e reeleito para 
presidente do Diretório do P.R.P. Em 1927, mu- 
dou-se para o s  sertões da Alta Paulista, em Alto 
Cafezal, aonde finalmente transferiu sua nova 



morada, comprando terras em matas virgens em 
1928. Nestas, plantou 470 mil pés de café, for- 
mando a Fazenda Bonfim. Nesse município abriu 

(1 Patrimônio de Vila Barbosa, hoje Marília. 
Vereador eleito A primeira Câmara de Marília 
(Lei n. 2.320, de 24-12-1928), instalada a 4 de 
abril de 1929, tendo trabalhado para seu engran- 
decimento, abrindo fazendas, entre elas, Santa 
Teresinha, Santa Hilda, Miramonte, Sempre Ver- 
de, Primavera e Limeira, sendo as três primeiras 
com café e as três últimas com cereais, algodão 
e grande criação de gado vacum e suíno. A 10 
de agosto de 1941, embrenhou-se nas terras de 
Iguape, pertencentes a seu bisavô Tenente Urias, 
derrubando matas e abrindo estradas a fim de 
dar inicio a diferentes culturas. 
Nas fazendas Sempre Verde, Primavera e Li- 
meira, plantou e formou, de 1940 a 1941, uma 
área de 750 alqueires de algodoais, colhendo cem 
mil arrôbas de algodão. Faleceu em Marilia aos 
19 de novembro de 1941. 
Foi casado com sua tia Francisca Galvão No- 
gueira, 1 1-8 dêste § 
Filhos : 

13- 1 Teódoto da Silva Nogueira, ex-prefeito 
de Marilia, onde faleceu em 1943, foi ca- 
sado com Araci Lima Guimarães. 
Filhos : 
14- 1 Maria Antonieta 
14-2 Antônio José 
14-3 José Maria, falecido 

13- 2 Maria Marócas Nogueira, casada com 
Aguinaldo Pena. 

13- 3 José da Silva Nogueira Júnior casou com 
Ilda Almeida. 
Filhos : 
14- 1 José Roberto 
14-2 Maurilo Antônio 

12-5 Inácia Nogueira Galvão casou com Inácio Bor- 



ba, perito contador e comerciante residente em 
Uberaba. 
Filhos : 

13- 1 Itajai Nogueira Borba, nascido a 4 de 
maio de 1916, perito contador, casado com 
Ilda Loiola Borba, nascida a 15 de agôs- 
to de 192 1 

13- 2 Irajara Nogueira Borba, nascido a 2 1 de 
dezembro de 19 17, bancário, casado com 
Sílvia de Andrade Borba, nascida a 
15 de novembro de 1918. 

13-.3 Idagmar ~ o ~ u e h a  Borba, nascido a 
1 1  de junho de 1925, estudante 

13- 4 Iná Nogueira Borba, nascida a 19 de 
julho de 1927, estudante. 

13- 5 Inalba Nogueira Borba, nascida a 11 de 
junho de 1928, estudante. 

12-6 Paulino Nogueira Silva, solteiro. 

12-7 Lindolfo Nogueira Silva casou com Clodomira 
Marques, falecido. 
Filhos : 

13- 1 Lindolfo Nogueira Silva casou com Joa- 
quina Caclana. 

Filhos : 
14-1 Geralda 
14-2 Geraldo 
14-3 Maria Inês 
14-4 Paulo 
14-5 Sebastião 

13- 2 Sebastiana casou com César Almeida 
Filhos : 
14-1 Hélio 
14-2 Heraldo 
14-3 Luis Antônio 

14-4 Maria Helena 



14-5 Fernando Augusto 

14-6 Mailda 
14-7 Célia 
14-8 Sebastião 

12-8 João Batista Nogueira casou com Sebastiana ... 
Filhos : 

13- 1 Sebastião 

13- 2 Sebastiana 

13- 3 Odete casou com Mário Nogueira 
Filhos : 
14-1 Maria Helena 
14-2 Mailda 
14-3 Elisa 

13- 4 Lourdes casou com Claudino Oliveira 

13- 5 Maria casou com Gonçalo Lopes 

12- 9 Emilio Nogueira da Silva casou com Ida Biguete 
Filhos : 

13- 1 Azôr 

13- 2 Luís 

13- 3 Francisco 

12-10 Leontina Nogueira da Silva 

12-11 Maria, falecida, casou com Antônio Jordão. 
Filhos : 

13- 1 Antônio, gerente do Banco do Comércio 
de São Paulo, em Pompeia, casou com Er- 
nestina . . . 

13- 2 Osvaldo, solteiro, comerciante, residente 
em Sorocaba. 

13- 3 Inácia Nogueira Jordão 

1'3- 4 Nair Nogueira Jordão 

13- 5 Noêmia Nogueira Jordão 
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13- 6 Iracema Nogueira Jordão 

13- 7 Ariovaldo Nogueira Jordão 

13- 8 Olavo Nogueira Jordão 

13- 9 Reinaldo Nogueira Jordão 

11- 3 Pedro Galvão Nogueira casou com Etelvina Monteiro 
de Carvalho. 
Filhos : 

12-1 José Galvão, dentista, casado com Celisa de Ar- 
ruda, professora pública, residente em Sorocaba. 
Filhos : 

13- 1 José 

13- 2 Maria 

13- 3 Moema 

13- 4 Heloa 

12-2 Risoleta Galvão casou em primeiras núpcias corn 
José Filinto de Almeida; segunda vez com Joa- 
quim Pires. 
Filha do primeiro casamento : 

13- 1 Benedita 

12-3 Diná Galvão, casada com Sílvio Curi 
Filhos : 

13- 1 Pedro 

13- 2 Orlando 

13- 3 Sílvio 

12-4 Ari Monteiro Galvão, professor normalista, nas- 
cido em 8 de agosto de 1902, casado com Maria 
Antônia, 13-2, filha de João Terra, 12-2 do 5 7.' 
Filhos : 

13- 1 Irene, nascida a 7 de novembro de 1929. 

13- 2 José, nascido a 19 de 'dezembro de 1931. 

13- 3 Dora, nascida a 22 de março de 1933. 



13- 4 Vanda, nascida a 12 de março de 1937 

12-5 Maria 

1 1 -  4 Francisco Galvão Nogueira casou com Delminda de 
Sousa Nogueira, 12-7, filha de Urias Sousa Nogueira. 
11-1, do f3 2.' 
Filhos : 

12-1 Maria José casou com Júlio de Arruda Campos 

12-2 Miguel Galvão, casado com Constança, 12-7, 
filha de Belisária dos Santos Terra Nogueira, 
11-4 do f3 7.' 
Filhos : 

13- 1 Ângelo 

13- 2 Antonieta 

13- 3 Francisco 

12-3 Dativa Galvão, casada com João Caricatti. Sem 
geração. 

12-4 Francisca Augusta Galvão, casada com José Vi- 
torino Medeiros, 12-1 do tj 9.", filho de Salvador 
Medeiros, natural de Angatuba e Maria Olímpia 
Nogueira, 1 1 - 1  do 5 9.", onde consta a geração. 

12- 5 Laudelino Galvão, solteiro. 

12- 6 João Galvão 

12- 7 José, falecido 

12- 8 Domingos, falecido 

12- 9 Amélia Galvão, casada com Oscar Alves Macha- 
do, 12-7, filho de João Teodoro Alves Machado, 
1 1  -2 do f3 4." onde vem a geração. 

12-10 Francisca Augusta casou com José Vitorino de 
Medeiros. 
Filhos : 

13- 1 Domingos Santos Medeiros 
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13- 2 Elisa casou com Elias . . . 

13- 3 Circe casou com Roque Domingues 

13- 4 José casou com Maria de Sousa 

11 - 5 Tomas Galvão Nogueira. casado com Aurora César de 
, Noronha, filha de César Gama Noronha. 

Filhos : 

12- 1 Georgina casou com Alfredo João 

12- 2 Maria, casada com Amador Pereira 
Filhos : 

13- 1 Marta 

13- 2 Teresa 

13- 3 Lazaro 

13- 4 Antônio Carlos 

13- 5 Iolanda 

12- 3 Emílio Galvão, casado com Nair de Lara, pro- 
fessora pública. 
Filhos : 

13- Í Teresa 

13- 2 Lenira 

13- 3 Berenice 

13- 4 Paulo 

12- 4 Maria Flávia 

12- 5 Miguel 

1 1 -  6 Rita Galvão Nogueira, falecida 

11- 7 Emilia Galvãa Nogueira, casada com Teadoto de 
Almeida Melo, residentes em Tatuí. 
Filhos : 

12- 1 Emilio casou com Palmira . . . 
Filhos : 



13- 1 Maria Teresa casou com Luis Morais 

13- 2 Maria José 

13- 3 Francisca casou com Pedro, Morais 

13- 4 Maria Emília 

13- 5 José Celso 

13- 6 Maria de Lourdes 

13- 7 Maria Aparecida 

13- 8 Geraldo 

13- 9 Maria Helena 

13-10 Maria Stela 

13- 1 1 Paulo 

12- 2 Públio, farmacêutico em Angatuba, casado. 
Filhos : 

13- 1 Maria casou com Alonso Basile. 

13- 2 Eulália 

13- 3 Manuel 

13- 4 Alberto 

13- 5 Ciro 

12- 3 .Zenon, casado com Geraldina . . . 
Filha: 

13- 1 Maria de Lourdes 

12- 4 Júlia 

12- 5 Maróca, casada com Antônio Minhoto 

12- 6 Dalila casou com o professor Joaquim Teixeira 
da Silva. 

12- 7 Pedro casou com Marcilia . . . 
12- 8 Alberto, falecido 

12- 9 Maria da Conceição, casada com Antônio Luciano 
de Campos. 



Filhos : 

13- 1 Antônio 

13- 2 José 

13- 3 Luís 

12- 10 Aurino, casado com Odila . . . 
Filhos : 

13- 1 Gilberto 

13- 2 Felizarda 

11 - 8 Francisca Galvão Nogueira, casada com seu sobrinho, 
Coronel José da Silva Nogueira (Zéca Brás), 12-4 do 

6." onde consta a geração 

1 1  - 9 Maria das Dores casou com João Augusto de Sousa 
Nogueira, 11-5 do 5 2.", onde vem a geração. 

11-10 Isolina Galvão, casada com Antônio Augusto de Sousa 
Nogueira, 12-1 do 5 2." onde vem a geração. 

1 1 - 1  1 Ana Galvão Nogueira, solteira, falecida. 

10-7 Maximina Ubaldina Nogueira, nascida em Casa Branca, con- 
tando 4 anos de idade em 1829, casou com Miguel dos San- 
tos Terra, filho de Manuel Francisco Terra e de Josefa Ma- 
ria dos Santos; neto paterno de Manuel Lopes Terra e de 
Vitória Francisca Correia, irmã de Domingos Faustino Cor- 
reia; bisneto paterno de Miguel Lopes Terra e de Ana Silveira 
Pereira do Lago. Faleceu d. Maximina Ubaldina em 1908, 
em São Miguel Arcanjo, tendo em terras: uma parte de Rs. 
500$000 no sítio "Ribeirão Fundo", avaliado em Rs. . . . . . . 
1 1  :000$000, e parte de Rs. 931$000 no sitio "Moinho", 
avaliado em Rs. 8:300$000. 

Filhos 

1 1 -  1 Alfredo Olegário dos Santos Terra, agricultor em 



Itapetininga, primeiro presidente da primeira Câmara 
de São Miguel Arcanja, instdada em setembro de 
1889, onde também foi vereador, juiz de paz e sub- 
delegado de policia. Falecido naquela cidade em 
1932, foi casado em primeiras núpcias com sua prima 
Maria José Alves Machado, 1 1 - 1 1, retro; em segundas 
núpcias com Adolfina de Sousa e Silva, 12-3, filha de 
Gregório de'Sousa e Silva e Virginia dos Santos Terra, 
1 1-8, dêste 5. 
Filhos do primeiro casamento : 

12- 1 Euclides dos Santos Terra faleceu solteiro. 

12- 2 Miguel Pedro dos Santos Terra, comerciante em 
Itapetininga, casado com Eulália, filha de Odo- 
rico Rodrigues de Arruda e Altina de Morais. 
Filhos : 

13- 1 Maria José, professora pública. 

13- 2 Olegário de Morais Terra 

13- 3 Zélia, casada com Jair Barth. 
Filho : 

14-1 Nelson 

13- 4 Moacir 

13- 5 Hélio 

13- 6 Céiio 

13- 7 Eunice 

13- 8 Lourdes 

13- 9 Rui 

13- 10 Carlos Eduardo 

12- 3 Arlindo dos Santos Terra, agricultor em Itape- 
tininga, casado com Orcalina de Morais, filha de 
Cristiano de hilorais Rosa e de Leonina de Arruda. 
Filhos : 

13- 2 Alfredo 



13- 3 Geni 

13- 4 Ciro ) 
) gêmeos 

13- 5 Cira ) 

13- 6 Valter 

13- 7 Edit 

12- 4 Rodrigo dos Santos Terra, agricultor em Itape- 
tininga, casado com Hermínia de Morais, cunha- 
da de 12-2, retro. 
Filhas : 

13- 1 Maria Aparecida 

13- 2 Matilde 

13- 3 Vladimira 

12- 5 Adelina dos Santos Terra, faleceu solteira. 

12- 6 Maria Amélia dos Santos Terra casou com Ataliba 
Júlio de Oliveira, filho de Vicente de Oliveira 
e de Deolinda Vitorina dos Santos. 
Filhos : 

13- 1 Maria José 

13- 2 Noêmia, casada com Francisco Pereira de 
Morais. 
Filhos : 

14-1 Ataliba 
14-2 Olavo Egídio 

13- 3 Deolinda Amélia 

13- 4 Ester 

13- 5 Alzira, casada com Benedito Alves de Gli- 
veira. 
Filhos : 

14- 1 Teresinha 

14-2 Virgínia 

13- 6 José 



13- 7 Vicente 

13- 8 Beatriz 

13- 9 Manuel Joaquini 

- 13-10 Alfredo 

Do segundo casamento com Adolfina de 
Sousa : 

12- 7 Alcindo dos Santos Terra, funcionário público, 
casado com Maria José Terra, 12-8, filha de 
Juvenal dos Santos Terra, 11 -3 dêste 5 e Roberta 
Monteiro. 
Filhos : 

13- 1 Antônio Alberto 

13- 2 Alfredo Olegário 

13- 3 ~ r n a l d o  Ari 

12- 8 Maria José, falecida, foi casada com Otávio de 
Melo Franco. 

12- 9 Antonina 

, 12-10 Alfredo. falecido. 

12- 1 1 Alceu, falecido 

12- 12 Adail 

12- 13 Lourdes 

12-14 Ida 

12-15 Diva 

12- 16 Teresinha 

12- 17 Maria Aparecida 

12-18 Lídia 

12-19 Teresinha 

11- 2 Cornélio dos Santos Terra, agricultor em São Migiiel 



Arcanjo, falecido em 1937, foi casado com Pedrina An- 
gelina de Oliveira Fróes. 
Filhos: 

12- 1 José Terra, agricultor em São Miguel Arcanjo, 
nascido a 24 de fevereiro de 1886 e falecido aos 
3 de setembro de 1932, casou com Alice No- 
gueira, nascida em 8 de junho de 1900 
Filhos: 

13- 1 Isabel, nascida a 14 de abril de 1914 

13- 2 Miguel, nascido a 5 de agosto de 1915 

13- 3 Domingos, nascido a 29 de julho de 1917, 
comerciário. 

13- 4 Maria Madalena, nascida a 22 de julho 
de 1920. 

12- 2 João Terra, nascido a 6 de outubro de 1888, 
agricultor em São Miguel Arcanjo, casou com 

Clementina Soares de Oliveira, nascida em 1 de 
fevereiro de 1892. 

Filhos : 

13- 1 Aparicio de Oliveira Terra, nascido a 4 de 
março de 1912, casado com Albertina 
Vieira, nascida em 10 de junho de 1912 
Filhos : 

14-1 Teresinha, nascida a 7 de janeiro de 
1935. 

14-2 Carmelita, nascida a 8 'de abril de 
1938. 

13- 2 Maria Antônia, nascida a 12 de agosto de 
1913, casada com Ari Monteiro Galvão, 
12-4 do 5 6.0, onde vem a geração 

13- 3 Beatriz, falecida 

13- 4 José, nascido a 22 de setembro de 1918, 
agricultor. 

13- 5 Luisa, falecida 



13- 6 Maria Beatriz, nascida a 3 de maio de 
1923. 

13- 7 Clarice, nascida a 8 de abril de 1925. 

13- 8 Maria Aparecida, nascida a 1 de dezem- 
bro de 1929 

12- 3 Antônio Terra, agricultor em São Miguel Arcan- 
jo, falecido em 1931, casou com Georgina Valio, 
nascida a 8 de abril de 1901, filha do Major 
Luís Valio, casado em 26 de junho de 1900 com 
Cirila Nogueira, natural de Sorocaba. 
Filha: 

13- 1 Antônia Benedita Valio Terra, nascida a 
17 de janeiro de 1932 

12- 4 Benedito Terra, nascido a 6 de outubro de 1893, 
agricultor em São Miguel Arcanjo, casado com 
Joana Monteiro, nascida a 12 de maio de 1900, 
filha de Francisco Chagas Monteiro. 
Filhos : 

13- 1 José Monteiro Terra, nascido a, 26 de 
julho de 1918, casado com Benedita Mon- 
ticelli Camargo, nascida em 22 de dezem- 
bro de 1917. 
Filhos : 

14-1 Miguel Arcanjo, nascido a 2 de ou- 
tubro de 1939 

14-2 Antônio, nascido a 28 de agosto dt 
1940 

13- 2 Pedro, nascido a 9 de abril de 1922. 

13- 3 Ana Maria, nascida a 1 de setembro de 
1923 

13- 4 Francisco, nascido a 30 de agosto de 1925 

13- 5 Miguel, nascido a 1 de setembro de 1928 

13- 6 Amélia, nascida a 30 de agosto de 1930 

13- 7 João Terra Sobrinho, nascido a 7 de ju- 
lho de 1932. 



13- 8 Geraldo, nascido a 16 de outubro de 1933 

13- 9 Marciana, nascida a 31 de agosto de 1935 

13-10 Antônio Terra Sobrinho, nascido a 7 de 
agosto de 1937. 

13- 1 1 Maria Inês, nascida a 12 de março de 
1939 

5 Maria das Neves Terra, nascida a 5 de agosto 
de 1903, casada com Benedito Deoclecio de Oli- 
veira. Sem geração. 

12- 6 Maria Joaquina Terra, nascida a 14 de fevereiro 
de 1905, casada com Santiago França, nascido 
aos 29 de novembro de 1898. 
Filhos : 

13- 1 José, nascido a 1 de outubro de 1923 

13- 2 Sérgio, nascido a 1 de novembro de 1924 

13- 3 Miguel Astrogérsio, nascido a 22 de no- 
vembro de 1926. 

13- 4 Manuel, nascido a 3 de março de 1929 

13- 5 Maria Aparecida, nascida a 10 de março 
de 1931 

13- 6 Eicla, nascida a 4 de março de 1933 

13- 7 Benedito, nascido a 18 de abril de 1937 

13- 8 Mário, nascido a 24 de dezembro de 1938 

13- 9 Maria dos Prazeres, nascida a 29 de se- 
tembro de 1940 

12- 7 Miguel Dario Terra, nascido a 25 de outubro de 
1907, agricultor em São Miguel Arcanjo, casou 

com Maria José Silva, nascida aos 5 de janeiro 
de'1913. 
Filhos : 

. 13- 1 Maria Aparecida, nascida a 15 de dezem- 
bro de 1932. 

1 

13- 2 José, nascido a 21 de janeiro de 1936. 
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13- 3 Maria das Dores, nascida a 23 de março 
de 1938. 

1 1 -  3 Juvenal dos Santos Terra, agricultor em São Miguel 
Arcanjo, onde foi vereador, delegado de policia e juiz 
de paz, falecido em 1938, casou primeiro com Maria 
José Monteiro, filha de José Monteiro de Carvalho e 
de Olímpia de Melo, e segunda vez com Roberta Mon- 
teiro, residente em São Paulo. 
Filhos do primeiro casamento: 

12- 1 José dos Santos Terra, funcionário público, ca- 
' sado com Luisa Como, professôra pública. 

Filhos : 

13- 1 Amélia 

13- 2 Osvaldo 

12- 2 Benddita Terra, casada com Antenor Moreira 
Silvério, farmacêutico. 
Filhos : 

13- 1 Walter, falecido 

13- 2 Dirce, -falecida 

13- 3 Walter, falecido 

13- 4 Eunice 

13- 5 Miguel, falecido 

13- 6 Norma, falecida 

13- 7 Antônio 

12- 3 Ciro dos Santos Terra, funcionário público, casa- 
do com Maria Gomes 
Filha : 

13- 1 Cirma 

12- 4 Olímpia, falecida 

12- 5 Acácio, falecido 

12- 6 Olímpio, falecido 
Do segundo casamento com Roberta Monteiro: 



12- 7 Joana Terra, casada com Ademar Bittencourt, 
coletor estadual em São Miguel Arcanjo. Sem 
geração. 

12- 8 Acácio dos Santos Terra, cirurgião-dentista, ca- 
sado com Doralice Carvalho, professora. 
Filho : 

13- 1 José Guilherme 

12- 9 Maria José, casada com Alcindo dos Santos Ter- 
ra, 12-7, filho de Alfredo Olegário Santos Terra, 
1 1-1 do 5 7.", onde vem a geração. 

12-10 Osira Terra, casada com Bernardino Teixeira 

12- 1 1 Antonieta Terra, casada com José Domenici 
Filhos : 

13- 1 Juvenal 

13- 2 Miguel 

13- 3 Antônio 

12-12 Ovídio dos Santos Terra 

12-13 Zélia Terra, casada com Alcidino França 
Filhos : 

13- 1 Doraci 

13- 2 Ari 

12-14 Francisco dos Santos Terra 

12-15 Miguel dos Santos Terra 

12-16 Hilda Terra 

12- 17 Luísa Aparecida 

12- 18 Miguel, falecido 

12-19 Alzira 

12-20 Teresinha 

11- 4 Belisária dos Santos Terra, casada com Antônio de 
Sousa Nogueira, 12-1 do tj 2.O onde consta a geração. 



11- 5 Josefina dos Santos Terra casou com João Teodoro 
Alves Machado, 11-9 do 3 4.', onde vem a geração. 

11-  6 Teolinda dos Santos Terra casou com José Gentil Alves 
Machado, 12-4, filho de Nelson Alves Machado, 11-1 
do 5 4.p, onde consta a geração. 

11- 7 Hermógenes dos Santos Terra, falecido, casou primeiro 
com Maria Francisca Mata e segunda vez com Clemen- 
tina de Oliveira. 
Filhos do primeiro casamento : 

12- 1 Miguel dos Santos Terra, casado com Orvalina 
de Morais Rosa, filha de Cristiano de Morais 
Rosa e de Leonina de Arruda. 
Filhos : 

13- 1 Acacio de Morais Terra casado com Ma- 
ria Dias. 

13- 2 Araci casado com Zoraide Monteiro. 

13- 3 Alice, casada com Zenon Arantes Galvão, 
12-4, filho de João Batista Galvão, 11-1 

do § 6.0 

13- 4 Hermógenes, casado com Maria Arantes 
Galvão, 13-3, filha de Antônio Arantes 
Galvão, 12- 1 do 5 6.9 
Filhos : 
14-1 Ari 

14-2 Lenita 

13- 5 José Morais Terra casou com Zenit Gal- 
vão, 13-6 do 5 6.? 

13- 6 Maria Aparecida 

13- 7 Ovídio 

13- 8 Ismênia 

13- 9 Antônio 

13-10 Maria de Lourdes 
\ 

12- 2 Pedro dos Santos Terra, casado com Julieta, fi- 



lha de Egídio Pereira de Morais e de Maria Rosa. 
Filhos: 

13- 1 Juraci 

13- 2 Jaci 

13- 3 Darci 

12- 3 Francisco Terra, casado com Ernestina Arantes 
Galvão, 12-5, filha de João Batista Galvão, 11 -1 
do 5 6." e Elisa Arantes Noronha. 
Filhos: 

13- 1 José, casado com Leonor Paques. 

13- 2 Maria, casada com Dorival Paula 

13- 3 Alcindo 

13- 4 Miguel 

13- 5 Risoleta, casada 

13- 6 Acácio 

13- 7 Áurea 

13- 8 Teresa . 

13- 9 Inês 

13- 10 Hélio 

12- 4 Juvenal Terra, casado com Maria Ribeiro. 
Filhos : 

13- 1 José 

13- 2 José Maria 

12- 5 Maximina Terra casou com Antonio Corrêa de 
Morais. 
Filhos : 

13- 1 José, casado com Lucinda Vieira da Silva 

13- 2 Maria de Lourdes, casada com Francisco 
Pereira 

13- 3 Antonieta, casada com Gumercindo Viei- 
ra da Silva. 



13- 4 Zenaide, casada com Otávio Cireneu. 

13- 5 Osvaldo, casado com Jacira Vieira 

Do segundo casamento com Clementina de Oli- 
veira : 

12- 6 Euclides 

12-. 7 Lolita 

12- 8 Nicanor, casado com Maria Aparecida Monteiro 

12- 9 Antenor 

12- 10 Alcebíades 

12- 1 1 Osvaldo 

1 I -  8 Virgínia dos Santos Terra, falecida, casou com Gre- 
gório de .Sousa e Silva. 
Filhos : 

12- 1 Miguel de Sousa e Silva, casado com Georgina 
Ara~tes,  filha de Joaquim Arantes e de Ana 
Arantes. 
Filhos : 

13- 1 Maria, casada com Olegário Garcia. 

13- 2 Noêmia 

13- 3 Inês 

13- 4 Alfredo 

12- 2 Juvenal de Sousa e Silva, casado com Maria 
José, filha de Jesuíno Rolim de Moura. 
Filhos : 

13- 1 José 

13- 2 Maria Beatriz, casada com João Batista 
Bôdo. 

13- 3 Otávio 

13- 4 Luísa 



13- 5 Alceu 

12- 3 Adolfina de Sousa e Silva, segunda mulher de 
Alfredo Olegario dos Santos Terra, 11-1 do 5 7.0, 
onde vem a geração. 

12- 4 Virgínia de Sousa e Silva, casada com Joaquim 
Alves de Oliveira Filho, 12-1 do 5 4." onde vem 
a geração. 

10-8 Teresa Augusta Nogueira Teixeira, que em 1839 contava 3 
anos de idade, casou-se com o Alferes Joaquim José Teixeira, 
falecido em Santana do Parnaiba. Sem geração. Teve na 
herança paterna os seguintes bens de raíz: parte de Rs. . . 
1 :665$587, no sítio "Moinho", avaliado em Rs. 8:300$000; 
parte de Rs. 500$000, no sítio "Ribeirão Fundo", avaliado 
em Rs. 11 :000$000; parte de terras de 750 braças de alto, 
com 450 de fundo no valor de Rs. 200$000, na fazenda "Ve- 
lha", da qual em 2 de abril de 1884, fêz doação para consti- 
tuir o patrimônio paroquial da então Capela de São Miguel 
Arcanjo, cujo documento transcrevemos na íntegra: 

"~at r ikônio  da Parochia de São Miguel Archanjo. 

O Conego Julio Marcondes de Araujo e Silva, Excrivão da 
Camara Eclesiastica e Secretario do Bispado de São Paulo. 
- Por sua Excia. Revma. - Monsenhor Vigario Capitular 
Sede Vacante. - Certifico que revendo os autos do Patri- 
mônio da Capella de S. Miguel Archanjo, Comarca d'Itape- 
tininga neste Bispado de S. Paulo, às folhas 3 dos dictos 
Autos, encontrei o documento da forma e theor seguinte: Eu 
abaixo assinada D. Teresa Augusta Nogueira que desejando 
prover canonicamente a Capela de S. Miguel Archanjo, desta 
Freguezia da fazenda Velha, dou para patrimonio da mesma 
Capella uma parte de terras de setecentos e cincoenta braças 
de alto, com quatro centos e'cincoenta de fundo, que coube- 
me por herança do meu finado pae o sr. Tenente Uryas. 
Emygidio Nogueira de Barros, no valor de duzentos mil reis 
na Fazenda Velha, cujas terras dou com divisas seguintes: 
Partindo da barra do - Guapé acima até o vallo que divide 
com a Fazenda do Moinho e por este até o banhado de Manoel 
Mariano e dahi até onde fizer quadra, e depois cortando num 



rumo até o ribeirão onde diz as - quatrocentas e cincoenta 
braças, ficando eu - responsavel de qualquer embaraço que 
appareça. - E por verdade mandei passar a presente e outra 
- do mesmo teor as quaes vêm por mim assignadas,, - S. 
Miguel Archanjo da Fazenda Velha 2 de Abril de 1884. - 
Teresa Augusta Nogueira. Test. : Presente Manoel Rufino 
de Medeiros, Antonio Alberto de Souza Nogueira. - Em 
tempo declaro que faço esta doação com a condição de nunca 
ser-vendida, e quando seja, o produto empregue-se na mesma 
Capella. - E por verdade mandei a presente declaração e 
outra de igual teor as quaes vão por mim assignadas. - S. 
Miguel Archanjo da Fazenda Velha 2 de Abril de 1844. - 
Teresa Augusta Nogueira. - Test. : presente, Manoel Rufino 
de Medeiros, Antonio Affonço de Souza Nogueira". - 
NADA MAIS. - Bem e fielmente transcrito. - 
Itapetininga, 29 de Novembro de 1940. 

10-9 Urias Emídio Nogueira de Barros Júnior, filho do casamento 
do Tenente Urias com D. Maria Bárbara de Jesus, casou-se 
com sua sobrinha D. Olín~pia, 1 1  -7 do 5 4." 
Já era falecido quando da abertura do inventário de seu pai. 
Cada um dos seus cinco filhos, recebeu naquela herança, em 
bens de raiz, a parte de Rs. 481$400 no sitio "Moinho", 
avaliado em Rs. 8:300$000. 
Filhos : 

11-1 Maria Olimpia Nogueira casou-se em primeiras núpcias 
com Salvador Medeiros e, segunda vez, com José Bra- 
sílio Ribeiro. 
Filhos do primeiro casamento: 

12-1 José Vitorino Medeiros casou com Francisca Au- 
gusta Galvão, 12-4 do 5 6." 

Filhos : 

13-1 Domingos Nogueira de Medeiros casou com 
Maria Augusta Souto. 
Filhos : 
14- 1 Elisabet 
14-2 Edgar 



13-2 Jose Galvão de Medeiros casou com Maria 
de Sousa Terra, 14-5, filha de Alfredo 
Sousa Nogueira, 13- 1 do 5 2.0. Sem geração. 

13-3 Elza Maria Medeiros casou com Elias Feli- 
pow. 
Filha: 

14-1 Elbe 

13-4 Circe Medeiros casou com Roque Paulino 
da Silva. 
Filha : 

14-1 Iolanda 

12-2 Salustiano, solteiro 

12-3 Urias, casado com Olimpia Cercondes. 
Teve do segundo casamento: 

12-4 Sebastiana casou com Agenor, 13-1, filho de An- 
tónio Misael de Sousa Nogueira, 12-4 do 5 2.0 

11-2 Brasilio Emídio Nogueira casou cotii Isabel Fróes, re- 
sidente em Angatuba. 
Filhos : 

12-1 Maria 

12-2 Miguel 

11-3 Francisc~o casou com Maria Sousa Nogueira, 12-6 do 
CJ 2.0 Sem geração. 

1 1-4 Francisca, casada com Joaquim Carvalho Júnior, resi- 
dente em Angatuba 

1 1-5 Urias, casado. 
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ANEXO I 

Ilmo. Snr. Dr. Ricardo Gumbleton Daunt. 

Rio de Janeiro, 15 de Abril de 1860. 

Tomo a liberdade de oferecer-lhe esse livrinho, para o qual 
contribuiu V". Sa. em grande parte com as informações que em 
1855 deu em São Paulo ao Conde de Baependy, e se quizer mais 
alguns exemplares, estão á sua disposição, porque não poucos 
me restam ainda dos que mandei imprimir para o fim declarado 
na Advertencia. 

Desejo que esteja com saúde, bem como sua Familia, a quem 
apresento os meus respeitos, e aproveito a occasião para pôr aqui 
á sua disposição o acanhado prestimo de quem é com distinta 
consideração 

De Va. Sa. 

Muito Atto. Vendor. e C". 

Nicolau Antonio Nogueira Valle da Gama. 

Ilmo. Snr. Dr. Ricardo Gumbleton Daunt 

Rio, 23 de Julho de 1860. 

Tenho á vista as suas duas cartas de 15 do mez passado e 
de 4 do corrente, da qual foi portador o Sr. Capitão Raymundo 
Alves dos Santos Prado Leme Junior, (*) que é tambem portador 
desta e de um embrulho contendo 11 exemplares da Genealogia, 
inclusive o que a V. S. offereço. Aproveitaria eu a occasião para 
rcmetter-lhe maior porção de exemplares, se tivesse tido tempo 
de os corrigir dos erros de numeração com que sahiram impres- 
sos, sobretudo, nas notas e citações. Por  outra vez o farei. 

O appreço que a V. S. mereceu o meu insignificante trabalho 
compensou-me bem da paciencia que me foi precisa para coorde- 

(*) Vide: Gen. Paulistana, de Silva ~ e m e ;  v. 2.", pag. 234; v. 6 . O ,  pag. 195. 



nar as  confuzas informações .que pude colher, e arrependo-me 
hoje de o não ter submetido em tempo ao  seu exame. O que menos 
ciistou-me a obter foi o que aliás deve de parecer mais diffícil 
pela raridade: os livros velhos a que me refiro, porque encontrei-os 
t:a biblioteca particular do Imperador. 

Muito me obsequiaria V. S. com uma carta do Snr. Major 
Luiz Ignacio Bittencourt para que o velho Roque de tal desta 
Corte me confie por alguns dias os papéis que possue sobre os  
],emos, e que V. S. diz serem mais completos do que o manus- 
crito que em FevO de 1855 dera ao meu cunhado Baependy em 
S5o Paulo. 

Recordo-me de ouvir fallar do seu mestre Fr .  Ignacio de 
Sta. Justina ao meu mestre e amigo o fallecido Fr.  Francisco do 
?ionte-Alverne, e tambem já não me era desconhecida a cruel- 
ciade com que a Veronica Dias (com perdão de seus brios) punira 
a filha pr ter olhado de dia pr uma janella! 

Não é só Pedro Taques, também Fr.  Gaspar Madre de Deus 
pitesta a nobreza de João Ramalho; não tenho presente a sua 
tiiemoria, mas li-a ainda ha pouco; e pois, não sei em que se  
fundara o Brigadeiro Machado para dizer o contrario. 

Imperdoavel é a demolição da antiga casa da residencia do 
celebre João Leme, e onde teve lugar o assalto de que resultou 
a sua morte. Tambem entre nós h a  Urbanos terceiros da familia 
aos Barberinos, cuja memoria amaldiçoei muitas vezes nas minhas 
excursões ás  ruinas da antiga Roma, e de quem com razão se diz : 
Quod non fecerunt barbari fecerunt Barberini. Com que cor- 
dialidade agradeci aos meus Parentes em Baependy quando em 
Sovembro de 1850 me ali mostrarão, no seu antigo estado, a 
casa da residencia dos meus bisavós o Capitão-Mór Thomé 
Hodrigues Nogueira do O' e Dn. Maria Leme do Prado!  

O Marquez de Pombal teve razão, porque servia a causa de 
I'ortugal, e talvez tenham razão os que hoje seguem o seu esem- 
plo porque vão de accordo com os pendores da nossa Terra. 

Hei de pedir ao Instituto, de que sou socio, a Biografia de 
que V. S. me fala, e de que eu não tinha noticia. 

Desejo. a V. S. bem como á sua illustre Fiamilia muitas ven- 
turas, e peço-lhe que disponha do acanhado prestimo de quem 
6 com muita estima e consideração. 

Attento Venor. e ObO Criado 

Nicoláo AntO Noga. Valle da Gama. 



ANEXO I1 

G E N E A L O G I A  

DAS FAMILIAS 

BOTELHO,  ARRUDA, SAMPAIO, HORTA, PAES LEME,  
GAMA E VILLAS-ROAS, ATÉ SEUS ATUAES 

Conforme 

O "Nobiliario" do Conde D. Pedro, a "Nobiliarchia Portu- 
giieza" do desembargador Villas-Boas, as "Memorias de El-Rei 
D. João I"  por José Soares da Silva, a s  "dos Grandes de Portu- 
gal" por D. Antonio Cordeiro de Souza, a "Historia Insulana" 
por Antonio Cordeiro, as "Memorias de Fr. Gaspar da Madre 
c l r  Deos", as "de Pedro Taques de Almeida Paes Leme" e diver- 
sos outros documentos antigos, e posteriores noticias subminis- 
tradas por alguns dos actuaes descendentes dessas famílias. 

R I O  DE JANEIRO 
TYPOGRAPHIA UNIVERSAL D E  LAEMMERT 

Rua dos Invalidos, 61 R 

Autor anonimo. Exemplar consultado formato in 8 . O ,  enca- 
icrnado na "Oficina de Encadernação da Imprensa Oficial" - 
Rio de Janeiro, pertencente à Biblioteca do Instituto Genealógico 

. Brasileiro, mercê da gentileza do dr. Francisco de Assis Car- 
valho Franco. 







ANEXO IV 

Dizemos nós abaixo assinados que as dúvidas que temos 
com Manoel Grasia Pires e seus irmãos e nós o Alferes João 
de Souza Nogueira e Da. Maria Angélica Nogueira minha tia 
que de nossas livres vontades e sem constrangimento de  pessoa 
alguma nos compuzemos amigavelmente para de uns e outros 
ti50 ofenderem nossas criaçóes nem chegar aos terreiros alheios 
assentamos de que eu o Alferes João de Souza Nogueira e a dita 
riiinha tia em fazermos uma cerca de pau a pique defronte da 
casa do dito Grasia e assim principiando no valo dos mesmos 
ao pé de um cupim que está ao pé do dito valo e correndo para 
baixo a fixar no nosso valo em cujo lugar se acha três balizas 
por onde ha de correr a dita cerca sem que nela haja porteira 
e para cujo efeito cedemos faculdade para poderem abrir cami- 
nho e terem sua saída para a freguesia fazendo ponte no valo 
centro da mesma cerca para a parte do dito Grasia a sair ao 
campo a estra f (da) que vae para a mesma freguesia em cuja 
ponte serão eles obrigados a conservar uma porteira para a 
parte das casas que vedem as suas criaçóes das nossas terras 
e plantas e querendo ter outra saída mais diréta para a parte da 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o farão por dentro de seus valos em suas 
terras ficando-nos desta sorte sem ofendermos a uns e a 
~ u t r o s  e nos obrigamos a estarmos em todo tempo por esta 
acomodação que de nossas livres vontades foi feita por um de 
nós escritas e por todos assinados sendo dos de um teor na 
presença do Sr. Coronel Henrique Dias de Vasconcelos e O 

Sr. Vicente Ferreira Leite escrivão da guarda-moria que junta- 
mente assinaram tudo aos vinte e cinco dias do mês de Novem- 
bro de 1788. 

De mil e setecentos e oitenta e oito. 

João de Souza Nogueira 
Da. Maria Angelica Nogueira 

Manoel Gracia Pires 
José Pedro Furquim 

Henrique Dias de Vasconcelos 

Vicente Ferreira Leite. 



ANEXO V 

"ZAHELONA" 

Em "O Capitão Diogo Garcia da Cruz, neto de Diogo Garcia 
e JuIia Maria da Caridade, naturais da Ilha de Fayal, e sua 
geração", trabalho de nossa autoria e publicado no vol. 9, 1942-43, 
da Revista do Instituto HeráldicoGenealógico, sob a Nota n.' 9, 
transcrevemos na íntegra a escritura lavrada no Curato de São 
Bento de Cajuru, têrmo da vila de Franca do Imperador, com 
que, aos 27 de março de 1833, D. Tomás de Molina e sua mulher 
I ) .  Rosa Maria do Carmo, vendem pela quantia de Rs. 12:462$000 
ao Capitão Diogo Garcia da Cruz, então morador no distrito 
de Lavras do Funil, comarca de S. João d'El-Rei, a fazenda de 
campos de criar e matos de cultura, denominada "Alegria". 

O recente achado da declaração de posse de José Gomes de- 
Lima, genro do Capitão Diogo Garcia da Cruz, feita perante o 
Registro Paroquial de Casa Branca, em 28 de maio de 1856 (I), 
vrm comprovar, de forma a não deixar dúvida, a existência da 
"Zabelona", d a  qual a "Alegria" fazia parte. 

Eis, na íntegra, a declaração: 

TEJZRAS QUE POSSUE JOSÉ. GOMES LIMA, 
NA L71LA D E  CASA BRANCA. 

- Eu  abaixo assignado sou senhor e possuidor de 
uma fazenda no districto desta villa denominada 
ZABEI-LONA, por título de compra que eu fiz a 

THOMAZ D E  MOLINA em vinte sete de Agosto 
de mil oitocentos e trinta e tres por escritura publica 
e nas notas desta Villa de Casa Branca. Esta Fazenda 
tem as divisas seguintes pelo nascente a fazenda do 
Lino pelo Norte com José Cristovão pelo Poente a 
fazedda da Alegria pelo Sul Rio Pardo e Resacoa; 
tendo de comprido tres legoas e de largo duas e meia 
mais ou menos. Declaro que possuo mais varias partes 
nas fazendas em roda da ZABELLONA; uma parte 
comprada a Antonio José Gomes em quatro de Setem- 
bro de mil oitocentos e trinta e oito na fazenda do 
Ribeirão do meio. Uma parte a José Pereira em doze 
de Agosto de mil oitocentos e trinta e cinco na do 

(1) Pesquisa do Sr. J. David Jorge, do Departamento do Arquivo do 
Estado. 



Laranjal. Uma parte a dona Joaquina Maria da Cruz 
em dois de Setembro de mil oitocentos e quarenta c 
tres no laranjal. Uma parte a Manoel de Moraes em 
oito de Junho de mil oitocentos e quarenta e tres no 
laranjal. Uma parte a Joaquim José Pereira em vinte 
e tres de Março de mil oitocentos e quarenta e cinco. 
Declaro que possuo mais cinco partes de terras na 
fazenda da RESACCA, que comprei em varias eras 
que por ora não posso lembrar nie e mais uma que 
tive por herança de meu Sogro, esta parte é na fazenda 
da Alegria e regulará uns mil alqueires entre campos 
e matos e suas divisas são pelo Nascente com a 
ZABELLONA pelo Norte com as AREIAS pelo 
Poente o ALTO DA SERRA DO CAJURO e pelo 
Sul com as terras de RIO PARDO. A fazenda do  
LARANJAL aonde possuo varias partes é a do lado 
do NORTE a fazenda ZABELLONA. As partes da 
RESACCA são pelo Sul e nascente annexos a ZA- 
BELLONA. 

Casa Branca vite e oito de Maio de mil oitocen- 
tos e cincoenta e seis, A rogo de José Gomes Lima 
Francisco José D'Arruda. Apresentado no dia vinte 
e oito de Maio de mil oitocentos e cincoenta e seis. 
0 Vigario J. Clemente. Numero trezentos e vinte e 
cinco (Livro 7Y), Folhas 72 V. a 73. Numero 325). 

Lendo-se atentamente os dois importantes documentos veri- 
ficamos : 

1) que na  escritura de venda da Alegria, o vendedor con- 
ti t~uava como confrontante:. . . "servirá de divisa o veio d'agua 
do mesmo ribeirão das Areias, até chegar ao ribeirão das Canoas, 
em que divisa com Firmino da Cunha, e descendo pelo ribeirão 
das Canoas. Das Canoas até o Rio Pardo, fica divisado comigo 
vendedor, pelo veio d'agua, e descendo pelo rio Pardo. . . " 

2)  que nesse "divisado comigo vendedor", estão compreen- 
aidas na margem esquerda do rio Canoas, a s  terras que ficavam 
com a denominação de "Zabelona", compradas de D. Tomás de 
híolina, em 22 de agosto de 1833, nas notas da Vila de Casa 
Branca, c r o n o ~ ~ i c a m e n t e  posterior à aquisição de "Alegria"; 

3) que nas confrontações da "Zabelona" é mencionada a 
"Alegria", pelo poente, que é, de fato, a sua orientação cardial 



ccimo se poderá verificar no mapa do Município de Mococa (2). 
Ainda a fortalecer nosso argumento assinala a declaração :. . .  "esta 
parte é na fazenda "Alegria" e regulará uns mil alqueires entre 
campos e matos e suas divisas são pelo nascente com a Zabelona 
e pelo norte com as Areias e tc . .  . " 

Fica, pois, patente a existência da quase lendária "Zabelona", 
compreendendo a grande área de quase todo o atual município 
c!e Mococa. 

Outro ponto que, mais tarde, ainda pensamos poder escla- 
recer, é aquêle que menciona o Capitão João de Sousa Nogueira. 
como proprietário da Sesmaria da Zabelona, conforme escreve- 
mos, citando Mário Arantes, em Silva Leme. 

Pela escritura aludida, fica-se sabendo que as  confrontações 
se referem às  duas posses que Antônio Jacinto Nogueira vendera 
;L D. Tomás de Molina. 

Ora, sabemos. que Antônio Jacinto Nogueira é o segundo 
filho do Capitão João de Sousa Nogueira, portanto, tambkm irmão 
do Tenente Uriag Emídio Nogueira de Barros, e, assim sendo, 
seria admissível que aquêle estivesse na posse de terras que foram 
u e  seu pai. embora se desconheça a que título. 

ANEXO VI 

Urias Emigdio Nogra. de Barros Junto Com ma. May Maria 
Thiodora de Barros emtregarão aos Erdeiros os dos. SeS. que per- 
tencia a erança de meu finado Pay João de Sousa Nogra. 
Emtregamos a meu Irmão Anto. Jacinto Nogueira 

pr". do. em dois bilhetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  480$000 
b u m a  Junta de bois de Carro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 m  

Rs 5129$000 
dei pa. o Interro de meu finado Irmão Anto. para 

Seu Interro a ma. Come. e Gemrro Franco de Quei- 
roz em 1839 a qa. de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77$770 

Soma 589$770 
Emtregase ameu Irmão João Carlos . . . . . . . . . . . . . .  240Q6000 

(2) Instituto Geográfico e Geológico d o  Estado de S. Paulo - Mapa- 
Escala 1 :10.000 - 1938. 



. . . . . .  Emtregase ao Compe. Bernardino José Frs". 244l$00u 
E,mtregase ameu Irmão Jose Bento . . . . . . . . . . . . . .  240$000 
E,mtregouce ameu Irmão Zifirino . . . . . . . . . . . . . . . .  200$000 
1"mtregase ao meu Cunhado Francco. Gbr'. 11s'. hum 

. . . . . . . . . . . .  Moleque Anto. digo Jose de Nasão 32G$$000 
Ao mesmo em drO. e Sal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  123$200 

Soma 443920 
Ilmtreguei a meu Irmão Manoel . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22WO 
E.mtreguei a ma. May hum burro manso de boleia 

estrato pb". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50$000 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ficou em Urias Imigdio Nogra. 95$CQO 

Soma 
feita por Urias 

Soma 2 :119$970 

r 

ANEXO VI1 

Capitão Joaquim Gonçalves dos Santos. 

Foi em 1820 que o Capitão Joaquim Go~lçalves dos Santos 
se transferiu com toda a família da freguesia de Lavras do Funil, 
Minas Gerais, para a de Casa Branca, consoante a documentação 
seguinte : 

I1l'"O. e ExmO. Senhor. 

Muito meu Senhor. Vai a relação dos que emtra- 
rão para esta Frega. da Caza Branca e dos que sairão 
para outras Frega" em o anno de 1820 para o de 1821 
- o povo desta Frega. todos Plantarão como V. ExCa 
a de ver no Mapa Geral. Deus Guarde a V. Exca. por 
delatados annos. Frega. da Caza Branca 28 de Feve- 
reiro de 1821. 

De V. i<xca. Omilde Sudito e Crido. 

Ançelmo de Olivra. Leitte. 

Capm. Inspector. 

Das pessoas que tem entrado para a Frega. da Caza Branca 



t i o  anno de 1820 para 1821 - .- e dos que tem saido da mesma 
Freg." -.-.- Caza Branca 28 de FeverO. de 1821 (1). 

Entrantes Saidas 

João Thomas Peres com 
sua familia veio de minas 
Gerais do Arraial de Cam- 
po bello. 

Domingos Peru. com sua 
familia de minas Geraes 
do Arraial de Campo bello. 

Jozc de Nazaré de Aze- 
vedo com sua familia, dos 
Batataes. 

João Roiz da Freg." dos 
Batatais. 

Joze Antonio Ferreira 
da Frega. de Mogiguassu. 
Antonio daRuda 

de Mogiguassú 
IgcO. da Costa com sua 

familia, da Geriouca. 

João da Costa com sua 
familia do Arraial da Ge- 
riouca. 

Franco. Matloel com sua 
familia. 

O Capam. Joaqm. Gonçal- 
ves dos Santos com sua 
familia da Frega. das La- 
vras do funil. 

Franco. Peres Pimentel e B 
sua familia, para Villa de 
Mogi merim. 

Manoel Joaqm. e sua fa- B 
milia pa. Mogi mirim. 

Joze do Prado Borba com B 
sua familia para mogi me- 
rim. 

Joze Luis de Alda. com B 
sua familia para mogiguasú. 

Pedro Antonio com sua B 
familia para a FregQ. das 
Caldas. 

Ancelmo de Olivra. Leitte 
Capam. Inspector. 

Segundo Silva Leme (2) o Capitão Joaquim Gonçalves dos 
Santos foi um dos primeiros mineiros que entrou para o sertão 
ùe Casa Branca, fixando-se na "Paciência" (Anexo VIII),  sendo 
pessoa de nomeada, de grandes haveres, não vindo a S. Paulo 
tentar fortuna que já tinha, mas talvez fugir a algum desgosto 

(1) Março - 33, Sala 9 - Ofícios de Casa Branca - 1816-1853. Dept:O 
Arquivo do Estado. 

(2) Genealogia Paulistana, vol. 6.", Tít. Bicudos, pág. 402. 



por motivo político. Era  seu capelão o Padre Joaquim Rodrigues 
Sogueira que o acompanhara de Minas. 

Identificar-se-á com o Capitão Joaquim Gonçalves dos Santos 
aquêle senhor de engenho da "Paciência", rico mineiro, de ma- 
lieiras polidas, obsequioso, que em outubro de 1819, hospedara 
o grande Saint-Hilaire? Não nos parece temeridade, supor que 
sim. 

O recenseamento de Casa Branca, não há dúvida. lança a 
entrada do Capitão Joaquim Gonçalves dos Santos com sua 
família naquela freguesia de 1820 para 1821, mas entendemos 
1150 haver tão grande discrepância ao  admitir sua presença naquele 
sertão já em fins do ano de 1819. 

Arrasoaremos nossa afirmativa lembrando o que disseram 
Silva Leme e Augusto de Saint-Hilaire, in "Viagem à Provincia 
de São Paulo", aquêle, apresentando o Capitão Joaquim Gonçal- 
ves dos Santos como "fidalgo mineiro e rico", e êste, como o 
"rico mineiro, polido, proprietário da fazenda da Paciência". 

Joaquim Gonçalves dos Santos nasceu em S. João d'El-Rei, 
sendo criado sob os cuidados de D." Bernarda Maria da Con- 
ceição (3). 

Ignoram-se os nomes de seus pais, sendo certo, porém, que 
iecebeu educação e instrução esmeradas de privilégio das pes- 
soas de qualidade. 

Contraiu casamento na Matriz de Lavras, em 30 de julho de 
1792, com Maria Rosa Cândida dos Serafins, batizada aos 18 
cie julho de 1767 (4), filha do casamento celebrado a 3 de maio 
de 1755 do Capitão José Francisco da Cunha, natural de Santa 
Maria das Gorduchelas, comarca de Cavanelas, arcebispado de 
Eraga, com Arcângela Maria dos Serafins, esta filha do Capi- 
tão Antônio José de Oliveira e Brita da Costa, naf,urais de 
Congonhas do Campo. 

O Capitão José Francisco da Cunha, filho de José Francisco 
e Maria da Cunha foi o tronco de numerosa e ilustre descendência 
mineira. 

Joaquim Gonçalves dos Santos teve em Lavras do Funil o 
posto de Alferes de Ordenanças, por título de 27 de novembro 
dc 1797, sendo promovido a Capitão em 4 de julho de 1803. 
Criando-se a 3." Companhia de Ordenanças de Mato Dentro, 

(3)  Informação do ilustre genealogista mineiro Sr. Ari Florenzano, resi- 
dente em Lavras. 

(4) Matriz de Lavras, L.0 3.", pág. 86. 



passou a ocupar ali o mesmo pôsto, por ato de 9 de junho tle 
1811 (5).  

Transferindo-se para Casa Branca, foi nomeado em 14 de 
jiilho de 1823 Capitão da 1." Companhia de Ordenanças. como 
t!o-10 atestam os documentos seguintes (6) : 

Patente a Joaquim Gonçalves dos Santos: do Posto 
de Capm. da 1." Compa. das Ordena" d a  Frega. da Caza 
Branca, Destricto de Mogi-mirim. 

O Governo Provo. da Prova. de S. Paulo, fas saber aos q. 
esta Carta Patente virem, q. attendendo a se achar vago o Posto 
de Capitão da p?. Compa. das Ordena". da Frega. da Caza Branca, 
Destricto da Va. de Mogi-mirim, pr. baixa dada a Anselmo de 
Oliveira Leite, pr. não haver confirmado a sua Pate. no tempo 
prescrito pela Lei, e se haver mudado p.a fora do Destricto, e 
ser conven9 prove-lo em pessoa de capacidade. e prestimo, e 
concorrerem estas circunstaa. na de Joaquim Gonçalves dos Santos, 
mo=. no Destricto, proposto em prO. lugar pelo Capmor e Camra. 
respectiva e se acha nas circunstas. do $ 1.O do Decreto de 9 de 
8br". de 1812 e a não haver no Destricto Meliciano que o prefira 
com as qualid" determinadas na  mmo Decreto: o Nomea, e Prove/ 
como pr esta fas / no dito Posto de Capitão da 1." Compa,. das 
Ordena% da Freg". da Caza Branca do Destricto da dita V". de 
Mogi-mirim, de q. he Capitão mór Antonio da Cunha Lobo, q. 
servirá em quanto o mmO. Govo. o houver pr. bem ou S. M .  I .  não 
Mandar o contra. não vencerá soldo algum, e será obr". a rezidir 
no Destricto de sua  com^". e não o fazendo se lhe dará baixa 
cio Posto, provendo-se em outra pessoa. como dispõe as Imperiaes 
Ordens; e igualme. será obro. a apresentar dentro do prazo de 
seis mezes ao Gor. das Armas desta Prova. Documto. authentico, 
pelo qual mostre haver satisfeito no Thesouro Publico da Corte 
do R'. de Janr" os competes. Dirto\ e na Secretara. d'Estado dos 
Negocios da Guerra os Documentos da Confirmação desta Pat'. 
sem o ql. não entrará no gozo e exercicio deste Posto, nem pode- 
ríi uzar- do corresponde. destinttivo delle, como hé expressame. 
determinado no Decreto de 11 de 9br0. de 1822. Pelo que ordena 
o Gop.  q, logo q. este offal. mostrar q. tem cumprido o disposto 
no referido Decreto, ou apresentar a sua Pate. confirmada com o 
compete. cumpra-se se lhe de posse e juramt0. e a todos os Cabos 
de guerra, Milicia e Inta. o conheção e hajão p?. tal, honrem, e 

( 5 )  Pesquisa do Sr. Cesar Teixeira Penteado, do Depart.O do Arquivo 
Público 

(6) Departamento do Arquivo Público. 



e ~ t i m e m  e aos otIe'. e soldos. sqos subordinados orclena táoùen~ 
lhe obedeção e cumprão suas ordens no q. tocar ao Imperial Servo. 
e pr. firmeza do que lhe mandou passar a preze. Carta (1. vai 
assignada, e sellada com o Sello das Armas do Imperio. Dada no 
Palacio do GU. de Li-. Paulo aos 14 de Julho d e  18.23. Jeronimo 
cla Costa Dantas a fes. De  feitio, e registo desta na  fra. do 
I\legimtO. da Secretara. 12$%0 r? 0 Secretario interino do Go. João 
Giz' Lima a fes escrever / L. S./ Candido Xer. de Almeida e 
Souza / João Baptista da. Sa. Passos / João Gliz' Lima. 

Pate. confirmada a JoaqU1. Glz' dos Santos. de Cap'". 
da C ~ m p . ~  das Ordenas. da Caza Branca, Destricto 
da Villa de Mogi-mirim. 

Dom Pedro, pela Graça de Deos, e Unanime Rcclamaçãu 
dos Povos, Imperador Constit~~cional,  e Defensor Perpetuo do 
Tmperio do Brazil. 

F a ~ o  saber aos q. esta Nilinha Carta Pataente vireiil: Qtie 
Tendo Consideração ao merecimento e mais partes, cl. concor- 
rem na pessoa de Joaquim Gonqalves dos Santos e a achar-se 
provido pelo GovO. Provo. da Provincia de São Paulo, no Posto 
cie Capitão da 1". Compa. das Ordenanças da Frega. da Caza 
Branca, Destricto da Villa de Mogi-mirim, vago por baixa y. 
teve Anselmo d'oliveira Leite, e esperar clelle, c l . .  em tudq o 
de q. fór encarregado se haverá como convem ao serviço Nacional, 
1'0' todos estes respeitos: Hei por bem de o confirmar, como por 
esta confirmo, no mencionado Posto de Capm., o qual servirá 
emquanto Eu  O houver por bem, e com elle gozará de todas a s  
honras, previlegios, liberdades, izençoens, e franquezas, que direc- 
t:&me. lhe pertencerem. Pelo que:  Mando ao  dito Governo Provi- 
scjrio, que mandando-lhe dar a posse deste Posto, j~irando pri 
meiro de cumprir suas obrigaçoens, o deixe servir. e exercitar, 
e o Comandante das ditas ordenanças. officiaes maiores. e mais 
cabos de Guerra o tenhão, e conheção por tal honrem, e estimem ; 
e os Officiaes e Soldados seus subordinados, lhe obedeção, e 
guardem suas ordens, em tudo que toca ao serviço, tão inteirame. 
í~nrric devem, e são obrigados. E m  firmeza do q .  lhe Mandei 
1,assar a preze. Carta por Mim assignada, e sellada com o Sello 
(;re. das Armas do Imperio. Dada na Cidade do Rio de Janeiro 
20s vinte e quatro dias do mez de Dezembro, do Anno do Nas- 
ctmto. de Nosso Senhor Jesuz Christo de mil oito centos e vinte 
tres, segdo. da Independencia, e do Tmperio = Imperador com 
Guarda = Rodrigo Pinto Guedes = Jozé d'oliveira Barboza 



= Pate. por q . V .  M . I .  Há por bem Confirmar a Joaqm. Glz' 
dos Santos, no Posto de Capm. da Compa. das Ordenanças 
da F r ~ g . ~  da Caza Branca, Destricto da Villa de Mogi-mirim, na 
Prova. de S. Paulo, vago por baixa q. teve Anselmo d'oliveira 
Leite, no qual o provêo o Governo Provizório daquella Prova., 
como acima se declara = Para V .  M . I .  ver = Por DespO. do 
ConsO. Suprmo. Militar de 14 de 9br0. de 1823 = Jozé Victorino de 
Vilhena a fez = o Conselheiro João Valentim de Faria Sz". 
Lobatto a feZ escrever = Regda. a fs 136 do LO. 9.O das PateY 
Secretra. d'EstO. em 24 de FeveP. de 1824 = Anto. Cypriano de 
Souza = Regda. a fs. 215 do L". 1." de Pates. Secretra. do Cons" 
SuprmO. Militar em 3 de 7br0. de 1824 = Jozé Mar". da Cunha 
Cabra1 = Pg. 4$ rs. do Sello. Rio 3 de 7br0. de 1824 = Paula 
= Cumpra-se, e registe-se. S. Paulo 3 de Dezbro. de 1824. Lucas 
AntO. MontP. de Barros. 

Figura o seu nome entre os primeiros juízes de paz eleitos 
para Casa Branca, cujo juizado foi ali instalado em 1829. 

Na função de juiz de paz, dirigiu, em 8 de março de 1829, ao 
Sr. José Carlos Pereira de Almeida Tôrres (7) o seguinte ofício: 
Como he do dever do Juiz de Paz partecipar a V. Excia. na forma 
do artigo 13 todas as descobertas que cazualmte. ou em virtude 
de diligencia Publica, ou particular se fizesse no Destricto de 
qlq produçoins uteis do .Imperio, mineral, vegetal ou animal. 
Portanto, a poucos dias se descobri0 neste Destricto em hum 
Corrego vertente ao Rio Pardo no logar denominado Pavam 
sertas pedras que entre alguas dizem serem preçiozas que envio 
a V. Excia. as  amostras, segundo Colijo, abrindo-se ser nisso 
Velgulado tal vez aparesão diamantes, topazio grizolitas, esse 
consta ter vindo ao lugar garimpeiros com armas de fogo. H e  o 
que posso informar a V. Excia. que mandará o que for servido (8). 

Fregza. de Sena. das Dores da Caza Branca 8 de março de 1829. 
Ilmo. Exmo. Senhor Joze Carlos Pereira de Almeida Torres 

Joaquim Glz. dos Santos 
Juiz de Paz. 

O Capitão Joaquim Goilçalves dos Santos foi, como assinalou 
Silva Leme, homem de prestígio e fortuna, atribuindo-se-lhe a 
construção, em Casa Branca, da jjrimeira casa coberta de telhas 
e retdificações em 1834 da Igreja do Rosário, que guarda oi: 
restos mortais. 

( 7 )  Visconde de Macaé, 3.O Presidente da Província de S. Paulo, de 
13 de janeiro de 1829 a 15 de abril de 1830. 

(8) Pesquisa do Sr. Lelo Garcia Miglioni, do Departamento do Arqui- 
vo do Estado. 



Parece também que foi proprietário da fazenda "Campo Ale- 
gre" localizada para o lado da margem esquerda do ribeirão 
das Congonhas, freguesia de Casa Branca. 

Do  seu casamento com D. Maria Rosa Cândida dos Serafins. 
deixou os filhos seguintes : 

1) Joaquim Gonçalves da Cunha. 

2) Luciana Maximina dos Serafins, batizada aos 6-1-1796, 
foi l.a mulher de João Carlos de Sousa Nogueira, filho do Capitão 
João de Sousa Nogueira. 

3) Maria Joaquina Cândida dos Serafins foi casada com seu 
primo o Capitão João de Deus Alves do Nascimento (9). 

4) Capitão José Gonçalves dos Santos, casado com D. Iria 
Leopoldina, filha do Tenente Urias Emídio Nogueira de Barros. 

5) Comendador Francisco Antônio Gonçalves dos San- 
tos (10). 

6) Eleodora Cândida dos Serafins, batizada a 28-4-1800, 
casou-se a 26-11-1817 com o Capitão Flávio José de Oliveira, 
filho de José Manuel de Oliveira e Maria Gerônima Marques; 
neto paterno de Manuel de Oliveira e Ana Maria do Rosário; 
neto materno de Manuel Marques da Cunha, que casou a 28-4-1770 
com Helena Maria. 

7) Felisbina Cândida dos Serafins foi 2." mulher de João 
Carlos de Sousa Nogueira. 

8) Ana Cândida dos Serafins, batizada aos 19-10-1803, foi 
casada com Mateus Luís da Silva Vilela. 

9) Antônia Miquelina do Nascimento, batizada a 22-6-1810, 
foi casada com o Capitão Silvestre Alves de Azevedo (11). 

10) Rita Cândida dos Serafins, l.a mulher do Capitão Maiiuel 
Rufino de Arantes. 

11) Ifigênia Cândida dos Serafins, 2." mulher do Capitão 
Manuel Rufino de Arantes. 

O falecimento do Capitáó Joaquim Gonçalves dos Santos 
ocorreu no período compreendido entre 29 de março de 1833 a 15 
de agosto de 1844.,Assim somos levados a afirmar, baseados no 
seguinte : Em 1833, vêmo-10 ainda assinando como escrutinador a 
ata que foi lavrada na eleição de eleitores para o fim de elege- 

(9) Vide Apendice dèste Anexo VII .  
(10) Vide Anexo XII .  
(11) Vide Apendice dêste -\nexo VII .  



rem, na cabeça do Distrito do Têrmo de Casa Branca, deputados 
para a Assembléia do Império (12), sendo que em 1844, verificou- 
se o passamento de sua esposa, então viúva, D. Maria Rosa Cân- 
dida dos Serafins, cujo resumo do respectivo inventário segue : 

Cartório do 2.O Ofício, de Casa Branca. Caixa n. 52-20 - 
Ano 1844 - Serventuário José Ant. Rod. Mendes. 

INVENTARIO DE D. MARIA ROSA CÂNDIDA, ~ i ú v a  
de Joaquim Gonçalves dos Santos. 

Autuação de 25-1 1-1844. 

INVENTARIANTE : Francisco Antônio Gonçalves dos 
Santw.  

Data do lugar do falecimento: Casa Branca, em 15-8-1844. 

T ÍTULOS DE HERDEIROS 

1 - Maria Joaquina Cândida, casada com João de Deus 
Alves do Nascimento, residentes em Lavras, Minas. 

2 - Rita Cândida Serafina, casada com Manuel Rufino 
Arantes. 

3 - EIeodora Cândida, casada com Flávio José de Oliveira. 
residentes em Lavras, Minas. 

4 - Francisco Antônio Gonçalves dos Santos, casado 

5 - José Gonçalves dos Santos, casado. 

6 - Antônia Miquelina Cândida, casada com Silvestre Alves 
de Azevedo, residentes em Lavras, Minas. 

7 - Inácia Cândida Serafina, neta, de 12 anos de idade, 
filha de Ana Cândida Serafina, que foi casada com Mateus Luís 
da Silva Vilela, ambos falecidos. 

BENS:  - Móveis, Semoventes, Escravos, utensilios e cré- 
ditos. 

BENS D E  RAIZ:  - Consta sòmente uma morada de Casas, 
* sitas no Largo do Rosario, nesta Vila de Casa Branca. por 

Rs. 979$670. Essa propriedade foi partilhada: metade ao her- 
deiro Francisco Antônio Goiiçalves dos Santos, e a outra metade 
à herdeira órfã neta: Inácia Cândida dos Serafins, filha do 
finado Mateus Luís da Silva Vilela. 



MONTE MOR : 7.221$505. 

DATA DA SENTENÇA E NOME D O  J U I Z :  11-12-1844; 
Juiz Municipal de Órfãos, Antônio José Pereira de Carvalho Vas- 
concelos. 

APaNDICE DO ANEXO VI1 

O Capitão João de Deus Alves de Azevedo foi casado coni 
Antònia Maria do Nascimento, irmã de Maria Rosa Cândida dos 
Serafins, mulher do Capitão Joaquim Gonçalves dos Santos, dei- 
xando : 

A) Rita Cândida dos Serafins que casou com Joáo da Silva 
Ribeiro de Queirós, filho de Joáo da Silva Ribeiro de Queirós 
e de Felizarda Matilde de Morais, neto paterno de João Fran- 
cisco Monteiro e de Luísa Silvéria Ribeiro de Queirhs, natu- 
rais de Santa Maria da Ida, do Arcebispado de Braga. 
Filhos : 

1-1 Emilia Justiniana de Queirós Monteiro casou coni o 
Alferes Valentim Evangelista da Fonseca. Com geracão 
em Lavras, Minas. 

1-2 João Ribeiro de Queirós casou com sua sobrinha liaurí- 
cia Macária, 2-1, seguinte. 

1-3 Policena Profetisa de Queirós casou com Luís Carvalho 
Ferreira. 
Filhos : 
2-1 Ponciano 

2-2 Cândida 

2-3 Vigilato 

2-4 Francisco 

2-5 Aureliano 

2-6 Umbelina 

1-1 Francisco José de Queirós. Lafaiete de Toledo publicou 
num jornal de Casa Branca, transcrito do "Oeste de 
São Paulo", de 28 de outubro de 1888, sob o título. 
Monografia de Casa Branca - Francisco José de Queirós. 
o seguinte: "Nasceu em L,avras do Funil no ano de 



1s05 e faleceu em Casa Branca a 17 de agosto de 1879. 
Foram seus pais João da Silva Ribeiro de Queirós e 
d. Rita Cândida dos Serafins. fazendeiros abastados mas 
que ficaram reduzidos à pobreza por um dêsses inespe- 
rados caprichos da sorte. brfão por ter falecido seu 
pai em Minas, veio Queirós para esta cidade, então 
freguesia, na idade de 13 anos, indo viver na companhia 
de seu padrinho e tio, o capitão Joaquim Gonçalves dos 
Sgntos, proprietário da Fazenda Paciêhcia, hoje perten- 
cente aos herdeiros do Capitão José Venâncio Vilas 
Boas. Aí empregou-se como campeiro, ganhando 16$W 
por ano; tal foi, porém, o seu comportamento, zêlo e 
dedicação ao trabalho, que em breve tempo conquistou 
a inteira estima de seu tio e de toda a família dêste, em 
cujo seio vivia mais como um dos seus membros que como 
empregado. Não obstante a extraordinária exiguidade do 
salario, Francisco José Queirós, à força de severa eco- 
nomia, de quando em quando enviava algum dinheiro 
a sua velha mãe e a suas irmãs que viviam pobremente 
em Lavras. Casando-se em 1835, dedicou-se ao comér- 
cio, em que desenvolveu a maior atividade e gozou sem- 
pre de crédito quase ilimitado, conseguindo tornar-se 
negociante abastado e fazendeiro importante. Militando 
nas fileiras do partido conservador, ocupou repetidas 
vêzes cargos públicos de confiança do govêrno e de 
eleição popular. Tenente da Guarda Nacional. teve de 
marchar em 1842, à frente de tresentos e tantos homens 
ao encontro do rebelde Teixeirinha, um dos revolucioná- 
rios em São Simão, encontro que não se realizou, vol- 
tando Queirós do pôrto da Escaramuça, no Mogi-Guaçu. 
onde recebera um oficio da autoridade de São Bento de 
Araraquara comunicando estar pacificada a rebelião. 
Regressando a Casa Branca, foi recebido no meio das 
aclamações de seus amigos que o felicitavam pela vitó- 
ria. Em 1851, vindo a esta localidade os missionários 
capuchinhos fr. Francisco e fr. Eugênio Maria de Gênova, 
promoveram êles uma subscrição para a s  obras da Ma- 
triz, que estavam apenas começadas. Para essas obras 
concorreu Queirós com avultada quantia, e para a cons- 
trução da capela de São Miguel foi um dos quatro cida- 
dãos que dela se incumbiram, sendo seus companheiros 
o capitão Prudente José Correia, o tenente-coronel Jerô- 
nimo José de Carvalho e o capitão José Venâncio Vilas 
Boas. Essa capela. obra Unicamente dêsses quatro cida- 



dãos, tem agora a invocação do Coração de Jesus, está 
assente no centro do cemitério velho e é de forma octó- 
gona. Acometido em 1859 de congestão cerebral, obs- 
cureceram-se-lhe as faculdades mentais e, outrora tão 
ativo e enérgico não pôde mais dirigir os seus negó 
cios. Agravando-se o seu estado de saúde com a morte 
da esposa em 29 de dezembro de 1865, levou uma vida 
puramente material até que faleceu abraçado à bandeira 
da fé cristã sem deixar um desafeto sequer. Francisco 
José de Queirós foi homem de muita caridade e o modêlo 
do amor à família; religioso sem ostentação e dos melho- 
res colaboradores na fundação de Casa Branca". 

Casou-se com Maria Teodora Nogueira, filha do 
Alferes Antônio Jacinto Nogueira, neta paterna do Capi- 
tão João de Sousa Nogueira, deixando os seguintes 
Filhos : 

2-1 Antônio Jacinto Nogueira de Queirós, falecido em 
1.O de julho de 1882. 

2-2 José Augusto Nogueira de Queirós, falecido em 25 
de março de 1884, foi casado com a filha de Damaso 
Ferreira de Aguiar. 

2-3 João Otaviano Nogueira de Queirós, solteiro: fale- 
cido. 

2-4 Rita Isoldina, casada com o Major Joaquim Gon- 
çalves dos Santos. Com geração na Revista do 111s- 
tituto Heráldico-Genealógico, 1940L1941, vol. 8.O, 
pág. 3. 

2-5 Ana Seodora, casada com Peclro da Costa Carvalho. 
Com geração. 

2-6 Francisco José de Queirós. 

2-7 Maria do Carmo, casada com Felipe Néri Teles. 
filho de Francisco Teles Vila Lobos. 

2-8 Tomás de Aquino Nogueira de Queirós, casado com 
Maria Amélia Nogueira dos Santos, fillia do Capi- 
tão José Gonçalves dos Santos, neta materna do 
Tenente Urias Emídio Nogueira de Barros. Con9 
geração na Revista cita, pág. 56. 



1-5 José Ribeiro de Queirós casou com Felicidade Maria do 
Nascimento. 

1-6 Maria Policena de Queirós casou com João Batista 
Ribeiro. 
Filhos : 

2-1 Francisco 

2-2 Pedro 

1-7 Ana Cândida de Queirós casou com João Antônio da 
Rocha. 
Filho : 

2-1 Antônia Cândida. 

1-8 Antônio Ribeiro de Queirós. 

1-9 Emiliana Justiniana de Queirós, primeira mulher do Alfe- 
res Valentim Jose da Fonseca, filho do Capitão Valen- 
tim José da Fonseca'e Ana Isabel de Jesus. 
Filhos : 

2-1 Maurícia Macária da Fonseca casou coni seu tio João 
Ribeiro de Queirós, 1-2. retro referido. 

2-2 Laurentina. 

2-3 Ana Isabel de Jesus casou com José Ribeiro de 
Miranda Leal. Com geração em Alfenas. Minas 
Gerais. 

2-4 Maria Joaquina de Queirós casou com Cândido de 
Paula Cardoso, filho de Francisco de Paula Cardoso 
e de Ana Isabel de São José. 
Filhos : 

3-1 Joaquim de Paula Cardoso 

3-2 Cândida de Paula Cardoso 

3-3 José de Paula Cardoso 

3-4 Presciliana de Paula Cardoso 

3-5 Antônio de Paula Cardoso 



3-6 José de Paula Cardoso 

2-5 Justiniana de Queirós Monteiro casou com &'ligue1 
Antônio dos Santos. 

2-6 Batista Evaristo da Fonseca 

2-7 Urbana Cândida da Fonseca 

2-8 Emiliana Ribeiro da Fonseca. 

2-9 Beralda Cândida da Fonseca. 

2-10 Ildefonso da Fonseca 

2-11 Teodolina Cândida da Fonseca 

1-10 Cândida Monteiro de Queirós. 

1-11 Beralda Cândida dos Serafins, segunda mulher do Alfe- 
res Valentim José,da Fonseca. 

B) Silvestre Alves de Azevedo .casou com Antônia Miquelina do 
Nascimento, filha do Capitão Joaquim Gonqalves dos Santos 
(vide Anexo VII).  Tiveram, além de otitros, a 
Filha: 

1-1 Ana Alves de Azevedo casou com o Dr. Firmino Anto- 
nio de Sales, pais do Dr. Francisco Antônio de Sales, 
político mineiro. 

C) Joana Miguilina Fidélis do Bonfim casou com o Capitão- 
mór José Fernandes Pena, natural da Ribeira da Pena, arce- 
bispado de Braga, filho de Caetano Fernandes Pena e Ana 
Maria da Conceição. 

D) Capitão João de Deus Alves do Nascimento casou com sua 
prima Maria Joaquina Cândida dos Serafins, filha do Capi- 
tão Joaquim Gonçalves dos Santos. (Vide Anexo VII). 

ANEXO VI11 

"PACIÊNCIA" 

A "Paciência" é um dos remotos marcos no recuo do sertão 
paulista. 

A Carta Corográfica da Capitania de S. Paulo. de 1766, deno- 



minada das sete divisões (1) e os mapas de 1791-1792 e 1793, 
levantados respectivamente pelos engenheiros Antônio Roiz de 
Montezinho e João da Costa Ferreira assinalam a "Paciência" 
(2), a êsse tempo "Registro" para a cobrança de impostos e 
aquartelamento de tropas. 

Saint-Hilaire, na sua "Viagem i Província de S. Paulo" (3), 
deixou-nos sua impressão sobre a "Paciência": - "A fazenda 
da Paciência, onde parei, e que riso deve ser confundida com a 
do mesmo nome acima referida, é de bastante importância, pos- 
suindo um belo engenho de açúcar (1819). Minhas bagagens foram 
abrigadas nesse engenho; mas, pelo fim do dia, o proprietário, 
rico mineiro, veio, pessoalmente, convidar-me a partilhar de seu 
jantar, convite que aceitei. Nele encontrei a polidez e a franqueza 
dos habitantes de Minas Gerais". 

Nélson de Castro, então residente em Tambaú (4), tinha em 
seu poder o mais antigo documento com referência i "Paciência". 
cuja cópia segue : 

SEÇAO Q F E S  J e  JOAQ. DOS CAMPOS DA 
PASCIENCIA (5) 

Faço seção, etrespaso da Sismaria tirada em nome de 
Domingos Jorge da Sa. nos campos do Rio Pardo cama 
de Goayazes com as confrontaçoens nela conteuda, na 
Pessoa do Tente Francisco Joze e Pra pela qta de que- 
renta mil, e sete sentos setenta reis cuja qta Levo em 
conta em outra tar qta que o do Tente. dispendeo no 
anno de 1780 nas dependencias de ma caza, esendo ne- 
cesario o constituo meu Procurador bastante em causa 
propria declaro que naquele tempo no anno de oitenta 
pasey outra do teor deste que não aparesendo ficará 
este em seu inteiro vigor, epara clareza pase este 
Comte vr mim assignado 

São Paulo 5 de Dezembro de 1792 

O Jsê Joaqm MontrO. de Mattos e Moraes (6) 

(1) Biblioteca do Instituto Geográfico e Geológico de S. Paulo. 
(2) Coletânea de Mapas da Cartografia Paulista Antiga-Afonso d'E. 

Taunay - Comp. Melhoramentos S. Paulo - 1922. 
(3) Biblioteca Histórica Brasileira I1 - pág. 135. 
(4) Ano de 1943. 
(5) Segundo inforqação de Nélson de Castro, êste título foi escrito 

pelo Cap. José Venancio Vilas Boas, proprietário da fazenda "São 
José da Serra", gleba da "Paciência". 

( 6 )  Era Padre, filho do Cel. Francisco Pinto do Rêgo e de D. Escolásti- 
ca Jacinta Ribeiro Gois e Morais (Vide: Gen. Paulistana, Silva Le- 



O presente documento particular faz referência a Sesmaria 
de Domingos Jorge da Silva (7) concedida aos 28 de janeiro 
de 1734, constando de :  "meia legoa de terra em quadra no 
Caminho das Minas dos Guaiazes, na ribeira do Rio Pardo, duas 
legoas pouco mais ou menos abaixo na passagem que há do Rio 
para os Guaiazes, fazendo pião a demarcação da da. meia legoa 
de terra em quadra no mesmo sítio, ou mais abaixo ou mais 
arriba como lhe for conveniente, salvando enseadas do Rio ala- 
gadiço e terras incultas para cultura e para criação de gado" 
(L0. 6, folha 5) (8). 

A mesma Sesmaria talvez se relacionam as seguintes Cartas 
de Sesmaria concedidas ao  Dr. Estêvão Ribeiro de Rezende, 
Juiz de Fora:  a) Duas léguas de terras de testada e duas de 
fundo no distrito da Vila de Mogi-Mirim sob a denominacão de 
Fazenda da Paciência à margem do Rio Pardo. cuja fazenda 
houve por compra ao Coronel José Joaquim da Costa Gavião e 
a seu sócio João Batista Ferreira e suas mulheres e se compõe 
de terras de ~ l a n t a r ,  matos cultivados e camDos de criar da 
fazenda das Pederneiras da mesma fazenda da Paciência e de 
um rincão de campos denominado os Pastos dos Bois, que tudo 
se acha incorporado à sobredita fazenda da Paciência dividindo-se 
a mesma fazenda por um lado com o Ribeirão das Congonhas, 
que faz barra no rio Pardo, e divide com Antônio Martins e 
por outro com o Ribeirão Tambaú pequeno, que faz barra no 
grande e divide com João de Matos e seus irmãos e seguindo 
a estrada que vai para os Guaiazes se limita desde o dito Ribeirão 
Tambaú até o cór.rego da Tapera e pelo lado direito da mesma 
estrada pelo barranco do Rio Pardo e pelo lado esquerdo pela 
serra Alta, que principia das cabeceiras do córrego do Potreiro 
dos potros que é a divisa nova, correndo por êle adiante até 
as cabeceiras daquele dito córrego da Tapera e por onde mais 
deva e haja de partir e confrontar, segundo os títulos e antiga 
posse e domíilio dos antes possuidores. (L0. 38, fls. 50). Concedida 
a 20 de junho de 1812 (9). Registrada na Vila de São José de 

me, Tít. Lemes, vol. 2.", pág. 189; Tít. Taques Pompeu, vol. 4.O. 
pág. 260). 

(7) "Capitão Domingos Jorge da Silva, sargento-mór de batalhas em 1711 
por serviços prestados contra os franceses no Rio de Janeiro, este- 
ve por três meses com sua força de soldados, sustentados i sua 
custa, guarnecendo a fortaleza de Santo Amaro da barra grande 
de Santos, para impedir a entrada dos franceses. Faleceu em 1751 
em Mogi do Campo (Mogi Guaçu) com 63 anos de idade" (Geneal. 
Paulistana, Silva Leme, 8.O Tít. Jorge Velho, pág. 363). 

(8) Repertório das Sesmarias, de 1721 a 1821, vol. VI, ano 1844, do Depar- 
tamento do Arquivo do Estado de S. Paulo. 

(9) Repertório cit.0. 



Mogi-Mirim, aos 20 de Maio de 1815; b) Para acréscimo da sua 
fazenda Paciência e Pederneiras concedida Carta de Sesmaria 
anterior, obteve ainda o Dr. Estêvão Ribeiro de Rezende a Carta 
de Sesmaria, de 26 de novembro de 1814, cujas terras vêm assim 
discriminadas: "junto a sua fazenda Paciência e Pederneiras com- 
prada de Alexandre José de Queirós e sua mulher Ana Antônia 
de Siqueira uma porção de terras e campos e matos, por detrás 
da Serra da Paciência e Pederneiras, compreendendo a extensão 
de uma légua em quadra pouco mais ou menos, e como queria 
possuir como legítimo título pedia a concessão de duas léguas 
de terras de testada e duas de fundo por detrás da mencionada 
Serra". Foi registrada na Vila de Mogi-Mirim, aos 20 de maio 
de 1815, com Provisão Régia do Príncipe Dom João, de 23 de 
maio de 1814, concedendo nova medição e demarcação nas terras 
da Sesmaria da Paciência a favor do Dr. Estêvão Ribeiro de 
Rezende. 

É fora de dúvida que a localização da Sesmaria ou fazenda 
denominada "Paciência", assinalada nos antigos mapas à mar- 
gem do rio Tambaú divisando com a margem esquerda do rio 
Pardo, e atravessada pelo antigo caminho para as minas dos 
"Guaiazes" ou estrada "Francana" ou dos "Boiadeiros", está 
evidentemente relacionada com as descrições divisórias a que 
nos referimos. 

A grande gleba, que foi designada como "Paciência", com 
origem nas antigas Sesmarias do mesmo nome, situada no atual 
município de Tambaú, Estado de São Paulo, teve sua sede pró- 
xima ao rio Tambaú. Existiam ainda em 1943, segundo Nélson 
*de Castro, restos dos alicerces de pedra da antiga casa, nas 
imediações do atual córrego do Imbé, afluente da margem es- 
querda do rio Tambaú, em um sítio de propriedade de Moisés 
Venâncio Vilas Boas, neto do Capitão José Venâncio Vilas Boas, 
de quem trataremos mais adiante. 

"Paciência" pertenceu, segundo a tradição, ao Capitão Joa- 
quim Gonçalves dos Santos (Vide Anexo VI), que teve como 
seu sucessor nesse latifúndio o Capitão Manuel Tomas de Car- 
valho (Vide Anexo X). 

Pelo falecimento dêste, em 6 de janeiro de 1845, "Paciência" 
foi dividida em duas glebas "Morrinhos" e "S. José da Serra", 
que passaram, respectivamente, a seus filhos Tenente-Coronel 

(10) Foi casado com D. Inocência Constança de Figueiredo, filha de 
Joaquim Garcia de Figueiredo, 3 . O  filho do "Capitão Diogo Garcia 
da Cruz", in Revista do Instituto Heráldico-Genealógico, n. 9 (1954), 
pág. 75 e 255. 



Jerônimo José de Carvalho (10) e D. Maria Balbina Monteiro de 
Carvalho, casada com o Capitão José Venâncio Vilas Boas. 

A divisão de "S. José da Serra" foi iniciada em 6 de outubro 
de 1873 e  julgada em 19 d e  maio de 1874, em Casa Branca (11). 

Ver no Departamento do Arquivo do Estado, Registo Paro- 
quial, freguesia de Casa Branca, L." 70, Ano 1854, declarações de 
posse feitas por Jerônimo José de Carvalho, referentes i ç  fazen- 
das "Campininhas", "Cubatão", "Rio das Pedras" e "Morrinhos" 
(Pesquisa devida ao Sr. César Penteado). Um filho, e homônimo, 
do Tenente-Coronel Jerônimo José de Carvalho foi proprietário das 
fazendas denominadas "Campininhas" e "Cubatão". município de 
Cajuru, Estado de S. Paulo. 

Na informação ao Govêrno do Estado, da Câmara Municipal de 
Casa Branca, existente no Departamento do Arquivo do Estado, 
em cumprimento à Circular, de 23 de fevereiro de 1852, referente 
ao estado de conservação da chamada estrada da 7.& Comarca, tam- 
bém denominada dos "Boiadeiros", "Francana" ou dos "Guaiazes". Na 
menção do "mui sério cidadão Jerônimo José de Carvalho, que aca- 
bava de construir a ponte nova sôbre o pequeno rio Cubatão (além 
do rio Pardo) limítrofe com a freguesia de Cajuru, então pertencente 
3 Batatais. Seu nome figura, também, 110 documento seguinte: 

Ilm. e Exmo Senhor 

A Camara Municipal da Villa de Casa Branca não pode 
deixar de novamente levar ao conhecimento de V. Excia. que 
estando em andamento a nova Igreja Matriz desta Villa cuja 
obra se achando bastante adiantada exgotando grande somma 
de dinheiro com o qual tem comcorrido o povo da Parochia, 
que se axa já cansado de contribuir, ao pafso que paralizan- 
do-se a mesma obra, que parte ainda não está coberta, pode 
vir a sofrer grande detrioração em prijuizo seja despendido. 
Esperando que V. Excia, a vista do exposto, mandará en- 
tregar-lhe a quantia de Seis centos mil réis metade e resto 
da prestação que para a mesma obra foi decretada na Lei 
vigente de Orsamento, logo que seja possivel. 

Deus guarde a V. Excia muitos annos. 
Paço da Camara Municipal da Villa de Caza Branca em 

Sessão ordinaria de 13 de março de 1851. 

Ilm. Exmo. Snr. Prezidente da Provinsia de São Paulo 

José Gonçalves dos Santos (a) 
Gabriel Garcia de Figueiredo (b) 
Jeronimo José de Carvalho 
Antonio José Teixeira Junior 
José Antonio de hfagalhães. 

(a) Capitão José Gonçalves dos Santos, filho do Capitão Joaquim 
Gonçalves dos Santos. 

(b )  Barão de Monte Santo. 
(11) Cartório do 1.O Ofício. 



Resumo : 

Promoverite - José Estêvão Vilas Boas 

Promovidos - João Vilela de Andrade, José lTenâncio Vilas 
Boas, Manuel Francisco Mafra, Antonio Caetano Vilas Boas e 
José Estêvão Vilas Boas. 

Area - 15.156 hectares (quinze mil e cento e cincoenta e 
seis hectares), sendo, Cultura de l.a sorte 711 hectares, avaliado 
a 41$320; Cultura de 2." sorte - 1.747 hectares, avaliado a 
24$792 réis; Cultura de 3." sorte 1.301 hectares, a 16$541 réis 
Serrado ordinário 672 hectares, avaliado a 2$709 réis. Campo de 

sorte, avaliado a 8$264 ao  hectare e são 9.583 hectares. Campo 
de 2.& sorte, %8 hectares, avaliado a 6$196 réis. Campo, de 3." 
sorte 146 hectares, avaliado a 4$132 ao hectare. 

CONFRONTAÇÕES: - Principia no Rio Pardo, onde faz 
barra com o córrego das Pederneiras (12) pelo córrego das Peder- 
neiras acima até uma barrinha abaixo dos cafesais do sócio José 
Estêvão Vilas Boas e dêste a rumo a um pau branco na subida. 
da serra, seguindo o mesmo rumo até o tombo da serra o espi- 
gão que faz contravertente para o cercado além do córrego, deno- 
minado Pimenta - até aqui divisando com a fazenda de dona 
Inocência (13) e seus herdeiros, quebrando à esquerda pelo espi- 
gão que rodeia a cabeceira do córrego do areão, até aqui divi- 
sando com o capitão José Venâncio Vilas Boas e Fabrício Alves 
da Cunha e mais sócios e descendo pelo córrego do areão até a 
barra do) Tainbaíi e descendo pelo Tambaú até o Rio Pardo divi- 
sando com Joaquim Nogueira Terra, José Tibúrcio de Carvalho 
e outros e descendo pelo Rio Pardo, até onde teve princípio. 

O Capitão José Venâncio Vilas Boas recebeu seu quinhão na 
divisão, terras com a área de 8.422 hectares, no valor de  
1M.302$342. 

Baseado no recenseamento de 1910-1941, o distinto pesyui- 
sador Nélson de Castro organizou, a pedido do autor, a relação 
das propriedades agrícolas e respectivos proprietários, compre- 
endidas em "S..José da Serra" nas terras da antiga "Paciência": 

(12) Atual S. Pedro. 
(13) D. Inocência Constança, mulher do Ten.-Coronel Jerônimo José de 

Carvalho. 



. . . .  S . Sebastiãc do Barreiro 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . S Joaquim 

Mato-Grosso . . . . . . . . . . . . . . .  
S . José da Serra . . . . . . . . . . . .  
Aqude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cachoeira . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barro Vermelho . . . . . . . . . . . . .  
Sítio Barro Vermelho . . . . . . .  
Sítio Barro Vermelho . . . . . . .  
Evangelista . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fazenda Perdiz . . . . . . . . . . . . .  
Barro Vermelho . . . . . . . . . . . .  
Mosquitos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mosquitos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mafra 
Potreirinho . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barro Vermelho . . . . . . . . . . . . .  
Imbé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fazenda Prata . . . . . . . . . . . . . .  
Boa Vista . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mosquito . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barro Vermelho . . . . . . . . . . . . .  
Ipiranga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bico de Pato . . . . . . . . . . . . . . .  

Vilela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Boa Vista . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bocaina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Área apro- 
ximada : 

alq . 
Ana Vilela illeireles e FOs . 938 
José Flausino Pereira 809 
José de C . Vilas Boas 613 
Pedro Vilas B . & Irmãos 300 
Joáo de Carvalho 230 
Julieta Lima Dias 250 
José Luciano 36 
José Antônio Vilas Boas 74 
Tobias Ribeiro da Silva 6 
Antônio de Carvalho 220 
José Q . de Lima 8: FOs . 400 
Flausino Augusto Santana 75 
Valdomiro V . de Carvalho 206, 5 
Alziro Vilela de Andrade 206. 5 
Judit Mercado & Filhos 908 
Domingos Vilas Boas 36 
Juliáo Vilas Boas 100 
Moisés J . de Figueiredo 18. 5 
José Venâncio de Andrade 180 
Luís Gonzaga Nogueira 100 
João de Carvalho 80 
Teodora Anastacio V . Boas 44 
Ulisses O . Correia & Filhos 122 
Herd . de Umbelina Vilas 

Boas de Castro 200 
Alziro Vilela de Andrade 280. 25 
Valdomiro V . de Carvalho 304. 50 
Lincoln Meireles & Dr  . 

Rirbens Vilela 1 08 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Soma 6.951?25 



Relação das propriedades agrícolas e respectivos proprieti- 
rios, compreendidas nas terras da fazenda "Morrinhos", parte 
da "Paciência", que pertenceu ao Tenente-coronel Jerônimo Josk 
d e  Carvalho, organizada em 1945 pelo Sr. João de Carvalho, 
residente em Tambaú, neto d o  Capitão José Venâncio Vilas 
Boas e de Da. Maria Balbina Monteiro de Carvalho. 

Área apro- 
ximada : 

alq. 

. . . . . . . . . . . . .  Fazenda Barra 
" Campos da Várzea . 
9 9  . . . . . . . . . . . .  Várzea 
> >  . . . . . . . . .  Conquista 
9 ,  . . . . . . . . .  Taperinha 

. . . . . . .  " Quebra Cuia 
" Mandioca1 . . . . . . . . .  
" Campos de Dentro . 
" Caçador de Dentro . 
, Caçador . . . . . . . . . . .  
,, Caçador . . . . . . . . . . .  

. . . . .  " Santo Antônio 

. . . . .  " Santa Vitória 
>, . . . . . . . .  Mon jolin ho 
" Morrinhos (Sede An- 

tiga) . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  " Monjolinho 

7 >  Morrinho . . . . . . . . . .  
9 ,  Morrinho . . . . . . . . . .  
" São Pedro clos Mor- 

. . . . . . . . . . . . .  rinhos 
, Baixão . . . . . . . . . . . .  

9 > . . . . . . . . . .  Barreiro - 
9 9  . . . . . . . . .  São Pedro 
, > São Paul6 . . . . . . . . .  

Herdeiro de João G. Duarte 8W 
Prop. Simão Andrade Rocha 300 
Mauro Carvalho Andrade 200 
Mauro Carvalho Andrade 40 
Mauro Carvalho Andrade 100 
Mauro Carvalho Andrade 100 
Francisco l'ilela de Andrade 40 
José Garcia Duarte 100 
José Garcia Duarte 40 
Herd. de Tomás de Ahreu 170 
Xfequilino 30 
Tcófilo Siqueira 10@ 
Herdeiro João Pinto 800 
Francisco Mascaro 200 

José Esteves 100 
Hercl. João Garcia Iluarte 40 
Luís Argeri 20 
Pedro Argeri 00 

Conde Francisco Matarazzo 8QO 
José Caetano Dutra 200 
Lincoln Meireles 300 
Nhonhô Abreu 30 
J. Pacifico 101) 

Soma . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.970 



CAPITÃO JOSE' VENÂNCIO VILAS BOAS 

José \'eilâncio Vilas Boas era natural de Lavra5 (10 Funil, 
Minas Gerais, filho de Antônio Caetano Vilas Boas e de Maria 
Luisa de São José. Tanto o seu nome como o do seu pai Antônio 
Caetano Vilas Boas constam da Lista da Reserva dos Guardas- 
Nacionais, do Curato de São João Nepomuceno, de 9 de Dezembro 
de 1831 (14). Foi casado duas vézes: primeiro, com D. Maria 
Balbina Monteiro, filha do Capitão b'lanuel Tomás de Carvalho, .- 
e, segunda vez, com D. Antônia Inácia de Aledeiros. 

Faleceu a 22 de setembro de 1881, na fazenda "S. Jos;" 
("Paciência") (15), sendo inventariado em Casa Branca deixando 
testamento articular e datado desta cidade a 39 de  outubro de 
1878, figurando como testametiteira sua segunda mulher (16). 

(14) Documento do arquivo do autor, transcrito etil " O  Capitão Diogo 
Garcia da Ci-uz", nota n.O 5, pág. 229, Revista do Instituto Herál- 
dico - Genealógico, n. 9, Imprensa Oficial do Estado, 1945. 

(15) Terras que possui José Venâncio Vilas Boas no Distrito de Casa 
Branca : 

Eu abaixo assignado sou senhor e possuidor de uma parte 
de terras por herança do meu finado sogro Manuel Tomás de 
Carvalho, e assim mais possuci. outra parte por compra que fiz a 
Joáo Evangelista de Carvalho em delasete de Maio de mil oito- 
centos quarenta e quatro e assim possuo outra parte por troca 
que fiz com Jerônimo Jose de Carvalho. em vinte cinco de Julho 
de mil oito centos quarenta e quatro. tanto a compra como a troca 
é por títulos particulares, cujas terras são na fazenda da Paciência 
distrito de Casa Branca e são em comum com Dona Maria Silveira 
do rúascimento e seu filho Francisco José de Carvalho, e a divisa 
é pelo nascente com Sristáo Antônio de Carvalho e pelo Sul com 
Joáo Silvério de Carvalho e pelo poente com Fabrício Alves da 
Cunha e Francisco Cipriano de Araujo e pelo norte é pelo Rio 
Pardo e cujas partes assim declaradas são em comum com meus 
filhos e filhas. (Departamento Arquivo do Estado, Registo Paro- 
qiiial, L . O  / O ,  Ano 1856). Pesquisa do Sr. César Penteado. 

(16) Cartóriu 2.u Oficio de Casa Branca. Caixa n. 71-9, Ano 1881. Ti- 
tulo de herdeiros: 

Primeiro matriinônio: D. Maria Balbina Xlonteiro. 
Filhos: 1 - Manuel Tomás de Carvalho. 50 anos; 2 - Ubal- 

dina Cándida Motiteiro, viúva de Manuel Francisco Mafra; 3 - 
Maria Amhrosina, casada com José Joaquim Vilas Roas; 4 - 
Urilbelina Cândida Monteiro, casada com Joáo Vilela Andrade; 5 - 
Cândida, casada com Antonio Caebano Viras Boas; 6 - Joáo 
Evangelista de Carvalho, casado: 7 - José Estêvão Vilas Boas, 
falecido, representado por seus cinco filhos; I - Jerônimo Estê- 
vão de Carvalho, de 16 anos, solteiro; I1 - Braulino, 10 anos; 
I11 - Joáo, 6 anos; IV - Sebastião, 3 anos; V - Bárbara, 1 ano; 
8 - Antônio Vcnâncio de Carvalho. casado. 



ANEXO IX 

Urias Imidio Nogueira de Barros, natural de Baipendi, 33 
annos, casado, branco. 

Constancia Felisbiila, 28 annos, branca. 

Filhos 

Antonio, 5 annos; Jozé. 1 anno; Irias, 9 annos ; Tgnacia. 4 
annos; Maria, 3 annos e Constancia. 2 annos. 

Escravos 

Jozé, 25 annos, solteiro, pardo; Jacinto, Angola, 28 annos. 
pardo; Joaquim, Angola, 15 annos, solteiro, negro; Maria, criola. 
34 annos, solteira, negra: Marcelina, criola, 11 annos, solteira. 
negra; Maria, criola, 12 annos, S. negra. 

"Vive de seu negocio. Nesta caza creceu 11u filho de 1 anno 
que naceu", nota i margem da página (1). 

Urias Imidio Nogueira. de Raipendi. 31 annos. cazado, 
branco. 

Mulher 

Constancia, com 25 annos. 

Segundo matrim~õniq: - D. Antônia Inácia de Medeiros. 
Filhos: 1 - Mariana Senhorinha de Medeiros, falecida, repre- 

sentada pelos seus 4 filhos e que foi casada com José Gabriel de 
Andrade: I - José Venáncio de Andrade, 15 anos; I1 - Pedro, dc 
11 anos; I11 - Gabriel, 9 anos; IV - Antõnia, de 7 anos; 2 - 
Maria Venâiicia Vilas Boas, casada com José Joaquim de Figuei- 
redo; 3 - Mois6s Venâncio Vilas Boas, casado; 4 - Antònia Iná- 
cia, casada com José de Magalhães Passos; 5 - Maria Luísa de 
Sáo José, casada com João Francisco de Castro; 6 - Umbelina, 
casada com Eugênio Ferreira de Castro; 7 - Francisco Venâncio 
Vilas Boas, de 21 anos sólteiro; 8 - Alexandrina Rosalina de 
Medeiros, de 15 anos, solteira. 

Bens: - Imóveis, móveis, semoventes, utensílios, jóias, ações 
e escravos. Terras: - "Potreiro Grande", "Bico de Pato", "Cer- 
cado" e "Sáa José", antiga "Paciência" e casa em Casa Branca, no 
pátio da Cadeia (hoje Praça Barão do Rio Pardo), e Chácara nos 
subúrbios desta cidade de Casa Branca. Monte-Mor: 354:942$320. 
Julgando por sentença de 5 de niarço de 1883, pelo Dr. José 
Pinheiro de LTlhoa Cintra, Juiz de Direito da Comarca de Casa 
Branca. 

( 1 ) Depart.O Arquivo Estado-Caderno de Recenseamentos de Casa Eran- 
r,, 1825, fogo n." 142. 



Filhos 

Antonio, Jozé, Irias, Ignacia, Maria e Masemina, respectiva- 
mente com as idades de 6, 2, 7, 4, 3, e I. 

Escravos 

Tinha 6. 

Observação : 

Vive de lavoura e criação. Fez 3000i$OOO (2). 
Urias Imidio Nogueira de Barros, agora com mais dois 

filhos : "Macemino" e Tereza. Nas observações diz: Vive de suas 
lavouras e de criar gado. Exportou - 150$00 (3). 

Urias Imidio Nogueira, natural de Baependi, 37 annos, viuvo, 
branco. Vive de lavoura, e fez em gados 66$00'0. 

Filhos 

Antonio, 9 annos; Jozé, 6 annos; Irias, 10 annos;  Ignacia, 
8 annos; Maria, 7 annos; Constancia, 5 annos; Macemina, 4 
annos e Thereza 3 annos. 

Escravos 

Tinha 9 (4). 

ANEXO X 

Alferes Francisco Antonio Gonçalves dos Santos 1 . O  Secre- 
tario da Meza e Junta Paroquial desta Freguezia de Nossa 
Senhora das Dores da Casa Branca. 

Certefico, e porto por fé que consta da Komiação que se 
procedeu de sete Eleitores parochiais na forma das ~ns t ruções  
e Edita1 que afixou o Rev. Vigario desta Freguezia, para o fim 
de elegerem na cabeça do Distrito deste Termo, Deputados para 
Assemhleia Geral do Imperio do Brasil, em consequencia do 
Imperial Decreto de S. M.. e da Acta de apuração de eleição 
formada aos vinte e cinco de Março do corre;te ahno da que foi 
Presidente o Juiz de Paz Urias Emigdio Nogueira, assistente o 
Rev. Parocho Francisco de Godoy Coelho, escrutadores o Capi- 
tão Joaquim Gonçalves dos Santos, Manoel Rufino de Arantes, 

(2) Casá Branca, 1826, fogo n." 153. 
(3)  Casa Branca, 1827, fogo n . O  97. 
(4) Casa Branca, 1829, fogo 11." 53. 



Secretarios, Francisco Antonio Gonçalves dos Santos e Bernar- 
dino José de Souza, e praticando tudo na forma da Lei obtiveram 
votos para Eleitores os seguintes: Manoel Thomaz de Carvalho, 
Agricultor, com 159 votos; Alferes Francisco Antonio Gonçalves 
dos Santos, negociante, com 159 votos; Alferes Urias Emigdio 
Nogueira, agricultor, com 150 votos; Bernardino José de Souza, 
negociante, com 130 votos; José Gonçalves dos Santos, nego- 
ciante, 120 votos; Matheus Luiz da Silva Villela, negociante, 
com 112 votos; Alferes José Alves da Cunha, agricultor, com 1% 
votos; e outros muitos com menos votos, sendo os sete acima 
referidos de maioria absoluta de votos nomeados Eleitores da 
Parochia aos quais mandou o dito Presidente se dessem os com- 
petentes diplomas para com elles se apresentarem na Cabeça 
deste Distrito a se reunirem na Assembleia Eleitoral della, e para 
constar passo o presente diploma em que se assinam os Membros 
da sobredita Mesa; nada mais se continha na dita nomeação que 
bem e fielmente copiei, e dou minha fé, e para titulo do Eleitor. 
Alferes Urias Emigdio Nogueira, passo este diploma, eu Fran- 
cisco Antonio Gonçalves dos Santos 1.O Secretario que o escrevi 
nesta Freguezia da Casa Branca aos 29 de Março de 1833. Decimo 
2.O da Independencia do Imperio. 

Urias Emigdio Nogueira, Presidente 

Parocho Assistente, Francisco de Godoy Coelho 

Escrutinador, Joaquim Gonçalves dos Santos 

Escrutador, Manoel Rufino de Arantes 

1 . O  Secretario, Francisco Antonio Gonçalves dos Santos 
2.' Secretario, Bernardino José de Souza 

ANEXO XI 

Capitão Manoel Tomás de Car\ralho assina, em segundo lugar, 
a "Lista dos Cidadãos do Curato de São João Nepomuceno desig- 
nados pelos Conselho Administrativo de clualificação que formam 
a Lista da reserva dos Guardas Nacionais", datado de 9 de 
dezembro de 1831, onde figura o seu nome sob n. 7, com 45 anos, 
viúvo, lavrador, morador no "Sertão" (ver Nota 5, no trabalho 
intitulado "O Capitão Diogo Garcia da Cruz" in Revista do Ins- 
tituto Heráldico-Genealógico, vol. 9.O, 1945. Imprensa Oficial do  
Estado, S. Paulo). Era filho de Domingos Pereira de Carvalho 
e de Escolástica Maria do Bom Sucesso, n. p. do Capitão João 



Pereira de Carvalho e de Maria do Nascimento. lilha de Diogo 
Garcia e Júlia Maria da Caridade (ver. Rev. cita.). 

Teve do primeiro casamento com Ana Josefa de Andrade: 

1) Cel. João Evangelista de Carvalho, Barão de Campo For- 
moso em 4-VII-1858, nascido em S. João D'El-Rei, Minas Gerais, 
casou com Maria Leopoldina de Andrade. 

2) Francisco Tomás de Carvalho casou em 23 de maio de 
1838 com Maria Silveira do Nascimento. 

3) Maria Balbina Monteiro, casada com o Capitão José 
Venâncio Vilas Boas. 

4) Joaquim Tomás de Carvalho. 

5) Ubaldina de Andrade Carvalho. 

Teve do segundo casamento com Umbelina Câ~ldida de An- 
drade, irmã de Ana Josefa: 

1) Tenente-coronel Jerônimo José de Carvalho, casado com 
Inocência Constança de Figueiredo, filha de Joaquim Garcia de 
Figueiredo (§ 3.' da obra e Revista citas.). 

ANEXO XII 

Comendador Francisco Antônio Gonçalves dos Santos. filho 
do Capitão Joaquim Gonçalves dos Santos, foi pessoa de alto 
prestígio, falecido em Casa Branca, aos 14 de maio de 1861. 

Ascendeu ao pôsto de Tenente-coronel da Guarda Nacional, 
tendo sido agraciado com a comenda da Ordem da Rosa e tam- 
bém com as de Cavaleiro da Ordem de Cristo e do Cruzeiro. 

Segundo documentações de 1841 e 1812, exerceu as atribuiqões 
de juiz de paz de Casa Branca (1). 

Em carta de 7 de setembro de 1842, dirigida ao Presidente 
da Província, Conselheiro José Carlos Pereira d'Almeida Torres, 
pede, por motivo de enfermidade, demissão do cargo de Major 
Comandante de Batalhão. 

De curioso sabor é o fato adiante narrado, verificado ao tempo 
em que foi juiz de paz: 

( 1 )  Departamento do Arquivo Público do Estado. 



Illmo. e Exmo. Snr. 

Saptisfazendo a Portaria qui recebi de V. Excia., 
datada de 17 de 7bro. pp. em a q '  expondo que, con- 
tando pelas folhas publicas, cl. achando-se nesta Fre- 
guezia duente Manuel Joaquim da Cunha lhe fora 
feito amputação em l-ium dos braços q. Serafim Cal- 
deira Brants, acompd0. do Carpinteiro Antonio Gomes 
de Meireles e outros, sem que nenhum delles sejáo 
Cirurgião aprovado, e q., seguindo-se da brutalidade 
com q. praticarão semelhante operação a morte do 
enfermo, e sobre isto se dignou V. Excia. ordenar-me 
que procedendo as averiguações necessarias, informase 
o q. ocorre0 a cerca de simelhante facto e que tomace 
desde logo medidas preventivas sobre o fucturo. Tenho 
a informar a V. Excia. que eu já tinha feito indaga- 
çõens a respto. e não tinha achado circonstancias extra- 
ordinarias, não deisando, porem, de lastimar a falta 
q. ha de Profesor, aprovado. Entretanto, passando 
agora a exigir informação por escripto do referido ope- 
rador Serafim Caldeira Brants. a qual transmito a 
V.Excia., acrescentando que acho verdadeiro o que 
nella vai exposto. Deos guarde a V. Excia. m. annos;  
Casa Branca, 4 de 8bro de 1841. 

Illmo. e Exmo. Sr. Prezte. da Provca. 

Franco. Ant0 Glz. dos Santos 

Juiz de Paz 

I111no. Snr. Juiz de Paz 

Tenho presente o officio. que V. S me dirigio ein 
data do mez findo, em o qual me expõem, o ter rece- 
bido huma portaria do Exmo. Snr. Prezte. da Pro- 
vincia, em que ordena a V. S. haja de informar a 
respeito da amputação que eu fizera em hum dos braços 
do enfermo Manoel Joaquim da Cunha. e como junta- 
mente exige V. S. que eu informe minuciosamente 
sobre as ocorrencias do facto, assim em cumprimento 
ao officio de V. S. tenho a informar o seguinte // 
Achando-se o sobredito enfermo com o braço esquerdo 
ern estado de putrefação, e j.5 em tal grao, que e x a l a ~ a  



pessimo cheiro, ou fedor insuportavel; mas resultante 
de uma chaga cancroza, em estado gangrenozo; pas- 
sando a procurar-me e a instar, para que eu fizesse a 
operação, e bem que eu me recuzasse, oferecendo-lhe 
antes dez mil reis de esmolla, por conhecer o seo estado 
mortal, e o perigo da operação, e como não obstante 
elle continuasse a instar, dizendo-me que elle já se 
considerava morto, passei com efeito a fazer a ampu- 
tação, em cuja practica me conformei quanto foi pos- 
sivel, tanto no preparo, corte, e laquiações das veias, 
e ligaduras, como no immediato tratamento, com o 
que se acha disposto pelo Cirurgião Mor Jacinto da 
Costa em seos Elementos gerais de Chirurgia Medica 
Vol. 3 . O  Cap. 14 art. 2.'. E feita que foi a amputação, 
conheci então que a gangrena se tinha adiantado até 
o hombro, e como se não podesse atalhar veio a morrer 
o enfermo como consequencia da gangrena. Quanto a 
mim, permitta-me V. S. que eu diga, que estou per- 
suadido que não commeti culpa algua em aventurar- 
me a dita amputação, pois não me resolvi a isso levado 
de temeridade, mas sim pela longa practica, que tenho 
da Arte Chirurgica, o qual me tenho dado já pelo 
espaço de 20 anos e ate em a V.R de A'íogimirim me 
fizerão partido de 600$000 por anno, em cujo lugar e 
mesmo em outros tenho feito operações com bom 
sucesso, prestando assim o meo prestimo aos neces- 
sitados gratuitamente, e aos abastados mediante tais 
ou quais recompenças, como Iie bem notorio. assini 
como V. S. e todos sabem que por estes lugares 12 

outros sertões faltos de professores legalme habilitados 
qualqr pessoa applica remedios, e se presta a toda 
a especie de soccorros ao seo alcance nas ocasiões de  
necessidade; e se esse posto foi levado a folhas piibli- 
cas, foi por inimigo meo que tem vontade de fazer-me 
mal; he o que tenho pois a informar a V. S. tendente 
ao objeto. 

Deos guarde a V. S. Casa Branca 2 de 8bro de 1841. 

Illmo. Snr. Juiz de paz de Casa branca 

Francisco Anto Glz dos Santos 

Serafim Cal" Brailts. 



Ao falecer em 14 de maio de 1861, traçaram-lhe o ~ a n e ~ í r i c o  
seguinte : 

Casa Branca. 14 de ?\$aio 61. 

À MEMORIA DO ILLMO. SNR. T E N E N T E  CORO- 
N E L  FRANCISCO ANTONIO GONÇALVES DOS 
SANTOS, CAVAL,LEIRO DA ORDEM D E  CHRIS- 
TO,  FALLECIDO E M  CASA BRANCA NO DIA 

14 D E  MAIO D E  1861. 

Le sacrement liberateur rompt peu a peu les atta- 
çhes du fidèle: son ame a moitiè échappé de son corp, 
devient presque visible sur son visage. Dejá i1 entend 
les concerts des seraphins; dejá i1 est prê á s'envoler 
vers les regions ou Piuoite cette esperance divine, 
fille de la vertu et de la mort. (VISCONT DE CHA- 
TEAUBRIAND - Genie du Christian). 

Sine macula enim sunt ante thronum Dei. - Os justos 
estão sem mancha junto ao throno de Deos. 

(Apocalypse, cap. 14, v. 5). 

Por quc senhores, o sagrado templo traja as galas fúnebres? 
Por que desprende o bronze as  sentidas e lúgubres notas dos 
finados? Por que vós todos acabrunhados de dor trazeis nos sem- 
blantes a expressão do sentimento, e nas vestes o negro luto? 

Por que? Ah!  Já não vive Francisco Antônio Gonçalves 
dos Santos! 

Os infelizes filhos perderam o pai carinhoso; a esposa o 
marido desveaado; os parentes uma das glórias de sua família, 
os amigos, o benévolo companheiro de suas adversidades; a pátria 
um filho dedicado. Sim, senliores, essas poucas palavras vos 
lembrarão quem foi o ilustre finado. 

Francisco Antônio Gonçalves dos Santos nasceu em Lavras, 
no princípio dêste século. Ao tempo da independência estava 
na flor da idade; era, pois, um veterano dessas gloriosas erasr 
Decorreram os anos; soou a hora fatal da revolução na pro- 
víncia. Os  bravos de 1842 ainda se recordam da dedicação desen- 
volvida por Francisco Antônio Gonçalves dos Santos, ao lado 
de seu nunca assaz chorado irmão José Gonçalves dos Santos 
(2), para a sustentação das instituições juradas, para a defesa do 
trono constitucional do senhor D. Pedro 11. 

(2) Capitão José Gonçalves dos Santos, casado com D. Iria Leopoldina, 
falecido em 14 de fevereiro de 1854. 



O esforçado cidadão não perseguiu, esmerou-se por escla- 
recer e pacificar alguns bons brasileiros, a quem queriam impli- 
car no movimento que tanto lastimamos, e que foi antes urn 
èrro, do que um crime. 

Pacificada a província a recompensa do trono brilhou no 
peito do nosso benemérito amigo; foi condecorado cavalheiro do 
Cruzeiro. Posteriormente lhe foram conferidos os postos de major 
e tenente-coronel da guarda nacional. O govêrno provincial não 
foi descuidoso; nomeou-o juiz municipal suplente. Os cidadãos 
deram-lhe provas de alta confiança, elegendo-o presidente da 
câmara municipal, e eleitor por varias vêzes; suas eminentes 
qualidades lhe deram sempre distinto assento no tribunal do 
júri. - 

Eis em um mal esboçado quadro a vida do ilustre tenente- 
coronel Francisco Antônio Gonçalves dos Santos. Lastimemos 
pois essa perda irreparável, mais êsse golpe que o anjo da morte 
desfechou sôbre êste município, que vê um a um em breve tempo 
finarem-se os seus criadores, seus pais! Ah!  senhores, que fata- 
lidade nos oprime! Por que seremos votados a presenciar o 
ocaso dessa brilhante plêiade de bravos defensores da Constituição 
política do Império, quando o furacão da anarquia parece 
ameaçá-la ? ! 

Que será dela sem o escudo de seus nobres paladinos? For- 
çoso é dizê-lo: ingratos filhos desrespeitam a pátria; o grande 
livro da nossa religião política parece prestes a desaparecer no 
vulcão revolucionário; é pois o tempo de se congregarem os 
bons cidadãos para sustentá-lo. E é nesta quadra dolorosa que 
o implacável destino nos persegue? Mas quê! 

Não profanemos a casa do Senhor. 
Repilamos para o mundo as  paixões dos homens: diante da 

imensidade de Deus tudo se abate; respeitemos seus decretos: 
os justos não são do mundo, pertencem ao céu, prostremo-nos 
submissos ante a Providência, porque Deus não erra, só êle é 
eterno! Verdadeiro cristão, o ilustre homem recebeu resignado os 
sacramentos da religião, e firme na fé transpôs o limiar da eterni- 
dade. Dêle não nos olvidaremos; seu exemplo, suas ações aí ficam 
na memória de todos. 

Foi uma luz que se apagou; uma estrêla que se extinguiu; 
uma alma que voou ao Eterno. Desfolhemos sôbre o seu túmulo 
os ciprestes, goivos e saudades orvalhados de nossas lágrimas. 

Requiescat in pace. 
Por  um seu Amigo. 



ANEXO X I I I  

João Carlos Nogueira de Barros, natural de S. João De1 Rey. 
27 annos, cazado. D. Luciana Maselina de 25 annos, sua mulher. 
Escravos - Florentino, criolo, 11 annos. S. pardo. Joaquina, 21 
annos, solteira, parda. Nas observações diz : "Ocupado em Dizi- 
mos" (1). 

João Carlos de Sousa Nogueira, natural de São João De1 
Rey, 30 annos, cazado, branco. I). Luciana, mulher, 28 aiinos, 
branca. 

Escravos - Florentino, Joaquina, Catherina e Ritta. todos 
solteiros, pretos e respectivamente com as idades de 11, 24, 12 
e 2 annos (2). 

João Carlos Nogueira de Barros, natural de Juruóca, 211 
annos, casado, branco. Luciana Maxemina, mulher, 26 annos. 
Tinha 3 escravos. Nas observações: "Vive de seus negócios (3). 

João Carlos de Souza Nogueira, natural da V% de Baependi, 
31 annos, cazado, branco. Felesbina Profetiza Monteiro, mulher, 
27 annos; branca. Escravos: João de N. 26 annos, cazado, pardo; 
Florentino, 18 annos, solteiro, pardo; Joaquina, 25 annos, cazada, 
parda; Catharina, 16 annos, solteira, parda; Ritta, 5 annos, parda 
e Eva, 3 annos, parda. Nas observações: "Vive de seus negocio? 
- Fez 1 0 0 m "  (4). 

ANEXO XIV 

Processo: - Divisão da "Fazenda Velha" ou 
"Moinho", município de S. Miguel Arcanjo. 
Autuação : 9-maio-1936. 
Cartório do 1.O Ofício. 
Itapetininga. 

Elementos extraídos da Petição Inicial (fls. 2) : 

I - Que o imóvel "Fazenda Velha" ou "Moinho" pertenceu 
em sua integridade a o  Tenente Urias Emídio Nogueira de Barros, 

(1) Departamento ,4rquivo Estado - Caderno de Casa Branca, 1826 
fogo n.O 2. 

(2) Apontamentos de Casa Branca (Caderno sem data). 
(3) Caderno da I.& Companhia de Casa Branca, de 1826, no fogo n." 2. 
(4) C a ~ a  Branca de 1829, no fogo n.O 3. 



que o houve por compras a Miguel de Araújo Lima, João de 
Oliveira Souto, José Nunes Kogueira, Bento Vaz, Domingos 
Florão, Salvador Florão, Pedro Gomes, Manuel Nunes Nogueira, 
Joaquim Pimenta e Ângela de Oliveira, tendo o adquirente re- 
gistrado as terras na Paróquia de Itapetininga, sob n.' 152, em 
20 de março de 1856. As divisas dêsse imóvel principiam na barra 
do ribeirão da "Fazenda Velha", subindo o "Rio Turvo" até a 
barra do "Ribeirão Guarupu", por êste acima até a barra do 
"Córrego Grotão", por êste acima até frontear com o "Córrego 
Capuava", por êste córrego abaixo até o "Turvo", depois por 
êste acima até a barra do "Ribeirão das Panelas", subindo por 
êste até as  últimas cabeceiras, corta a rumo Leste mais ou menos 
até o espigão, descendo por êste até a cabeceira do córrego 
"Jacu", descendo por êste até o "Turvo", e por êste acima o 
rumo que vem do "tombo d'água" até as cabeceiras onde se 
acha o valo da direita, seguindo pelo "Ribeirão do Logradinho" 
acima até onde se acha o marco da linha divisória com os mora- 
dores do "Retiro" seguindo por esta finha até encontrar as divi- 
sas do "Pinhal", seguindo por estas até o espigão que dobra 
para o "Ribeirão da Fazenda Velha", seguindo por êste espigão 
até a cabeceira do "Córrego Pinhalzinlio", descendo por êste 
córrego até  o valo de divisa com os herdeiros da "Fazenda 
Velha", daí seguem pelo córrego "Aguapé" até o "Ribeirão da 
Fazenda Velha", subindo por êste até o córrego do "Coqueiro 
de Sete Cabeças", seguindo por êste acima até as últimas cabe- 
ceiras, depois seguindo para o Norte até apanhar O rumo que 
divide com os moradores do "Rincão", seguindo por êste rumo 
até a estrada velha que vem da cidade, daí pela mesma estrada 
até o "Ribeirão da Fazenda Velha", e por êste abaixo até a 
barra do "Turvo", onde tiveram princípio as  divisas". 

I1 - Que o Tenente Urias Emídio Nogueira de Barros, quan- 
do adquiriu dito imóvel, era viúvo, tendo do extinto leito vários 
filhos, adiante mencionados, constantes do incluso doc. n.O 5 ;  
e havendo convolado segundas núpcias com Maria Bárbara de 
Jesus, tambem viúva e que trazia um filho, Misael Clementino 
Machado, provindo dessas núpcias apenas um filho, Urias Emídio 
Nogueira Júnior. Misael Clementino Machado casou-se com 
Maria Teodora, filha de seu padrasto Tenente Urias. 

I11 - Que, em 1877, faleceu Maria Bárbara de Jesus, proce- 
dendo-se aos inventário e partilha dos bens do casal constituídos 
pelo mencionado imóvel que foi avaliado por Rs. 20:000$00, ca- 
bendo, na partilha, ao viúvo meeiro Tenente Urias 8:236$99ü; 
a M-isael Clementino Machado, casado com Maria Teodora, 



5 :749$333; a Urias Emídio Nogueira Júnior, 5 :899$333; e a neta 
Maria, filha de Urias Júnior, por legado, 114$333. 

IV - Que, por morte de Urias Emídio Nogueira Jíinior, 
a sua quota supra foi inventariada e partilhada entre os  seus 
herdeiros Maria Bárbara, Brasília, Francisco, Francisca e um 
nascituro e a viúva meeira Olímpia Leopoldina Nogueira. 

V - Que, por óbito do Tenente Urias Emídio Nogueira de 
Barros, em 1881, procedeu-se aos inventário e partilha do seu 
acervo, tendo-o sucedido no imóvel retro citado: 1) - José Galvão 
Nogueira; 2) - Iria, viúva; 3) - Inácia, viúva; 4) - Valeriano 
Vieira de Oliveira, casado com Constança; 5) - Maria Teodora, 
casada com Misael Clementino Machado; 6) - Teresa; 7) - 
Antônio Albino de Sousa Nogueira, que faleceu antes, deixando 
os seguintes herdeiros: a) - Ana Constança Monteiro, casada 
com Joaquim Monteiro de Carvalho; b) Urias de Sousa Nogueira, 
casado; c) Antônio Albino de Sousa Nogueira, casado; d) José 
de Sousa Nogueira, casado; e) João Augusto de Sousa Nogueira, 
casado; f) Carolina, casada com Antônio de Arruda Campos; g )  
Maria, casada com Antônio Arantes de Noronha; h) Iria, casada 
com Delfino de Tal; 8) Urias Emídio Nogueira Júnior, falecido 
antes do seu pai, ficando seus herdeiros : a) Maria ; b) Brasília; 
c) Francisco; d) Francisco; e) Urias; 9) Maximina Ubaldina 
Nogueira Terra. 

Fôlhas sete (7) dos autos do inventário de Urias Nogueira 
de Barros ( 2 . O  Tabelião): - "Certidão do 1.O tabelião de notas e 
mais anexos, desta Comarca de Itapetininga, etc., etc., : - . . . . 
Certifica,. . . revendo. . . os autos do inventário dos bens deixados 
por dona Maria Bárbara de Jesus, em que foi inventariante o 
Tenente Uri,as Emídio Nogueira de Barros,. . . encontrou. . . : 
Certifica mais que encontrou de folhas dezoito a vinte o auto 
de continuação de descrição e avaliação de bens, lavrado a quatro 
de . . . . maio de mil oitocentos e setenta e sete, na referida 
Fazenda Moinho, onde se achava o Juízo em diligência, - auto 
do qual se extrai o seguinte: "Raiz. Duas partes de terras lavra- 
dias e faxinais no Retiro, divididas, avaliado por quatrocentos 
mil réis. Vinte alqueires de terras de cultura no lugar deno- 
minado ~ibe i rãoz i iho ,  dividindo por um lado com térreno do 
Moinho e por outro com terrenos dos herdeiros do Capitão Pinto 
e por outro com os herdeiros de Antônio de Lara por outro lado 
com o mesmo Ribeirãozinho, avaliado por oitenta mil réis que 
à margem sai. Quatrocentas e cinqüenta braças de campos, faxi- 



nais e pinhal no lugar Fazenda Velha, em comum, avaliado por 
duzentos mil réis, que à margem sai" . . . . . . . 

ANEXO XV 

PARÓQUIA DE I'TAPETININGA (*) 

Livro 152 

Reg. n.O 125 - pg. 40 

O abaixo assinado ~ o s s u i  um sítio de nome Fazenda Velha 
no distrito desta comarca de Itapetininga, houvemos por compra 
a Miguel Araújo Lima, a João de Oliveira Prêto, e a José Nunes 
Nogueira, herdeiros, Bento Vaz, Domingos Morão Silva dos 
Morão, Pedro Gomes, Manuel Nunes Nogueira e Joaquim Pimen- 
ta, e a meação da finada Ângela de Oliveira, cujas terras lavra- 
dias e com pastos e faxinais dividem com terras do Capitão 
Joaquim Pinto de Castilho e Melo, por outro com os herdeiros 
do finado Vitorino Vaz, por outro lado com herdeiros do finado 
João Soares e o Sargento-mór Mariano Frois e Misael Clementino, 
e por outro com osherdeiros do finado Vito Antônio, pelo Norte 
com a Fazenda do Pinhal, e José Nunes Nogueira. Hoje Turvo 
vinte de março de mil oitocentos e cincoenta e seis. Urias Emídio 
Nogueira de Barros, o Vigário Francisco Paula e Medeiros. 

Reg. n.O 721 - pg. 122 

O abaixo assinado possui um sítio denominado Ponte Alta 
que obteve por compra a Floriano Domingues cujo comprou a 
José Maria divide pelo lado do nascente com terras de Manuel 
Nunes pelo Norte com Severino pelo Oeste com O Capitão Inácio 
José da Rosa pelo Sul com Inácio do Prado cujo terreno com- 
preende nesta comarca de Itapetininga. Ponte Alta, dezesseis de 
maio de mil oitocentos e cincoenta e seis. Urias Emídio Nogueira. 
Foi-me apresentado e pagou setecentos réis. Itapetininga, trinta 
e um de maio de mil oitocentos e cincoenta e seis. O Vigario 
Francisco de Paula Medeiros., 

NOTA: A petição inicial, de onde foram extraídas as divisas, foi 
contestada por diversos condôminos, inclusive pela Fazenda do Es- 
tado, alegando haver parte incluída, pertencente à Fazenda e a 
terceiros estranhos. Os números I a V são da p e t i ~ á o  inicial. 

(*) Registo do Vigário - Lei n. 601, de 18 de setembro de 1850, re- 
gulamentada pelo Decreto n. 1.318, de 30 de janeiro de 1854. 



PARÓQUIA D E  IGUAPE 

Livro 6-1 

Reg. n.' 224 - pg. 74v. 

Aos dez de agosto de mil oitocentos e cincoenta e cinco foi 
apresentada a declaração seguinte - O abaixo assinado possui 
uma porção de terras no  sítio do Assumguy por compra, as quais 
divisam pelo lado de -baixo na Cachoeira do Assumguy, divide 
com a viuva Anna da Costa pelo lado do rio acima no salto 
grande, dividindo com Bento Pereira pelo Norte, com a viúva 
Escolástica pelo Oeste, comigo pelo Alto da Serra. Cidade de 
Iguape, 9 de agosto de 1855. Urias Emídio Nogueira de Barros. 
Db que fiz êste registo que assino. O Escrevente João Batista 
Alves Carneiro. 

Reg. N.O 225 - pg. 75 

Aos dez de agosto de mil oitocentos e cincoenta e cinco foi 
apresentada a declaração seguinte - O abaixo assinado possui 
uma sorte de terras lavradias no sítio de Boa Vista ponta de 
CABECEIRAS do Ribeirão-fundo, dividindo pelo Sul com terras 
de André Pereira e pelo lado Norte com terras de João Carlos 
Nogueira, cujas as houvemos por troca que fizemos. Cidade de 
Iguape, 10 de agosto de 1855. Urias Emídio Nogueira de Barros. 
Do que fiz êste registo que assino. O Escrevente João Batista 
Alves Carneiro. 

ANEXO XVI 

São Miguel Arcanjo, 3 de Fevereiro de 1939 

Prezado parente snr. ~ o s é  Leão de Silos 

SAO PAULO 

Muito lhe agradeço as informações que se dignou mandar-me 
com sua prezada carta de 27 do mez findo, sobre as  terras de 
nosso avô e sobre o andamento das pesquisas já feitas pelo3 
interessados comuns na herança. 

A respeito da Fazenda denominada Boa Vista do Rio Pereira, 
tenho a informar que êsse próprio foi registrado em 1856 pelo 
Tenente Urias com o nome de Boa Vista. Anteriormente, já de 
posse dessa Fazenda, por compra feita em 1835 a Francisco Gon- 



salves, quando foi no ano de 1848, êle a vendeu a Francisco 
Ribeiro de Carvalho, conforme a escritura junta, passada em 
data de 17 de agosto de 1848. Entretanto, pouco tempo depois o 
comprador não quis mais a Fazenda e devolveu a escritura, 
motivo por que ela foi encontrada entre os papbis do velho Te. 
Urias. Para comprovar êsse fato basta ler com atenção a carta de 
Francisco Ribeiro, também junta, pela qual se vê que êste dese- 
java comprar outra Fazenda e cobrava-lhe o moinho que lhe 
devia, justamente o Moinho que já havia sido instalado na Boa 
Vista. cujas pedras ainda lá se acham. EIá uma outra carta de 
Antônio Albino de Sousa Nogueira, também junta, pela qual se 
vê que êste, escrevendo a outro comprador relapso, citou o exem- 
plo de seu primo Francisco Ribeiro, que não cumpriu a palavra 
etc. Pela carta de Francisco Ribeiro se depreende que êle estava, 
então, instalado na Fazenda, pois, solicitava, caso não se fizesse 
negócio da outra Fazenda, o prazo de 6 dias para retirar-se com 
a família, em razão de não ter bestas que cheguem, naturalmente 
para a mudança. 

Êsses documelitos admitem a presunção da posse, além do 
que materialmente existe nas terras, como as pedras de moinho 
etc. além da tradição da família e o respeito em que tal sítio 
tem estado, pois, nele, além dos que vão roubar-lhe palmitos, 
não existe intruso algum. 

O caso do nome dado a Fazenda e ao local onde parece ter 
sido passada a escritura - Monte Alegre de São Galváo - 
esclarece-se pelo que é geralmente sabido pelos nossos pais e 
pessoas conhecidas, que privaram com meu avô José Galváo e 
Tios, que bem explicava a razão da denominação: - O Tenente 
Urias e toda a família eram devotos, desde mesmo antes da morte 
do glorioso Santo, de F R E I  GALVÃO, cujas relíquias se acham 
expostas à visitação dos fiéis em uma das Igrejas da Capital 
Daí também veio o sobrenome de Galvão dado a um de seus 
filhos, que é justamente ao meu avô José Galváo Nogueira, que 
era casado com dona Inácia Cândida \'dela, ambos já falecidos. 

O nome dado, portanto, a Serra da Boa Vista, queJfica nas 
cabeceiras do córrego da Boa Vista, afluente do Rio do Caça- 
dor, era o de - MONTE ALEGRE DE SAO GALVÃO. 

O fato mais importante, porém, é que o Sítio Boa Vista do 
Pereira não foi dado a inventário, tendo sido inventariante dos 
bens do finado ten. Urias, o seu filho, dito José Galvão Nogueira. 
A primeira vista parece que tal fato teria sido propositalmente 
praticado para fins de sonegação própria. ou para proteger inte- 
rêsses de terceiros. Tal, porém, não se deu: - O caso passou-se 



da seguinte forma: - Em 1868, aqui chegou um norteamericano 
- James Monroe Keith, o qual foi logo admitido como amigo 
da família. e s t e  senhor andou explorando os sertões desta zona 
e achou que uma parte dêle lhe serviria para trabalhos de mine- 
ração. Sabendo que o Te. Urias tinha posse no dito sertão, entra- 
ram em negociações e adquiriu uma parte do Sítio Boa Vista, cuja 
divisa ficou sendo por uma serra denominada Fartura até a barra 
do Ribeirão Cachorros Novos no Rio Verde. Esta transação deu-se 
em 1870. Em dezembro de 1879, faleceu o velho Te. Vrias pro- 
cedendo-se a inventário dos bens deixados. O Inventariante José 
Galvão não estava bem ao par de tal negócio e pensava que o 
Te. Urias havia vendido a James toda a Fazenda Boa Vista. 
Este o motivo úniw da sonegação. As demais Fazendas - 
Ribeirão Fundo, Assunguy, parte da Moinho e a de Juquia, 
situada na confluência do Rio São Lourenço com o ~ u ~ u i á .  foram 
inventariadas e consta do inventário procedido na Comarca de 
Itapetininga em 1882. E' o que me cumpre informar. Papéis 
anexos a esta carta: - 1 escritura de 1848 - uma carta também 
de 1848 - 1 carta de Francisco Ribeiro - 1 carta de Antônio 
Albino de S. Nogueira - um papel de medição do Assumguy e 
uma carta de José Giorge, recebida em resposta a oferta que lhe 
fiz da cachoeira de que se quis apropriar por meio de ação de 
usocapiáo em Iguape, legalmente contestada por nós herdeiros 
daqui. Sem outros com muita estima e aprêço sou a parente muito 
grata 

(a) Augusta Galvão 

Documento n.O 1 : 

Digo eu Crias Emidio Kogueira de Barros e minha mulher 
abaixo assinados que entre os mais bens clye possuimos e beril 
assim uma sorte de terras no lugar denominado hlonte Alegre 
de São Galvão cujas terras as houvemos por posses cujas divisas 
são as seguintes. Principiando no alto da Serra de São Galvão 
que fica ao Norte seguindo pela Cordilheira a procurar rodear 
ditas Cabeceiras de Ribeirão Fundo voltando pelo lado do Nas- 
cente pelo lugar mais alto que dividem as águas que vertem com 
terras de nós Vendedores e de Elisa de Clementino Machado e 
pelo lado do Sul divide com terras de Ana da Costa pelo Alto 
da Serra e Rio denominado Ribeirão Fundo divide com terra- 
de Antônio Mendes abaixo da forquilha cujas terras capóes de 
rnatas virgens Lavradias e uma porção de Capoeiras na forquilha 
de cima no lugar que passou a Estrada ranchos e gramados e 



outra Capoeira na forquilha de baixo do rancho e ficamos obri- 
gados a mandar fazer um moinho e casa no lugar que nosso 
comprador ordenar dentro dêste terreno cujas terras na forma 
dita no Distrito (Distro?) de Santo Antônio vendemos e de fato 
vendidas temos de hoje para todo o sempre ao Sr. Francisco 
Ribeiro de Carvalho pela quantia de um conto de réis conforme 

.nosso trato pela obrigação que o dito Sr. nos passou para paga- 
mento das sizas nacionais, e poderá de hoje em diante o nosso 
comprador empossar-se e desfrutá-las, vendê-las ou dá-las e dispor 
delas como melhor lhes parecer e nele comprador lhes cedemos 
todo o direito Jús e domínio que nelas tínhamos e pedimos i s  
Justiças Nacionais e Imperiais Ihes dêem inteiro vigor e ficamos 
obrigados a passar escritura publica quando nos for pedido e se 
faltar alguma cláusula ou cláusulas em direito necessárias a s  
havemos por posta como se delas fizemos especial menção e 
por minha mulher se assina digo nos obrigamos a fazer esta venda 
firme e valiosa e fazer boa salva de qualquer dúvida que possa 
haver e a rogo de minha mulher se assina Miguel dos Santos 
Terra. Hoje Monte Alegre 17 de Agosto de 1848. 

Urias Emidio Nogueira de Barros 

A rogo de Maria BArbara de Jesus 

Miguel dos Santos Terra 

Testemunha presente Manoel Abz (?) da Costa 

Testemunha presente João Martins Netto 

Verso Papel de terras que me vendeu o primo Crias. 

Contas e clareza de Francisco Ribeiro de Carvalho. 

Documento n.O 2 :  

Meu primo Amigo 

' Como fiz novos planos se 'C'mcê quiser dois contos pela 
Fazenda denominada Turvo entrando a parte da Fazenda do 
faxina1 e fazendo o moinho que me deve dentro em quatro meses 
e com o prazo de quarenta pagamentos iguais e anuais venha 
cá para decidirmos o negócio e no caso não lhe faça conta êste 
negocio peço-lhe por ohsécluio dar-me licença para estar o resto 



de minha família êstes seis dias em razão de não ter bestas 
que cheguem para sair de cujo favor lhe serei bem obrigado. 

Seu Primo e Amigo 

Francisco Ribeiro 

Documento n.O 3 :  / 

Ilmo. Sr. José Me'. de CarvO. 

Vila, 28 de dezembro de 1849 

Primo e amigo e senhor. 

Tive notícia que Vmcê. está mal satisfeito com a compra 
que fêz da fazenda pois Vmcè sabe como o nosso negócio ficoii 
decidido pelo o recibo que lhe passei se conhece mesmo tive 
muitas pessoas que presenciaram os nossos tratos que eu lhe 
disse que viesse ver e saber o que comprava e Vmcê sempre disse 
que estava muito informado o que era a fazenda e nisto reforme- 
mos os nossos tratos e por isso Vmcê não dê crédito a gente 
do Juquiá pois que é gente sem indústria e patifes para o tra- 
balho porisso que deve Vmcê plantar e colhêr para então saber 
o que comprou e porisso deverá continuar o seu trabalho o que 
eu lhe posso fazer é dar mais prazo a fim de seu arranjo verá 
Vmcè que no recibo que lhe passei declarou-me todos os nossos 
tratos e que pelo que neles nos obrigaríamos a passar escritura 
e tudo o que está no mesmo estamos prontos a cumprir pois Vmcê 
muitas vêzes me disse que o que nos tratasse que era pedra e 
cal e que não devesse fazer o que o seu sobrinho Francisco 
Ribeiro tinha feito e o que fizesse estava feito e disse mais que 
estava informado da fazenda pelo mesmo primo Francisco e João 
Ribeiro e seus filhos e que porisso era desnecessário ver. note 
que estas palavras são justificáveis e porisso que fique entre nos 
dois isto que não aparece pois estou muito certo que Vmcê 
plantando e colhendo em suas terras ficará muito satisfeito pois 
eu não lhe enganei e nem lhe engano e porisso tome primeiro 
fundamento do negócio que fêz e depois conversaremos; não 
se aflija, pense bem o que faz. que entre nós tudo se arranja 
Por esta visito a Vmcê e a sua família e queira determinar 
suas ordens a quem é com estima 

de Vmcè 
PrO Amo e obro CrO 

AntO Alho Sza Nogra. 



ANEXO XVII 

CARTAS D E  JOAO DA SILVA ?vIhCHAl)O, BARAO DE 
ANTONINA, AO T E N E N T E  URIAS EMÍDIO NOGUEIRA 

D E  BARROS 

Ilmo. Sr. Ten.e Crias Emídio Nogr." 

Pirituva 3 de 9 bro de 1841 

Est." que va obtendo melhores notas. sobre suas pertendidas 
descobertas. O Alf .Vloriano ja me participou q. havia ter justo 
os 6 mateiros para o acompanharem qdo vier pedir a Hugra, e - 
com essa entrada pode ficar desenganado se ha campos ou não 
nesses certões. Não tenho noticias de cosa que lhe possa dis- 
pençar só se comprarem na Faa. o q. pode ser com seu aviso. 
Quanto aos seus anim."icão no campo da entrada e depois podem 
paçar pa outro pasto se tanto quizer. 

Determine assim q. lhe convier, e dê-me sempre notas. suas. 

Seu affectuoso e am." 

(a) S." Machado. 

Ilmo. Sr. Urias. 

Fazenda 26 de 9bro de 1841 

Como não aparesse o seu enviado q. foi pa. fora. nidv. dois 
cargro'. com o xarque do boi, hurn com sal e feijão, ma'. sete 
\arios pa. todos na volta trazerem milho debulliado. Queira ver 
isso pa. q. tragão boas cargas e (1. venha bem empalhado pa. 1120 
vir coando. 

Da  Faz". de S. Pedro ainda pertendem indar. conduzir nib. 
milho em huma só conducção. 

Estimarei q. tenha adiantado seus nervisso, e q. abailce clt" 
for preciso 11.~ descubrir os campos ou desenganar-se 

Espero nota? suas pelo velho Ant." de Lima q. vae encarre- 
gado desta conducção P . ~  d.O saber como lhe vae no mato. 

Saude seu affect.O e a1n.O 

(a) Sa. Machado. 



Ilmo. Sr. T.e Urias. 

Pirituva 7 de M.'" de 1832 

O J. Castelhano voltou ontem só com hum camarada; porém 
demoveio, foi a R." Verde e dis-me c[. arranjou tres, m." hum 
aqui de man." cl. vão 5. 

Aproveite esta gente, q. vai ficando custoso de conseguir, 
e desenganesse das descobertas desta ves, p." não parece razoavel 
fazer novas entradas huma ves q. nesta venhão contando estorias 
como costumão. Offeressa huma monthadura ao cabessa da escolta 
a ver se assim se anima a não voltar sem indagar isso mtO. bem. 

Quando voltar assina-le o lugar onde quer mdar. fazer a 
rossa; fassa huã crus grd.". na casca de algum páo dos maiores 
p." q. fique certo o lugar, e se voltar algum dos de R.O Verde, 
mostre-lhe bem o lugar. 

Cá o espero dep." de enviar a partida. Saúde Seu am.' 

(a) S." Machado. 

Ilmo. Snr. T.e Crias Emídio Nogtieira 

~ i r i t i i v a  9 de Março de 1841 

Incluso a carta que V. S. me pede para o Exmo. Prezidente 
desta Provincia, de quem não tenho conhecimento algum. e em 
tal cazo é um sacrificio, porém nada é em relação aos dezejos 
que tenho de ser-lhe prestavel; o que estimarei, é q. ella tenha 
bom acolhimento e que V. S. contracte essa estrada de man." 
que não perca o seu trabalho e que dê aos moradores desse Muni- 
cipio um bom caminho para a Marinha. 

O Sr. seu mano pediu-me uma quantia como quem não tem 
vontade de vir administrar esta fazenda e p.' tanto estou na 
mesma. O seu escravo José está concluindo o concerto do moinho 
e quando for levará as egoas. 

O mulatinho Camillo, que foi seu, fugiu on te t~ l :  se elle lá 
aparecer fas favor segura-lo e remetter-mo; e quanto à preta 
não tenho, p.' ora, achado quem a compre; mas como o Sr. 
Misael tem de vir resgatar sua obrigação a levará no cazo de 
que até então não esteja vendida. 



Estimarei que, desfructando boa saude, me proporcione 
occazms. de mostrar a particular estima com q. sou 

De V. S. 

Am." affectuozo e ob." 

(a) Barão de Antonina 

P. S. 

Ainda estou á espera do Sr. seu Genro (1. 

mandou xamar cle Minas, o cl.' des.". cl. 

venha logo. e q. venha estar aqui huns quinze 

dias p." ver se fazemos alguã coiza. 

Ilmo. Sr. T." Urias Emídio Yogueira. 

Pirituva 14 de Julho de 1844 

Aproveito a boa occasm. dep.Or o am.O Sr. Major Luiz Josk 
I4ont.O a quem tenho recomendado q.'O for a seu respeito. 

E m  huã sua carta de 5 de Maio p. p. dice-me q. esperava o 
Sr. seu Genro p." vir com elle the esta sua casa, e com o (1.' "LI 

ficaria bem servido; porém athe gora os espero, e nem ao menos 
mais tenho tido huã carta sua para m.* inteligencia, demaneira q. 
não me sei aver; nem do sr. Misael tenho m." solução. 

Talves espace m." sua vinda visto ter de acompanhar o 
Major; porém isso se  decidirá logo, visto q. elle não quer te1 
m.t' demora, mas comtudo, mostre-lhe bem todas essas veredas 
p." elle escolher a m.Or no caso q. haja contracto. 

Nada m."e me oferesse presetitem.', e fico como senipre a> 
s/o. p.' ser 

De V. S. 

Am." affectuoso e 0b.O 

(a) Barão de Antonina. 

Já  saberá q. comprei a faz.* da Lagoa 

'1. na m." opinião he huã pessa niui boa. 



ANEXO XVIII 

Doc. 1 

Ilmo e Exmo. Snr. 

Se não fosse a convicção que tenho do zêlo. e empenho de 
V. Excia. a bem da prosperidade, e engrandecimento desta Pro- 
víncia, a qual tanto V. Excia tqnto se esforça para prodigalizar- 
lhe tôda a sorte de benefícios, não iria por momentos ocupar a 
preciosa atenção de V. Excia. Tendo desde que vim da Província 
de Minas habitar neste Município cultivada a planta do trigo em 
minha Fazenda denominada - Turvo - em pequena escala, 
e sòmente para o consumo de minha casa, sempre observei que 
esta planta apresenta resultados de considerável vantagem, e já 
calculava poder regular 40 alqueires por cada hum de planta. 
Reanimado assim em vista da abundância da produção de seme- 
lhante planta, a elevei em maior escala, por isso que ultimamente 
a fiz para mais de seis alqueires, cuja plantação deu em resultado 

s a colheita de seis carros Mineiros cheios de trigo em caxos, e 
mais alguns cargueiros, parecendo-me ser talvez a maior colheita 
que se há feito nesta Província. Este trigo foi todo recolhido 
para o depósito aonde se acha a espera de melhor tempo para 
ser batido, e afinal moído. Tendo pois a honra de levar o expen- 
dido ao conhecimento de V. Excia., peço vênia para oferecer a 
V. Excia. as amostras do trigo de minha lavoura tanto em 
caxos, como em bagas, a s  quais serão apresentadas a V. Excia. 

L 

Deus Guarde a V. Excia. por muitos anos. 

Itapetininga 21 de Janeiro de 1859 

Ilmo e Exmo. Snr. Conselheiro José Joaquim F'ernandes 
Torres, Senador do Império, e Presidente desta Província. 

Urias Emídio Nogueira de Barros 

(Doc. 68, pasta 3, maço 70 - Dep. Arquivo do Estado de S. Paulo) 

Doc. 2 

Ilmo e Exmo. Snr. 

Em cumprimento ao ofício de V. Excia. de dois de Junlio 
do corrente ano. nomeou esta Câmara uma Comissão composta 



dos cidadãos Tenente-coronel Manuel Afonso Pereira Chaves, 
e Domiciano Joaquim Arantes de Noronha para darem seus pare- 
ceres sobre o trigo colhido pelo Tenente Urias Etnidio Nogueira 
de Barros, cuja Comissão depois de fazer os exames precisos 
deu o seu parecer, que esta Câmara tem a honra de dirigir a 
V. Excia acompanhada do Requerimento do dito Tenente Urias. 

Deus guarde V. Excia. 

Paço da Câmara Municipal da Cidade de Itapetininga em 
Sessão Ordinária de 29 de Setembro de 1859. 

Ilmo e Exmo Snr. Vice-presidente desta Província de S. 
Paulo. 

O Pres. Jesuino Ferreira Prestes. 

Ilmos. Snrs. 

Em soluqão ao que V. S. Sas. encarregarão aos abaixo 
assignados, declaramos que, procurando saber, e pessoalmente 
ver a porção de trigo que colhera o cidadão agricultor Tenente 
Urias Emídio Nogueira de Barros, que pretende o prêmio con- 
cedido pela Lei Provincial de 7 de Maio de 1857. achamos clue, 
o mesmo cidadão. tendo plantado porção, colheu, e tem em sua 
casa cento e cinco alqueires de bom trigo, alétrr de 1150 poucos 
que tem ja distribuido aos vizinhos, de modo que entendem os 
abaixo assinados que o sobredito Tenente Urias está no caso 
de obter o prêmio cl. requer, o que por certo animará a muita 
gente, e êsse comércio se tornará de grande interêsse para a 
Província. E' o que cumpre aos abaixo assinados declarar, e 
informar a V. Sas. a quem Deus guarde por muitos anos. 

Itapetininga 18 de Julbo de 1859 

Ilmos. Srs. Presidente e Vereadores 
da Câmara Municipal desta Cidade. 

Manuel Afonso Pereira Chaves 

Domiciano Joaquim Arantes de Noronha. 

(Maço 70, pasta 3, docs. &C e 85 - Dep. do Arquivo do Estado 
- Secção Histórica) 



Doc. 4 

Ilmo e Exmo Senhor 

Em observancia ao oficio de V. Excia datado de 26 de Julho 
proximo passado Ordenandome que ajunte hum Relatorio ao meo 
Requerimento que peso Opremio Concedido pelo $ 14 do artigo 
29 da Lei n. 939 de 26 de setembro de 1857, Sendome neeeçario 
ajuntar o Relatório de que trata a ultima parte do artigo 3.O 
do Regulamento de 14 de abril de 1860. Puriço que passo nesta 
mesma data a enviar dito Relatorio ao meu Procurador para 
juntar ao meu Requerimento como me ordenou V. Excia no seu 
Oficio de 26 de Julho. 

Deos Guarde a V. Excia por muitos e felizes annos e dis- 
ponha V. Excia de quem hé, 

De V. Excia sudito e seu Creado 

Urias Emidio Nogueira de Barros 

Turvo 15 de Agosto de 1861 

Doc. 5 I 

Notas sobre o prêmio c8ncedido aos plantadores de trigo, 
nas Leis do Brasil e Relatórios do Ministério de Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas. 

N. 2.573 - Decreto de 14 de abril de 18601 - Estabelece, 
em execução do 3 14 do Art. 29, da Lei n. 233 de 26 de Setembro 
de 1857, o processo segundo o qual será conferido hum prêmio 
aos lavradores que apresentarem certa quantidade de trigo de 
suas colheitas" (Pag. 8, 1.O vol. das Leis do Brasil de 1860). 

Pendem de decisão alguns requerimentos de lavradores, soli- 
citando o prêmio conferido pelo § 14 do Art. 29 da Lei n.O 239 de 
26 de Setembro de 1857, por haverem colhido mais de 100 
alqueires de trigo. 

O Govêrno, antes do final deferimento, julgou conveniente 
ouvir o parecer da Secção dos Negócios do Império do Conselho 



de Estado (Pag. 7, Relatório do Ministério de Agricultura, Comér- 
cio e Obras Públicas" de 1862). 

. . . Desta verba tem de sair as quantias que forem necessárias 
para o pagamento do prêmio de 2:000$ rs. conferido pelo $ 14 
do Art. 29 da Lei n. 239 de 26 de Setembro de 1859 a cada lavra- 
dor que provar, na forma do regulamento respectivo, haver colhido 
mais de 100 alqueires de trigo, cuja cultura os altos poderes 
do Estado procuram fazer reviver no país (Pag. 5, Relatório 
do Ministério de Agricultura, Comércio e Obras Públicas de 
1 862). 

Reclamaram o prêmio conferido pelo $ 14 do Art.  29 da Lei 
n. 239, de 26 de setembro de 1859, cinco lavradores, que apresen- 
taram com suas petições os documentos que provam ter cada hum 
colhido mais de 108 alqueires de trigo, e que foram submetidos 
a consulta da Secção dos Negócios do Império do Conselho de 
Estado". (Pag. 10, Relatório do Ministério de Agricultura, Comér- 
cio e b b r a s  Públicas" de. . . 1862. 

Cultura do trigo - Na conformidade do que dispôs o decreto 
n. 2.573, de 14 de abril de 1860, foi distribuída no exercício de 
1861-1862 a somma de 20:000$ aos lavradores que provaram ter 
colhido mais de 100 alqueires de trigo. 

No corrente exercício já se concedeu também o prêmio de 

2 : 0 $  para o mesmo fim. estes  lavradores pertencem às pro- 
víncias de S. Pedro e de S.Paulo, onde parece achar-se restaurada 
a cultura de tão importante cereal, que já foi tão extensa e pro- 
dutiva no Império (Pag. 13, Relatório do Ministério de Agricul- 
tura, Comércio e Obras Públicas" de 1863. 

0 s  docs. 1,  2, 3, 4 e 5 constituem pesquisa do Snr. J .  Davi Jorge, ope- 
roso funcionário do Dep. do Arquivo do Estado. 



Doc. 6 

Ilmo. Snr. Te. Urias Emídio Nogra. de Barros e Gama 
São Paulo 11 de Junho de 1861 

Amo. Snr. 
Em primeiro lugar muito estimarei saber que V. Sa. chegou 

a essa com saude e feliz viagem. 
Esta tem por fim communicar a Va. Sa., que os seus papéis 

tendentes ao prêmio do trigo já seguirão para o Rio de Janeiro 
pelo Correio da Barra de 6 do corrente, acompanhando a infor- 
mação do Exmo. Snr. Vice-presidente, e igualmente já fiz seguir 
as  Cartas que Va. Sa. me deixou para o Snr. Dr. Burlamaque, e 
outras pessoas, que foi pelo seguro. Rogo a Va. Sa. dizer-me o 
que há a respeito dos papéis do Snr. Melo, a fim de orientar-me. 
Sempre pronto às suas ordens fica quem hé com perfeita estima 
e consideração 

De Va. Sa. 
Amo ObrdO e Crdo 

Lourenço Dom'". Mq'" 

Doc. 7 

Ilmo. Snr. Te. Urias Emídio Noga. de Barros 
São Paulo 1.O de agosto de 1861 

Amo e Snr. 
Tendo vindo da Secretaria de Estado devolvido ao Exmo. 

Presidente da Prova. os seus papéis tendentes ao prêmio do 
trigo, por, ainda faltar alguns esclarecimentos, o mrnO. Exmo. Snr. 
Presidente enviou por éste Correio ditos papéis a Va. Sa. para 
satisfazer as exigências da mma Secretaria de Estado. Por êste 
correio também envio os papéis do Snr. Capm. Joaquim Pinto de 
Castilho e Me10 para o mmo. Snr., que dirijo a Va. Sa. para apre- 
sentá-los ao  mmo. Snr. Me10 e quando tudo pronto me enviará 
para o devido andamento. Disponha com franqueza de quem hé 
com perfeita estima 

De Va. Sa. 
Amo ObrdO Crdo 

Lourenço Dome". Mq". 
P. S. Rogo-lhe dizer-me se teve aviso do Snr. Dr. Burla- 

maque do recebimento das cartas que escrevi-lhe pelo seguro. 

Os docs. 6 e 7 pertencem ao Arquivo do autor. 



ANEXO XIX 

"Ilmo e Exmo Senlior. 

Vou levar ao conhecimento de V. Excia. o estado atual da 
Ma Obra de que estou encarregado. 

E u  me aprezentei perante V. Excia no mês de Janm proximo 
paçado e não me pude esplicar com minhas rusticas espreçons, e 
mesmo vendo as ocupaçons de V. Excia paçei a requerer por 
escrito como me ordenou V. Excia e comprey varios ferros q. 
me era mister pa. o meu trabalho e recolhitne a dar providencia 
ao começo do meu trabalho a ver se ultímo no prazo q. V. Excia 
marcou nas condiçoens do meu Contrato e para isso contratey 
hua legoa de caminho com Manoel de Proença cujo Entra no 
1 . O  de Março proximo futuro c]. foy o q. me faltou pa. alcançar 
a meio do Certão, eu comeus Escravos vão fazer o resto ou  
mais afim de ultimar no presente anno. 

Eu, já, fiz ver a V. Excia que o caminho vay sempre di- 
ranta (?) do picadão Velho não só em direita como foy o meio 
porque pude desviarme de tantas Cerras; e poço aseverar a V. 
Excia que compus as pontes e aterrados nos matos q. vão da 
V" para o Certáo, que da Va podem hir carros carregados té o 
fim da estrada Nova donde parou os trabalhos o anno proximo 
paçado. Estando pronto os dous terços do Contrato, por iço q. 
vou rogar a V. Excia para mandar um dos Senhores q. for 
do conceito de V. Excia ver a estrada e axando conforme o gosto 
de V. Excia ordenar por sua portaria a se me entregar a 2." 
prestação afim de eu dar o impulço necessário. 

Apesar de V.  Excia me ordenar que em todas as  materias 
eu me entendeçe com o Senhor Engenheiro, elle mesmo me diçe 
'1. eu me dirija mesmo a V. Excia pa a da vistoria. 

Deos guarde V. Excia por muitos e afortunados annos. São 
Migel (Miguel) do Turl-o 28 de Fevereiro de 1846. 

Ilmo e Exmo Senhor Manoel da Fonçeca Lima e Silva 

Urias Emídio Rogueira de Barros 

(Itapetininga, maço 68, pasta 6, doc. 1 - Inspetores de  estradas 
e obras públicas - Ilepartamento do Arquivo do Estado - 
pesquisa do Sr. J. Davi Jorge). 



ANEXO XX 

São Paulo, sabado, 17 de Kovemhro de 1945. 

Prezado Dr. Ricardo Gumhleton Daunt 

São Paulo 

Muito cordiais saudações. 

Recebi, anteontem cedo, sua nota genealógica, e, de urna pri- 
meira inspeção, logo se me deparou o nome do Capitão Domingos 
Leonel Ferreira, meu conhecido já de alguns anos. Êle aparece 
em alguns trabalhos meus: 

"Revista do Arquivo Municipal de São Paulo", vol. XI, de 
Abril de 1935, pag. 42; 

"Correio Paulistano", de 24-VI-1941, página 4, Subsídio ge- 
nealógico LXXXV ; 

"Correio Paulistano", de 26-1'1-1942, página 4, Siibsídio ge- 
nealógico CLIV ; 

"Correio Paulistano", de 17-VII-1942, ~ á g i n a  4, Subsídio 
genealógico CLVII. - 

As referências que, nesses traballios, fiz a Domingos Leonel 
Ferreira tirei-as de Censos das Ordenanças da antiga Vila das 
Minas do Paranapanema, Município de Itapetininga, e de infor- 
mes de um descendente dêle, o Professor Procópio Augusto Fer- 
reira, de Itapetininga, hoje falecido. 

O referido Capitão Domingos Leonel Ferreira aparece de 
relance na "Genealogia Paulistana", volume VI, título GODdIS, 
página 32, pelo casamento em Itapetininga, em 1839, com Ana 
Joaquina dos Prazeres Siqueira. Silva Leme anota apenas um 
filho, Maximiano Augusto Ferreira, cujo filho Emílio Augusto 
Ferreira, formado na Escola Normal de São Paulo, em 1887, 
exerceu o magistério e, depois, passou a outra função. Em 1935, 
quando me correspondi com èle, residia em Mogi das Cruzes 
e era con tada  da Prefeitura local. 

Os Ferreiras, da antiga Vila das Minas do Paranapanema, 
eram uma grande família, oriunda do casamento de um portu- 
guês, de Óbidos, Luís Ferreira Botelho, casado por 1736, com 
Maria Ditliz de Jesus, filha (que Silva Leme não registrou) de 
Cristóvão Diniz de Anhaia e de Maria de Zunega (Çbfiíga) de 
Jesus ("Genealogia Paulistana", título ALMEIDAS CASTA- 
NHOS, volume IV, páginas 401/403). 

Filho de Luís e de Maria Diniz foi, entre outros, Miguel 



Ferreira Diniz, que teve grande geração. Um dos filhos de Miguel, 
de nome ANTONIO FRAXCISCO FERREIRA,  batizou os 
filhos com o sobrenome LEONEL,  parece que por originalidade. 
e foram êles : Antônio Leonel Ferreira, Domingos Leonel Ferreira 
( o  de que se trata) e José Leonel Ferreira. Estava criada u 
família dos Leonéis. 

Cma irmã de Miguel Ferreira Diniz, Ana Ferreira Perpétua, 
casada com Domingos da Costa Jácome, português, é minha 
tetravó, mãe de minha trisavó Ana Teresa de Jesus, nascida 
na Vila das Minas do Paranapanema, em 1774 e vinda, em 1789. 
para o Recolhimento da Luz, para ser freira. Na hora da entrada 
para a casa religiosa, desistiu da idéia e casou, aqui, com Fran- 
cisco de Godói Préto (Silva Leme, volume 111, título PRADOS, 
página 246). Ela enviuvou em Mogi das Cruzes, em 1798, e mudou- 
se para Guaratinguetá, onde foi lavradora, até morrer, em idade 
avançada, eni 1853, e nessa localidade foi inventariada. A filha. 
Maria Madalena de Jesus (111, 246, 5-3, 6-4), casada em Guara- 
tinguetá, em 1812, com Inácio Bicudo Leme (111, 86, 4-9, 5-1) é 
minha bisavó, mãe de minha avó paterna e madrinha de batismo, 
D. Liduína Maria da Conceição (Silveiras, 1828-1891), casada com 
Manuel Carlos da Silveira. 

De maneira que o Antônio Francisco Ferreira era primo 
irmão de minha trisavó Ana Teresa de Jesus; e Domingos Leonel 
Ferreira vinha a ser primo segundo de minha l~isavó Maria Mada- 
lena de Jesus. Esses parentescos é que me levaram a estudar o 
interessante grupo dos Ferreiras, do Paranapanema. 

Vou procurar os outros nomes. Sempre as  ordens, subscrevo- 
me, com estima, menor servidor e menor amigo, obrigado 

(a) Carlos da Silveira 

ANEXO XXI 

Inventário do Tenente Urias Emídio Nogueira de Barros. 

Cartório do 2.' Ofício de Itapetininga. 

Maço n. 43 - gaveta, ano 1881, serventuário João Monteiro 
de Carvalho. 

Inventariante José Galvão Nogueira. 

Autuação ou data da abertura do Inventário: 31 de outubro 
de 1881. 



Data do falecimento: 8 de setembro de 1881. 

Titulo de herdeiros : 

1 - José Galvão Nogueira. casado. reside neste têrmo. 

2 - Iria, viúva, reside em Casa Branca. 

3 - Inácia, viúva, re$de em Cajuru. 

4 - Valeriano Vieira de Oliveira, mora neste Têrmo, casado 
com a herdeira Constança. 

5 - Maria Teodora Nogueira, mora neste têrn~o.  

6 - Teresa, viúva. mora neste têrmo. 

7 - Antônio Albino de Sousa Nogueira. falecido, deixando os 
seguintes filhos : 

8 - Ana Constança Monteiro, casada com o Capt. Joaqm. 
Monteiro de Carvalho. 

9 -- Urias de Sousa Nogueira, casado. 
10 - Antônio Albino de Sousa Nogueira, casado. 
11 -- José de Sousa Nogueira, casado, mora no Têrmo de 

Sarapuí. 
12 - João Augusto de Sousa Nogueira, casado. 
13 - Carolina, casada com Antônio de Arruda Campos. 
14 - Maria, casada com Antônio Arantes de Noronha. 
15 - 'Iria, casada com Delfino de tal. 

8 - Urias Emídio Nogueira Júnior, falecido deixando os se- 
guintes filhos, pupilos de D. Olímpia. viúva: 
16 - Maria de 13 anos. 
17 - Brasílio de 10 anos. 
18 - Francisco de 7 anos. 
19 - Francisca de 4 anos. 
20 - Urias, de 2 anos. 

9 - Maximina Ubaldina Nogueira Terra, viúva, mora neste 
têrmo. 

AVALIACÁO DOS BENS 

Móveis : 

Uma mesa grande de jantar, por seis mil réis; uma mesa 
pequena com gaveta, por quatro mil réis; um par de canastras 



velhas, por oito mil réis; um catre de armação forrado de tábuas, 
de seis mil réis; um armário pequeno, velho, por dois mil réis;  
uma balança de ferro, por quatro mil réis; um catre tecido de 
couro, por seis mil réis; dois catres velhos, dois mil réis; um 
torno, fole e bigorna, por dez mil réis; duas pedras para m o i n h ~  
com as competentes ferragens, por cem mil réis; uma espingarda 
velha, por vinte mil réis; um jogo de pistolas antigas, por quatro 
mil réis; uma caixa velha, por dois mil réis. 

Semoventes : 

Uma égua moura com cria, por trinta mil réis; uma potranca 
vermelha, de utn ano, por dez mil réis; um potro mouro, de dois 
anos, por vinte e cincp mil réis; um dito de três anos, por trinta 
mil réis; uma égua velha, lobrina, por quinze mil réis; uma vaca 
pintada, com cria, por vinte e cinco mil réis; uma dita urca com 
cria amarela, por vinte e cinco mil réis; urna novilha pintada. 
de três anos, por vinte mil réis; uma vaca branca, sem cria, por 
vinte e cinco mil réis; uma dita vermelha barbela branca sem 
cria, por vinte e cinco mil réis; uma novilha orca de dois anos, 
por doze mil réis; uma junta de bois carreiros grandes, salmi- 
lhados, por cem mil réis; trés bois carreiros menores, a quarenta 
mil réis cada, cento e vinte mil réis; uma terneira branca, de 
ano, por cinco mil réis. 

Ouro e prata: 

Um relógio antiquíssimo com uma cadeia de ouro, por ses- 
senta mil réis; um par de esporas de prata, por doze mil réis; 
cento e noventa e duas oitava de prata a duzentos réis, 38!$4CQ. 

Raiz 
Um moinho de moer milho, com casa de telhas e seus per- 

tences, tudo em bom estado, por trezentos mil réis; um engenho 
de serrar madeira, em mau estado, com casa coberta de tábuas, 
por quatrocentos mil réis; vinte alqueires de terra de cultura 
no lugar denominado "Ribeirãozinho", por cem mil réis; uma 
parte de terras de cultura e faxina1 no sítio denominado "Retiro", 
por duzentos mil réis; uma parte de terra de cultura e campos 
no sítio clenominado "Moinho", por oito contos e trezentos mil 
réis; quatroceiltas e cincoenta braças de campos e faxinais no 
lugar denominado "Fazenda Velha", por duzentos mil réis ; uma 
parte de terra no lugar denominado "Ponte Alta", dividindo 
com a fazenda do "Pinhal", por cento e cincoenta mil réis; um 
sítio na estrada que segue para Iguape, no lugar denominado 
Assunguí, por dois contos de réis; um sítio no Iitgar denominado 



"Ribeirão Fundo", na estrada feita pelo inventariado, por utii 

conto de réis; um dito na barra do Rio Juquiá, por um conto 
de réis. 

ORÇAMENTO 

Móveis - 174$000; semoventes - 467$000; ouro e prata - 
72$000; escravos - 5 :7C90$000; bens de raiz - 13 :750$0@3; dívidas 
ativas - 1 :300!$000; colaçóes - 8:034$000; dívidas passivas - 
1 :764$386; custas - 900$000 ; líquido partível - 26 :832$0100 ; legí- 
tima - 2:981$401. 

Sentença da partilha de 6 de novembro de 1882. pelo juiz 
Raimundo da Mota d'Azevedo Correia. 

OLTIMAS DECLARACÕES 

Xo mesmo dia, mês e ano da certidâo supra (22-4-1882), 
nesta cidade de Itapetininga e em meu Cartório, presente O Ju i l  
de Órfãos, primeiro suplente em exercício, Tenente Tohias Rodri- 
gues de Arruda, comigo escrivão abaixo nomeado. presente o 
inventariante José Galvão Nogueira. o Juiz encarregou que soh 
o juramento já prestado fizesse suas últimas declaraçòes: Por 
êle foi dito que bem e na verdade havia dado a carregação todos 
os bens do monte e promete descrever aquêles de que porven- 
tura se tenha esquecido. Declarou haver pertencente ao monte 
a quantia de trezentos mil réis, quantia que está a receber-se na 
Tesouraria, importância da libertação do escravo Faustino 
(300$00(-); que d. Olímpia, viúva do finado Cria? Junior. de\ e 
ao monte a quantia de um conto de réis (1 :000$000); que o monte 
deve aos filhos do finado Urias Júnior, a quantia de dois contos 
e quinhentos mil réis; que o monte deve a êle inventariante. de 
despesas que fêz com seu curatelado o inventariado. a quantia tle 
trezentos e cinqüenta e sete mil e duzentos e cinquenta e três 
réis (357$253); que o monte deve a êle inventariante mais a quan- 
tia de cinqüenta e três mil duzentos e vinte réis (53$220), que 
fêz com os funerais; que o monte deve a herdeira Maria Teodora 
Kogueira a quantia de trezentos e cincluenta e três mil ilovecen- 
tos e treze réis (353$913) à herdeira Teresa Augusta Kogueira. 
a quantia de um conto de réis (1 :000$GOO); acharam mais que os 
herdeiros que têm de conferir colações, são os seguintes: Iria 
Leopoldina Nogueira - os filhos do finado Antonio Albino de 
Sousa Nogueira - Jnácio Jesuína Nogueira - Maria Teodora 
Nogueira - Valeriano Vieira de Oliveira - José Galvão No- 



gueira - Maximina Ubaldina Nogueira - Teresa Augusta No- 
gueira - Urias Emídio ?Jogueira Júnior. Nada mais, etc. 

COLAÇÕES 

Aos filhos do herdeiro Antônio Albino de Sousa Nogueira. 
falceido. não há colação a conferir. 

A herdeira Iria Leopoldina Nogueira, um escravo, Antônio, 
por trezentos e vinte mil réis; uma escrava Maria, de dezesseis 
anos, por cento e cinqüenta mil réis; meia colação, cento e cin- 
qüenta mil réis; um burro novo, oitenta mil réis; um carro e 
dois bois, cinqüenta mil réis; um cavalo rosilho encilhado, cin- 
qüenta mil réis; em dinheiro, quatrocentos mil réis. 

Ao herdeiro. José Galvão Nogueira, um escravo, Gabriel, no 
valor de setecentos mil réis. 

A herdeira Maria Teodora Nogueira, um cavalo. por setenta 
mil réis; a meia colação do primeiro inventário. um conto seis- 
centos e cinquenta mil réis. 

-4 herdeira Maximina Ubaldina Nogueira Serra ,  uma escra- 
va, Jacinta, por trezentos mil réis; o escravo Maurício. por um 
contd e duzentos mil reis;  uma besta, por cinqüenta mil réis. 

A herdeira Inácia Jesuína ru'ogueira Terra, os escravos Maxi- 
miana e Benedito, ambos no valor de novecentos mil réis. 

Ao co-herdeiro Valeriano Vieira de Oliveira. um escravo 
velho, no valor de trezentos mil réis; uma negrinha de seis anos, 
mais ou menos, no valor de duzentos mil réis;  uma besta chucra. 
por trinta e dois mil réis e uma parte de terras no sítio do 
Moinhc, por quarenta e dois mil réis. 

A herdeira Teresa Augusta Teixeira, um cavalo por quarenta 
mil réis. 

Ao herdeiro Urias Nogueira de Barros Júnior, falecido, re- 
presentado por sua viúva e filhos, meia colação, na importân- 
cia de um conto e quinhentos mil reis. 

AUTO DE ORÇAMENTO E PARTILHA 

Ano do i\;ascimr.nto de Nosso Senhor Jesus Cristo de niil 
oitocentos e oitenta e dois, aos três de outubro do dito ano, 
nesta cidade de Itapetininga e casa do Dr. Juiz de Órfãos José 
Antônio Moreira Dias Júnior, onde eu escrivão vim, sendo aí 
presentes os partidores José Rolim Brisola e João Evangelista 
de Almeida, o Juiz encarregou a estes que, de conformidade com 



o despacho de fls. 58 verso, procedessem ao orçamento e partilliii 
dos bens deste inventário. E êles o fizeram pelo modo seguinte. 
Acharam êles Juiz e Partidores importar os bens móveis na 
quantia de cento e setenta e quatro mil réis. Acharam mais iinpor- 
tar os semoventes na quantia de quatrocentos e sessenta e sete 
mil réis. Acharam mais importar a prata e ouro na quantia de 
setenta e dois mil réis. Acharam importarem os escravos em 
cinco contos e setecentos mil réis. Acharam importar a raiz em 
treze contos setecentos e cinqüenta mil réis. Acharam importa- 
rem as dívidas ativas na quantia de um conto e trezentos mil 
réis. Acharam importarem as colações em oito contos e trinta c 
quatro mil réis. Acharam somarem as parcelas supra a quantia 
de vinte e nove contos quatrocentos e noventa e sete mil réis. 
Acharam importarem as dívidas passivas na  quantia de um conto 
setecentos e sessenta e quatro mil e trezentos e oitenta e seis 
réis. Acharam importarem as custas orçadas na soma e quantia 
de novecentos mil réis. 

PAGAMENTOS 

Ao herdeiro José Galvão Nogueira: sua colação, na iinportân- 
cia de setecentos mil réis; u'a mesa de jantar, seis mil réis: unia 
dita pequena, quatro mil réis; um par de canastras. oito mil 
réis ;t um catre, seis mil réis ; um armário pequeno. dois mil réis ; 
uma balança de ferro, quatro mil réis; dois catres velhos, clois 
mil réis; uma égua moura, trinta mil réis;  uma potranca ver- 
melha, dez mil réis; um par de esporas de prata, doze mil réis; 
um relógio antigo e cadeia, sessenta mil réis; um engenho de 
serrar madeira, quatrocentos mil réis; um moinho de moer milho, 
trezentos mil réis; duas pedras para moinho, cem mil réis; uma 
parte de um conto cento e trinta e sete mil e cluatrocentos e 
um réis no sítio avaliado por 8:300$000. 

Soma : 2 :981$401 

A herdeira d. Iria: sua colaçáo, na quantia de um conto e 
cincoenta mil réis; a escrava Silvéria, no valor de uril conto de 
réis; parte no sitio avaliado por 8:300Q&O(YO, no valor de novecen- 
tos e trinta e um mil quatrocentos e um réis. Soma: 2:981$401. 

A herdeira d. Inácia: sua c ~ l $ ~ ã o ,  de novecentos mil réis;  
o escravo Olegário, um conto e duzentos mil réis; a parte de 
terras (Retiro), por duzentos mil réis; no sítio avaliado por 
S:300$000, parte de seiscentos e oitenta e um mil cluatrocentos 
e um réis. Soma: 2:981$401. 



Ao herdeiro Valeriano Vieira de Oliveira: sua colacáo. íle 
quinhentos e setenta e quatro mil réis; uni torno de ferro e bi- 
gorna, dez mil réis;  uma espingarda velha, vinte mil réis; uni 
. *  
j o ~ o  de pistolas, quatro mil réis: um potro mouro, vinte e cinco 
mil réis; um potro de três anos, trinta mil réis; uma'  égua 
telha, lobrina, quinze mil réis; um sítio na estrada de Iguape, 
dois contos de réis; no sítio avaliado por S :3010$000 parte de tre- 
zentos e três mil e quatrocentos e um réis Soma:  2:981$401. 

A herdeira d. Maria Teodora Nogueira: sua colação, de uni 
conto setecentos e vinte mil réis; uma vaca pintada, com cria, 
vinte e cinco mil réis; no dinheiro existente na Tesouraria. cento 
e cincoenta mil réis; uma parte de terra. Ponte Alta. cento e 
cincoenta mil réis; no sítio avaliado em 8:300$0001. uma parte de 
novecentos e trinta e seis mil quatrocentos e um réis. Soma:  
2 :981$10il. 

A herdeira d. Teresa: sua colação, de quarenta mil réis; em 
dinheiro, na Tesouraria, cento e cincoenta mil réis;  uma caixa 
velha, dois mil réis; um catre tecido de couro. seis mil réis;  
uma vaca orca, com cria, vinte e cinco mil réis: uma dita vermelha, 
barbela branca, vinte e cinco mil réis; uma novilha orca. doze 
mil réis;  uma novilha pintada, vinte e cinco mil réis;  a escrava 
Honória, seiscentos mil réis; 450 braças de campos e faxina] 
(Fazenda Velha), duzentos mil réis;  no valor da escrava Rosa, 
a quantia de duzentos e trinta e cinco mil seiscentos e qua'torze 
réis; no sítio avaliado por 8:300$W, uma parte de uni conta 
seiscentos e sesenta e cinco mil setecentos e oitenta e sete 
réis; no sítio Ribeirão Fundo, a quantia de quii~hentos mil réis. 
Soma : 2 :981$401. 

A herdeira d. Maximina Ubaldina Kogueira: sua colação. 
de um conto quinhentos e cincoenta mil réis; no sitio do Ribeirão 
Fuildo, a quantia de quinhentos mil réis; no sítio avaliado em 
8:30O$cOO, uma parte de novecentos e trinta e um mil quatro- 
centos e uni réis. Soma:  2:981$401. 

Ao herdeiro Capitão Joaquim Monteiro de Carvalho: parte 
no sítio Juquiá, no valor de 37296675. 

Ao herdeiro crias de Sousa Nogueira: uma vaca. seili cria, 
avaliada em vinte e cinco mil réis; parte no sítio Juquiá, tre- 
zentos e quarenta e sete mil seiscentos e setenta e cinco réis. 
Soma : 372$675. 

Ao herdeiro Ant6nio Albitio de Sousa Nogueira: uma junta 
de bois, cem mil réis; três bois carreiros. cento e vinte mil réis;  
uma terneira de ano, cinco mil réis; parte de cento e quarenta 



e sete mil seiscentos e setenta e cinco' réis no sítio Juquiá. 
Soma : 372$675. 

Ao herdeiro José de Sousa Nogueira: parte no sítio Juquiá, 
no valor de cento e trinta è um mil novecentos e setenta e cinco 
réis; parte no sítio avaliado por 8 :30@$000, no valor de duzentos 
e quarenta mil e setecentos réis. Soma: 372$675. 

Ao herdeiro João Augusto de Sousa Nogueira: parte no 
sítio avaliado por 8:300$O(DO, no valor de 372$675. 

Ao co-herdeiro Antônio Arantes de Noronha: parte no mes- 
mo sítio, no valor de 372$675. 

Ao co-herdeiro Antonio de Arruda Campos: parte no mesmo 
sítio, no valor de 372$675. 

Ao co-herdeiro Delfino: parte no mesmo sítio 372$675. . 
A neta órfã Maria: na colação de um conto e quinhentos 

mil réis, sòmente a quantia de trezentos mil réis; na dívida de 
Urias Júnior, a importância de duzentos mil réis; no  sítio avaliado 
por 8:3CO$O, uma parte de noventa e seis mil duzentos e oitenta 
e um réis. Soma: 596$281. 

Ao neto Brasílio : na colação de 1 :500$@33, sòmente a quan- 
tia de trezentos mil réis; na dívida de Urias Júnior a impor- 
tância de duzentos mil réis, no sítio avaliado em 8:300$000, a 
quantia de noventa e seis mil d u z e ~ ~ t o s  e oitenta e um réis. 
Soma : 5%$281. 

Ao neto Francisco: na colação, divida e sítio acima decla- 
rados, respectivamente, trezentos mil réis, duzentos mil réis e 
noventa e seis mil duzentos e oitenta e um réis. Soma: 596$281. 

A neta Francisca: na mesma condição acima 596$281. 
Ao neto Urias: na mesma condição acima 596$281. 

SENTENÇA 

Vistos, etc. Julgo por sentença firme e valiosa a partilha de 
fls. e, mando, cumpra-se e guarde-se a mesma como nela se 
contém e declara; pagas pelos interessados as custas pró-rata. 
Proceda-se a arrematação, com as formalidades legais, dos bens 
separados para a solução do passivo. Itapetininga, 6 de novembro 
de 1882. (a) Raimundo da Mota d'Azevedo Ç~rreia, 



O TA0 CALUNIADO SANCHO PANÇA 

"E1 Ingenioso Hidalgo Don Quijote de Ia Mancha", maravi- 
lhosa criação do também muito engenhoso Dom Miguel de Cevan- 
tes Saavedra, é considerada com justiça pelo mundo intelectual como 
uma das obras máximas da literatura universal. Depois da Bíblia, 
é o livro mais traduzido e comentado de quantos gerou em todos 
os tempos o engenho humano. Não sem razão afirma com a sua 
grande autoridade Fitzmaurice-Kely, notável crítico literário in- 
glês, que Dom Quixote "pertence não i Espanha, mas sim i litera- 
tura universal, e chegou a ser para todas as  nações um regalo eter- 
no do espírito". Ainda que como disse Unamuno: Lo leen mu- 
chos como leen muchos curas e1 evangelio durante la misa; com- 
pletamente distraidos, mascullando e1 latin y sin enterarse de 10 
que están leyendo". 

O Dom Quixote, como a Divina Comédia, Hamlet, Os Lusía- 
das, Os Sertões, O Paraíso Perdido, A Cartuxa de Parma e mesmo 
a própria Bíblia, dizem todos conhecê-los; mas quando se apro- 
funda um pouco, descobre-se que na grande maioria dos que 
fazem tal afirmativa, seus conhecimentos de tais obras são verda- 
deirament~ superficiais, sendo que os de alguns se reduzem a co- 
nhecer os títulos e os nomes dos autores e talvez alguns dos per- 
sonagens ou cenas. Existe, sim, uma minoria de estudiosos que 
se têm deleitado realmente com essas magníficas criações do enge- 
nho humano e até muitos as  esmiuçaram em sehs menores detalhes. 
Independente das interpretações que tenham dado ao seu conteúdo, 
e do prazer que desfrutaram, merecem sempre nossa sincera admi- 
ração e respeito. 

Três são as  principais personagens do Quixote: D o a  Qui- 
xote, o famoso cavaleiro andante, enamorado do ideal e da gló- 
ria, a etérea Dulcinéa, sonho feito realidade pela fogosa imagina- 
ção de Dom Quixote, pcis segundo faz dizer Cervantes i duquesa 
dirigindo-se Aquela "tal seiíora no es en e1 mundo, sino que es dama 
fantástica, que vuesa merced la enjendró y parió en su entendi- 



miento" ( I ) ,  e Sancho Pança, o fiel e sofrido escudeiro que acom- 
panha seu arno e senhor em suas fantásticas e esdrúxulas aventuras. 

Destas três principais personagens do livro imortal de Cer- 
vantes, a cujos fatos e palavras têm-se dado dezenas de interpre- 
tações, as  mais opostas, a figura de Sancho Pança tem sido a me- 
nos compreendida, tanto por críticos como por leitores, que se em- 
penharam em sua maioiia, em considerar ao bom Sancho como a 
parte negativa do magnífico livro do grande escritor espanhol. 

Nós admiramos extraordinariamente tais personagens e em 
r forma muito especial os dois últimos. Dom Quixote, perseguidor 

pertinaz de sonlios magníficos, porém irrealizáveis, era o condor 
real e altaneiio que alçava o vôo pelos espaços siderais da imagi- 
nação e da fantasia. Sancho Pança não sabia voar, nem mesmo 
tinha asas. Vivia com os pés na terra, curvado sobre o duro sulco 
da vida, ansiando ver brotar a s  sementes e crescer a s  douradas es- 
pigas. Doutrinas diferentes, porem ambas necessárias. O sonho 
idealista que quer tornar as  normas ideais em normas de ação e o 
realismo prático da filosófica positiva que só atende ao real, ao 
evidente, ao indiscutível. Ambas as teorias se completam e se 
complementam. Não se compreende a existência de uma sem a 
wtra. Para que o mundo avance necessitamos tanto de Quixotes 
como de Sanchos, e em proporções aproximadas a fim de que uns 
não predominem sobre os outros. Dêste equilíbrio depende, se- 
guramente, o futuro do gênero humano. 

Recomenda notável critico cervantino que "E1 Quijote" deve 
ler-se, ao menos, três vêzes durante a vida: aos vinte anos, aos 
quarenta e aos sessenta anos de idade. Começamos a lê-lo aos 
quinze e vimos lendo-o de dez em dez anos, sem contar as  inúme- 
ras vêzes que repassamos alguns dos seus sempre tão substanciosos 
capitulas. Do constante contacto com essa verdadeira Bíblia de 
todos os sentimentos humanos, surgiu a grande admiração que sen- 
timos pelo tão simpático quanto caluniado Sancho Pança. Esse 
magnífico Sancho que ccmo bem disse Alejandro Casona, "en é1 
se siente latir a través de su espesa corteza de alcornoque las mejo- 
res sabias de todo 10 popular espaiíol". 

Pois bem, permitam-nos o atrevimento da afirmação, para nós, 
sem pretender tirar mérito algum a Dom Quixote, de que Sancho 
Panqa é o verdadeiro herói do nunca bastante encarecido livro do 
grande romancista espanhol. 

O próprio Sancho, seguramente, teria dado uma de suas gos- 
tosas e sonoras gargalhadas e não sairia do seu assombro ao  ouvir 
que alguém assim o consideraria. Para o fiel escudeiro de Dom 
Quixote, o herói era sempre o seu senhor, o ser excepcional que ia 



A conquista da glória montado nas luminosas asas de seu sublime 
ideal e não no seu esquelético Rocinante. Êle era sòmente Sancho, 
o criado, o escudeiro montado em seu modesto jumento ruço, que 
nem nome próprio tinha, pois que como diz Sancho A duquesa "por 
no nombrarle por su nombre le sue10 Ilamar e1 rucio" (2). Nem 
mesmo era o amigo, o amigo sincero porque mesmo que o fosse, 
demonstrou Dom Quixote sempre por êle mais tolerância que ami- 
zade. A êle competia sòmente servir a seu senhor e obedecê-10 
porque êsse era o seu dever e em tal sentido tinha empenhado sua 
pqlavra. O temor poderia assaltá-lo ante a s  absurdas aventuras 
em ue se metia seu amo; poderia não vei claro nem a atitude nem 
9, ' a ra 'o de seu senhor; poderia, também, duvidar do sucesso do 

empreendimento, porém cumpria religiosamente o seu dever de obe- 
decer as ordens que recebia, sem necessidade de explicações, e de 
seguir as quiméricas loucuras que empreendia seu amo. 

Entrega incondicional por falta de raciocínio, carência de inte- 
Jigência e cega submissão, vulgar repetidor de rifões adquiridos por 
hereditariedade e aplicados instintivamente por hábito atávico, avi- 
dez extremada, sentenciam alguns ao julgar a Sancho. Ambição, 
cobiça desmedida, covardia grotesca, egoísmo realista, dizem ou- 
tros. Humildade hipócrita e interesseira, aviltantemente indigno e 
muitas outras diatribes acerbas e injuriosas são empregadas para 
causticar com severa'mordacidade e notória injustiça os atos e a s  
normas do plebeu escudeiro. Não compartilhamos nós de nenhu- 
ma destas opiniões e vamos expor a s  razões procurando fazê-lo com 
a possível brevidade porque, como faz dizer Cervantes a Marcela no 
ato do sepultamento de Grisóstomo, "nd será menester mucho tiempo 
ni gastar muchas palabras para persuadir una verdad a 10s discre- 
tos". (2) Não se pode atribuir entrega incondicional por falta de 
raciocínio a quem raciocina com uma claridade que assombra tanto 
quando julga como quando seqtencia. E sendo o raciocínio a ope- 
ração própria e característica da razão, no sentido de faculdade su- 
perior e discursiva do conhecimento, não é possível que alguém 
julgue e sentencie com a profunda sabedoria com que Sancho o fêz, 
não já carecendo de raciocínio, mas sem ter um raciocínio absoluta- 
mente perfeito. Assim, pois, carece de base a afirmativa de que 
Sancho se entrega incondicionalmente, ou o que é o mesmo, se anu- 
la, por falta de raciocínio. 

Dizer-se que Sancho segue cegamente a seu amo por falta de 
inteligência, é mtória injustiça. A notável inteligência de Sancho 
brilha através de todos os capítulos da obra de Cervantes e muito 
principalmente na justa e oportuna aplicação de rifões e aforismos, 
a que o notável fi,lósofo Giambattista Vico chamou de "linguagem 
de deuses" e dos quais Cervantes disse que eram "sentencias breves 



sacadas de Ia esperiencia y espiculación de nuestros antiguos sa- 
bios". (3) E' na aplicação dêsses ditos populares, breves e sen- 
tenciosos, tão antigos como a própria humanidade, que sobressai o 
grande talento de Sancho, tanto pela exuberância como pela pro- 
priedade de aplicá-los tão a tempo e hora. E é tão difícil encaixar 
bem e com propriedade os rifões que o próprio Dom Quixote, que 
falava de tudo com tanta facilidade, disse a Sancho que para dizer 
êle um rifão e aplicá-lo bem "sudaba y trabajaba como si cava- 
se" (4). E diz também Dom Quixote que "e1 refran que no viene 
a propósito antes es disparate que sentencia" (5). E os de Sancho 
encaixavam, geralmente, com grande propriedade. 

E não é somente na oportuna aplicação dos rifões onde se ma, , 
nifesta a aguda inteligência e o bom sentido de Sancho. Brilham 
também nas magníficas sentenças proferidas pelo escudeiro quando 
atua como governador da ilha de Barataria, sentenças que, como 
disse José Venegas, "no basta la malicia campesina ni toda Ia parda 
gramática de1 refranero para descubrir la verdad de 10s sentimien- 
tos en e1 pleito de la bolsa, ni en e1 de 10s escudos escondidos en 
e1 báculo de1 juramento, ni para resolver e1 dilema de1 puente, sen- 
tando una tan humana jurisprudencia que por mucho menos pasó 
Salomón a la más alta jerarquia de 10s jueces". 

Ressalta extraordinàriamente também o notável talento de 
Sancho na "discreta y graciosa plática" que manteve com sua mu- 
lher ao comunicar-lhe que pretendia sair novamente com Dom 
Quixote em busca de aventuras. E' nessa primorosa página, con- 
siderada pela critica mundial como uma das preciosas jóias que 
encerra o Quixote, onde se começa a perceber a quixotização de 
Sancho. O bom escudeiro ao pretender fazer acreditar à simples 
Teresa em "insulas y condados", emprega tão rebuscadas razões e 
tão fino ornamento de estilo que, segundo a frase feliz de Salva- 
dor de Madariaga. "es ahi que vemos como Sancho se modela exter- 
namente sobre Dom Quijote". E náo é só externamente que San- 
cho começa a imitar a seu amo. Como bem diz o citado Madariaga, 
"su imitación no es menos profunda. Nada más instructivo que e1 
naufragio gradual de1 buen sentido de nuestro sesudo aldeano en 
e1 mar de Ia fantasia en que su amo le obliga a bogar". Para poder 
modelar-se a Dom Quixote, tanto externa como internamente sem 
cair num espantoso ridículo devia ter Sancho muito talento natural, 
o que é bem diferente às  habituais manifestações de esperteza pro- 
duzidas pela malícia e astúcia campesina. 

Sancho foi quem batizou a seu amo e senhor com o acertado 
nome de "Caballero de Ia Triste Figura", aceito imediatamente por 
Dom Quixote, tão bom conhecedor de livros de cavalarias e dos 



nomes de suas personagens, que o achou muito acertado (6), mesmo 
que depois o trocasse pelo de "Caballero de 10s leones", por pare- 
cer-lhe mais sonoro e ostensivo. 

E se o exposto não for suficiente para demonstrar de forma 
concludente a notável inteligência de Sancho, completaríamos as 
provas com aquela magnífica definição do sonho que faz com tanta 
propriedade no Capitulo LXVIII da Segunda Parte: "Capa que 
cubre todos 10s humanos pensamientos, manjar que quita la hambre, 
agua que auyenta la sed, fuego que calienta e1 frio, frio que templa 
e1 ardor y finalmente moneda general con la que todas las cosas 
se compran, balanza y peso que iguala a1 pastor y a1 rey y a1 sim- 
ple con e1 discreto" (7). 

O próprio Cervantes se assusta com as pa!avras de Sancho e 
chega a afirmar: "dice cosas tan sublimes que no tiene por posible 
que e1 las supiese". Não nos admira a surpresa de Cervantes ante 
a inteligência que descobre em Sancho. Que pai não ficou surprê- 
so, admirado ao ouvir da boca de seus filhos palavras, pensamen- 
tos e conceitos que nunca julgou que de tal fossem capazes? É pois 
injusto dizer que Sancho se entregou incondicionalmente a Dom 
Quixote por falta de inteligência e raciocínio, assim como o é cha- 
má-lo de vulgar repetidor de rifões. 

Ávido e cobiçoso em extremo, outrossim, não é justo chamar- 
se a quem abandona espontâneamente o govêrno de um ducado e 
o luxo deslumbrante que o rodeava e se sente feliz comendo meio 
pão e meio queijo ao lado do seu querido jumento e vestindo suas 
velhas e maltratadas roupas, depois de ter habitado um palácio, 
saboreado esplêndidos manjares e vestido trajes elegantes. 

Que Sancho aspirasse a enriquecer, a ter propriedades e do- 
mínios, é perfeitamente justificável. Era um deserdado da fortu- 
na, tinha vivido sempre com grandes dificuldades e sabia, por longa 
experiência, como era duro poder atender ao preceito bíblico de 
"ganharás o pão com o suor do teu rosto". Ademais, é necessário 
reconhecer a justa propensão de todo camponês pobre a ser pro- 
prietário. Ter sua casa, suas terras, seus gados, enfim, ter sua 

r própria vida sem dependências nem submissões, é ânsia, desejo ar- 
dente de todo trabalhador rural, que herdou de gerações em gera- 
ções de ascendentes seus na sua quase totalidade escravos da gle-. 
ba e do arado. O mesmo Dom Quixote disse: "venturoso. aquel 
á quien e1 cielo dió un pedazo de pan, sin que le quede Ia obliga- 
ción de agradecerselo a otro que a1 mismo cielo" (8). 

Não, não é justo acusar a Sancho de ávido e cobiçoso, apre- 
sentando-o com um desejo desordenado de adquirir riquezas ou 



bens de fortuna. Sancho sonha enriquecer assim como nós todos 
sonhamos ou temos sonhado. Queria adquirir o necessário e o 
supérfluo para a vida e para a família, e, mesmo o supérfluo, não 
pode ser tachado de avidez, pois que o necessário para hoje, pode 
já não ser suficiente para amanhã. Isso pode ser perfeitamente 
considerado como previdência e virtude. Assim o reconhece a 
própria Igreja. Todos os códigos reconhecem o delito e ccnde- 
nam a avidez e excessiva cobiça e assim o declaram tanto o Antigo 
como o Novo Testamento: porém todos-estimulam, direta ou indi- 
retamente, a previdência. Sancho buscava, sim, uma recompensa 
a seus trabalhos e sacrifícios e isso parece-nos a coisa mais natu- 
ral dêste mundo. Já o disse Unamuno com o privilégio de squ 
elevado discerniniento. "No creais a quienes os digan que buscan 
el bien por e1 bien mismo, sin esperanza de recompensa; de ser 
ello cierto serian sus almas como cuerpos sin peso, puramente apa- 
renciales". Em todos os nossos atos esperamos uma recompensa, 
de uma ou de outra forma ou natureza. E como continua o mestre 
antes citado, "aunque somo capaces de actuar para que 10s recom- 
pensados sean otros, dejando de lado nuestro bien y guiados a1 
sacrificio por e1 bien ajeno, en el fondo, aún cuando asi obremos, 
esto nos produce una intima satisfacción y aí está Ia recompensa 
que buscamos. Desde el que da una limosna por condolerse de1 
prbjimo o para comprar la paz de su conciencia, hasta el que da 
Ia vida por otro, todos, absolutamente todos tienen como última 
razón una recompensa aunque sea só10 Ia satisfacción que produce 
e1 sacrificio". 

Além do exposto, não devemos esquecer que não foi Sancho 
quem procurou o emprêgo com o intuito de auferir maiores ou me- 
nores benefícios. Não foi na sua cabeça que brotou a idéia de 
ser senhor de um reino. Foi Dom Quixote quem o requestou e o 
persuadiu enchendo-o de promessas, entre as  quais a possibilidade 
de vir a ser soberano de um Estado. Diz Czrvantes: "Tanto 10 
persuadío y prometió que el pobre villano se determinó a salir con 
e1 y servirle de escudero" (9). Sancho não foi tentado pela cobi- 
ça e sim pelas hábeis e doces palavras de Dom Quixote que, mes- a 
mo reconhecendo que o tenha feito com boa intenção, despertou no 
.pobre vilão anseios de medrar que talvez estivessem adormecidos. 

A própria ambição de Sancho é uma ambição limitada e tem 
pouco de pessoal e egoísta. No primeiro diálogo que se estabelece 
entre senhor e escudeiro, quando dão início a suas aventuras, San- 
cho lembra a seu senhor as  promessas que êste lhe tinha feito, o 
que nos parece muito natural, respondendo-lhe Dom Quixote que 
"hasta puede darle un reino" (10) ao que Sancho responde: ('De 



esa forma si yo fuera rey por algún milagro de 10s de vuesa merced, 
mi mujersvendrá a ser reina y mis hijos infantes". ( 1  1 )  Estas 
simples palavras bem retratam seus sentimentos e claramente indi- 
cam que a atitude e a ambição do escudeiro são perfeitamente hon- 
radas. Primeiro porque, longe de todo convencimento pessoal, 
não se considera com méritos para tanto alcançar por si próprio e 
sòmente pode admitir que chegue a tão alto por um milagre de 
seu amo e senhor, e segundo, porque o que acode primeiro à sua 
mente ao admitir a possibilidade do milagre é lembrar-se de sua 
mulher e de seus filhos, a fim de que desfrutem êles também dos 
beneficios que tal sorte há de proporcionar-lhe. 

Se quisermos ser justos, temos que diferenciar a ambição, fa- 
zendo distinção de seus dois principais aspectos. O que a apre- 
senta como anelo de conservar-nos na vida, como emulação, êsse 
justo e nobre sentimento que nos leva a igualar ou exceder outrem 
em virtudes e merecimentos, e mesmo alcançar bem estar, posição, 
riqueza, fama ou glória, porém dentro de um limite razoável, o que 
é digno de maior encômio, e o outro aspecto negativo que é ambi- 
cionar com paixão desordenada e incontrolável a obtenção dêsses 
mesmos objetivos, porém saltando por cima de tudo e de todos pa- 
ra conseguí-10, o que merece a mais severa condenação. 

A maioria dos grandes feitos da Humanidade foram realizados 
por sêres impulsionados pela ambição. Colombo, Cortés,' Pizarro, 
Magalhães, Vasco da Gama, Anchieta e Nóbrega, São Pedro e São 
Paulo, Édison, Santos Dumont, Marie Curie e Einstein, para não 
mencionar outros muitos triunfadores, foram movidos pela ambição 
de conseguir beneficios para si e para os seus, para sua Pátria ou 
para o gênero humano em geral. E quando a ambição é come- 
dida e ela se estende a outros para fazê-los partícipes de nossos 
sucessos e dos benefícios que êstes nos proporcionem, excluindo- 
nos da odiosa egolatria, converte-se em virtude e as virtudes não 
podem ser censuradas. Assim retratou a ambição comedida o 
célebre orador sagrado Masillón, num de seus famosos sermões 
ante o jovem rei Luís XV, contidos em seu "Petite Carême": "A 
ambição comedida é a que proporciona aos impérios cidadãos ilus- 
tres, ministros sábios e laboriosos, valentes generais, célebres au- 
tores, e príncipes dignos dos elogios da posteridade". 

E voltando a cobiça, sejamos sinceros ao julgar os outros. 
Quantos responderiam negativamente a famosa pergunta sobre a 
fabulosa fortuna do Mandarim da China, tão habilmente formula- 
da por Rousseau e que serviu de tema a Eça de Queiroz para sua 
interessante novela de costumes burgueses "O Mandarim"? Temos 
visto amainar o ânimo e curvar-se a espada de tantos Quixotes ao 



topar com a riqueza. . . Como certo pensador assinalou: "Te- 
mos duas moralidades, uma ao lado da outra: a que pregamos e 
não praticamos e a que praticamos e não pregamos". Em tais 
questões é necessário, como disse Sancho ao  bacharel Carrasco, 
que "cada uno meta Ia mano en su pecho y no se ponga a juzgar 
blanco por negro y 10 negro por blanco, que cada uno es como 
Dios 10 hizo, y aun peor muchas veces" (12). 

Chamar de covarde, medroso, pusilânime a Sancho é também 
notória injustiça. Firme está sempre o bom escudeiro ao lado de 
seu senhor em todas as aventuras em que êste se mete, e nem uma 
só vez tenta fugir do perigo ou abandonar seu amo nas criticas e 
perigosas situações a que sua loucura o leva. E seu valor pessoal 
está patente em diversas ocasiões, esta quando governador da 
"insula de Baratária": "no hardo de pan ni de vino, sino de juz- 
gar y dar pareceres y hacer estatutos y pragmaticas, cuando e1 
sueno, a despecho y pesar de la hambre, le comezaba a cerrar 10s 
parpados" (13) vienen a llamarle an altas voces: Arma, arma, se- 
Ííor gobernador. Arma, que han entrado infinitos enemigos en la 
insula, y somos perdidos si vuestra industria y valor no nos socor- 
r e . .  . ( 4 ) .  Ainda que nos primeiros momentos procure esquivar- 
se afirmando que nada sabe de armas e que "estas cosas será me- 
jor dejarlas para mi amo Don Quijote", compreensível atitude di- 
tada por um natural instinto de conservação, e porque "10s priine- 
ros movimientos no son en manos de 10s hombres" (14a), termina 
por dizer resoluto: "Armenme no rabuena", dispondo-se a arris- 
car a vida cumprindo com seu dever de governador e dando com- 
bate ao inimigo. E demonstrou também sua coragem na pendên- 
cia de Dom Quixote com o cabreiro, quando aquêle era levado en- 
jaulado para sua casa, onde Sancho se portou valentemente em 
defesa de seu amo, agarrando-se com Eugênio, aplicando:lhe vio- 
lentos pontapés e "dando con eliencima de la mesa, quebrando 
platos, rompiendo tazas y derramando y esparciendo quanto en 
ella estaba" (15). 

E mostrou-se valente, também, quando o louco Cardenio deu 
com uma pedra em seu amo, que Sancho se arroja contra o louco com 
o punho fechado e logo briga com o cabreiro por não tê-lo advertido 
da loucura de Cardenio. E ainda replica a Dom Quixote quando 
pretende separá-los: "Dejeme vuestra merced, seÍíor Caballero 
de Ia Triste Figura, que en este que es Villano como yo y no está 
armado caballero bien puedo yo a mi salvo satisfazerme de1 agra- 
vio que me ha hecho, peleando con é1 mano a mano, como hombre 
honrado" (1  6). 

Falando com o bacharel Carrasco, formula Sancho com muito 



critério sua opinião a respeito da coragem pessoal, dizendo: "en 
10s extremos de cobarde y temerário está e1 medio de Ia valentía". 

Sancho não é covarde, não. O natural equilíbrio de Sancho 
dita-lhe um sereno pacifismo que tem sido confundido iom covar- 
dia. Êle mesmo nos define seu temperamento quando na entrada 
do pôrto Lapice, Don Quixote o adverte que não deve intervir nas 
batalhas por não pertencer a ordem da cavalaria. Sancho assim 
responde: "Por cierto, Sefior, que vuesa merced sea muy bien obe- 
decido en esto, y más que yo de mio soy pacífico y enemigo de 
meterme en ruidos y pendências; bien es verdad que en 10 que 
tocare a defender mi persona, no tendré mucha cuenta con esas 
leyes, pues divinas y humanas permiten que cada uno se defienda 
de quien quisiera agravarle" ( 17). 

O próprio Dom Quixote, tão escrupuloso sempre ao julgar o 
valor alheio, reconhece a coragem de Sancho vendo sua decisão nas 
brigas em que toma parte, com as seguintes palavras de Cervantes: 
"Tiuvole desde allí adelante como hombre de pro y propus0 en su 
corazón de armalle caballero en la primera ocasión que se le ofre- 
ciese, por parecerle que seria en e1 bien empleada la orden de ca- 
balleria" ( 18). 

A covardia, como desfaiecimento, falta de ânimo, pusilanimi- 
dade, como verdadeira antítese do valor, causa geral menosprêzo, 
pois representa uma completa subjugação do instinto de conser- 
vação sobre a vontade, o que leva muitas vêzes o indivíduo a pra- 
ticar verdadeiras indignidades. Porém não é êste o caso de San- 
cho: êle não era de brigas, porém não fugia ao perigo, nem fazia 
exibições de coragem pessoal, que são geralmente produzidas por 
vaidade, irritação, cólera ou ira, anormalidades momentâneas do 
temperamento, mas sabia defender-se de quem o agravava "pelean- 
do mano a mano, como hombre honrado". Era, sim, de índole pa- 
cífica, mas enfrentava sem desfalecimentos as mais difíceis situa- 
ções e fazia uso dos punhos quando assim o requeriam as circuns- 
tâncias. E pedia que não o apartassem até julgar-se conveniente- 
mente desagravado. Se isto é covardia, a maioria dos homens é 
covarde. 

A própria coragem, impetuosidade ou valentia pessoal está 
perdendo muito a importância que se atribuía ao indivíduo, assim 
como a covardia está encontrando plena justificação, sem que ela 
seja motivo para o individual menosprêzo. Assim se deduz do 
interessante trabalho científico de divulgação popular de Oscar H. 
Romaguera. Assegura o citado autor que, segundo modernos f i -  
siologistas, o que leva ao leão a lutar e ao coerho a fugir ao enfren- 
tar o perigo, não passa de uma diferença da qi iímica interna dêsses 



animais. E no homem a coragem e a covardia, são produtos de 
uma maior ou menor quantidade de adrenalina ou nor-adrenalina 
que habitualmente segregue ou produza a glândula supra-renal. 
Sendo assim, tanto a valentia, a serenidade ou a covardia indivi- 
duais não são mais do que conseqüências da função normal ou não 
de uma pequena glândula, segundo explicam os estudiosos da f i -  
siologia, esta interessante parte da biologia que investiga as funções 
dos sêres orgânicos e os fenômenos da  vida. 

Ninguém de boa fé, que tenha lido com atenção o Quixote, 
pode acusar a Sancho de estar possuído de um egoísmo realístico 
imoderado. As páginas daquele maravilhoso livro estão cheias de 
atos de desprendimento do bom escudeiro e sòmente um homem 
sem excessivo amor ao bem próprio, sendo equilibrado, e Sancho 
deu sempre provas de o ser, fiado sòmente na simples promessa 
de uma pessoa de duvidoso juízo, e assim havia de sabê-lo Sancho 
pois que êle e Dom Quixote eram vizinhos, abandona a família e 
a tranqüilidade de sua pequena aldeia, onde sempre viveu e criou 
sua família, para lançar-se em busca de "pan de trastrigo" (19) 
que havia de vir por meio de fabulosas e hipotéticas aventuras. 
Que Sancho acompanhou a Dom Quixote por interêsse pessoal, não 
há dúvida alguma a tal respeito. Visava efetivamente um lucro, 
um proveito, um ganho, como justa retribuição a seu trabalho. Po- 
rém, nem nisso nem durante toda a intricada aventura demonstrou 
sentimentos de cobiça ou de excessivo egoísmo. 

Jeremias Benthan, notável jurisconsulto e filósofo inglês, fun- 
dador do "utilitarismo", em "Introduction to the principles of morals 
legislation", diz que "o princípio único de nossas ações é o inte- 
rêsse pessoal, onde a moral se reduz a uma regularização do 
egoísmo". 

Temos que diferenciar o egoísmo excessivo, do egoísmo mo- 
derado. Não é justo que se pretenda denominar com um só voca- 
bulo, ou com o mesmo vocábulo, ainda que acompanhado de um 
fraco ou forte adjetivo, o que poderíamos chamar a s  duas variações 
daquele sentimento. Lógico e natural é condenar e anatematizar 
o primeiro, na sua verdadeira acepção de imoderado e excessivo 
amor que uma pessoa tem por si mesma e que o faz atender unica- 
mente a seus próprios interêsses sem cuidar dos demais. Po- 
rém há outra classe de sentimento, ou uma variedade daquele, que 
é "o sentimento que se reflete sobre o próprio sujeito, em busca de 
conservação, desenvolvimento e bem estar próprio sem prejudicar 
ou deixar de atender o bem estar e outras satisfações dos demais. 
Este é o sentimento do próprio bem, natural a todo ser capaz de 
conhecê-lo e procurá-lo". Qualificar de egoísta um homem ou 



alguma das suas ações, sem uma boa análise prévia, é sempre pe- 
rigoso, e muito mais o é quando se agrega o adjetivo de excessivo. 
Não podemos extremar os casos nem generalizar, porque isso nos 
conduz, na maioria das vêzes, a injustiças. 

O notável escritor e filantropo francês La Rochefoucauld, em 
"Maximes", faz uma análise de tôdas as virtudes e pretende de- 
monstrar que tôdas as virtudes são variantes de egoísmo. "A gra- 
tidão é como a boa fé dos comerciantes, que ajuda a manter o ne- 
gócio. A liberalidade é a vaidade de dar, a amizade mais despren- 
dida é sòmente um negócio no que o amor pr6prio se promete lucro; 
a misericordia é um prevenir-nos habilmente contra os males em 
que possamos ver-nos.. . De sorte que tôdas as inclinações do 
homem brotam do amor próprio, ou seja, o amor próprio de si, 
do egoísmo, e das coisas por si próprio". 

Sendo assim, todos os atos de nossa vida estão guiados pura 
e simplesmente pelo egoísmo. Em conclusão: todos somos ego- 
istas, e, assim sendo, devemos ter muito cuidado ao aplicar êsse 
têrmo em sentido pejorativo. 

Caem por terra uma a uma tôdas as acusações levantadas con- 
tra o incompreendido Sancho, quando serenamente analisadas. 
Em nosso modesto parecer, e para isto nos apoiamos no que foi dito 
por diversos críticos e estudiosos do Quixote, o que se passou é que 
se tem escrito centenas de milhares de páginas, em todos os idio- 
mas, a respeito do grande livro de Cervantes e a maioria delas 
destinada a comentar as palavras, a figura e as sublimes loucuras 
de Dom Quixote. Deram-se as mais variadas interpretações ao 
que disse, ao que quis dizer, e ao que deixou de dizer Cervantes 
pela boca de sua principal personagem, êsse magnífico Dom Qui- 
xote que apesar dos fracassos, das quedas e das humilhações que 
sofre durante a longa aventura, mantém intacta até a morte sua 
potência espiritual e a força de seu ideal, parque são alimentadas 
por uma ânsia constante de superação. Alguma coisa se falou, 
também, de Dulcinéa, apresentando-a geralmente como a concep- 
ção do idealismo puro, a derivação sublime do amor, a contrapo- 
sição poetizada â um fracasso sentimental. O engodo necessário 
de tôda emprêsa. O estímulo espiritual indispensável a tôda gran, 
de ação. Assim se depreende daquelas palavras de Dom Quixote, 
quando diz: "y no sabeis vos gafían, faquin y belitre que si no 
fuera por e1 valor que Dulcinéa infunde a mi brazo, no 10 tendría 
yo ni para matar una pulga". Tudo isso e muito mais se disse a 
respeito de Dulcinéa, porém muito pouco se falou dêsse magnífico 
"Don villano harto de hajos", como o chamou seu amo, e grande 
parte do que a seu respeito se falou e se escreveu foi para calu. 
niá-10. 



Porém perguntareis, quem é então verdadeiramente Sancho? 
Responder-vos-ei sem vacilar: um grande incompreendido, a tal 
ponto que seu próprio autor parece desconhecê-lo. Bem é verda- 
de que os pais, geralmente, mesmo que sempre pensem o contrário, 
não são os que melhor conhecem seus filhos nem os que melhor os 
compreendem. E o primeiro a não compreender Sancho é o pró- 
prio Cervantes. Pode dizer-se sem praticar uma inexatidão que 
Sancho "Carece de sal en la mollera", o que é o mesmo que cha- 
má-lo de simples bobo, homem curto de entendimento e nèsciamen- 
te candoroso? Pois de "rustico, simples y sin sal en Ia mollera" 
(20) ,chama com grande injustiça a Sancho seu próprio criador ao 
apresentá-lo. Maltratado assim o bom Sancho pelo seu próprio pai 
espiritual, atravessa as  gerações sendo alvo do ataque da maioria 
de quantos leram ou comentaram o Quixote, influenciados, segu- 
ramente, por aquelas tão injustas e infelizes palavras de Cervantes. 

Entre os comentários e críticas negativas feitas a respeito de 
Sancho, há um trecho do entusiasta cervantista hispano Ramón 
León Mainez en "Crónica de 10s Cervantistas", que sintetiza com 
grande fidelidade a crítica geral feita a respeito do escudeiro de 
Dom Quixote. Diz Mainez que Sancho "es e1 pueblo rudo, meta- 
lizado de su tiempo, para e1 no habia más que una felicidad, una 
gloria, la de comer, beber, dormir, enriquecerse". Poderíamos ci- 
tar dezenas de comentários e críticas negativas como esta, feitas 
todas com a mesma ou parecida orientação. Não o fazemos por 
parecer-nos sobejamente conhecidos tanto a posição como os errô- 
neos conceitos empregados pelos detratores de Sancho para 
julgá-lo. 

Quão mal tem sido estudada a simpática figura do bom Sancho 
e com quanto prejuízo tem sido tratada! 

Não é com fim de originalidade que estamos pretendendo de- 
fender tão incompreendida personagem da maravilhosa criação de 
Cervantes que é tão popular no mundo inteiro como o próprio Dom 
Quixote. Não, não é êsse nosso propósito, nem assim o permiti- 
ria nosso feitio moral. E não estamos sós em nossas afirmações. 
Alguns pacientes e serenos críticos que estudaram linha por linha 
o Quixote são da  mesma opinião. 

O mestre Unamuno, um dos grandes luminares da inteligên- 
cia espanhola contemporânea, que com tanto acêrto e competência 
estudou a obra de Cervantes em seu magnífico livro intitulado "Vi- 
da de Don Quijote y Sancho", disse que "e1 buen escudero acabo 
por ser en e1 fondo y aunque e1 no 10 creyera, uno de 10s hombres 
mas desinteressados que haya conocido e1 mundo". 



O notável escritor e crítico literário russo Ivan Turgueniev, 
autor de "Fumaça", êsse grande livro recentemente traduzido e 
editado no Brasil, em excelente ensaio, situa a Sancho completa- 
mente na linha idealista dizendo que "êle não obedece ao lucro, 
obedece a um móvel mais elevado. Sua fidelidade arraiga na su- 
blime qualidade que possui o vulgo; a de abraçar cegamente uma 
causa honrada e boa". 

Adolfo Saldias, jurisconsulto e notável escritor argentino, ao 
elevar a figura de Sancho, no seu excelente livro "Cervantes y El 
Quijote", chega a dizer que o escudeiro de Dom Quixote "es Ia de- 
mocracia pura", ou seja, ''Ia Democrácia en estado llano, dotada 
de1 suficiente buen sentido para gobernarse a si misma". 

José Venegas, excelente ensaísta e crítico espanhol, em inte- 
ressante livro intitulado "Dulcinea y Sancho", diz que Sancho "es 
la sabiduria natural sin libros, e1 espiritu de sacrificio, Ia lealtad 
rotunda, e1 humilde valor de quien soporta 10s mismos peligros que 
su duefio" e o faz "sin pensar un instante que ese rejo de aguante 
se Ilama lisa y llanamente heroismo". E assim poderíamos citar 
alguns outros comentários favoráveis ao paciente, sofredor, e ha- 
bitual comedor de pão e cebola, vítima da loucura e das falas me- 
lífluas de quem foi seu amo e senhor. 

Falou-se muito dos pseudo-defeitos de Sancho, porém seus 
acusadores parecem ter ignorado completamente suas virtudes e 
estas não eram poucas nem pequenas. Entre elas sobressai a f i -  
delidade a qual Sancho rende fervoroso culto. Boa prova da f i -  
delidade inquebrantável de Sancho a seu senhor, são aquelas rnag- 
níficas palavras do escudeiro à duquesa, quando esta querendo co- 
nhecer as verdadeiras intenções de Sancho ao acompanhar a Dom 
Quixote, mesmo sabendo-o louco, lhe pergunta: "De 10 que e1 
buen Sancho me ha contado me anda brincando un escrúpulo en el 
alma, y un cierto susurro Ilega a mis oidos, que me dice, pués Don 
Quijote de Ia Mancha es loco, le sirve y le sigue y va atento a las 
vanas promesas suyas, sin duda alguna debe de ser más loco y 
tonto que su amo?" ( 2  1 ) .  
- "- Yo conozco que dice la verdad - responde Sancho - 

que si yo fuera discreto, dias ha que había de haber dejado a mi 
amo, pero esta fué mi suerte, y esta mi malandanza: no puedo más, 
seguirle tengo. Somos de1 mismo lugar, he comido su pan, quiero- 
le bien: es agradecido, dióme sus pollinos, y sobre todo, - e aqui 
está a grande declaração de Sancho, a que o eleva extraordindria- 
mente sobre o nível normal dos mortais - yo soy fiel y asi, es im- 
posible que nos pueda apartar otro suceso que e1 de Ia pala y e1 
azadón". ( 2 2 )  Disse Sancho a duquesa que sòmente a morte 



poderia separá-lo de seu amo e senhor, e assim foi. Acompanhou- 
o até que exalou seu último alento. 

Que magnífica prova de fidelidade e de carinho a dêsse ho- 
mern que reconhece plenamerite a loucura de seu amo, que sabe que 
tudo o que lhe prometeu poderi não passar de uma quimera, que 
aquelas andanças só lhe trarão golpes e contratempos, que ao 
seguir acompai~hando seu amo julgá-lo-ão, também, a êle de louco 
e de mentecapto, e ainda expondo-se a perder o cargo de governa- 
dor da ilha que lhe tinha sido prometido, que é a única coisa rela- 
tivamente concreta que vê em perspectiva depois de tão mal-aven- 
turadas andanças, abre nobremente seu coração a duquesa, reco- 
nhece a loucura de seu amo e demonstra a fidelidade que se aninha 
em seu peito, terminando por assegurar que sòmente a morte po- 
derá separá-los. Nada importa ao bom Sancho, os contratempos, 
os golpes recebidos ou a receber. Nada lhe importa que o julguem 
louco, néscio ou mentecapto. Nada lhe importa o fracasso de seus 
justos sonhos e ambições. Êle Quer bem a seu senhor. A êle o 
unem laços de gratidão, e julga que sòmente devotando-lhe fideli- 
dade eterna poderá pagá-la. Quer ser digno dêsse tão nobre sen- 
timento que nos obriga a estimar o benefício recebido e correspon- 
dê-lo com os meios que tenhamos ao nosso alcance. Ademais, e 
sobretudo, êle é fiel e quer morrer escravo da sua lealdade. 

Dirão muitos que o cão é geralmente apresentado como o sím- 
bolo da fidelidade humana, que a fidelidade de Sancho é uma fide- 
lidade canina, servil, humilhante. E poderão acrescentar que o 
cão, seguindo seu natural instinto, lambe a mão que acaba de cab- 
tigá-10. Sim, a fidelidade de Sancho chega a êsse extremo, po- 
rém isso e a sua renúncia a repelir ou revidar o agravo de seu se- 
nhor, em nada o diminuem como o elevam extraordinàriamente e 
o redimem de qualquer falha de seu caráter. Aí está precisatnen- 
te um dos grandes méritos do tão caluniado escudeiro de Dom Qiii- 
xote: ser capaz de não guardar rancor a seu senhor e esquecer-se 
dos golpes e dos insultos aue constantemente lhe dirige e em vez 
de revidar com o duro preceito da lei do Talião, de "ôlho por olho, 
dente por dente", ou seja, desforra igual à ofensa, praticar com 
êle, ainda que só com êle, aquela magnífica porém difícil regra di- 
tada pelo Redentor da Humanidade, que nos manda pôr o outro - 
lado da face quando recebemos uma bofetada. E não se diga que 
sòmente assim procede quando o impulsiona a esperança de uma 
possível recompensa. Procede assim também quando já está ple- 
namente convencido de que tudo foi uma quimera e que .nada mais 
poderá esperar de seu amo e senhor. 

Crispín, o famoso pícaro de "Los intereses Creados", de Ja- 



cinto Benavente, considerada como a obra máxima do teatro es- 
panhol, e que é uma das personagens melhor traçadas do teatro 
universal, assim se justifica num momento em que procura achar-se 
a si mesmo: "Hay algo en mi que me redime y me eleva más a 
mis própios ojos. Es la lealtad de mi servindumbre, es la lealtad 
que se humilla y se arrastra para que otro pueda volar y pueda ser 
siempre e1 seííor de 10s altivos pensamientos, e1 de 10s bellos sue- 
fios". Assim é também a fidelidade e a lealdade de Sancho para 
com seu amo e senhor. Sofre em silêncio tôdas as humilhações 
que lhe inflige seu amo, para que êste possa voar alto e ser sempre 
o senhor dos altivos pensamentos, o dos belos sonhos.. . E, se 
uma vez, uma só, o rústico que há dentro dêle se subleva ante a 
injustiça e cego pela ira momentânea tenta subjugar seu senhor 
para revidar a ofensa, prontamente se acalma e se arrepende da 
violência praticada e continua servindo seu amo como se nada hou- 
vesse passado entre ambos. 

Sem a fidelidade e as humilhações de Sancho, Dom Quixote, 
seguramente, não teria podido ser o ínclito cavalheiro "desha- 
cedor de entuertos", o símbolo da justiça, o que nunca permitiu 
transgredir a lei. Sancho arcou com a parte material da aventura, 
para que seu senhor dedicasse tôdas as suas energias a parte ideal. 

Quanto há do povo espanhol nesta fidelidade de Sancho'! 
Fidelidade aos que êle crê que lhe querem bem, fidelidade aos que 
crê dever favores, fidelidade aos que crê que o guiam com desin- 
terêsse pessoal, como os que crê ter dívidas de gratidão. . . Como 
se assemelha Sancho ao seu povo nessa extrema fidelidade aos que 
considera seus amigos e benfeitores. . . Êsse tão nobre sentimento 
de lealdade tão característico em ambos, e que tanto os irmana, é 
a maior das suas virtudes, as que, infelizmente, nem sempre são 
reconhecidas e apreciadas. 

A grande bondade de Sancho não deixa lugar a menor dúvida 
e dela dá provas constantes. Assim o faz no delicioso capítulo em 
que a condêssa Trifaldi expõe que para que todo o acompanha- 
mento de damas possa ver-se livre das barbas com que as castigou 
o gigante Malembruno, é indispensável que Dom Quixote e Sancho 
se dirijam ao reino de Candaya montados no veloz Clavilefio, e 
mesmo ante o teinor que tal viagem lhe inspira, os olhos de Sancho 
arrasam-se de lágrimas ante a tragSdia das damas e decide-se a 
acompanhar a seu amo em tão arriscada viagem. "Y propus0 en 
su corazón de acompafiar a su seiior hasta Ias últimas partes de1 
mundo, si en e110 consistiese quitar la lana de aquellos venerables 
rostros". ( 2 3 )  E após acomodar-se sobre Clavilefio, assim incita 
seu senhor: "Vamos, sefior, que Ias barbas y Iágrimas destas se- 



ííoras Ias tengo clavadas en e1 corazón, y no comeré bocado que 
bien me sepa - veja-se a importância que tem para êle êste outro 
sacrificio que promete - hasta verlas en su primera lisura" (24). 

E assim fala Sancho ao ver entrar valentemente a Dom Qui- 
xote na gruta de Montesinos, depois de dar-lhe sua bênção e de 
"hacer sobre e1 mil cruces" (25). "Dios te guie y Ia Pena de 
Francia, junto con la Trinidad de Gaeta, flor, nata y espuma de 10s 
caballeros andantes. . . Allá vas, valentón de1 mundo, corazón de 
acero, brazos de bronze. . . Dios te guie otra vez, y te vuelva 
libre, sano y sin cautela a luz de esta vida que dejas para enter- 
rarte en esta escuridad que buscas". Que magnífica deprecação! 
Quanta bondade, carinho, sentimento e admiração há nesta cálida 
súplica! Como comove por seu fervor e singeleza esta sentida ora- 
cão que brota espontânea do grande coração do admirável Sancho! 

Sancho é tão bom e tão nobre que depois de desabafar com 
acertadas ponderações, não guarda nenhum rancor a seu amo por 
ter fugido a galope deixando-o nas mãos do encolerizado esqua- 
drão da aldeia do zurro, que o sovava e espancava. E ainda que 
Saticho naqueles momentos "más estaba para bizmas que para 
pláticas" (25a), teve a resignação de escutar calado aquela lenga- 
lenga de Dom Quixote para justificar-se, de "no huye e1 que se 
retira e tc . .  ."  (26), que não convence a ninguém, e muito menos 
persuadiu ao coitado do Sancho, que, desamparado por seu senhor, 
tinha recebido em cheio as bordoadas. Naquela singular aventura 
ficou bastante eclipsada a habitual coragem de Dom Quixote, po- 
rém temos que perdoar-lhe, como o bom Sancho o fêz, pois como 
bem diz o rifão - "não há um valente sem um momento de co- 
vardia, nem um covarde sem um momento também de valentia". 
Também a nós começam a cair-nos da boca os rifões, ainda que 
não encaixem "como anil10 a1 dado" como os de Sancho. 

Quando na aventura dos comediantes do carro da morte, Dom 
Quixote fala de vingança, Sancho replica sereno, mostrando o seu 
bom sentimento e sua bondade: "No hay por qué, seííor, tomar 
venganza de nadie, pues no es de buen cristiano tomarla de 10s 
agravios (27). E esta bondade de Sancho adquire relêvo quan- 
do o sábio Merlin diz que para desencantar a Dulcinéa, Sancho 
deve dar-se três mil e trezentos açoites. Mesmo que a princípio, 
como era natural, raciocinasse indignado querendo poupar-se, e na 
execução trapaceia enganando seu amo, e até certo ponto com ra- 
zão, pois, "aunque rustico tenía las carnes más de algodon que de 
esparto", (28) termina aceitando o sacrificio, não porque o tenham 
persuadido de tão estrambótica necessidade, mas para ser agradá- 
vel a seu amo e senhor. E o faz com aquelas singelas palavras de 



"pues todos me 10 dicen, aunque yo no veo, digo que soy contento 
en darme tres mil y trescientos azotes" (29). Sacrificava-se cons- 
cientemente, porém sem fazer alarde do sacrifício e sem acreditar 
na sua utilidade e ainda dizendo que se sentia contente com a pers- 
pectiva de açoitar-se. 

Da nobreza de seus sentimentos bem claro fala a atitude de 
Sancho quando vencido Dom Quixote empreendem o triste regresso 
a aldeia natal. Aí é que o bom escudeiro deixa desbordar a ter- 
nura de seu sensível coração. Não sòmente alenta a seu amo, 
como o justifica piedoso. E grita i vista da pequena aldeia: "Abre 
10s brazos, y recibe a tu hijo Don Quijote que si viene vencido de 
10s brazos ajenos, viene vencedor de si mismo, que segun e1 me ha 
dicho es e1 mayor vencimiento de desearce puede" (30). E não 
devemos esquecer aquelas sentidas e carinhosas palavras que San- 
cho dirige a seu amo, quando na aventura dos penitentes o vê der- 
ribado e imóvel no chão: "Oh flor de Ia caballería . . . etc.". 

Quando Alonso Quijano el Bueno já não é Dom Quixote e 
está morrendo de pena, há uma nobreza extraordinária nas Iágri- 
mas que Sancho derrama e há também n?s sentidas palavras com 
que pretende levantar o ânimo de seu amo e senhor, devolver-lhe a 
ilusão de viver e justificar seu fracasso: "Ay! no se muera vuesa 
merced, seiíor mio, sino tome mi consejo y viva muchos aiíos, que 
Ia mayor locura que puede hacerse un hombre en esta vida es 
dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos 
se acaben que Ias de Ia melancolía. Mire, no sea perezoso, sino 
levántese de esa cama, y vamos a1 campo vestidos de pastores, 
como tenemos concertado; quizás tras de alguna mata encontremos 
a Ia seiiora Dulcinea desencantada que no haya más que ver. Si 
es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mi Ia culpa, 
diciendo que por haber yo cinchado mal a Rocinante le der- 
ribaron': (3 1 ). 

A bondade e a humildade de Sancho têm sido fortemente cri- 
ticadas e erroneamente interpretadas por aquêles que não quiseram 
ver nestes sentimentos tantas vêzes demonstrados do paciente es- 
cudeiro, suas maiores virtudes morais, principalmente tendo-se em 
conta sua acentuada rusticidade e as habituais malícias com que 
geralmente o camponês do mmdo todo oculta seus sentimentos. 
E é precisamente essa mistura de bondade e humildade que faz com 
que Sancho não se revolte contra seu senhor quando êste o golpeia, 
como nas aventuras dos monjolos, dando-lhe "dos palos que si 
como 10s recibió en Ias espaldas 10s recibiera en Ia cabeza, quedaria 
libre de pagarle e1 salario, si no fuera a sus herderos" (32); ou 
quando repete Dom Quixote a ação contrariado pelo prudente con- 



sellio de Sancho de que se case com a rainha Micomicona, que 
êle vê como realidade palpável, e largue a idéia de Dulcinéa, que 
êle sabe ser sòmente uma ilusão. Nessa ocasião, como diz Cer- 
vantes: "le dió tales pelos que dió con e1 en tierra y si no fuera 
porque Dorotea le dió voces de que no le diera más, sin duda le 
quitaria Ia vida". Pois mesmo tão rudemente maltratado por seu 
senhor, Sancho recebe calado os golpes e ainda chega à extrema 
humilhação de dizer a seii amo, quando êste o recrimina: "Sefior, 
yo confieso que para ser de1 todo asno no me falta más que Ia cola; 
si vuesa n~erced quiere ponérmela, yo Ia daré por bien puesta y le 
serviré como jumento todos 10s dias que me quedan de vida" (34). 

Sancho, ainda que "flor y espejo de todos 10s insulares gober- 
nadares", conio o chama Cervantes (34a) definindo sua forte per- 
sonalidade, não é nenhum presunçoso envaidecido, e sabe ser grato 
e reconhecer o muito que deve a seu amo do que sabe, e assim o 
demonstra quando responde com humildade e cordura ao lisonjeiro 
conceito que dêle faz seu senhor ao dizer-lhe que está ficando "me- 
nos simples y más discreto" Sim, responde Sancho, que "algo se 
me ha de pegar de Ia discreción de vuesa merced, que Ias tierras que 
de suyo son estériles est8rcolándolas y cultivándolas, vienen a dar 
buenos frutos; quiero decir que Ia conversación de vuesa merced 
ha sido el estiércol que sobre la estéril tierra de mi seco ingenio ha 
caido; Ia cultivación, e1 tiempo que ha que le sirvo y comunico; y 
con esto, espero de dar frutos de mi que sean de bendición, tales 
que no desdigan ni deslicen de 10s senderos de Ia buena crianza 
que vuesa merced ha hecho en e1 agostado entendimiento mio" (35). 

Santa humildade e nobre reconhecimento demonstra Sancho 
ao responder com tanta elegância e sensatez ao pequeno elogio 
que lhe fêz seu amo e senhor, e suas palavras denotam que um 
forte sentimento de gratidão fêz apagar de seu peito qualquer má- 
goa proveniente das constantes injúrias com que seu amo o mal- 
trata. 

Sancho é um bom homem, é simpático, alegre, fiel, humilde, 
carinhoso e obediente. Tem a malícia, penetração, sagacidade e 
sutileza habituais do povo, não por inclinação ao mau, ao nocivo 
e contrário à virtude, mas sim como manifestação de um natural 
instinto de defesa que engendra a experiência, o receio ao engano. 
Têm sido tantas vêzes logrados! E apesar de seu instinto de pre- 
venção e da sua malícia, deixam-se enganar com a maior facilidade 
para o que basta com que finjam ter-lhes carinho e lhes falem 
com palavras doces e persuasivas. Foram estas que fizeram com 
que Sancl~o abandonasse sua família para ir em busca de aventu- 



ras, como o povo o fêz muitas vêzes, para recolher, em vez do bem 
estar prometido, fracassos, revezes, golpes e desenganos. 

Já no meio da aventura vê claramente Sancho que tudo era 
uma quimérica utopia; que os sonhos que acalentaram seu peito 
jamais se converteriam em realidade; que seu amo e senhor não 
estava no seu juizo perfeito; que as proezas de cavalarias não pro- 
porcionavam beneficio algum e só serviam para enredá-los e fazê- 
10s passar maus momentos. Não obstante, êle continua acompa- 
nhando fielmente seu amo, cuja convivência tanto lhe agrada, como 
o demonstra ao deixar o govèrno da ilha que, como diz Cervantes 
- "va a buscar a su amo, cuya compaííia le agradaba más que ser 
gobernador de todas Ias islas de1 mundo" (36). 

Quando Sancho percebe que seu senhor vai morrer, chora des- 
consoladamente, derramando copiosas lágrimas que claramente 
acusam a grande dor que sente e a sinceridade da amizade que o 
unia a seu amo. E assim procede mesmo sabendo que na sua 
última vontade não tenha demonstrado seu senhor grande genero- 
sidade para com Sle que, segundo suas próprias palavras, o serviu 
"com Ia sencillez de su condición y fidelidad de su trato" (37). 

Dom Quixote esqueceu-se de Sancho no seu testamento, assim 
como seguramente se esqueceu também de lhe dar os três jumentos 
que lhe prometeu quando Ginés de Pasamonte lhe roubou seu "ru- 
ço" em Sierra Morena e ainda que êste houvesse sido recuperado, 
Dom Quixote prometeu revalidar a singular "libranza pollinesca", 
que chegou a escrever, mas que, por distraqão, não entregou a seu 
escudeiro. E se bem é verdade que Dom Quixote dispôs que San- 
cho ficasse com o que sobrasse dos duzentos escudos que os duques 
lhes tinham oferecido, não é menos certo que o dinheiro foi dado para 
ambos e que da parte que correspondia a Dom Quixote, retiradas 
as despesas oferecidas, durante a viagem, Sancho tinha que co- 
brar-se da importância devida e acertada por ter-se aplicado os 
três mil e trezentos açoites como também de todos os seus sala- 
rios. A generosidade de Dom Quixote para com seu leal servidor 
se reduz a dizer, ao determinar suas ultimas vontades e referindo- 
se ao saldo da conta entre êle e Sancho que: "si le sobrase alguno 
despues de haberse pagado de 10 que le debo, e1 restante #'sea 
suyo, que será bien poco, y buen provecho le haga" (37a). E 
deixa para sua sobrinha toda sua fazenda sem lembrar-se que po- 
deria fazer a felicidade de seu fiel servidor, dedicado e inseparável 
companheiro de aventuras, e também dos seus, com alguns peda- 
ços de terra onde pudessem fazer algumas semeaduras. Não obs- 
tante, e, apesar de apontado como egoísta e interesseiro, da boca 



de Sancho não saiu um só reproche ante a ingrata atitude de seu 
amo. 

Sancho era a seu modo um bom cristão e o nome de Deus es- 
tava constantemente em sua boca. E ainda faz rotunda declara- 
ção de fé quando diz: "creo firme y verdaderamente en Dios y en 
todo 10 que manda creer la Santa Iglesia Romana" (38). Assim 
o assegura também o vigário de sua aldeia ao chamá-lo de "buen 
cristiano" (38a), e assim o ratifica Sancho na conversa que man- 
tém com seu senhor no capítulo 111 da segunda parte, quando diz: 
"no hubiera dicho de mi cosas que no fueran de muy de cristiano 

. vielo, como soy, que nos habian de oir 10s sordos" (39). 
Como bem disse Dom Quixote, Sancho "tiene malicias que le 

condenan por bellaco y descuidos que le confirman por bobo; duda 
de todo y creelo todo; cuando pienso que se va a despefiar de todo, 
sale con una discreción que lo levanta a1 cielo" (40). Ao proferir 
estas palavras, parece que o engenhoso fidalgo manchego estava 
desenhando a grandes traços o retrato do povo espanhol. Êsse 
povo que é como o próprio Sancho se retrata a si mesmo, quando 
diz ". . . bien es verdad que soy algo malicioso y que tengo mis 
ciertos asomos de bellaco; pero todo 10 cubre y tapa ia gran capa 
de la simpleza mia, siempre natural y nunca artificiosa" (41). Êsse 
povo que tem efetivamente malicias engendradas por uma larga 
experiência de desenganos e desconfianças fundadas em enganos 
recebidos, em burlas e induções a erros propositais, o que o leva 
a fazer coisas que sem prévia análise e com pouca tolerância, po- 
dem ser consideradas como velhacarias, e até êle próprio assim as  
julga, porém feitas sempre por instinto de defesa, com simplicidade 
e sem verdadeira maldade ou artifício. Êsse povo tão cheio de 
períodos contraditórios, que tem épocas nas quais parece amodor- 
rado, mergulhado numa apatia e indiferença desconcertantes, e em 
outras produz gestas de assombro, lutando com inusitado 
heroísmo em defesa de sua independência ou de seus direitos fun- 
damentais calcados, já abraçando a superfície do globo, se- 
meando povos, propagando doutrinas e abrindo novos horizontes 
para a humanidade e a liberdade, já estabelecendo nobres e sãs 
normas jurídicas regulando a convivência entre os povos, já crian- 
do bases econômicas para as terras descobertas, com magnífica 
previsão do futuro. Êsse povo espanhol que, segundo a notável 
escritora Vitória Kent: "oferece algumas vêzes ao mundo feitos 
imprevisíveis, feitos impulsionados pelas obscuras e poderosas fôr- 
ças da raça, que chegam a categoria de milagre". E geralmente 
isto acontece quando, como Sancho, parece que se vai despenhar 



perdendo-se irremediàvelmente e é então quando se recupera e 
verdadeiramente se levanta ao céu. 

Muitas coisas mais poderia dizer-vos a respeito do bom San- 
cho, porque o tema é verdadeiramente sugestivo e muitas mais são 
as facetas pelas quais poderia ser enfocado o nobre e simpático, 
escudeiro de Dom Quixote, mas como diz Cervantes por boca do 
explicador do retábulo de mestre Pedro, "no las digo yo ahora 
porque de la proligidad se suele enjendrar e1 fastidio" (42). 

Entre os reabilitadores de Sancho destacou-se significativa- 
mente o brilhante ensaísta e grande democrata espanhol José Vene- 
gas, falecido no exílio em Buenos Aires. De Venegas são as se- 
guintes palavras: "He encontrado siempre en Sancho un simbolo 
de nuestro pueblo y he creido siempre que nuestro pueblo es 10 
mejor de toda la anchura de Espana. Sus virtudes, su buen sen- 
tido, su dignidad están presentes en Sancho. Las locuras de Don 
Quijote son las locuras de Espana, ese abandonar la hacienda para 
lanzarse a Ias aventuras en busca de pan de trastrigo". E cremos 
que tem muita razão Venegas. E quando dessas loucuras resulta 
alguma glória, esta nunca é para Sancho: pertence a Dom Quixote 
pela sua grande visão de criar, empreender e dirigir a aventura. 
Porém, quando a aventura resulta em fracasso, o que tem ocorrido 
muitas vêzes, êste se atribui sempre a Sancho, acusando-o de tê-lo 
ocasionadd com seu materialismo grosseiro. E quando o fracassb 
é acompanhado de golpes, vão parar sempre nos doloridos ombros 
e na cabeça do pobre Sancho. E o que é pior, não só nada fazem 
para defendê-lo aquêles que se consideram seus amos, mas sim au- 
mentam seu sofrimento espancando-o sem dó nem piedade, ou apli- 
cam-lhe violentas surras. 

E se Sancho se lamenta com justiça das injustiças que lhe fa- 
zem, dizendo: "Encantan a Dulcinea y azotanme para que la de- 
sencante. Nuerese Altisidora de males que Dios quiso darle, y 
hánla de resucitar hacerme a mi veinte y cuatro mamonas, y cri- 
varme e1 cuerpo a alfilerazos y acardenalarme 10s brazos a pelliz- 
cos . . ." (43). A estas justas Iamentações responderá sempre a 
voz implacável de Radamonte: "Ablaridate tigre . . . humillate 
Nembrot soberbio, y sufre y calla, pues no te piden imposibles y 
no te metas a averiguar Ias dificultades de este negocio, mamonado 
has de ser, acribillado te has de ver, pellizcado has de genir (44). 

Porém, como disse com muita razão o grande Unamuno "un 
dia Sancho se cansará y poniendo la rodilla sobre Don Quijote 
dirá: Mi amo soy yo". Nesse dia acabar-se-ão as loucuras, as 
submissões, os açoites e os golpes e imporá o seu sagrado direito 
de orientar êle próprio seus destinos. 



Os que se consideram seus senhores; os que constantemente 
o maltratam, abusando de sua fidelidade e da sua natural humil- 
dade, lamentável e enganosamente confundida com submissão; os 
que habitualmente o acusam de materialista quando reclama sua 
liberdade, seu pão ou as promessas que lhe fizeram; os que sem- 

qpre se serviram de seu braço e de sua reconhecida coragem para 
empreender seus sonhos e loucuras, êstes terão que mudar de ati- 
tude quando Sancho, desesperado e furioso por ver-se durante tan- 
to tempo maltratado e incompreendido, fincar novamente o joelho 
sobre o peito de Dom Quixote. E se querem sobreviver, terão sò- 
mente dois caminhos: ou ser Sanchos; ou então ser seus verda- 
deiros e honestos guias ou protetores. Porém isto há de ser de 
verdade, sem tibiezas ou fingimentos, sem continuar a prevalecer- 
se de calúnias ou falsas imputações, para seguir impondo-lhe sua 
vontade e mantê-lo na ignorância e na servidão. Guias ou prote- 
tores que o ensinem, que o instruam, que o eduquem, que lhe assi- 
nalem os erros e desbastem-lhe as  naturais asperezas. Que o aju- 
dem p conduzir seus destinos no concêrto universal dos povos ao 
lado da verdade e da justiça e da solidariedade humana e contra o 
fanatismo, a opressão e a tirania branca ou vermelha. Que o ajÚ- 
dem a viver dentro da paz, da ordem e da  lei, e a manter um lar 
cristão. Porém, para os que quiserem continuar a submetê-lo em 
exclusivo beneficio próprio, no futuro, não haverá lugar para êles 
na Espanha. E isto ocorrerá mais cedo ou mais-tarde, pois como 
disse Cervantes, e assim a experiência nos ensina: "Dios sufre a 
10s malos, pero no por mucho tiernpo" (45). 
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TEODORO SAMPAIO 

ALGUMAS NOTAS SõBRE A VIDA DO SAUDOSO 
CONS6CIO 

\ 

A minha profunda admiração pela figura extraordinária de 
Teodoro Sampaio venceu o temor que sempre reinou em meu es- 
pírito de assomar a esta tribuna de nobres tradições. 

Tendo bem presente em minha mente a responsabilidade do 
compromisso assumido, declarei, porém, que faria uma pequena 
digressão baseada em algumas notas colhidas nas atas das ses- 
sões da nossa agremiação, fonte de informações preciosas rara- 
mente procurada pelos estudiosos. Limitar-me-ei, portanto, a re- 
lembrar alguns fatos ocorridos em nossa instituição científica e 
cultural ligados à vida operosa do saudoso Teodoro Sampaio. 

Fica, pois, esclarecido que não alimento a pretensão de ofe- 
recer uma biografia da personalidade consagrada de um dos mais 
notáveis elementos que, por tantos anos, deram lustre e fama ao 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, precisamente no 
período áureo do sodalício, época em que, com justiça, o Instituto 
era verdadeiramente o areópago da terra bandeirante. 

Todos quantos se interessavam pelo nosso passado, todos 
quantos no mundo soberbo da Inteligência procuravam com grande 
empenho este centro admirável de estudos históricos e investiga- 
qões geográficas, traziam para aqui os resultados das suas pesqui- 
sas, submetendo-os i superior apreciação dos seus pares. 

O grêmio fundado por Domingos Jaguaribe, Antônio de Tole- 
do Piza e Estêvão Leão Bourroul constituía a mais alta expressão 
do pensamento piratiningano, foi nessa atmosfera maravilhosa de 
pura espiritualidade, - ombreando com vultos da estatura de 
Eduardo Prado, Orville Derby, João Monteiro, Brasilio Machado, 
Euclides da Cunha, Sílvio de Almeida, Homem de Melo, Alberto 
Loefgren, Duarte de Azevedo, Hermann von Ihering, Afonso de E. 
Taunay e tantos outros intelectuais de valor - que Teodoro Saq-  



paio conquistou reputação de historiador abalizado, de geógrafo 
competente, de polígrafo respeitável e de orador primoroso. 

A fina produção literária dos associados estampada na revista 
da agremiação alcançou uma situação de invejável prestígio. 
Concorrendo, em 1908, A Exposição Internacional de São Luís, dos 
Estados Unidos da América do Norte, obteve diploma de honra e 
medalha de ouro pela excelente matéria apresentada. 

O órgão oficial de publicidade, refletindo fielmente a vida da 
entidade cultural, divulgava páginas cintilantes de Teodoro Sam- 
paio, versando assuntos de história, de geografia e de lingüística. 

Os trabalhos científicos do inolvidável patrício são de tal mon- 
ta que quando a Société d'Histoire International, de Paris, presen- 
teou o Instituto com duas medalhas de prata para serem conferi- 
das a dois dos sócios que mais se distinguissem em assuntos de 
história, a diretoria houve por bem promover uma eleição e as uí- 
nas decidiram, por unanimidade de votos, atribuir a Teodoro 
Sampaio uma das peças ofertadas pelo centro dos historiadores 
de França. 

Ao relembrar êsse acontecimento manda a verdade se diga que 
a outra distinção coube ao Conselheiro Duarte de Azevedo, presi- 
dente da instituição, que conseguiu maioria de votos. Vários con- 
frades sufragaram o nome também influente de EstêvZio Leão 
Bourroul. Destarte, o animado prélio eleitoral colocou Teodoro 
Sampaio numa situação excepcional, sagrando-o príncipe das le- 
tras históricas. 

Outro fato digno de referência merece ser recordado no ins- 
tante em que se celebra a passagem do centésimo aniversário de 
nascimento do preclaro cidadão. 

O ilustre antropólogo Roberto Lehmann-Nitsch enviou ao Ins- 
tituto um exemplar da última edição do seu livro "Hans Staden" e 
num gesto de manifesta distinção ao nosso sodalício enviou tam- 
bém os originais da referida obra. 

Eis a carta do cientista, lida na sessão de 5 de Setembro de 
1921 : 

' 
"Seííor Doctor José Carlos de Macedo Soares. 

Muy estimado seiíor y compaííero: 

Tengo e1 agrado de poner en sus manos, para que V. E. séa 
intermediario ante Ia Biblioteca de1 Instituto Histórico y Geográ- 
fico de São Paulo, un ejemplar de la última edición de "Hans 



Staden" realizada por mi, como también e1 manuscrito que ha ser- 
vido para Ia impresión. 

Opino que e1 Instituto es acreedor de1 agradecimiento de to- 
dos los etnógrafos e historiadores, pues la edición conmemorativa 
de Staden, hecha por el Instituto, es base para e1 futuro y tamhién 
ha servido para ajustar la edición alemana, habiendose modificado 
por ejemplo, Ia ortografia de 10s nombres topográficos según 10s 
consejos de1 ilustre doctor Teodoro Sampaio, que ha comentado 
la edicikn paulistana. 

Le ruego quiera manifestar estos detalles a 10s socios de1 Ins- 
tituto a1 hacer entrega de mi modesto opúsculo." 

A atenciosa missiva de Lehmann-Nitsch é um documento alta- 
mente honroso para a nossa casa; faz justiça à criteriosa traduqác 
portuguêsa (do confrade Alberto Loefgren) e põe em relêvo o 
precioso comentário do eminente historiador e acatado tupinólogo 
n o d o r o  Sampaio, notas explicativas que tanto opulentam a edi- 
ção que o Instituto deu a lume no ano distante de 1900. 

Quem no Brasil deseja falar sobre o escritor T'eodoro Sam- 
paio, não pode deixar de fazer referência ao seu festejado livro "O 
Tupi na Geografia Nacional". 

O estudo, todo êle lido nesta casa em sucessivas reuniões do 
ano social de 1900, foi uma das memórias que deram renome ao 
sodalício, não só pelo interêsse despertado em todos os meios in- 
telectuais do país pelo conhecimento da língua indígena, como 
pela própria sorte dos pobres silvicolas que, miseràvelmente, pe- 
rambulavam pelos sertões inóspitos desta imensa Pindorama. 

.Com a divulgação da obra do erudito indianista, escrita com 
sinceridade, clareza e inteligência, criou-se no Brasil clima pro- 
pício ao estudo do Nheengatu. 

Aquêles que acreditavam que só os iluminados poderiam en- 
tender o idioma ameríndio, amparados pelo livro do benemérito 
Teodoro Sarnpaio, verificaram, com surpresa e entusiasmo, que a 
linguagem escrita dos aborígenes não era representada por carac- 
teres complicados e a sua leitura reclamava o trabalho penoso da 
decifração de hieroglifos. 

Assim, a preciosa monografia, rica de ensinamentos etnoló- 
gicos, veio prestar e ainda presta um serviço inapreciável à ciên- 
cia, as letras e, principalmente, aos que se dedicam ao estudo do 
homem americano. 

Aí estão as poucas notas que pude apanhar de algumas atas 
das sessões do sodalício registrando certos aspectos da ativi- 
dade do inolvidável mestre na vida do Instituto que êle ajudou a 



fundar e que sempre honrou e amou profundamente. Lamento, 
sinceramente, não poder traçar um. retrato à altura do insigne con- 
stcio, uma síntese biográfica perfeita, como a que foi feita pelo 
espírito luminoso de Humberto de Campos (1)  ou páginas de rara 
beleza como as que ofereceu a inteligência brilhante de Plínio 
Airosa (2).  

(1)  "Teodoro Sampaio na Academia", in "Sombras que sofrem", 
pbgina 147. 

(2) "Teodoro Sampaio", in "Revista -do Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo", volume XXXIII, pbgina 273. 



CENTENÁRIO D E  TEODORO SAMPAIO 

"O sábio chamava-se Teodoro Fernandes Sampaio". Eis, 
Sras. e Srs., como o grande Ramiz Galvão iniciou, no Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, o necrológio daquele que hoje, 
por um dever de justiça, em preito de amor e em penhor de gra- 
tidão, o nosso Instituto homenageia no ensejo do centenário de nas- 
cimento. Baiano ilustre, de tal modo integrou-se na vida cultu- 
ral e material de S. Paulo que a gente piratiningana, tendo hoje 
como porta-voz a nossa tribuna, rende-lhe merecido tributo, 
avivando no cenário quadrissecular da cidade a memória querida e 
diuturnamente cultuada nesta Casa através da veneração em que 
conservamos os vultos do passado, especialmente aquêles que, 
tal qual Teodoro Sampaio, se irmanaram na obra comum glorio- 
samente levada a efeito pelo nosso venerando sodalício. 

Se, na justa, sentida e emocionada evocação de hoje, conse- 
guíssemos, de uma só feita, rememorar a passagem de Teodoro 
Sampaio pelo Instituto, seria o mesmo que evocarmos uma fase 
intensa de atividades na instituição. 

Integrante daqueles cento e trinta e nove realizadores que to- 
maram a si a implantação dos fundamentos do templo da Histó- 
ria na terra bandeirante, desempenhou-se com raro brilhantismo 
e grande eficiência do cargo de orador oficial, tendo sido o pri- 
meiro a ocupá-lo, iniciando a série magnífica de intérpretes ofi- 
ciais do pensamento e do sentimento da Casa, série quebrada. e des- 
lustrada apenas quando quem vos fala passou a ocupar a famosa 
tribuna. 

Quase tôdas as comissões surgidas em razão dos estudos leva- 
dos a efeito na longa etapa de quarenta e três anos, compreendi- 
dos entre a fundação. do Instituto e a morte de Teodoro Sampaio, 
foram por êle integradas: a de admissão de sócios, a de redação 
da revista, a de história, de geografia, tôdas elas da maior im- 
portância na nossa vida cultural, além de outras que as comple- 
tavam como a de literatura e manuscritos e a de etnografia. É 
que a erudição multifacetada de Teodoro Sampaio propiciava-lhe 



uma atuação fidedigna e prestigiosa em vários campos do saber 
humano, especialmente na engenharia e na geografia de que foi 
dos mais. abalizados cultores em terras do Brasil. Dai o conceito 
dêle formado por Capistrano de Abreu: "Engenheiro distinto, geó- 
grafo de valor. . . . . Conhecia, de ouvir dizer, seu talento de to- 
pógrafo no campo, que quase instantâneamente traçava um mapa, 
deixando apenas detalhe a corrigir. Apreciei-o agora na inter- 
pretação de mapas e roteiros antigos da Bahia: é assombroso". 

De outras apreciações sobre o erudito que tanto enalteceu 
o valor científico dêste nosso ambiente no qual, como êle, também 
vivemos para mais amarmos o Brasil, através da nossa gente, 
da nossa geografia e da nossa história, isto é, do corpo e da al- 
ma da pátria querida, podemos repetir a de Otávio Mangabeira, 
seu coestaduano, ao afirmar que a existência de Teodoro Sampaio 
"Pode servir de exemplo a mocidade" ou a do nosso prezado con- 
frade Virgílio Corrêa Filho, em recente artigo publicado no "Jor- 
nal do Comércio", do Rio de Janeiro, e que mais uma vez paten- 
teia a exemplificação, a moralidade, a digna emulação, suscitadas 
pelo estudo da vida do nosso homenageado: "Em verdade nin- 
guém menos predestinado no berço, a conquistar a posição de 
realce que o emparelhou as mais eminentes personalidades con- 
temporâneas. Como Patrocínio, provinha da raça condenada, por 
lei desumana, A perda de sua liberdade natural. Mas, ao passo 
que a revolta incendiava a eloqüência do tribuno da abolição, em 
arroubos que lhe deram fama, o engenheiro com a sua mansi- 
dão, adotava processos diferentes, mais acordes com a sua tole- 
rância evangélica. E, pelo esforço próprio, auxiliado tão sòmen- 
te pela inteligência, trato fino e saber, venceu as barreiras que o 
separavam dos homens orgulhosos de suas linhagens. Captou a 
amizade de Orville Derby que se esqueceu, perante o companheiro 
de excursões, dos preconceitos raciais dos patricios norte-ameri- 
canos. Em S. Paulo, onde estanciou longamente, em trabalhos 
técnicos, aos solares da mais requintada prosapia servia-lhe de 
credencial a estima dos Prados, especialmente Eduardo que lhe 
prezava a cultura". 

A estas oportunas palavras de Virgilio Corrêa Filho, deve- 
mos acrescentar que se os solares paulistas da mais requintada 
proshpia abrigaram carinhosamente a presença de Teodoro Sam- 
paio, o solar da mais requintada cultura piratiningana acolheu 
entusiasticamente a inteligência e a erudição de quem tanto amou 
e bem serviu a S. Paulo. 

É disso prova a sua passagem entre nos sobre a qual já ten- 
tamos esboçar os primeiros traços sòmente possíveis de serem 
completados através de longa, demorada conferência. E temos, 



ainda, outros oradores para, melhor do Que nós, dizer-vos sôbre 
Teodoro Sampaio. Basta, no entanto, apontarmos a série de qua- 
se uma trintena de artigos insertos na nossa revista, abrangendo 
história, quer do Brasil, quer de S. Paulo, geografia, etnologia, 
lingüística, toponomia, passeando assim e sempre com a maior 
eficiência pelos vários setores da Mestra da Vida e pelas suas 
ciências e disciplinas auxiliares, chegando mesmo a penetrar pro- 
fundamente nas relações técnicas e filosóficas que as unem e en- 
trelaçam. Notável a sua contribuição para bem apontar o entro- 
samento, a mútua compreensão, as recíprocas influências entre a 
geografia e a história, o que se verifica fartamente nos seus traba- 
lhos estampados pela nossa revista e também na revista do Insti- 
tuto Histórico e Geográfico Brasileiro. O mesmo pode-se verifi- 
car na sua magistral obra intitulada "O Tupi na Geografia Na- 
cional", a demonstrar cabalmente, uma vez mais, as ligações en- 
tre a História e as suas ciências e disciplinas auxiliares. 

Das influências de Teodoro Sampaio sôbre Euclides da Cunha, 
deixa-nos entrever o panorama Capistrano de Abreu cuja cor- 
respondência, recentemente publicada, abre êstes novos e suges- 
tivos horizontes de pesquisas a que se poderiam devotar os ma- 
gistrais euclidianos desta mansão como Almeida Magalhães, Gama 
Rodrigues e Tenório de Brito. 

No campo da História, não há muito, desfrutamos o prazer 
da instrutiva leitura do volume sôbre a "História da Fundação 
da cidade do Salvador", edição póstuma e que revelou ao Brasil 
as pesquisas e esforços derradeiros naquela grande vida, consti- 
tuindo um dos mais assinalados marcos das festas comemorativas 
do IV Centenário da Fundação da Bahia. 

E ao centenário de S. Paulo, dêste S. Paulo que Teodoro 
Sampaio conservou carinhosamente dentro do coração enquanto 
nele pulsou a vida, compareceu o espírito imortal do magnífico 
baiano, através do trabalho em grande parte inédito, versando sô- 
bre os primórdios da heróica vila piratiningana e até nós trazido 
pelo Professor Alberto Silva, outra figura admirável de baiano que 
também tem S. Paulo dentro do coração. 

Historiador, etnógrafo, geógrafo, tupinólogo, engenheiro, car- 
tógrafo, arquiteto, filólogo, urbanista, indianista, político e soció- 
logo, Teodoro Sampaio foi também um homem de alta elevaqáo 
moral. Bem o disse Plínio Airosa, um dos seus mais destacados 
discípulos, ao homenagear desta mesma tribuna o valoroso baiano 
apaulistado: "Foi para as sombras de um túmulo humilde sem 
ter magoado ninguém, sem a ninguém ter negado espaço no atro- 
pêlo da vida e sem a ninguém ter deixado de dar tudo quanto 



pudera dar . .  . homem que dos homens conhecia todas as misé- 
rias e fraquezas. . . intelectual que dos intelectuais conhecia os 
anseios e as torturas.. . o amigo que dos amigos não se esquecia 
nunca.. . al,tivo quando arrastado pela adversidade e humi'lde 
quando envolvido pela glória. . . das vitórias e das alegrias que 
teve, deu a parte maior à sua Pátria. . . obras imortais e páginas 
luminosas e serenas.. . levou para o túmulo a certeza de ter vi- 
vido, a alegria de ter sido útil e bom". 

Sras.! e Srs.! 
Estas últimas palavras pronunciadas por quem tão intima- 

mente privou com Teodoro Sampaio, hoje aqui repetidas por quem 
não teve aquela ventura mas que vem endossá-las quando já a 
marcha inexorável do tempo nos permite firmar, pela História, o 
juízo sobre os homens e os acontecimentos do pretérito, aquelas 
palavras afirmaram no passado e reafirmam no presente, de ma- 
neira inabalável, a certeza da nossa justiça, a beleza do nosso 
amor, a ternura da nossa gratidão para com Teodoro Sampaio, 
um dos maiores valores que elaboraram a grandeza desta Casa. 

\ 



HOMENAGEM AO REPRESENTANTE DO GOVÉRNO 
PORTUGUÉS NAS COMEMORAÇÕES DO 

IV CENTENÁRIO D E  SÃO PAULO 

Discurso pronunciado pelo Sr. J. P. LEITE CORDEIRO 

Exmo. Sr. Alfredo Lencastre da Veiga 

É grande honra para o Instituto Histórico e Geográfico de 
S. Paulo contar, mais uma vez, com a vossa presença neste re- 
cinto por onde perpassam os vultos e os fastos do passado pirati- 
ningano através da evocação e do culto que os integrantes do 
sodalício propiciam e mantêm em tudo o que diz respeito às g16- 
rias, às tradições e à história de S. Paulo ou do Brasil, glórias, 
tradições, história dizendo tanto aos nossos sentimentos, tanto fa- 
lando às nossas almas, e que nada mais foram, em largos períodos 
das evoluções e das existências de S. Paulo e do Brasil, do que as  
prbprias glórias, as próprias tradições e a própria história de Por- 
tugal, dêsse Portugal que tão galhardamente representastes nas 
comemorações do IV Centenário de S. Paulo, dêsse Portugal que, 
hoje, trazeis em vossa pessoa para o âmago do Instituto Histó- 
rico a fim de que todos os daqui possam também, num momento 
de felicidade,. sentir bem perto de si, palpitando, cheio de vida, 
pleno de amor, repleto de carinho para com o Brasil, o cora- 
ção extremoso da terra lusiada. 

A vossa presença entre nós, Sr. Lencastre da Veiga, não signi- 
fica, porém, apenas um belo e emocionado despertar de sentimen- 
tos mal se tocam as fibras que nos uniram no pretérito, que nos 
ligam no presente e que, no futuro, eternamente nos prenderão à 
vossa Pátria. Não, para nós do Instituto Histórico, a vossa pes- 
soa não representa sòmente Portugal, não sois apenas o delegado 
do govêrno lusitano. Sois mais, sois o amigo do Brasil, o efi- 
ciente e devotado companheiro das comemorações de 1954, o artí- 
fice de uma das máximas realizações levadas a efeito entre as 
pompas do cenário majestoso do Ibirapuera e, se me permitis, 
sois um paulista de Portugal, que soube compreender nosso povo, 
a nossa cultura, os nossos valores, o bandeirismo, os nossos le- 



mas, a nossa psicologia, o NON DUCOR DUCO, e, sobretudo, o 
acendrado amor de S. Paulo pela pátria comum admiravelmente 
expressado na divisa PRO BRASILIA FIANT EXIMIA, divisa que 
ajudastes a mais uma vez ser cumprida na gloriosa terra de Pira- 
tininga. 

Se assim vos integrastes decidida, acertada e persuasivamente 
na causa paulista, não podemos considerar-vos um estranho. Sois 
um dos nossos, comungais conosco, fazeis parte da nossa grei 
e da nossa família. Sois um bandeirante de S. Paulo tal qual os 
vossos patrícios, tal qual um Raposo Tavares ou um Jerônimo Lei- 
tão, um Domingos Cordeiro ou qualquer outro homeríada gigan- 
tesco da conquista e da expansão territorial, um daqueles cujas 
corajosas façanhas são hoje as nossas tradições e o nosso or- 
gulho após terem sido, no seu tempo, os destinos épicos e as 
vidas notáveis de todos os que foram chamados "Portugueses de 
S. Paulo". 

"Paulista de Portugal" ou "Português de S. Paulo", Sr. Len- 
castre da Veiga, já vos identificastes definitivamente com alma, 
coração, espírito, inteligência e por gestos, atos e realizações ami- 
gas, à gente e ao torrão bandeirante, torrão muito querido, gente 
um pouco rude talvez, operosa e realizadora, porém, já que des- 
fruta os exemplos magníficos vindos do litoral ibérico-atlântico 
onde o Douro, o Minho e o Tejo se despejam, e, sobretudo, agra- 
decida a todos os que a amam, afagam e acarinham, a todos os 
que a ela se achegam por bem ou para o bem. 

Os protestos de agradecimento que a terra paulista vos de- 
ve, já foram expressados de maneiras várias. Reafirmâmo-los, 
neste momento, solenemente, da serena, culta e prestigiosa tribuna 
do Instituto Histórico, entidade que se dedica à pesquisa da ver- 
dade e que, portanto, sabe discernir o verdadeiro do falso e que, 
portanto, sabe fazer justiça. E, neste instante, através da minha 
palavra deslustrada, porém, oficial e sincera, vos faz justiça ao 
render o tributo das homenagens que o sodalicio vos presta, certo 
e seguro de que interpreta o sentimento e o pensamento de todo 
o S. Paulo e de todo o Brasil. 

Sr. Lencastre da Veiga! 
Esta mansão cultural abriu, hoje, as suas portas para vos 

receber, para vos expressar o quanto nos tocaram e sensibilizaram 
a vossa passagem e a vossa atuação entre nós. Mais do que nun- 
ca sentimos, na hora faustosa aqui vivida, o estreitamento dos 
liames que vos prendem a esta Casa onde se acrisolou o que há 
de mais sério e de mais científico, de mais amoroso e devotado, 



de mais puro e elevado no que tange à história, à s  tradições, e 
as  glórias de S. Paulo. 

Isso tudo foi exclusivamente nosso até hoje mas, de agora 
em diante, passa também a ser vosso porque sois um dos nossos, 
sois um "Português de S. Paulo". 



PRUDENTE D E  MORAIS E OS PRdDROMOS DO 
MOVIMENTO REPUBLICANO PAULISTA 

. Se fôssemos examinar o valor social da História à luz dos 
ensinamentos que a experiência humana acumulou no curso dos 
séculos, veríamos que êle não refoge à velha definição da sabedo- 
ria romana, condensada na frase lapidar de Cícero: Mestra da 
Vida Nem faltaria razão ao nosso insigne Oliveira Lima ao 
enunciar, com a sua autoridade de historiador e de sociólogo, que 
ela "ensina o bem, a quem lhe ausculta o coração, no propósito 
desinteressado de conhecer a verdade". ( 1 ) 

E a evocação das eras que a distância afogou na penumbra 
do passado, a revivescência das atitudes, dos esforços, dos sa- 
crifícios e dos ideais que palpitaram na jornada das gerações de 
outrora, engendrando o arcabouço da armadura social contempo- 
rânea, êsse retorno às fontes de nossa estrutura social envolve 
sempre uma frutuosa e oportuna lição, cuja importância e utili- 
dade fera inútil encarecer. 

Principalmente a nós, paulistas, que carregamos sobre os om- 
bros a dupla responsabilidade da independência e da república, a 
retomada de contato com as origens do processo político repu- 
blicano, o desnudamento das raízes que deram nascimento às nos- 
sas instituições democráticas, não apenas para restabelecer a con- 
tinuidade consciente aos liames da tradição, como para reavivar 
no coração dos moços os sentimentos e ideais das gerações que 
nos precederam no amor e no serviço de São Paulo, - é um tra- 
balho que não pode nem deve ser negligenciado, a fim de que a 
sentinela brasileira do Paranapiacaba não falhe à sua predestina- 
ção histórica. 

O reencontro com os denodados paulistas que na segunda 
metade do século passado evangelizaram, realizaram e consolida- 
ram a República, no clima social e político em que viveram e ba- 
talharam, sem recuos nem desfalecimentos, abre as nossas pers- 

(1)  Oliveira Lima, Historia da Civilização. 



pectivas a grandiosidade de seu sonho e nos permite encontrar, 
nos descaminhos de nossos últimos passos, as causas reais das 
dificuldades que nos atormentam. 

Esta, a nosso ver, a mais nobre função da História. Não 
apenas edificar, ao ensêjo da bravura dos heróis, da virtude dos 
santos, da palavra dos pensadores, o nosso espírito deslumbrado 
ante a beleza dessas figuras imortais. Mas colhêr delas, de seus 
ensinamentos, a orientação que nos falta para acertar o rumo do 
futuro e converter em realidade os anseios de suas esperanças. 

O 15 de novembro de 1889 não foi uma quartelada, um golpe 
militar desfechado pelo Exército à revelia da vontade do povo 
brasileiro. Foi, muito pelo contrário, a emanação dela, traduziu 
com tal fidelidade o modo de sentir de nossos compatriotas na- 
queles momentos históricos, que fôrça alguma conseguiu desalo- 
jar o regime republicano da realidade a que ascendera, por força 
de uma simples parada militar nas ruas do Rio de Janeiro. 

É que a monarquia, divorciada das instituições políticas ame- 
ricanas, s6 se conservava graças ao prestígio pessoal do magnâ- 
nimo soberano Pedro 11, o venerado "Rei Filósofo", "neto de Mar- 
co Aurélio", cujas virtudes pessoais infundiam ao Império o élan 
que o galvanizava e o mantinha de pé, em meio a descrenqa e ao 
desinterêsse gerais. 

Afonso Celso, entre outros, dá testemunho pessoal de quanto 
a coroa se impopularizara nos derradeiros tempos da monarquia, 
ao mesmo tempo que se propagava com celeridade e vigor, a idéia 
republicana. 

A parada do Campo de Sant'Ana constituiu a eclosão retum- 
bante de um proselitismo que vinha, de longa data, alastrando-se 
entre todas as camadas populares como uma fôrça de arrebenta- 
ção que a ninguém seria dado conter ou controlar, e que, mais dia 
menos dia,transformaria "as províncias opressas de um império 
centralizado, nos estados autônomos de uma democracia federa- 
tiva. (2 )  

O movimento assentava no consenso esmagador de incontes- 
tável maioria. Não fosse assim, não tivesse êle por esteio a von- 
tade popular, a adesão consagradora do povo, e a, República 
teria desaparecido com Deodoro ou o "Marechal de Ferro", frustrada 
na sua organicidade pelo desencontro entre a fórmula constitucio- 

(2) Rui Barbosa, Discursos e Conferências. 





na1 adotada e o estatuto político anelado pela nação! Ela resul- 
tou, porém, de uma convicção que empolgava não apenas a ca- 
mada superficial 'da sociedade, mas penetrava fundo, contagiante 
e alertadora, o âmago do coração do povo. 

A contribuição de São Paulo para essa doutrinação, escla- 
recimento e propaganda, foi, ainda desta vez, marcante e deci- 
siva. 

A terra de onde sairam as coortes de bravos que devassaram 
os sertões, repeliram os espanhois, submeteram os selvícolas, 
abrasileiraram o Amazonas, Mato Grosso, Paraná, Santa Cata- 
rina e o Rio Grande do Sul, deu nesta emergência, a grande causa, 
os intimoratos pioneiros que promoveram a preparação psicológica 
do ambiente nacional, para a instauração, sem sangue, da repúbli- 
ca federativa, e o advento de uma era que, mau grado todas as 
vicissitudes de nossa inexperiência democrática, proporcionou ao 
Brasil as condições indispensáveis ao seu progresso e engrande- 
cimento. 

Mas, senhores, qual teria sido, em nosso meio, a causa pri- 
meira, fundamental, do rompimento dos paulistas com o regime 
monárquico? Qual teria sido, no curso histórico, o fato social que 
os levara a fundar, na fidelíssima cidade de Itu, a 16 anos da 
República e a 15 da abolição, o Partido Republicano Paulista? 

Bem ponderadas as determinantes dessa atitude revolucio- 
nária, veremos sem dificuldade que ela se prende ao famoso "gol- 
pe branco" de 1868, quando a coroa, destituindo da direção do 
Estado o Gabinete Zacarias, violentou a consciência da maioria 
eleitoral brasileira, sujeitando-a, pela força, ao domínio incontras- 
tável do Partido Conservador. 

Intensa foi a comoção produzida no país inteiro, e especial- 
mente em São Paulo, por êsse truculento processo de sufocação, 
quase manu milifari, da hegemonia política do Partido Liberal, e 
a violência com que se defraudou nas urnas o livre pronunciamento 
do povo brasileiro. 

O Partido Liberal vinha revezando na alta administração do 
país, desde 1862, quando se instalara no Poder, estadistas da en- 
vergadura de Nabuco de Araujo, José Bonifácio, Martim Fran- 
cisco, Paula Sousa, Zacarias de Vasconcelos, Paranaguá, Afonso 
Celso, e tantos outros, sob cuja orientação os negócios públicos 
se desenvolviam satisfatória e eficientemente. 



A guerra difícil e crudelíssima que nos impusera, em 1865, a 
insânia paraguaia, veio demonstrar a capacidade da política libe- 
ral nessa grave emergência, pois a vitoriosa marcha das forças, 
seu preparo, aprovisionamento e refôrco, muito embora a inépcia 
do general Mitre no supremo comando das armas aliadas, teste- 
munharam o acêrto dos gabinetes liberais na árdua condução dos 
trabalhos da guerra. 

Vamos, porém, aos fatos. 
A 16 de julho de 1868 a coroa, exercitando o "poder pessoal", 

deu por terra com o Gabinete Zacarias, dissolveu a Câmara dos 
Deputados e entregou ao Partido Conservador, na pessoa de Ita- 
boraí, a reorganização do ministério. 

Em todos os pontos do Império a derrubada foi geral. Os 
liberais foram banidos dos postos que ocupavam na administra- 
ção e nomeados, em seu lugar, os correligionários da facção do- 
minante. 

A Presidência de São Paulo foi entregue ao Barão de Itaúna. 
Vejamos as  conseqüências dêste fato na política da provín- 

cia. E para sermos mais objetivos, focalizemos o acontecimento 
apenas em um município, já que, mutatis mutandis, o fenômeno 
se reproduziu por toda a parte, com divergências locais de segunda 
importância. 

Tomemos para base de nosso estudo a cidade de Capivari, 
tradicional localidade da zona ituana, fundada nos princípios do 
século XIX pelos fazendeiros de Itu e Pôrto Feliz, (3) exatamente 
no ponto em que cruzava o rio dêsse nome a estrada Itu-Piraci- 
caba. 

Município rico, de solo fertilíssimo, favorável à lavoura cana- 
vieira pela disposição e constituição dos terrenos, pela abundância 
de aguadas e ribeirões, de pastagens e matas-virgens, e pela ame- 
nidade do clima, extremamente saudável, (4)  - abrigava nas 
casas-grandes de suas fazendas e nos sobrados da vila uma po- 
pulação de elevada educação social, que se entrelaçava, pelo pa- 
rentesco, com as mais categorizadas famílias .de São Paulo. 

Aos descendentes dos velhos troncos bandeirantes - Pires, 
Camargo, Arruda, Campos, Dias, Almeida, Toledo, Castanho, etc,, 
a partir de 1840 vieram juntar-se famílias alemãs oriundas prin- 

(3) Capivari deve a sua fundarão principalmente a dois notáveis 
povoadores: Antônio Pires de Almeida Moura (de Sorocaba) e Joaquim 
da Costa Garcia (de Itu). 

(4) Prudente de Morais, fPiracicabaU, artigo in "A Provincia de 
S. Paulo", 1877. 



cipalmente de Sorocaba, que introduziram nas crônicas locais os 
apelidos Mader, Hoppe, Stein, Bauer, Martin e outros. 

Chefiava a corrente liberal uma figura prestigiosa, de alto 
conceito na província: o Pe. Fabiano José Moreira de Camargo, 
eloqüente orador-sacro, instalado em Capivari desde 1832 e que 
aí exercera sucessivamente as  funções de professor particular, 
delegado de polícia, juiz municipal, boticário, médico, conselheiro 
e vigário, cargo êste que desempenhou de 1839 até sua morte, em 
11 de fevereiro de 1875. 

Clinicava e atendia em sua pequena farmácia por espírito 
de caridade cristã, sendo a sua clientela a população pobre do 
município e dos arredores, pois nada cobrava a ninguém por 
êstes socorros médicos e farmacêuticos. 

Daí o prestígio imenso que desfrutava na cidade capivariana. 
Eleito Deputado A Assembléia Provincial em 1864-1866, o desem- 
penho que deu ao mandato mais lhe robusteceu o renome e a 
popularidade. 

Em campo oposto, chefiando a facção conservadora desta- 
cava-se a figura enérgica do proprietário da fazenda "Morro Ver- 
melho", Francisco Fernando de Barros, descendente de fidalga 
linhagem e que unia aos seus foros de nobreza lusitana, um in- 
domável espírito de decisão e de luta, agressivo e rude. Chico 
Fernando, como era popularmente conhecido, deixou fama pelas 
arbitrariedades que praticou ao impulso de seu gênio despótico e 
irascível. Entre outros casos, conta-se o seguinte, acontecido 
numa de suas passagens pela delegacia de polícia local: Proce- 
cedente do Rio de Janeiro e em visita ao interior de São Paulo, 
passou por Capivari certo mulato empertigado, de cartola, fraque 
e monóculo, e que começou a perambular pela vila, com ar sobran- 
ceiro e respeitável. Chico Fernando, informado do fato, mandou 
imediatamente prendê-lo, para averiguações. 

O viajante, surpreendido, protestou contra a violência, exi- 
bindo os seus títulos e documentos, que provavam tratar-se de 
pessoa de recursos e formada em direito, perfeitamente idônea e 
capaz. ' 

Chico Fernando não se deu por convencido e mandou expul- 
sá-lo da cidade, sob êste argumento, lançado em rosto do visi- 
tante com a maior rispidez e sem-cerimônia: 
- Vossa Mercê desapareça daqui e não volte, senão vai para 

a cadeia. Mulato de cartola e monóculo só serve para dar mau 



exemplo aos pretos. Se voltar, fica avisado, entra no ba- 
calhau! (5). 

Já se vê que o Partido Conservador não poderia vencer nas 
urnas o eleitorado do vigário. Porque o Padre Fabiano também 
sabia usar os seus truques, para defender os eleitores liberais dos 
"golpes" adversários. 

Nas eleições municipais de 1863, para renovação da Câmara, 
o Partido Conservador fez o que esteve ao seu alcance para eleger 
a maioria da vereança. Cada partido possuía o seu "viveiro", 
onde eram recolhidos os eleitores, próprios ou tomados ao adver- 
sário, e que dali seguiam para a urna escoltados pelos cabos e 
capangas. Neles prendiam-se principalmente os eleitores da roça, 
obsequiados com roupas, calçados, chapeus, jantares e bebidas. 

O "viveiro" do Partido Conservador ficava na rua Bento 
Dias esquina da André de Mello, nas proximidades da saída para 
a estrada de Campinas e ponto obrigado de acesso para quantos 
residiam no bairro do Rio Acima. 

No dia da eleição vieram contar ao pe. Fabiano que o seu 
eleitor Sabino Pereira fora apanhado por Chico Fernando e estava 
engaiolado no aprisco dos "cascudos". O fato facilmente se ex- 
plicava: os caipiras do sitio tinham um mêdo pânico ao Chico 
Fernando, por quem passavam de chapéu na mão, tímidos e as- 
sustados. À sua ordem - "apeie e entre" não havia outra saída, 
era largar o pingo na calçada, aos cuidados do cabo, e encafuar- 
se no "viveiro". 

Lá estava o Sabino, a janela da casa, lançando para a rua 
uns olhos tristes e angustiados, sem saber como justificar-se des- 
sa forçada "traição" ao Vigário. 

O pe. ~ a b i a n o  mandou aprontar o seu cavalo e enviou à 
frente um companheiro, que deveria aguardá-lo na esquina defron- 
te ao "viveiro" dos saquaremas para o interpelar, aos gritos, para 
onde ia, quando êle vigário descesse a ladeira da Bento Dias. O 
padre, depois de alguma espera para dar tempo ao correligioná- 
rio de chegar ao ponto combinado, tocou pelo pátio grande, rumo 
a saída de Campinas. Ao frontear o "viveiro" o comparsa lhe 
gritou da esquina, a plenos pulmões: 
- "Seu Vigário, para onde vai?" 
- "Vou ao sitio do Sabino confessar-lhe a mulher que está 

nas últimas", respondeu o sacerdote, com voz estentórica. 
Quando o Sabino ouviu isto, não se conteve. No auge do 

desespêro atirou-se contra os que lhe barravam a saída, safou-se 

(5) Adolfo Stein Júnior, "Reminiscências". 



de uns e de outros aos empurrões, socos e pontapés, ganhou alu- 
cinadamente a rua e, em disparada, pôs-se no encalço do padre, 
que já desaparecia na curva do caminho. 

Esperava-o mais adiante o Vigário com estas palavras tran- 
quilizadoras, que Sabino escutou meio abobado: 
- Não se assuste, Sabino, não há nada. Eu queria era tirá-lo 

das mãos do Chico Fernando. Monte aí. 
E instantes depois o Padre Fabiano retornava risonho, tra- 

zendo na garupa o eleitor retomado aos saquaremas por processo 
tão - engenhoso. 

Escusado será dizer que os conservadores foram literalmente 
derrotados. . . 

Não estava para êste desfêcho,' na presidência de São Paulo, 
o Barão de Itaúna. Ele viera governar os paulistas para dar mão 
forte ao Partido Conservador. E fazê-lo vitorioso nas urnas de 
setembro. 

Mal empossado no cargo exonera, com a nota infamante - 
a bem do serviço público - todas as autoridades policiais nomea- 
das pelo govêrno liberal anterior. E para os referidos empregos 
- delegado, subdelegado e suplentes, nomeia os cidadãos propos- 
tos pelo Partido Conservador. 

Assumindo a presidência da província a 27 de agosto de 
1868, já a 31 dêsse mesmo mês se empossa na Delegacia de Polí- 
cia de Capivari o ferrenho antagonista dos liberais - Francisco 
Fernando de Barros. A ordem era: ganhar as eleições a qualquer 
preço. 

Lutava-se no Paraguai a mortífera guerra do Lopes. Chico 
Fernando teve â mão o remédio heróico com que vencer as elei- 
ções: recrutar o eleitorado do Vigário para a guerra do Para- 
guaí. 

Dia e noite, infatigável, o delegado, à testa do destacamento, 
percorria a cidade, varejando casas e quintais, tabernas e bote- 
quins, no rastro dos eleitores liberais, prendendo a quantos en- 
contrava e tentando suborná-los com a promessa de liberdade e 
protecão. Como observara o Visconde de Taunay (6) "punha-se 
em prática o dito que circulava por todo o Brasil: Deus é grande, 
mas o mato é maior". O eleitorado do pe. Fabiano, pelo menos 

(,6) Visconde de Taunay, "Visões do Sertão". 



os mais ameaçados pela convocação militar do delegado, trataram 
de pegar o mato. 

À medida que se aproximava o dia das eleições - 7 de se- 
tembro, mais se acentuava o furor das buscas, correrias e prisões. 

- Nem os candidatos do Partido Liberal a eleição de vereadores 
lograram escapar do recrutamento. Foram presos e remetidos pa- 
rq São Paulo. 

No dia 6 de setembro, pela manhã, as autoridades policiais 
mandaram fazer nas matas dos arredores feixes de perobinhas, 
distribuindo-as pelos seus assalariados e capangas, com o que 
mais se ampliaram os quadros milicianos mobilizados para a luta 
eleitoral do dia seguinte. 

E como fêcho da campanha a que chamaríamos hoje "guerra 
de nervos", o chefe do Partido Conservador fêz espalhar na ci- 
dade uma proclamação violenta, na qual prometia grossa panca- 
daria para "os inimigos da ordem, da lei e da liberdade". 

Reunidos na casa do Pe. Fabiano os liberais confabulavam, 
em busca de uma solução para a dramática ocorrência. Concor- 
daram por fim em adiar as eleições, dando como razão disso O 

estado de alarme em que se encontrava a população, as  violên- 
cias da polícia e a iminência de grave perturbação da ordem pú- 
blica. Joaquim Piza, como Juiz de Paz e Presidente da Mesa 
Paroquial, ficara incumbido de decretar o adiamento. 

As eleições realizavam-se na igreja. 
Qual não foi a surprêsa de Chico Fernando e seus compa- 

nheiros ao encontrar, afixado à porta da matriz, dia 7 pela manhã, 
um edita1 do Juiz de Paz Joaquim de Toledo Piza e Almeida onde 
êste declarava, com as formalidades do estilo, que "não lhe sendo 
possível organizar a mesa paroquial para a eleição de Juízes Nu- 
nicipais e Câmara Municipal em conseqüência já do estado anor- 
mal do município, em que a delegacia de polícia oprime a popula- 
ção com prisões para recrutamento de cidadãos votantes perten- 
centes a parcialidade liberal, sendo contínuas durante a noite dili- 
gências que se fazem para tais prisões, e que trazem a maioria 
da população em sobressalto, sem tranqüilidade e sem liberdade, 
como se não houvesse mais lei em vigor no país, já das ordens que 
se expedem para conduzirem presos para a Capital da Província, 
sem demora, um grande número de guardas nacionais, todos elei- 
tores votantes convocados para a eleição, já e principalmente do 
perigo incontestável e iminente que corre a ordem pública, que 
não pode deixar de ser perturbada, e seguirem-se lamentáveis 
conseqüências, resolve autorizado pelo artigo 60 da lei n." 381 



de 19 de agosto de 1846 adiar a mesma eleição para logo que 
cessem os impedimentos aqui relatados. . . ". 

E agora? 
Agora? Como medida preliminar arrancou-se o edital de Joa- ' 

quim Piza, e, reunidos no interior da igreja cuidaram de anular o 
expediente do Juiz de Paz. O Major Bernardino de Almeida Lima, 
do grupo conservador, era suplente daquele Juiz, e estava pre- 
sente na Matriz. Redigiu-se então um requerimento ao Major, 
onde se declarava que, "tendo chegado ao conhecimento dos abai- 
xo assinados que a eleifão para juizes de paz e vereadores que 
tem de ser procedida hoje, fora adiada por um edital do Juiz de 
Paz Joaquim de Toledo Piza, sob o falso pretêxto de coação, e 
possibilidade de perturbação da ordem pública, convencidos os 
abaixo assinados que êsse meio de adiamento não passa de um 
estratagema para não dar-se a eleição tão solicitada pelo povo, 
vem pedir a V. S. que se digne prestar juramento e tomar posse' do 
cargo de juiz de paz para presidir a eleição". 

Ato continuo Chico Fernando empossou o Major Bernardino, 
instalou-se a mesa e teve comêço a eleição. 

Lá fora, no pátio da igreja, ensarilhavam-se as armas da 
tropa policial, reunida para manter a ordem. De vez em quando 
o delegado saia à porta da matriz e notando os grupos de curiosos 
que se iam adensando pelas esquinas, corria pelo largo gritando 
"As armas! As armas!" e a soldadesca, num marche-marche tam- 
borilado, tomava das espingardas e caía sobre os grupos de es- 
pectadores, que se diluíam em loucas correrias pelo Pátio ~ r ã n d e  
e as ladeiras da rua da Praia. 

Deserta a praça dos importunos, a tropa voltava a ensarilhar 
o espingardame, e o delegado reentrava na igreja, onde prosse- 
guia, monótona e inútil, a chamada do eleitorado. Era preciso 
reunir número, forçar a concorrência popular, aparentar legalida- 
de As urnas. O delegado verificou a capangada. Todos já ha- 
viam votado. Lembrou-se então de um eleitor que havia subor- 
nado nas passadas eleições. O homem custara-lhe caríssimo. Pa- 
gara por êsse voto a elevadissima soma de um conto de réis, 
quando, para os voluntários da guerra, a Câmara oferecia quatro- 
centos cruzeiros! 

Aliás o eleitor fêz fortuna com êsse comêço. Chico Fernando 
mandou alguem por êle com recado para que viesse dar o 
seu voto. Respondeu o eleitor que só viria se lhe pagassem outro 
conto de réis. Isto fêz ferver o sangue ao velho Barros e incon- 



tinenti enviou uma escolta à casa do maroto, com ordem de trazê- 
10 vivo ou morto. 

Quando o mísero correligionário apareceu, tremendo, seguro 
pelos guardas, Chico Fernando encarou-o duramente nos olhos e 
lhe disse estas palavras edificantes: "Olhe aqui, seu Pedro, quando 
eu compro um cavalo é para usá-lo até quando me aprouver. Pa-  
guei-o caro, é certo, na passada eleição. Mas paguei-o para toda 
a vida, entende? Enquanto precisar de seu voto hei de tê-lo, por 
bem ou por mal, está ouvindo? Vote aí". 

E na urna pingou mais um voto. 
. Apurada a urna, vitória total, completa, absoluta, da chapa ' 

Conservadora. Câmara, Juízes, suplentes e eleitores, todos, unâ- 
nimes, conservadores. 

* I *  

O que se dera em Capivari, acontecera em toda a província: 
a polícia vencera a s  eleições, com o recrutamento para a guerra e 
a violência à boca da urna. 

A poucas léguas de Capivari, encrustada na paisagem da ter- 
ra feiticeira como um cromo colorido de cartão postal, desenrolan- 
do nas pedras do salto magnífico o seu véu alvinitente de "noiva 
da colina", Piracicaba tinha aquêle ar doce, de aconchêgo e ter- 
nura, das tranqüilas vilotas coloniais. Mas a política, como em 
Capivari, em Itu, em Jundiaí, em Campinas, acendia ódio e flame- 
java revoltas no seio de sua pacata população. E como chefe do 
movimento reivindicatório, do direito à liberdade de uma opinião, 
crescia naquela terra o vulto sobranceiro e varonil de um jovem 
advogado, ituano de nascimento mas que a Piracicaba totalmente 
se entregara, com um amor quase físico: Prudente José de Morais 
Barros. 

O partido conservador piracicabano requisitara ao forte de 
Itapura um contingente de imperiais-marinheiros e com essa tropa 
vencera a s  eleições, sob os mesmos processos, de fraude e violên- 
cia, com que triunfara em Capivari. 

Coube a êsse jovem político comandar na Assembléia Provin- 
cial a luta contra o despotismo irresponsável do Barão de Itaúna, 
que apesar de todos os meios empregados nas eleições de 7 de 
setembro de 1868 e de janeiro de 1869, não conseguiu fechar o 
caminho à marcha vitoriosa da candidatura, a deputado provincial, 
de Prudente de Morais, o intemerato vingador d a  corrente liberal 
tão duramente violentada nas urnas. 

Contrariando as  informações de seus biógrafos, que o apre- 
sentam como um político lacônico e introvertido, frio e distante, 
incapaz de arroubos oratórios e gestos retumbantes, popularizan- 



do-se sobretudo pela firmeza do caráter e austeridade da vida pu- 
blica, exemplar e impoluta, o Prudente que surge na Assembléia 
Provincial de São Paulo em 1869 é um verdadeiro vulcão, a em- 
polgar o parlamento paulista com o extraordinário calor de seu 
discurso, onde vibravam, palpitantes, os ecos da fremente indigna- 
ção que sacudia, como um vendaval revolucionário, as  correntes 
liberais de São Paulo. 

A oração de Prudente, reproduzida com grande destaque nas 
colunas do "Correio Paulistano" da época, transmite até nós, pela 
eloqüência vigorosa e espontânea que encerra, as  emoções que 
provocara no ambiente eletrizado da Assembléia. 

"Filho de um golpe de Estado, começa êle, o que quer dizer, 
filho de uma violação flagrante de nosso código fundamental, o 
Ministério de 16 de julho não podia ser inconseqüente sob pena de 
suicidar-se. 

"Era preciso, como fêz, espalhar por tôdas as províncias agen- 
tes que por sua vez, subdelegando seus poderes nas autoridades 
locais, montassem o pais de modo que nos dias 7 de setembro e 
31 de janeiro se reproduzisse por tôda a superfície do Brasil o 
estelionato político de que êsse ministério era filho. 

"Foi por isso que em toda vastidão do Império, em tôdas a s  
localidades ainda as mais insignificantes, nesses dois dias, em 
que por escárneo se disse que se consultava a vontade do país, 
nada mais se viu do que o estelionato político reproduzido em 
tôda a parte com todo o seu cortejo de violências e fraudes"! 

E verberando a conduta do "fidalgo Barão de Itaúna" pros- 
segue o orador, Sob aplausos da Assembléia: ".  . . o sr. Itaúna, 
levado pelo único fim de corresponder à confianqa do Imperador, 
de fazer com que a província de São Paulo dobrasse a cerviz, e 
não se levantasse, como em outros tempos, altiva diante d a  coroa, 
mandou desrespeitar tôdas as normas escritas na lei; para quê, Sr. 
Presidente? Para dar o resultado que o Brasil deplora, para dar 
essa Câmara unânime, onde, com grande espanto de todos os ho- 
mens de bom senso, a lei mais importante do Império, o orça- 
mento geral da sua receita e despesa, aquela que esvazia o bolso 
do cidadão, é aprovada sem uma palavra, durante uma semana"! 

E aludindo às perseguições, ao recrutamento, às  ameaças e 
violências com que os delegados policiais do Barão de Itauna pro- 
curaram impedir aos liberais o acesso às urnas, declara Prudente, 
entre catadupas de aplausos : 

"Prendiam-se êsses homens, Sr. Presidente, não para mandá- 
10s para a guerra, mas Unicamente para incutir o terror e afastá- 
10s das urnas"! 



Piracicaba, Rio Claro, Jundiai, todos os municípios onde a 
fraude campeou com maior cinismo e brutalidade, desfilaram na 
empolgante oração do destemido tribuno, com revelações de fatos 
que despertaram intensa sensação e profunda revolta. 

Com relação aos incidentes capivarianos, denunciou Prudente: 
".  . . nas vésperas da eleição municipal foram agarrados na 

cidade de Capivari, como recrutas, dois votantes do Partido Libe- 
ral, - Francisco de Paula Aranha e Joaquim Bueno da Fonseca; 
o primeiro dêles fazia parte da chapa de vereadores do Partido 
Liberal ! 

"Ésses homens, convidados pelo delegado de polícia para vo- 
tarem com êle, recusaram-se; mas no dia seguinte foram presos e 
metidos na cadeia. 

"O delegado mandou por intermédio de alguns amigos e paren- 
tes propor a êsses cidadãos que, se votassem com êle, imediata- 
mente seriam soltos. Mas como êles não aceitaram semelhante 
transação, o resultado foi que seus requerimentos, coqpletamente 
documentados, tinham sempre o mesmo despacho: "Requeira ao 
Presidente da Província". 

E após descrever a odisséia dos dois eleitores liberais capi- 
varianos, remetidos presos para São Paulo e desta cidade para a 
corte, apesar de incapazes para o serviço da guerra e isentos do 
recrutamento por disposição expressa de lei, revela Prudente, ao 
plenário estarrecido, estes detalhes escabrosos: "Por muitos me- 
ses êles requereram baixa; mas o Govêrno do Imperador, como o 
delegado de Capivari, como o Sr. Itaúna, não despachava! E, Sr. 
Presidente, para cúmulo do escândalo, para glória do baixo Im- 
pério, êsses homens, que foram julgados incapazes por três juntas 
médicas, foram obrigados a dar substitutos para poderem obter 
baixa e voltar A sua província! 

"E para maior glória do baixo Império, isso mesmo só se con- 
seguiu do Sr. Ministro da Guerra mediante a intervenção um pouco 
indecente de um de seus genros! foi preciso que um genro do sr. 
Ministro se constituisse, mediante dinheiro, protetor e advogado 
daqueles dois cidadãos para poderem obter seu livramento. 

"Éste fato caracteriza bem a situação do baixo Império des- 
crita pelo Diário de São Paulo em 1867"! 

E conclui o episódio capivariano, afirmando: "É a vingança 
mesquinha de aldeia sustentada pelo Presidente da Província e 
pelos Ministros em nome do Imperador". 

A linguagem de Prudente de Morais não deixa a menor dúvida 
quanto ao aprêço que lhe passara a merecer, em face dêsses acon- 





imenso, que se abre, entra em cheio o azul dos novos horizontes, 
o oxigênio poderoso da civilização americana. 

Os velhos partidos, cooperadores irregeneráveis do passado, 
rolam, desagregados, para o abismo, entre os destroços de uma era 
que acabou; e, pelo espaço que a tempestade salvadora purifica, 
os ventos do norte e do sul trazem, suspendem e dispersam, para 
cairem sobre a terra, as idéias vivificadoras da nossa reabilitação: 
a liberdade religiosa, a democratização do voto, a desenfeudação 
da propriedade, a federação dos Estados Unidos Brasileiros!. . . 
(7) enobrecidos no seu Direito e na sua liberdade pela bandeira 
estrelada de uma República Federativa. 

Senhores 

Quando Prudente de Morais deixou silenciosamente Piraci- 
caba, presidente eleito da República, para tomar posse do alto 
cargo, corriam os mais alarmantes boatos a respeito dessa investi- 
dura, dando-se mesmo, como certo, o assassínio do grande pau- 
lista pelos sicários do situacionismo, acoutados no Rio de Janeiro. 

O meu venerando Pai (S), que viveu a seu lado essa formo- 
sa página cívica da História Republicana, contava quanto cala- 
ra no espírito dos circunstantes o magistral discurso de improviso 
com que êle agradecera, na estação de Capivari, a confortadora 
prova de solidariedade que lhe forani levar, nessa hora incerta, os 
seus ainigos e companheiros da terra do Padre Fabiano. 

Pálido, sereno, irrepreensível na sua roupa preta, com os 
olhos fixos no grupo de amigos que cr escutava religiosamente, 
irradiando resolução e simpatia, o insigne brasileiro, da platafor- 
ma do vagão, alçando o braço para acentuar o vigor da frase, 
concluiu a breve oração com estas palavras incisivas: "Podem 
estar certos os republicanos e meus amigos de Capivari, de que 
serei, em qualquer circunstâiicia, digno da confiança que em mim 
depositaram. Eu lhes asseguro que me empossarei na.Presidên- 
cia da República, haja o que houver, nem que tenha de pagar por 
êsse gesto, o preço da própria vida". 

Hoje, a cinco lustros do men~orável episódio, que nos resta 
da bandeira federativa, da autonomia paulista, após circularem 

(7) Rui Barbosa - Discursos e Conferências. 
(8) Major Antonio Pires de Campos (1863-1950), chefe do Partido 

Republicano Paulista em Capivari de 1890 e 1923. 



por aqui, em regime de exceção, tantos "barões de Itaúna", que 
nos resta dos fascinantes ideais prudentinos, neste clima sufocan- 
te, onde, na pitoresca frase de Menotti De1 Picchia, "até o bife é 
federal"? 

As conclusões, pacientes e generosos ouvintes, permiti que 
deixe ao vosso exame e a vossa meditação. 



O CAFÉ E AS DESCOBERTAS CIENTÍFICAS 
BRASILEIRAS 

, 

A função político-centralizadora do café no Brasil ainda não 
foi devidamente destacada e enaltecida a sua benemerência, apesar 
do muito que já se há escrito sobre êsse precioso elemento de pro- 
gresso, no conjunto da nossa formação econômico-social. Sur- 
gindo exatamente como fator ponderável na província fluminense, 
proporcionou, êle, a formação daquela exuberante aristocracia ru- 
ral de que nos fala Oliveira Viana, em torno à côrte do Rio de 
Janeiro, concorrendo assim. e indiscutivelmente, para o fortaleci- 
mento dos frágeis elos de solidariedade nacional, então oscilantes, 
em pontos vários, de nossas alternadas regiões. Realmente. Só 
o milagre de uma força econôn~ica centralizadora qual o café, con- 
seguiria manter, intacto, o extraordinário legado que o luso colo- 
nizador nos deixou de tão vasto território, exatamente quando o 
exemplo da desagregação do domínio espanhol palpitava ainda, 
em todo o Continente. Coube sem dúvida ao regime monárquico, 
em tão boa hora estabelecido no país, importante papel nesse desi- 
derato. E com êle o seu magno intérprete: D. Pedro 11. Tocou 
ao 2.O imperador, com aquela prudência que lhe era peculiar, o 
ingente trabalho de fixar uma forma de govêrno que inegàvelmente 
deu ao Brasil dias de glória e bem estar. E o segredo do ex- 
traordinário êxito que assinalou o apaziguamento nacional que o 
jovem imperador de 15 anos levou a bom têrmo, vamos encontrar 
no amparo que êle procurou no homem do interior. 

Acalmados os ânimos que encontrou exaltados do Norte ao 
Sul do país, culminando na balaiada do Maranhão, no levante 
praieiro de Pernambuco, no movimento de 42 em Minas e S. Paulo 
e a fogueira, já acesa, de Piratiní, no Rio Grande do Sul, passou 
a Nação a conhecer longo período de fecunda tranqüilidade inter- 
na, que o Imperador aproveitou para irradiar a sua influência pes- 
soal, entrando em contato com os reais valores humanos, distri- 
buídos pelas zonas rurais. 

No mais afastado rincão da terra brasileira, onde quer que 



se assinalasse um pendão de chefe local, aí chegava D. Pedro I1 
com a sua munificência, simbolizada no titulo sempre sedutor de 
barão ou de conde. Se alhures a sua intenção era a de estabele- 
cer liames que prendessem a sociedade local ao regimen que re- 
presentava, fortalecendo-o, nas regiões açucareiras e cafeeiras mais 
amplos foram os seus objetivos. Nesses centros de riqueza agrária, 
notadamente em relação ao café, produto de exportação, fator es- 
sencial no equilíbrio da balança comercial com o exterior, estimu- 
lou D. Pedro I1 a formação de uma nobreza que haveria de cons- 
tituir a sua corte, elemento primordial na monarquia. 

Daí o prestígio social e cultural a que atingiu no século pas- 
sado a Província do Rio de Janeiro. Deu-lhe o café uma civili- 
zação requintada, o gosto pelas coisas da arte e do espírito, o 
prazer do conforto cotidiano, - o sabor agradabilíssimo de uma 
sociedade sem precedentes na vida brasileira. 

As velhas cidades fluminenses e os vetustos solares que foram 
sede de fazendas que pontilhavam suas terras fertilíssimas, ainda 
espelham essa época de grandeza extinta. É que o fazendeiro do 
Vale do Paraiba, empolgado pelas maravilhas do momento pre- 
sente, não vislun~brou além dos horizontes, fazendo que o café 
naufragasse com as instituições político-sociais do século XIX, não 
deixando aos vindouros vestígios outros além da melancólica 
lembrança de sua passagem fastigiosa. Dir-se-á que o nobre pro- 
duto cumpriu galhardamente o destino que lhe fora traçado. Es- 
tabilizou um sistema de govêrno e assegurou a unidade nacional; 
;evigorou a disciplina interna e propiciou ao país um alto sentido 
de prestígio internacional. Que tocasse a São Paulo pois, para 
onde emigrara, a responsabilidade de novas diretrizes no seu cul- 
tivo, de forma a garantir à Nação o bem estar econômico a que 
já se habituara. 

E assim aconteceu. Em São Paulo encontrou o café o seu 
verdadeiro "habitat", tanto no sentido da extensão das áreas cul- 
tivadas e da multiplicidade de produtores, quanto em relação aos 
resultados do seu merecimento, como fator de progresso. 

Outra a mentalidade dos seus novos cultivadores. Desde 
há muito tempo que se ensaiava a substituição do braço escravo 
pelo trabalho livre. Os resultados obtidos neste seritido pelo se- 
nador Vergueiro, seguido de perto por numerosos devasssadores 
das zonas do massapê de Campinas, Limeira, Rio Claro e circun- 
vizinhanças, constituiam prêmios auspiciosos. 

Por outro lado, com o término da guerra do Paraguai, voltou 
a oficialidade do Exército imbuída de idéias novas que, ao contato 
dos liberais das escolas superiores do Brasil, tomaram vulto, ex- 



pandindo-se em rasgos de generosidade teórica, por todo o país. 
Em 1871 apareceu no Rio de Janeiro o famoso manifesto republi- 
cano, com a adesão dos idealistas de São Paulo. 

A chamada "Convenção de Itu", pouco depois reunida na tra- 
. dicional cidade paulista, condensara as  aspirações recomendadas 

no Rio e aquilo que, para as  outras unidades da federação lá re- , 

presentadas, não passava de devaneios literários, se constituiu em 
São Paulo em sério programa de ação: Abolição e República. 
Além deste objètivo a atingir, havia já a considerar a lei de 28 
de setembro, declarando livre o filho do escravo. Com os dias 
contados estava pois a instituição nefasta. 

Em conseqüência, tomou vulto a iniciativa particular, já exis- 
tente, em prol do trabalho livre, surgindo então, como ponto con- 

I creto de partida, a "Sociedade de Imigração", fundada por Mar- 
tinho Prado Júnior e integrada por nomes ilustres da cafeicultura 
paulista, como os que se seguem: Conde de Parnaiba, conde de 
Itu, conde de Três Rios, visconde do Pinhal, barão de Tatuí, barão 

d e  Melo Oliveira, barão de Piracicaba, Dr. Nicolau de Sousa Quei- 
roz, Dr. Rafael Pais de Barros, Dr. Augusto de Sousa Queiroz, 
dr. José de Sousa Queiroz, Joaquim Cunha Bueno, dr. Elias Pa-  
checo e Chaves, coronel Antônio Leme da Fonseca, Jorge Tibiriçá, 
Antônio Pais de Barros, Benedito Augusto Vieira Barbosa, dr. 
Augusto Cincinato de Almeida Lima, dr. Francisco Antônio de Sousa 
Queiroz, Antônio de Sousa Queiroz e dr. Francisco Aguiar de 
Barros. 

Agindo a "Sociedade de Imigração" de preferência na Itália, 
cujo trabalhador tão bem se adaptou as condições gerais do nosso 
meio, com os recíprocos e benéficos resultados conhecidos, dentro 
em pouco densa corrente imigratória se desenrolava entre a Penín- 
sula e S. Paulo. E tudo corria bem quando foi o Estaao inopinada- 
mente invadido pela febre amarela, pela bubônica e pela varíola, 
trindade sinistra que tantas vidas preciosas ceifou, interrompendo 
ainda os compromissos existentes com os países de imigração. 

Corriam os primeiros tempos da República e São Paulo, que 
não sentira os efeitos da abolição graças A visão dos seus grandes 
homens, estava a pique de ver sossobrar todo o seu esforço diante 
do precário estado sanitário de suas principais cidades e centros 
agrícolas Vicente de Carvalho, secretário do Interior de Cerqueira 
César e depois de Bernardino de Campos, presidentes do Estado, 
em carta patética a Pasteur, recebeu do grande sábio como res- 
posta, a indicação do seu discipulo, Felix le Dantec, o qual, em 
companhia do professor Lachand, vindos da França, fundou o Ins- 
tituto de Análise e Bromatologia, completado pelo Instituto Vacino- 



gênico, como ponto de partida à luta contra o inimigo terrível. Â 
frente do Serviço Sanitário do Estado, criado pela lei n." 43 de 1892, 
fêz prodigios Emílio Ribas. Apesar de já conhecido no mundo 
científico o agente transmissor da febre amarela, no Brasil ainda 
havia quem pusesse em dúvida a ação positiva do mosquito, no 
caso. A resistência em São Paulo, às medidas profiláticas postas 
em prática, era tenaz e prejudicial aos objetivos visados. Surgin- 
do a dúvida oriunda de médicos conceituados, entendeu o diretor 
do Serviço Sanitário que se impunha uma demonstração clara e 
irretorquivel. E São Paulo, emocionado, assistiu ao lance tre- 
mendo. 

Os drs. Emílio Ribas e Adolfo Lutz e mais o cocheiro 
Fiori, serviram de experiência, passando a noite, cada qual numa 
cama guarnecida de cortinado, contendo mosquitos infetados pelo ' 
germe amarílico. 

Contagiados, dentro do prazo previsto, apareceram os três ab- 
negados servidores da humanidade atacados pelo mal. 

Vencidos os incrédulos pela evidência, toda a população pas- 
sou a colaborar com o govêrno e a batalha foi ganha. 

Esta fase de tão extraordinária atividade científica, em que se 
empenhou a fundo o govêrno paulista, na defesa indireta do café, 
eis que sem a vitória sobre as endemias que afugentavam o colono 
estrangeiro das fazendas, teria naufragado em São Paulo a lavoura 
cafeeira, que aliás forneceu os recursos necessários As despesas que 
acarretou a campanha, trouxe resultados interessantissimos ligados 
à natural extensão das questões em foco. E' que a organização 
dos serviços básicos já referidos, atraiu tendências espirituais e 
dedicações as ciências experimentais até então adormecidas em 
nosso meio. 

Em torno à figura magnífica de Emílio Ribas iam-se agru- 
pando essas vocações promissoras, na ânsia de penetrar segredos 
que só o laboratório poderia desvendar. Dessa época é o Instituto 
do Juqueri para onde se deslocaram os infelizes privados da razão 
que até ai viviam em regime de cárcere privado, no sinistro casa- 
rão da Várzea do Carmo. Em área de cêrca de mil alqueires, di- 
rigiu o sábio Franco da Rocha, essa alta expressão de bondade 
humana, as construções necessárias ao recolhimento dos insanos. 
Hospital, laboratório e acomodações ao ar livre, ali se ergueram, 
em obediência às recomendações mais recentes ao tratamento ade- 
quado a cada enfermo. 

Moço e genial, aparece nessa notável competição de valores 
Vital Brasil Mineiro da Campanha - o predestinado. Preocupa- 
ção máxima dominava-lhe o espírito: descobrir o antídoto ao mor- 



tífero veneno das serpentes que tantas vitimas anualmente fazia 
em todo o mundo. Terror da espécie humana e fonte de imensos 
prejuizos nas atividades rurais onde o homem encontra os meios 
de sua subsistência, eis que a picada da cobra venenosa, vivente 
algum até então sobrevivia. InUtilmente lutava a ciência contra 
os efeitos letais do ofidismo. 

São Paulo acolhe com carinhosa atenção o jovem médico, ou- 
ve-lhe os argumentos que brotam de sua alma ofegante e torturada 
e fornece-lhe os elementos indispensáveis às suas investigações, 
coroadas, dentro em breve, de retumbante êxito. O mundo inteiro 
recebe, emocionado, as notícias sôbre a magna descoberta cienti- 
fica brasileira e funda-se o Instituto do Butantã, como brilhante 
coroamento à glória daquele momento fdgurante da pública admi- 
nistração paulista que aplicava, com sabedoria, eficiência e justiça 
o famoso imposto de exportação sôbre o café, embarcado em 
Santos. 

Alvorece o século XX e com êle a glória excelsa de Santos 
Dumont. 

Miguel Calmon, senhor de Engenho na Bahia e antigo mi- 
nistro da Agricultura, abre o seu interessante ensaio sôbre - A 
influência do café na formação nacional em colaboração à passa- 
gem, em 1926, do segundo centenário da introdução do café no 
Brasil, com o seguinte expressivo pensamento, colhido alhures: "A 
civilização brasileira, de que tanto nos orgulhamos hoje, é sobre- 
tudo fruto da. lavoura cafeeira". 

Justifica assim o sociólogo a orientação dada a êste modesto 
trabalho que procura transferir para o café os alvissareiros Suc:s- 
sos, de ordem científica, verificados no Brasil, originais uns, culti- 
vados outros, na transição que marca o fim do século passado para 
o comêço do presente. 

Dentro dêste quadro e classificado na primeira categoria, deve 
figurar o divino lance de Santos Dumont. Aquele que deu asas ao 
homem, na frase feliz de Henrique Dumont Vilares, não poderia 
fazê-lo sem contar com o apoio financeiro que lhe assegurou o café, 
desde os primeiros passos no sentido da magna aventura até o êxi- 
to final que empolgou a humanidade, prostrada a seus pés, em 
transe de comoção incontida. 

Não lhe bastariam a predestinação do genio inventivo de que 
era dotado, nem a cultura especializada que adquiriu em sucessivos 
anos de acurados estudos ou, ainda, aquela invencível tenacidade 
que o não deixava cair no desânimo a que poderiam arrastá-lo as 
vicissitudes da luta ingente se a parte em dinheiro qúe lhe deixou 
seu ilustre pai, o engenheiro Henrique Dumont, proveniente da Fa- 



zenda Dumont, por êle fundada na zona de Ribeirão Prêto, não lhe 
garantisse a cobertura econôn~ica, não o trouxesse em estado de 
absoluta tranqüilidade espiritual, nesse ângulo sem dúvida impor- 
tante de sua vida trabalhosa. 

Nunca recebeu Santos Duinont a menor ajuda provinda de 
outra qualquer fonte econômica. 

Tôdas as  despesas oriundas de suas pesquisas científicas; da 
montagem de oficinas apropriadas, por êle mesmo ideadas e proje- 
t a d a ~ ;  do pagamento de pessoal técnico que com êle trabalhava; 
da experiência dos numerosos aparelhos que chegou a construir, 
eram satisfeitas com economias próprias. 

Os prêmios, em dinheiro, que conquistou, quando já vitorioso, 
distribuiti-os Santos Dumont entre instituições beneficentes e os 
seus dedicados auxiliares. jamais disputou privilégios ou cartas 
patentes de que pudesse aiferir qualquer vantagem pecuniária. 
Tudo lhe veio, exclusivamente, do café. 

Passada a fase heróica da criação em que o gênio bandeirante 
~eviveu em Piratininga as  façanhas de outrora, embora sob novas 
modalidades, sobreveio a calma indispensável a consolidação das 
vitórias alcançadas. 

Em poucos anos de intensa luta contra o mal, havia sido ex- 
tinta a febre amarela no planalto, debelada, com o saneamento de 
Santos e outros focos de infecção, a peste bubônica e reduzida a 
zero, pela aplicaqão da vacina preventiva, aqui mesmo fabricada, a 
ação nelasla da varíola. 

Voltara a confiança aos meios rurais e as  medidas comple- 
mentares em benefício da lavoura cafeeira começaram a aparecer, 
na ordem técnico-científica e no âmbito da assistência social. Neste 
último aspecto, é lícito salientar a organização do Patronato Agrí- 
cola do Estado, como órgão de alto alcance jurídico-social, no se- 
tor de assistência às atividades rurais, criado por lei do Estado. 

Tinha êle, como finalidade precipua, dirimir os desentendi- 
mentos que surgissem entre o fazendeiro e o colono, na órbita dos 
contratos firmados entre ambos. 

Com o Instituto Agronômico de Campinas passou a Secreta- 
ria da Agricultura a dispor de adequado'campo de experimentação 
e pesquisas de beneméritas possibilidades, na orientação da lavoura 
paulista, desdobrado mais tarde, em amplitude maior no campo 



científico, com a fundação do Instituto Biológico, cujo edifício do- 
mina a paisagem do Ibirapuera. 

O Parque da Agua Branca, que é a Casa do Fazendeiro, re- 
sume, nas exposições periódicas que aí se realizam, os esforços con- 
jugados do poder público, do cientista e do produtor agro-pecuário. 

Eis em rápidos traços a trajetória do café em São Paulo, visto 
através do ângulo de sua influência na vida científica do País. In- 
compreendido pela ignorância empavonada que ai campeia; ridi- 
cularizado mesmo e até perseguido por supostos homens de go- 
vêrno que, na situação dominante de 1930 para cá, chegaram a 
classificá-lo, pejorativamente, de simples produto de sobremesa - 
a tudo resiste o café, porque nêle é que se apoia o Brasil. 



CACHOEIRA PAULO AFONSO 

"Paulo Afonso vê-se, sente-se, não se descreve". 
Assim resumiu Teodoro Sampaio as  emoções que experimen- 

tou diante da catadupa imensa quando, integrando uma comissão 
de engenheiros, visitou Paulo Afonso, em 1879. 

Pois bem. O engenheiro paulista de Piracicaba, Otávio Mar- 
condes Ferraz, viu, sentiu e não só descreveu em seus monumen- 
tais e ousados relatórios técnicos a famosa cachoeira como ainda a 
dominou, submetendo-a aos imperativos da ciência. 

Tornou-a útil a região do País onde reina o S. Francisco, que 
assim pode acrescentar ao título glorioso de Rio da Unidade Na- 
cional o de Rio da Redenção e da Riqueza do Nordeste Brasileiro. 

A correspondência que se segue, trocada entre êste sodalicio 
e a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, procura refletir o 
júbilo cívico que a todos empolga no momento histórico em que 
as  usinas de Paulo Afonso entram em ação e produzem a energia 
elétrica necessária à criação do Parque Industrial do Nordeste, in- 
dispensável ao seu desenvolvimento econômico e conseqüente me- 
lhoria do padrão de vida de sua nobre e sacrificada população. 

"SOBRE A INAUGURAÇÃO DA COMPANHIA 
HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO" 

São Paulo, 14 de fevereiro de 1955 

Exmo. Senhor Doutor 

Otávio Marcondes Ferraz 
D.D. Diretor Técnico da Companhia Hidroelétrica do 
São Francisco : 

Tenho a satisfação de levar ao seu conhecimento que em ses- 
são de 12 do corrente, aprovou o Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo um voto congratulatório com os idealizadores da Com- 
panhia que tão auspiciosamente acaba de inaugurar a primeira 
parte de suas instalações com o fornecimento de força e luz a gran- 
de área do Nordeste brasileiro. 



Nessa manifestação de regozijo aos insignes patriotas, bein 
destacada ficou a figura magnífica de V. Excia. que, na direção 
técnica da emprêsa, traçou-lhe os planos que lhe deram o caráter 
monumental que as  reveste, tanto pelo arrojo da concepção e origi- 
nalidade em terras da América quanto pelo êxito que coroou o 
magno empreendimento, de tão elevado alcance para a vida econô- 
mico-social do País. 

Cabe assinalar que o autor da indicação, abaixo assinado, pre- 
cisamente há três anos, em companhia dos consócios Tito Livio Fer- 
reira e Fausto Ribeiro de Barros, foi recebido cavalheirescamente 
por V. Excia. em Paulo Afonso - ouvindo, de viva voz, a descrição 
das características das obras que se desenvolviam então em meio 
acentuado pessimismo nacional e estrangeiro em relação aos bons 
resultados que a s  aguardariam, dentro de futuro próximo. 

E' pois com redobrado entusiasmo que o Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, entidade cultural e por excelência pa- 
triótica, depois de haver dirigido aos seus ilustres companheiros 
de vigílias e anseios na árdua jornada os seus aplausos - volta-se 
para o engenheiro de méritos invulgares - o brasileiro paulista de 
Piracicaba que é V. Excia., rogando-lhe aceitar a expressão de 
maior louvor do venerando sodalício pelo muito que acaba de rea- 
lizar em prol da Pátria estremecida. 

Com os protestos de alta consideração e estima, 

Cel. Luis TenQrio de Brito 
1 .o Secretário 

São Paulo, 14 de fevereiro de 1955. 

Exmo. Senhor Presidente da 

Companhia Hidroelétrica do São Francisco: 

Tenho a honra de comunicar a V. Excia. que, em sessão de 12 
do corrente, aprovou o Instituto Histórico e Geográfico de São Pau- 
lo um voto de regozijo pela recente inauguração de parte das obras 
dessa Companhia, com o fornecimento de luz e força a grande área 
do Nordeste brasileiro. 

Acontecimento de extraordinário relêvo para a vida econômico- 
social do País e especialmente para a regi,ão onde êle se assinala - 
despertou no seio do venerando sodalicio, instituição cultural e por 



excelência patriótica, a manifestação de entusiásticos aplausos que 
a ata dos seus trabalhos recolheu e que ora transmito a V. Excia. 

Com os protestos de elevado aprêço e consideração, 

Cel. Luís Tenório de Brito 
1 .o Secretário ' 

Rio de Janeiro, DF 
1 .o de março de 1955 

Sr. Cel. Luís Tenório de Brito 

DD. l . ?  Secretário do 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

SAO PAULO, SP 

Senhor Secretário, 

Acuso o recebimento do vosso ofício de 14 de fevereiro do 
corrente ano, comunicando-nos a honra que nos foi conferida por 
esse tradicional Instituto, aprovando, em sua sessão de 12 do mes- 
mo mês, um voto de regozijo pela inauguração da primeira etapa 
do Sistema de Paulo Afonso. 

Agradeço-vos a gentileza dessa comunicação e peço-vos rece- 
ber e transmitir aos demais ilustres membros dessa veneranda ins- 
tituição nossos agradecimentos pelo voto proferido e pelas outras 
manifestações de entusiasmo, que muito nos honram, desvanecem 
e estimulam, por têrmos chegado ao término da primeira fase da 
obra grande e difícil, mas profundamente interessante por seus 
aspectos técnicos, econômicos e sociais, que o Govêrno de nosso 
País confiou à nossa responsabilidade. 

Manifesta~ões como esta que tivestes a gentileza de nos co- 
municar são profundamente confortadoras e, no caso da que nos 
foi prestada pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, ela 
será especialmente grata ao Diretor Técnico desta Companhia, Eng. 
Otávio Marcondes Ferraz, por ser São Paulo seu Estado natal e 
onde êle tem exercido, por longos anos, sua profissão. 

Reiterando nossos agradecimentos, apresento-vos meus pro- 
testos de estima e alto aprêço. 

Antônio losk Alves de Sousa 
Presidente 



Paulo Afonso, 6 de Março de 1955. 

Exmo. Sr. 

CEL. LUIS TENORIO DE BRITO 

DD. 1."  Secretário do Instituto Histórico e Geográfico de 

São Paulo 

SAO PAULO 

Prezado Sr., 

Recebi em seu tempo o seu oficio de 14 de fevereiro p.p., que 
aqui chegou com atraso, devido à precariedade dos nossos serviços 
de correios. 

O voto congratulório dêsse ilustre sodalício no momento em 
que inaugurámos já em fase comercial o fornecimento de energia 
para algumas capitais do Nordeste, é um gesto que nós apreciámos 
grandemente e que muito nos honra. Julgo grande generosidade a 
nímia gentileza de V. Exa., destacando a figura dêste seu humilde 
patrício nas realizações dêste plano grandioso, que foi a Usina de 
Paulo Afonso e a instalação completa do seu sistema de linhas e 
sub-estações. Tem certamente a obra de Paulo Afonso uma ca- 
racterística de brasilidade ímpar nas grandes realizações brasilei- 
ras; a concepção da obra foi brasileira, como brasileiros foram os 
estudos, o projeto, a direção da construção e a sua realização. 
Apenas as grandes máquinas e equipamentos foram importados, 
assim mesmo de acordo com as especificações por nós preparadas. 

E', portanto, uma realização bem nossa, bem brasileira; nunca 
demos ouvidos às cassandras que atravessaram o nosso caminho e 
sempre tivemos uma fé inabalável de que chegaríamos a bom fim, 
não só pelos cuidados e dedicação com os quais tínhamos feito os 
nossos estudos e projetos, como também pela confiança que tínha- 
mos na nossa gente, que estava realizando aquêles planos. Não são 
estranhos ao sucesso das obras de Paulo Afonso aquêles que, como 
V. Exa., e outros patrícios ilustres, que aqui vinham apreciar os 
nossos esforços e trazer a nós o incentivo da sua confiança, da sua 
fé e sobretudo do seu desejo de ver realizada esta grande obra. 
Agora que tudo está pronto, que o Nordeste começa a sentir os 
benefícios desta grande obra, é para nós motivo de satisfação e de 
orgulho, termos a manifestação do eminente e venerando Instituto 
Histórico e Geográfico de S. Paulo, depositário das melhores tra- 
dições da gente bandeirante. Em Paulo Afonso fêz-se a demons- 



tração de que o brasileiro pode fazer grandes realizações, desde 
que se una, que trabalhe, que se esforce e que se imunize contra as  
intervenções políticas. 

Peço a V. Exa. que seja, junto a êsse ilustre sodalício, o in- 
térprete dos nossos agradecimentos. 

Com a maior consideração, subscrevo-me, 

atenciosamente 
Otávio Marcondes Ferraz 



JOÃO Ll3CIO DE AZEVEDO 

João Lúcio de Azevedo pode ser considerado o mais lídimo 
historiador luso-brasileiro. Nascido a 16 de abril na bela Sintra 
lusitana, há justamente cem anos, veio para o Brasil muito jovem 
ainda, tendo feito em Portugal apenas seus estudos liceais. 

Dirigiu-se a cidade de Belém no Pará, onde se empregou como 
caixeiro em uma livraria. Amante dos estudos de história e de 
literatura, ocupava todos os seus lazeres em ler, e mais tarde, em 
pesquisar nos arquivos paraenses. Adquiriu assim, autodidatica- 
mente, boa cultura e preciosa documentação, além de acurado gosto 
pelos fastos históricos relacionados à nossa terra. 

Casando-se com a filha do patrão, tornou-se gerente e depois 
proprietário da livraria que dirigiu até aos quarenta e cinco anos, 
quando, dispondo de boa fortuna, e vastos conhecimentos, entendeu 
de regressar a Portugal. 

Ainda no Brasil escreveu "Histórias Paraenses" livro editado 
em 1893, em Belém, o que motivou a dúvida de Sacramento Blake, 
dando-o como nascido no Pará. 

De volta A terra natal reencetou sua carreira literária. Ingres- 
sou na Academia de Ciências de Lisboa, foi sócio correspondente 
da Real Sociedade de História de Londres e do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro. 

João Lúcio foi, talvez, o historiador português que mais serviu 
i heurística brasileira. Encarregava-se de fazer copiar nos ar- 
quivos portuguêses, os documentos de que se utilizavam o grande 
Capistrano de Abreu, Teodoro Sampaio, Rodolfo Garcia, Vale Ca- 
bral e outros. Muito contribuiu para a documentação da "Série 
Eduardo Prado", publicada por Paulo Prado. Os três volumes 
relativos a Inquisição em Pernambuco e Bahia foram feitos com a 
documentação por êle enviada. 

João Lúcio deixou no Brasil grandes amigos, entre os quais 
Veríssimo que foi quem o aproximou de Capistrano de Abreu. E' 
o próprio historiador brasileiro quem, em carta, conta ao português: 
"Veríssimo gostava de fazer propaganda dos amigos. Falou-se 



em seu nonie, pela primeira vez, creio que em 93 ou 94. Depois 
muitas e muitas vêzes falou-me de sua ida para o Pará, a entrada 
no comércio, seus trabalhos para a conquista do pão, sua volta 
além-mar, sua vida de estudo e pensamento, que auspiciávamos 
longa e fecunda em obras cada vez mais vigorosas". Morto Ve- 
ríssimo, comenta: "A partida de nosso amigo ainda mais sagradas 
tornam estas recordações". 

Capistrano prezava tanto os conhecimentos de João Lúcio que 
lhe enviava, regularmente, as provas de seus próprios trabalhos, 
para serem por êle devidamente apreciados. Aos escritores brasi- 
leiros que viajavam para a Europa, dava o enderêço de João Lúcio, 
e a êle, por carta, os recomendava. 

Tornou-se assim João Lúcio um verdadeiro cônsul da cultura 
brasileira em terras lusitanas. 

O grande historiador luso era também um poliglota. Em seu 
livro "A Língua e a Literatura Portuguêsa", o Padre Arlindo Ribei- 
ro da  Cunha conta que João Lúcio conhecia o francês, inglês, ale- 
mão, italiano, espanhol e holandês. 

Do amor A terra que o acolheu, e onde passou a mocidade, 
tem-se prova por sua copiosa bibliografia toda intercalada de 
obras referentes a assuntos brasileiros. Escreveu: "Notas sobre 
o judaísmo e a inquisição do Brasil", publicado na Revista do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Em 1901 publicou "Je- 
suítas no Grão-Para, suas missóes e colonização", que para a his- 
tória da missão jesuítica no norte do Brasil é obra indispensável. 
A "História de Antônio Vieira" tornou-se igualmente livro clássico. 
"Obra de sua culminância intelectual", no dizer abalizado de Ca- 
pistrano, que em carta afetuosa lhe dizia ainda: "Congratulo-me 
com o seu triunfo: para o resultado de tanto esforço pode olhar 
com satisfação e orgulho". Em 1909 publicou "O Marquês de 
Pombal e sua Época", que em 1922 teve nova edição. Coligiu e 
publicou dezenove cartas inéditas de Antônio Vieira. Editou tam- 
bém a "História do Futuro", de Vieira, precedida de uma notícia 
explicativa. Escreveu ainda a "Evolução do Sebastianismo", edi- 
cão do Arquivo Histórico Português; "As Novas Epanáforas", es- 
tudos de história literária; "Épocas de Portugal Econômico" e a 
"História dos Cristãos Novos", considerado por Capistrano "um 
de seus melhores trabalhos". 

Colaborou também na Revista do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico Brasileiro onde publicou muitos documentos inéditos por 
êle copiados no arquivo da Tôrre do Tombo, tais como aquêles 
sobre a história da  "Restauração Pernambiicana", que fêz preceder 
de valioso antilóquio, e também o "Diário da Jornada que o Padre 



João de Sotto Mayor fêz ao Pacajá, em 1656", também acompa- 
nhado de esclarecedor prefácio. 

Vê-se, portanto, que está bem justa a apreciação de Capistrano 
quando escrevia a João Lúcio: "A vida comercial, com os prazos cer- 
tos, prepat'a eficazmente para a carreira literária. V. acha tempo 
para tudo e para o mais". 

Com a recente publicação feita por Honório Rodrigues da 
"Correspondência de Capistrano de Abreu", pode-se apreciar me- 
lhor a personalidade de João Lúcio de Azevedo. A amizade inte- 
lectual que uniu os dois notáveis escritores que, fato curioso, jamais 
se conheceram pessoalmente, representa bom índice do valor de 
João Lúcio como historiador abalizado. Foram publicadas mais 
de 250 cartas de Capistrano ao pesquisador da história jesuítica 
no norte do Brasil, durante onze anos de correspondência ativa, 
desde 1916 até 1927. São cartas onde se pode avaliar a erudição 
dos missivistas, imbuídos ambos da necessidade imprescindível da 
documentação para qualquer assertiva histórica. Para isso recor- 
riam as fontes, copiando e consultando os próprios códices. Tra- 
balho exaustivo mas que dêle não descuravam os dois grandes his- 
toriadores. Comentando o fato da dificuldade nas pesquisas his- 
tóricas, diz Capistrano numa carta a João Lúcio, que Alberto Lamego, 
o autor de Terra Goitacá, afirmara a alguém que em "Espanha e 
Portugal é mais cômodo adquirir originais que angariar copistas" ... 
e comenta: "O mal é antigo, também Studart fêz uma boa co- 
lheita", e um tanto irreverentemente conta: "Aqui o caso mais in- 
feressante de canalizar arquivos para casa é o do velho Morais. 
Nunca subtraí documento, asseverou uma vez, muito sério: se 
algum me interessava, dizia de modo a ser ouvjdo:' está aqui um 
documento que em minha casa valeria tanto. Em geral no outro 
dia tinha-o em meu poder. . .". 

Capistrano tratava João Lúcio fraternalmente chamando-o qua- 
se sempre de "Xarapim" do linguajar cearense, a que no sul dizem 
"tocaio" e entre nós "xará". Foi para Capistrano um grande golpe 
quando em fins de 1918 recebe a notícia, aliás falsa, da morte de 
João Lúcio. Apressa-se a escrever a viúva uma carta sentida fa- 
lando no "bom amigo que meus olhos nunca viram, mas, apenas o 
meu coração". Dois meses depois, descobrindo o engano, manda 
ao amigo longa missiva na qual diz: "Tenho tido vontade de es- 
crever-lhe uma carta como a de Nóbrega a Anchieta metido entre 
os tamoios: Irmão, se ainda sois vivo . . .". Daí por diante mais 
ativa se tornou a correspondência entre os dois. Deve-se ainda a 
João Lúcio o prazer da leitura dessas cartas, pois, por ocasião da 
morte de Capistrano, êle as enviou a Biblioteca Nacional, que lhe 



parecia o lugar adequado para êsse acervo preciosíssimo que en- 
cerra, segundo o próprio João Lúcio, "curiosas particularidades sobre 
o viver e pensar do escritor e poderão servir ùtilmente a quem um 
dia pretender traçar o perfil de uma figura de tanto prestígio entre 
OS estudiosos". 

E' portanto ao grande amigo do Brasil que devemos mais êsses 
interessantíssimos documentos que retratam a vida íntima de um 
dos maiores historiadores patrícios, bem como sua opinião, ora 
mordaz, ora irreverente, ora elogiosa, mas quase sempre justiceira, 
sobre seus contemporâneos, quer políticos, quer literatos, e em es- 
pecial historiadores antigos e modernos. 

João Lúcio de Azevedo faleceu aos 6 de novembro de 1933. 
No "Diário de Noticias" de Lisboa, o Dr. Agostinho de Campos 
publicou um artigo necrológico intitulado "Adeus ao Mestre" -em 
que disse: "Morreu um mestre de história e um mestre de prosa. 
Sábio e artista. Miúdo na investigação e alado na síntese. Pro- 
fundo e eloqüente. Um príncipe das letras, da nobre casta dos 
que têm muito que dizer, e dizem belamente o que dizem". 

Ocorrendo êste ano o centenário do nascimento de João Lúcio 
de Azevedo e recordando-se neste sodalício sua vida e sua obra, 
terá o Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo prestado um 
tributo, altamente justo, i memória do grande historiador luso- 
brasileiro. 



DISCURSO D E  POSSE DO SR. FERNANDO NOBRE 

Exmo. Sr. Presidente e Exmos. Srs. Membros da Diretoria 

Exmo. Sr. Representante do Sr. Secretário da Justiça - 
Dr. Marrey Junior. 

Exmo. Sr. Confrade - Acadêmico Leão Machado, D.D. Re- 
presentante da Academia Paulista de Letras. 

Exmas. Senhoras, meus Senhores, meus Amigos. 

Ungido pelos santos óleos do mais natural e espontâneo dos 
sentimentos - o do amor ao berço onde vi despontar a luz da 
vida - prossigo, sempre fiel e, de mãos postas, repito, na litania 
de minhas orações, a ação de graças em louvor à felicidade com 
a qual Deus me abençoou, ao dar-me nascença no seio da Sagrada 
Terra Paulistana. Êste acendrado amor ao ninho começa por ser 
instintivo; é inspirado pela natureza, que o instila em todos os 
sêres e se sublima na consagração do devotamento devido à ma-. 
ternidade geradora e nutriz da espécie. 

Impreco permissão para fazer-vos uma confidência que me 
enche de orgulho o coração e me desvanece a alma. Ao flanco 
direito de quem defrqntasse nossa velha Catedral, erguida no an- 
tigo e pequenino Largo da Sé - lembrar-se-ão as pessoas tão ido- 
sas quanto eu - subia a chamada Rua do Imperador. Era como 
que o prolongamento da artéria mais importante da Cidade - a 
Rua da Imperatriz - atual Quinze de Novembro. Aquela, em 
montante suave, ia atingir o Largo do Teatro, onde existia um so- 
bradão - o Teatro São José - de faustosas recordações para a 
sociedade que glorificava com aplausos os mais notáveis atores 
do mundo, tanto do palco lírico como do de declamação. Aos 
fundos dakIgreja da Sé, havia uma série de casas, entre as quais 
um pequenino sobrado de fachada e janelas pintadas de branco 
com frizos azuis - sede do prestigioso "Clube Ginástico Portu- 
guês". A seguir, encontrava-se modesto edifício de dois lances 
- porta ao centro e duas janelas de cada lado - discreta e sim- 
pática residência - a minha casa paterna. 



Quando a evolução da Capital exigiu erigir-se a majestosa 
Catedral de nossos dias, assisti a demolição do antigo templo onde, 
exatamente, há setenta anos, tive a ventura de ser batizado pelo 
Rvmo. Sr. Vigário - o saudoso Cônego Bicudo. E, quase com 
lágrimas, vi irreverentes pulsos do progresso golpearem as pare- 
des que me abrigaram nos primeiros dias da existência. Mas, por 
feliz desígnio dos Céus, o local ocupado por aquela casa onde 
nasci é, precisamente, onde hoje está situada a cripta de nossa 
monumental Basílica. 

Procurei bosquejar essa aquarela já empalidecida na memó- 
ria, dado o transcorrer do tempo, com a simplicidade do colorido 
e a ternura de minhas recordações. Visei fixá-las em perspectiva 
e no afastamento da época na qual penetram as  raízes mais recen- 
tes da ancestralidade de um caipirismo individual, que me enso- 
berbece com autêntica ufania. 

Se abusei de vossa paciente atenção, rogo-vos justificar-me, 
porque, nessas reminiscências têm fundamento implícito as pala- 
vras do sincero agradecimento que desejo deixar impresso nesta 
festa. 

Celebramos hoje um episódio que me é duplamente grato: 
- em primeiro lugar, por ser emanado da magnanimidade com a 
qual, espontâneamente, vos dignastes outorgar-me1 tão honroso 
título; em segundo lugar, porque recebo em meu peito essa distin- 
ção transformada em flores brotadas no solo de nossa generosa 
Terra do Planalto de Piratininga. 

Contornando os deveres impostos pela modéstia, cumpre-me 
recordar, perante vós, uma verdade que me sensibilizou profun- 
damente cada vez quando, no estrangeiro, tive ocasião de receber 
outras provas de aprêço. Essas prodigalidades morais causaram- 
me inebriantes emoções e, deveras, me penhoraram. As honra- 
rias com as quais me cumularam, ainda mais me comoviam, porque 
nunca me iludi em meu auto-julgamento. Tudo me demonstrava, em 
foro intimo, o quanto elas ultrapassavam os limites de parcos mere- 
cimentos, se é que mesmo assim os possuo. Mas, quando lau- 
réis como êste que ora me prodigalizais trazem o perfume de 
meu berço, extasia-se-me o coração em suas fibras mais recôn- 
ditas. 

Longe da Pátria minhas impressões diluíam-se na vastidão do 
espaço; porém, aqui, em São Paulo - posso dizer: - em meu 
lar querido - elas tangem as cordas sensíveis, cujas vibrações 
se cristalizam no imo de meu sêr. 

Todavia, em data inesquecível, recebi em Nova York comu- 
nicação telegráfica, expedida por legítimos representantes do povo i 



de minha Terra Natal, noticiando, entre cativantes felicitações, 
que nossa Assembléia Legislativa impetrara por intermédio do ilus- 
tre Governador do Estado, a interferência do Sr. Presidente da 
República, no sentido de ser prestigiado o nome do brasileiro cuja 
candidatura ao  Prêmio Nobel da Paz havia sido lançada nos Es- 
tados Unidos. E' verdade que inconfessáveis injunções no am- 
biente federal prevaleceram contra aquêle nobre gesto de amizade 
e patriotismo dos deputados paulistas. De fato, devo reconhecer 
que eu - apenas vulgar cidadão - jamais tive prestígio algum 
na política militante de nenhum agrupamento partidário e nunca 
exerci e nem disputei qualquer cargo eletivo ou administrativo. 
Por essas razões, é certo que, ainda mais indelével, ficou gravada 
em minha gratidão a voz fraterna de meus coestaduanos. Diria 
Cícero: - "haec sunt solícia, haec. fomenta summorum dolorum" 
- eis o consôlo que suaviza o meu maior ressentimento. Mas, 
não façamos acusações.. . "Harenas in littus fundere", pois, seria 
inútil carrear areia para as  praias. . . 

Além daquele honroso acontecimento, da maior significação 
e transcendência para minha vida intelectual, registou-se, quando 
regressei ao Brasil, uma outra prova de enobrecedora distinção: 
- foi a que me conferiram os conspícuos Membros da Academia 
Paulista de Letras que, também, espontâneamente, se dignaram 
eleger-me seu confrade. Nunca terei palavras bastantes ,para 
Ihes repetir minha profunda gratidão. E, agora, ao  ser-me ofere- 
cido o elevado título de "Sócio Honorário" do Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo, vejo, enfim, completamente recamada 
a panóplia dos mais luzidos troféus com os quais, imerecidamente, 
me glorificam tão pródigos e amados conterrâneos. É muito, é 
muitíssimo, mas é tudo que, oficialmente, recebi de nossa Pátria. 

g Assim, pois, com puríssimos sentimentos acrisolados em meu peito 
- ó gloriosa, ó generosa gente paulistana - venho, agradecido, 
pedir que me permitais cingir-vos num cordial amplexo de sin- 
cero reconhecimento. 

É, também, indeclinável obrigação, colocar aqui, em especial 
relêvo, o meu desvanecimento perante os queridos amigos que, em 
caráter individual - quer pessoalmente, quer em público ou pela 
imprensa - se hajam manifestado solícitos e amabilíssimos para 
comigo e para com os resultados de meus trabalhos. 

Nestes têrmos, cumprindo o inefável dever que me assiste se- 
gundo as exigências da pragmática e os ditames da consciência, 



passo, desde logo, a uma segunda parte da missão que tenho a 
honra de desempenhar nesta solenidade. 

Ao transpor os umbrais desta Casa de tão belas tradições, 
baseadas nas fainas que fazem luzir e enaltecer o talento de quan- 
tos aqui se hão agremiado desde a fundação do emérito Sodalício, 
seja-me lícito repetir um dos cânones do sistema político-social 
que constitui a obra principal a que dediquei minha vida - a 
"DEMOFILOCRACIA". Em louvor a virtude magna - a pri- 
mordial, a edificante luta em prol da humanidade - lancei o se- 
guinte aforismo: - "O HOMEM VALE PELO QUE PRODUZ". 
Sói, portanto, concretizarmos, perenemente, essa idéia em fatos, 
e não perder tempo: trabalhemos, pois. É essa a finalidade dos 
grêmi,os destinados a cultura espiritual e ao labor que se impõe 
no templo que ora nos acolhe, aqui, onde a atividade mental ou- 
torgou o prestígio refletido no renome do qual goza êste Instituto. 

Ab initio, tenho o prazer de ser portador - mero portador 
- de uma comunicação resultante de investigação histórica reali- 
zada por um dentre os ilustres Membros Honorários do nosso Ins- 
tituto de Demofilocracia e cplaborador da respectiva "Revista". É 

o Dr. José Crisanto López Jiménez - médico e notável es- 
critor. Em remansoso recanto, no ambiente de paz e beatitude de 
sua cidade natal - a pequenina e graciosa Múrcia, carinhosamen- 
te guardada no escrínio das preciosas jóias da cavalheiresca Es- 
panha - êle, aí, concentra a lucidez de seu talento ao culto da do- 
cumentação que vai revelando, minúcia por minúcia, aos póste- 
ros que amam perpetuar o renome de seus antepassados. Com 
o maior desvêlo, descobre pergaminhos amarelecidos pelo decor- 
rer dos séculos, documentos inestimáveis e depara, em monu- 
mentos arquitetônicos, relíquias de pintura e estatuária, que bem 
atestam as tradições, o espírito e a sabedoria de avoengos, dignos 
de admiração. Provam-no suas publicações, entre as quais a 
"Imagineria murcicrna del siglo XVII nl XVIII", divulgada pela 
"Real Academia de Bellas Artes" de Valladolid, cujas páginas são 
enriquecidas por ilustrações, pondo em destaque a arte do magis- 
tral estatuário Nicolás de Busi, de quem a obra-prima é o célebre 
"Cristo1 de la Sangre". 

Ao tomar conhecimento de meu ingresso neste Instituto, o 
Dr. López Jiménez teve a gentileza de dedicar-me seu trabalho 



de interpretação efetuado sobre a firma ou assinatura de Cristovão 
Colombo. Envia-mo inédito; - "no !o he presentado a nadie, ni i 

en Espana - rni Pais" - são expressões textuais da carta que 
me escreve acompanhando a comunicação da pesquisa. Sinteti- 
zo-a nos seguintes têrmos, traduzidos para a nossa língua: 

"Cristóvão Colombo assinava-se com sete letras sobrepostas 
ao nome de Cristobal Ferens, abreviadamente escrito parte em 
grego, parte em latim e da seguinte forma: -- 

S. Sanctus 

S .  A.  S .  Sanctus, Sanctus. 

X . M . Y . Christus. Maria. Yosephus. 

:Xpo. Ferens. (Cristobal, Cristoforo ou 

Portador de Cristo). 

"Na instituição de morgadio e perpétua propriedade de famí- 
lia, feita por Cristóvão Colombo, em Sevilha, a 22 de fevereiro de 
1498, determinou êle que seus sucessores se assinassem conforme 
essa firma que passava a adotar e assim a descrevia: - Cristóvão 
Ferens e, a partir daí para cima, vem um X ao qual se sobrepõe 
um S; depois, um M ao qual se sobrepõe um A e, finalmente, um 
Y também com um S por cima, acabando por um outro S ao alto". . 

Relativamente à interpretação do erudito Dr. López Jiménez, 
repetirei o que êle próprio afirma: - "Sobre as iniciais X.M.Y. 
estou de acordo com a autorizada opinião do Rvmo. Pe. Juan 
Spotorno, isto é, significa Christus, Maria, Yosephus". 

Àquela época, devido a extrema devoção à Santíssima Trin- 
dade - conforme se evidencia nos tempos remotos de São Jerô- 
nimo - é à invocação de "Deus, Três Vêzes Santo", que se devem 
atribuir as iniciais S.S.S. (Santo, Santo, Santo) - as Três Pes- 
soas Divinas centralizadas em torno de um triângulo, ou seja o 
A maiúsculo, em sua forma de pirâmide, tendo, nos vértices, o 
signo trinitário S.S.S. 

Cumpre recordar que aquêle devotamento de Cristóvão Co- 
lombo à Santíssima Trindade, revelado desde sua infância, na 
Ordem de São Francisco é o que ainda demonstra na indefecti- 
vel invocação que fazia no momento de cada uma de suas desco- 
bertas. 

O citado Revmo. Pe. Spotorno anota que os filhos de Colom- 
bo - Fernando e Bartolomeu de Ias Casas - assinalam o hábito 



paterno de jamais lançar mão da pena sem escrever a jaculatória 
- Jesus cum Maria Sit Nobis in Via". 

Sôbre a máteria versada na presente comunicação, falta- 
me qualquer conhecimento mais ponderável. Entrego-a a douta 
apreciação dos mestres - os conspícuos especialistas que se des- 
tacam neste aprimorado ambiente. Apresento-a, porém, com as 
palavras finais do Dr. López Jiménez, que assim sd exprime: - 
"Me agradaria que mi interpretdcion de Ia firma de Crisfobal Co- 
lon, la admita ese sdbio Instituto". Permiti-me, pois, preclaros 
Senhores Membros do Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, que vos cometa essa delicada tarefa. 

Embora seja eu um apaixonado pelo estudo da Filosofia da 
História - inerente a estrutura global da Sociologia - ainda não 
me foi dado o tempo imprescindível aos "historiadores" pròpria- 
mente ditos, para iniciar-me em desígnio tão profundo. Faltaram- 
me, também, vagares que me permitissem, como tanto desejei, in- 
querir certos assuntos concernentes a meu livro "As Fronteiras do 
Sul" e outros trabalhos que publiquei. Todavia, para levá-los a 
cabo, tive de perlustrar a Tôrre do Tombo, em Lisboa, "E1 Ar- 
chivo de Ias Indias", em Sevilha, e os de outros países da  Europa 
e da América. Compreendo que êsses aperfeiçoamentos fiquem 
reservados aos opulentos da sabedoria, seduzidos pelos refinados 
encantos das filigranas - no domínio dos eruditos especializados. 
Vejo-me privado dêsse deleite, embora me sinta devorado pela 
obrigação - há longos anos imposta por mim mesmo - de ela- 
borar uma monografia destinada a denúncia de clamorosos erros 
perpetrados, repetidos e consagrados em páginas de compêndios 
de História. 

A História - estudo dos mais empolgantes - é disciplina 
básica e obrigatória em todas as  escolas do mundo, tanto para 
difundir o conhecimento dos verdadeiros acontecimentos político- 
sociais, como os atinentes a arena das ciências, das artes e de 
outros interessantes conhecimentos humanos. 

É sôbre os fatos transatos que se firmam os alicerces de toda 
nossa vida e, através dêles, devemos deter meditações, desde o 
mais remoto passado, até aos longínquos horizontes futuros. Com- 
preendamos, pois, conforme ensinam os mestres, que os mortos, 
infinitamente mais numerosos que os vivos, mantêm maior prestí- 
gio do que êstes, sendo, portanto, os antepassados que, por seu 
exemplo, nos devem, sempre, conduzir. Eis o árduo e vastíssimo 



estudo que me leva a prometer-vos - meus nobres confrades - 
um ensaio ou, ao menos, um opúsculo condizente as minhas possi- 
bilidades. Subordiná-lo-ei ao titulo "As falsidades da Histbria 
- anátema sôbre a felicidade e a paz". Pretendo vo-lo ofere- 
cer como início da indispensável ação conjunta para a qual con- 
clamo vosso concurso, e, há muitos anos, faço apêlo a todos os 
homens de pensamento, de responsabilidade e de consciência. 

À História cumpre arquivar e codificar a verdade dos fatos 
vividos e suportados em tôdas as eventualidades da existência, tan- 
to nas lutas para, a conservação da vida como em seus anseios de 
criar e obter a glorificação de seus ideais. 

A História também é a obra de consignar o evolver das ex- 
periências científicas de todas as categorias. Dessas tentativas 
e dos respectivos resultados devem decorrer as lições demonstrati- 
vas de benefícios, ou de malefícios. 

Imensas, portanto, são as responsabilidades que pesam sôbre 
a missão da História; e êsse formidável monumento tem de ser 
erigido pelo cérebro humano e elevado As alturas da eternidade. 
Entretanto, sempre ficou sujeito à falácia, à falsidade de vãs ilu- 
sões e, frequentemente, a própria má fé! 

Ao "historiador" compete ser mestre para nos guiar sem em- 
bargo dos inúmeros meandros e sutilezas, que aumentam os óbices 
a vencer contra a ignorância; porisso, êle deve ser sábio por ex- 
celência, senhor de erudição enciclopédica que lhe permita esca- 
ninhar tôdas as hipóteses, visando aconselhar-nos no sentido de 
evitar que nos precipitemos em erros. Cabe-lhe por-nos de sobre- 
aviso contra os falaciloqiientes que nos acenam indicando oásis 
quiméricos, atrás dos quais ocultam-se abismos. O "historiador" 
deve ser oniciente, psicólogo, filósofo e sociólogo, para tornar-se 
cauto e profeticamente previdente. Deve saber das coisas do cor- 
po e do espírito, da matéria e do místico infinito, do mundo telú- 
rico e dos arcanos sobrenaturais guardados no tabernáculo da Re- 
ligião! A êle, pois, a sacrossanta missão de ser nosso apóstolo, 
e bússola, e estrêla orientadora. 

Por fatalidade, porém, a palavra "historiador" tem sido de- 
turpada através idades imemoriais. E, como o transcorrer do tem- 
po, mais se lhe tem corrompido a verdadeira significação. Já de 
remotíssimas eras a desfiguraram e, mesmo, a profanaram até às 
raias do ridículo. A boa técnica não conseguiu resguardá-la dos 
assaltos. A curial veneração que lhe deveria ser destinada caiu nas 
valas-comuns da banalidade. 

A simples trovadores, que cantam velhos hábitos e costumes; 
a colecionadores de expressões, de modismos e de usanças, cogno- 



minam - "historiadores". A meros rebuscadores de crendices e 
benzimentos, de canções, de danças, festejos e desportos popula- 
res; a curiosos pesquisadores das aptidões usuais ou manuais de 
antepassados; aos que procuram descrever as construções, as  habi- 
tações, os meios de transporte; aos que ensaiam sondagens, geral- 
mente claudicantes, em busca de primitivos delineadores das artes 
ou embrionários artífices; a amadores de instrumentos rudimen- 
tares de nossos ancestrais; a todos êsses observadores que não 
ultrapassam as lindes do preciosismo folclorista, chamam - "his- 
toriadores" ! 

Aos professôres, aos catedráticos de História - às vêzes 
ótimos repetidores, dotados de excelente memória para se reporta- 
rem a fatos, nomes ou datas - também, por aí, chamam - "his- 
toriadores" ! 

Acaso, os professôres de filosofia, em idênticas condições (pro- 
fundos conhecedores de todos os sistemas) poderão ser conside- 
rados "filósofos"? 

É como se - em se tratando, por exemplo, de professôres de 
literatura, muito competentes para o ensino das fases e dos estilos, 
ou citarem os autores de determinada língua - fasse isso o bas- 
tante para lhes atribuirmos a qualidade de literatos! Ora, real- 
mente, êstes professores quase nunca produzem qualquer compo- 
sição literária. . . 

Àqueles que, mais letrados, procuram na tradição oral (ou 
mesmo, além disso, em documentos esparsos ou arquivados) os 
elementos elucidativos dos episódios ocorridos antanho; aos que, 
assim, se sentem capazes de narrar feitos históricos, também, deu- 
se, e dá-se, vulgarmente, o nome de - "historiadores"! Não im- 
porta que êsses autores tenham o descortino necessário para pro- 
curarem, para imprimirem aos fatos a orientação que os gerou. 
Não importa se foi por êles perquirida a inspiração monitora do 
indivíduo ou dos povos destacados no cenário dos acontecimentos. 
As n'arrativas dêsses autores são tendenciosas e, na sua quase ab- 
soluta totalidade, obedecem apenas a impulsos de simpatia, mol- 
dados nos credos ou nos preconceitos e, principalmente, no ja- 
cobinismo de quem as tem serzido e adulterado. Em geral 
semelhantes apaixonados ledores de outros historiógrafos, compi- 
ladores e recompiladores, nem ao menos contribuem com a mínima 
parcela de pesquisa original feita em arquivos; reduzem-se a sim- 
ples artífices fragmentários, faltos da concepção global e da indis- 
pensável universalização das idéias. 

São, por .igual forma, chamados "historiadores", os que des- 
crevem uma campanha, ou, mesmo, isoladamente, uma batalha. 



Por maior niérito que possam ter todos êstes esforçados colabora- 
dores ou manuseadores de compêndios, são cronistas, são narra- 
dores. 

Outros escritores, ao sabor de suas predileções dedicam-se 
ao estudo de determinadas personagens, na paisagem do passado, 
e Ihes traçam a biografia. Logo, apressadamente, dão ao biógrafo 
a denominação de "historiador"! 

Ora, um individuo ou um fato destacado na imensa amplidão 
da existência humana é, como simples molécula, uma parcela na 
interdependência universal da vida; não consubstancia integral- 
mente êsse todo; falta-lhe a alma, o espírito do conjunto. Por 
mais perfeita e relevante que seja a personalidade biografada não 
pode incorporar, englobar em si, nem em seus atos, um capítulo 
de História. Esta exige, intrinsecamente, o conglomerado huma- 
no. 

Nem o próprio e divino Cristo, Nosso Senhor, se manifesta 
perante a História senão no conjunto do ambiente e das criaturas 
que O cercaram, para a sublime realização de Sua Obra de Missio- 
nário Máximo, em torno de Quem se fez a "História Sagrada". 
Assim pois, tanto na História da humanidade profana, como na 
"História Sagrada", uma biografia jamais comportará a comple- 
xidade inerente ao acontecimento histórico. 

Eis porque folcloristas, narradores, biógrafos e cronistas - 
por melhor que seja a contribuição de seus respectivos trabalhos 
- não merecem se:- considerados "historiadores" na ampla signi- 
ficação dêste vocábulo. São, sem dúvida, muitas vêzes, ótimos 
elementos utilizáveis para confecção do magno empreendimento 
que compete ao "historiador". 

Na grandeza de sua missão - instrutiva e construtiva - não 
é imprescindível narração revestida de lineamenos literários ou 
artísticos e nem lhe convém descrição de acontecimentos com maior 
ou menor dose de fantasia ou exaltação. 

A História - a História de verdade - só interessa o fato 
em sua pura autenticidade, interpretado e exposto com precisão, 
desvendados os véus de todas as  circunstâncias miméticas. Ao 
autor compete retrotrair-se - com a mais escrupulosa imparciali- 
dade - d época em que se desenrolaram os episódios e h menta- 
lidade que, então, animou os fatores h i s t ó r i ~ s ,  quer humanos, quer 
circunstanciais. Fora disso, os "pseudo-historiadores" não farão 
mais do que, iniitil, perigosa e até, criminosamente "accomplir 
leur tâche habituelfe - cef fe  de créer et de propager de longues 



erreurs", segundo a expressão textual do sábio Le Bon (1).  O 
mesmo insigne Mestre ensina que os falsos e pretensos "historia- 
dores" não se preocupam em distinguir sutilezas - frequentemen- 
te de importância capital; êles primam em se inclinarem perante 
a majestade dos potentados, a superioridade da força, ou a supre- 
macia militar dos povos e, concluo eu, invariàvelmente, ao fana- 
tismo patriótico que os cega por completo. Estas particularidades, 
porém, opõem-se, naturalmente, à preponderância dos verdadeiros 
elementos dignos de consideração. Os historiógrafos, vulgarmen- 
te, transmitem "les absurdes récits et les arrangements artificiels" 
dos quais se acham recheados livros romantizados, ou compên- 
dios denominados de História, "dont les mots sont de souples voiles 
qui couvrent á'un identique vêtement ies idées les plus dissem- 
blables". Esses aludidos "tênues véus" conforme conclui o citado 
fisósofo, assumen, a meu ver, proporções espetaculares de dra- 
pejamentos suntuosíssimos e mirabolantes, quando passam a eri- 
gir apoteoses a personalidades e a episódios repugnantes sob o 
ponto de vista da moral e da justiça. 

Lancemos um simples olhar a fatos que, a bem dizer, ainda 
são de nossa época e quase se acham ao alcance de nossas vistas. 
Pasmemo-nos ante a deificação que "romancistas fantasmagóri- 
cos", envoltos em clâmides de "historiadores" - elevaram entre 
delirantes apologias, a salazes e audaciosos indivíduos, glorifican- 
do-os e chegando mesmo a imortalizar-lhes a memória, perante 
platéia infinitamente numerosa, no seio da humanidade! 

Bafejado pela sorte, houve, por exemplo, certo jovem militar' 
que, assaltando um poder, logrou assumir um trono, empunhar-lhe 
o cetro e fazer-se coroar rei e imperador de nobilíssimo povo, do 
qual, nem ao menos sabia falar a língua! E a loteria dos acasos 
permitiu-o levar de vencida, invadir, escravizar, vilipendiar, e sa- 
quear países e nações inermes e pacíficas! As proezas perpetra- 
das e implantadas pelo atrevimento voraz germinou no espírito 
de outros, que, procurando imitá-las, impuseram-se em suas pró- 
prias pátrias, apoderaram-se dos países vizinhos e os dominaram 
sob o jugo de crudelíssimas ditaduras. É verdade que, por fim, 
acabaram sendo destroçados pelas armas e pela miséria, pois os 
pretendidos impérios sonhados por semelhantes aventureiros e vi- 
sionários, esboroaram-se como castelos de cartas. . . Mas os aii- 
tores dêsses pungentes dramas continuam a merecer os mais tre- 
mendos anátemas, por se haverem transformado em hordas de 
selvagens que chacinavam seus semelhantes, abismando-os 

( I )  "Evolution psychologique des peuples". Pag. 82 e 86. 



até nos macabros cemitérios de vivos - as horripilantes câma- 
ras de gases asfixiantes! A raça daqueles canibais antropófagos 
atingiu aos mais requintados refinamentos de barbárie e de bes- 
tialidade, jamais praticados. Entretanto, para cúmulo de irrisão, 
blasonavam-se de ser super-civilizados!! Respondam-lhes aquêles 
que padeceram e que conservam as cruciantes reminiscências des- 
sas recentes épocas de vandalismo. 

Apesar de tôda, a imensa desgraça, essas calamidades ainda 
não representam os piores e os mais lamentáveis adventos prove- 
nientes da ação dos aludidos tiranos. Não! Muito mais catastró- 
fica foi a conseqüência gerada no ninho maldito das revoluções 
populistas - a hidra de mil cabeças que continua até hoje (e 
Deus sabe até quando!) a dilapidar, a depravar o mundo. Refiro- 
me ao câncer que, para elevar o nível das mais sórdidas camadas 
humanas, corrói as classes mais elevadas. 

Achamo-nos, todos, submersos por uma ondada de lama que 
na expressão de René Guenon - um dos maiores sábios da huma- 
nidade - constitui o "Roycrume de la Quantité". O real valor 
da "qualidade" aviltou-se, e continua a ser esmagado sob as patas 
brutais da "quantidade" que, nas urnas do falso "sufrágio univer- 
sal", vence pelo número!. . . Esta mistificação é o todo-poderoso 
trator que os demagogos põem em ação, no corrupto e minado 
campo da democracia. 

Relativamente aos facínoras a que fizemos alusão - perfeitos 
casos patológicos - existem montanhas de publicações e pululam 
milhões de louvores! Podér-se-ão considerar tais impres~os e 
manifestações como provas documentais ou como livros de His- 
tória? 

Quantos reis, imperadores, rainhas, imperatrizes, príncipes, 
chefes de Estado, ditadores, caudilhos, - na verdade, monstruosos 
degenerados carrascos da humanidade - têm sido alvo dos maio- 
res e entusiásticos encômios? 

A História - tenho repetido muitas vêzes, quase tôda a His- 
tória Universal - fêz-se filha da mentira e da mais repelente 
adulação, escrita com a bílis do fígado de Prometeu, para gáudio 
dos infames apetites de Marte - o mitológico deus da guerra. 

A História - assim transmitida à humanidade - pode ser 
considerada o útero maldito no qual foram geradas todas as  
guerras. 

Os chamados "historiadores" chegaram até, em abominável 
nomenclatura, a inventar a denominação absurda de "guerras de 
religiões" a certos episódios evidentemente financeiros e econômi- 
cos, que tanto sangue e martírio custaram ao mundo! Mas, que 



flagrante petição de principio expressa aquela falsa denominação! 
"Guerras de religiões" ( ?  !) quando todas as  religiões pregam, 
unânimes, a Paz e o Amor!! Essas guerras impuseram lancinantes 
sacrifícios aos próprios fiéis aos dogmas de nossa Igreja; foram 
guerras contra Cristo, que ensinou a Paz; contra Deus - nosso 
Criador - que manda preservar Sua criatura. 

Portanto, Exmas. Senhoras, meus Senhores e, particularmen- 
te, meus ínclitos confrades, ouso conclamar-vos - em holocausto 
à humanidade, por amor a nossos filhos e netos - a nos unirmos 
para o bom combate, a nos jungirmos em prol da causa que é 
sacrossanta. Contribuamos para a consecução dêsse cristianíssimo 
desideratum (os que menos possam, com o seu grão de areia) 
e construamos êsse formidável monumento intelectual da  humani- 
dade - a revisão geral da História e a implantação do honesto 
e puro critério orientador do magno estudo, do qual tanto care- 
cemos para que nos inspire a cordial união da humanidade. 

Dêsse magnífico labor resultará a obediência ao principal 
mandamento de todas as Religiões - "amar-nos uns aos outros 
como cr nos mesmos". 



DOCUMENTOS SOBRE MBDICOS E MEDICINA NO 
BRASIL-LUSITANO 

- 1 .a Serie - 

Apresentamos, com esta contribuição, uma série de docu- 
mentos relativos a médicos e medicina do Brasil-Lusitano, copia- 
dos em Portugal pelo Sr. Alfredo Mendes de Gouveia por solici- 
tação nossa. Vêm êles acrescentar mais uma pequenina pedra 
no edifício que é o levantamento da História da Medicina no Bra- 
sil. 

Obedecem a seguinte seqüência : 

1)  Documento sôbre preços de medicamentos. 

2) IDEM. 

3) Nomeação do boticário João Pedro Freire. 

4) Nomeação de Mateus Saraiva para o cargo de médico. 

5) Petição do boticário João Pedro Freire sôbre medica- 
mentos. 

6) Provisão de médico do presídio do Rio de Janeiro passa- 
da a Mateus Saraiva. 

7)  Nomeação de Antônio Ferreira de Barros para o cargo 
de médico da saúde. 

8) Petição do médico da saúde Antônio Ferreira de Barros. 

9) Petição do boticário Simão Gomes de Sousa. 

10) Nomeação de Alexandre José de Araújo para o cargo de 
cirurgião-mór. 

1 1 )  Arbitramento dos vencimentos para o cargo de cirurgião. 



12) IDEM. 

13) Nomeação do cirurgião José Vieira da Silva. 

14) Pedido de construção de hospital na Colônia do Sacra- 

mento. * * *  
Dom João por graça de DEOZ Rey de Portugal, e dos A1g.e" 

daquem, e dalem mar, em Africa Senhor de Guine dia Faço s'aber 
a voz V. Rey e Capp." General de mar, e terra do Estado do Bra- 
zil e maes Governadores e C a ~ p . ~ ~  mores das Cappitanias delle, 
Rellação do mesmo Estado, Ouvidores Caniaras, justa"fficiaes e 
pessoas do Estado que eu Sou Servido ordenarvos façaes cumprir 
o regim.tO adiante tresladado, em que se conthem os preços por q 
os Boticarios desse Est." do Brazil hão de vender os medicamentos, 
feito pello Fizico mor do Rno por rezolução minha de vinte e Sete 
de Mayo de mil, Setecentos e quarenta, e dous em Consulta do 
meo ConsO Ultramarino e não poderão os mesmos Boticarios ven- 
de os d.Owedicamentos por mayor preço com a cominação im- 
posta no regimento do Commissirio do d." Fizico mor, e ao do 
regimento Subscrito pello Escrivão do Cargo do mesmo Fizico 
mor, e assinado por este Se lhe dará tanta feé, e credito como ao  
mesmo regimento Copeado. E1 Rey N. Sr. o mandou pellos D.D. 
Alexandre Metello de Souza, e Menezes e Thome Gomes  MO^.^ 
Concelheiros do seo Concelho Ultramarino, Pedro Joze Correa a 
fez em Lixboa a Sinco de Outubro de mil, Setecentos e quarenta, 
e quatro. O Conse1hr.0 Thomê Joachim da Costa Corte R.' 

Alexe Metello de Souza Menezes 

Thome Gomes MOP 

(Arquivo Histórico Ultramarino Lisboa) 

(Docs. do Rio de Janeiro n.O 12619) 

S.' Provedor 

Dis João Pedro Freyre Boticario da Nova Colonia do Sa- 
q P . ~  bem de sua j w t a  e certos req~erim.~""he hé neces- 

Sr." huâ Certidão do escrivão da Sta. Caza. p.la qual Conste do 
preço por q Se costumão pagar os rnedi~arn .~"  com q na d.8 Sta. 
Caza Se assiste aos Soldados enfermos, q nella Se curão. 



P. a V.m" llie faça mSce m.dar passar a d." Certidão na forma 
requerida 

E.R.M. 

A Margem 

O Sor. Irmão Escrivão passe do q constar, na forma pedida. 
Antonio Pires da Fon.'" Escrivão actual da Santa Caza da 

Miz." desta Cidade de S. Sebastião do Rio de Janr.0 dia 
Certefico que o estillo que de p r e ~ . ~ e  se observa dos preços 

dos medicam.tos, Com que esta santa Caza da Miz." assiste aos 
soldados, enfermos q se curão neste hosp." por conta de S. Mag." 
q Deos guarde, se carrega0 p.loS preços do regimento imprenso 
(sic) no anno de mil setecentos e vinte e nove, de que ajustou o 
D.or Matheus Sarayva Fisico mor desta Praça Com a Meza desta 
Santa Caza por ordem do Snr. G . O r  Jozé da S." Paes p." se não 
deminuir nem alterar os preços q Constão do dito regimento. 
Passa o referido na verd.' de que passei a p r e ~ . ~ "  Certidão por mim 
subscripta, e assignada em virtude do despacho retro do Provedor 
desta santa Caza de Miz." o Dor. Manoel Corr." Vasquez, no Con- 
sistorio da d." santa Caza aos dezasseis dias do mez de Outubro 
de mil setecentos trinta e sete annos, Antonio Pires da Fon.'" es- 
crivão actual da Meza e Caza da Miz." a Fis escrever, Sobescrevi 
e assiney. 

Ant.0 Pir da Fon." 

(Seguem-se dois reconhecimentos) 

(Arquivo Histórico Ultramarino - (Lisboa) 

(Documentos do Rio de Janeiro n.O 10636) 

Saibam quantos este publico instrumento virem da- 
do e passado em publica forma a bem do officio 
de mim Taballião a requerimento de parte que o 
pedio e requere0 Com o theor 'de huma Provizão 
real que me.foy aprezentada por João Pedro Frei- 
re Cujo theor della de verbo ad verbum he da 
forma e maneira, Seguinte: 



"Provisão" 

Dom João Por graça de Deus Rey de Portugal e dos Algar- 
ves daquem e dalem Mar em Africa Senhor de guine e &a 

Fasso Saber aos que esta minha Provizam virem que por Ser 
informado que João Pedro Freire tem as partes necessarias e mui- 
ta Ciencia pera exercitar a arte de Boticario. Hey por bem de o 
prover (Como por esta provejo em Boticario da Nova Collonia 
do Sacramento Sem Soldo nem ordenado algum e Só poderá haver 
o Custo dos remedios que vender Segundo forma do Seu regi- 
mento e estillo da terra e gozará dos privillegios que lhe forem 
Concedidos Como Boticario por mim provido Pello que mando ao  
governador da dita Nova Collonia deixe exercitar ao dito João 
Pedro Freire a dita arte publicamente e lograr os previllegios que 
lhe Sam Concedidos na forma desta Provizão a qual vallerá Como 
Carta Sem Embargo da ordenação do Livro Segundo titullo qua- 
renta en Contrario e Se pasou por duas vias e pagou de novo 
direito mil e Seiscentos reis que Se Carregarão ao thezoureiro 
delle Joseph Correa de Moura a folhas quatro versso do Livro 
Setimo Cujo conhessimento em forma Se registou no registo geral 
a folhas Sincoenta e quatro versso E1 Rey nosso Senhor o man- 
dou por João Telles da Sylva e Antonio Rodriguez da Costa Con- 
celheiros do Seu Concelho ultramarino Manoel Gomes da Sylva 
a fes em Lisboa occidental a trez de Novembro de mil e Setesentos 
e vinte e tres o Secretario Andre Lopes de Laure a fes escrever 
"João Telles da Sylva, Antonio Rodrigues da Costa, Joseph Gal- 
vão de Lacerda. Pagou quinhentos e quarenta reis e aos offi- 
ciaez quinhentos e catorze reis. Lisboa occidental onze de No- 
vembro de mil e Setesentos e vinte e tres. Como veedor Jozeph 
Correa de Moura. 

Por despacho do Concello ultramarino de vinte de outubro de 
mil e Setesentos e vinte e tres. Pagou trezentos reis. Registado 
na chancellaria mor da  corte e Reino no Livro de officios e mersses 
a folhas quinze versso. Lisbia occidental onze de Novembro de 
mil e Setesentos e vinte e tres. Luis de Sequeira de Saá. Regis- 
tada a folhas duzentas e treze versso do Livro dezasseis de offi- 
cios da Secretaria do concelho ultramarinno Lisboa occidental treze 
de Novembro de mil e Setesentos e vinte e tres. Andre Lopes de 
Laure. Cumprasse e registesse Como sua Magestade que Deus 
guarde manda Collonia vinte e Seiz de junho de mil e Setecentos 
e vinte e Sinco. Antonio Pedro de vasconcellos. Registada a 
folhas Sento e onze do Livro primeiro de registos Collonia vinte e 
Seis de junho de mil e Setesentos e vinte e Sinco. Caetanno do 
Couto vellozo. E não Se continha mais na dita Provisão real 



Registos e cumprasse della que eu Leonardo Cardozo da Sylva 
Taballião do publico Judicial e notas nesta cidade de Sam Sebas- 
tiam do Ryo de Janeiro e seu termo aquy fis tresladar bem e fiel- 
mente da propia tudo reconhesso verdadeiro que me foy aprezen- 
tada por João Pedro Freire a quem torney a entregar que de como 
recebe0 a própria abaixo Comigo asignou Com o theor da  qual 
passey este em publica forma que o Corry Comfery Sobescrevy e 
asigney em publico e razo nesta dita cidade do Ryo de janeiro aos 
dezassete dias do Mes de janeiro de mil e Setesentos e trinta e 
oito annoz, e eu Leonardo Cardozo da Sylva Taballião que o So- 
bscrevi, e asignei em publico e razo. 

Em T.0 de verd." (Lugar do sinal) Leond." Card." da Sylva. 

João Pedro Frey 

(Segue o reconhecimento) 

(Arquivo Histórico Ultramarino - (Lisboa) 

(Docs. do Rio de Janeiro n.O 10.629) 

Provimento 

Joze da Silva Paez Brigadeiro de Infantaria dos exercitos de 
Sua Magestade a Cujo Cargo Estâ o Governo do Rio de Janeiro, 
e Suas Capitaniaz &." Faço saber aos que esta minha Provizão 
virem que attendendo a Se achar vago o Cargo de Medico do 
Prezidio, e Camera desta Cidade por falescimento do Doutor 
Francisco da Costa Ramoz que o exercia, e Ser conveniente ao 
Serviço de Sua Magestade proverse em pessoa formada na Uni- 
versidade de Coimbra e de experiencia, e zello, e porque estas 
Circunstanciaz concorrem na do Doutor Matheos Saraiva, e a de 
ter Servido Com Satisfação o ditto Cargo por impedimento do ditto 
Doutor Francisco da Costa Ramoz desde Outo de Junho de mil e 
Settecentos e vinte, té vinte e Sinco de Julho de mil e Settecentos e 
vinte e douz. Hey por bem prover ao ditto Doutor Matheos Sa- 
raiva no Cargo de Medico do Prezidio e Camera desta Cidade por 
tempo de Seis mezes, Se no entanto Sua Magestade o houver as- 
sim por bem, ou eu não mandar o Contrario, e para Servir por 
mais tempo recorrerâ ao Excellentissimo Senhor Conde V Rey 
deste Estado, e a Sua Magestade pello Seu Concelho Ultramarino, 
e Com o ditto Cargo haverâ o ordenado e mais proez e precal- 
sos que gozava Seu Antecessor o Doutor Francisco da Costa Ra- 



moz na forma daz ordenz de Sua Magestade, com declaração que 
Serâ obrigado a acistir a todoz oz Soldadoz do Prezidio Cidade 
aonde quer que Se acharem, ou Seja no Hospital, ou em outra 
qualquer parte, Sem que por isso Leve couza alguma. Pello que 
mando ao Menistro a que tocar lhe de posse e juramento de bem 
e verdadeiramente cumprir com az obrigaçoens do ditto Cargo, de 
que Se fara assento naz Costaz dezta, e pagou de novo direito 
quatro mil reiz que Se Carregarão em receita ao Almoxarife da 
Fazenda real no Livro delle a f l .  45, e por firmeza de tudo lhe 
mandey passar a prezente por mim assignada, e Cellada com o 
Sinete de minhaz armas, que Se Cumprirá inteiramente Como nella 
Se Conthem, e Se registrará noz Livros da Secretaria deste Go- 
verno, e noz mais a que tocar. Dada nesta Cidade de São Se- 
bastião do Rio de Janeiro. Joze Ribeyro da Costa a fez ao pri- 
meiro dia do mez de Setembro de mil e Seltecentos e trinta e 
Sinco. O Secretario Joze Ferreira da Fonte a fez escrever. Jose 
da Silva Paez. Lugar do Cello. Provizão porque Vossa Senhoria 
ha por bem fazer merce ao Doutor Matheos Saraiva do Cargo de 
Medico do Prezidio, e Camera desta .Cidade que vagou por fa- 
lescimento do Doutor Francisco da Costa Ramoz que o exercitava 
por tempo de Seis mezes como assima se declara. Para Vossa 
Senhoria ver. Registada no Livro de Provizoenz, e Pattentez que 
Serve nesta Secretaria do Governo a folhaz Outenta e Sette verso, 
Rio ao primeiro de Setembro de mil e Settecentos e trinta e Sinco. 
goze Ferreira da Fonte. Cumprasse, e registesse noz Livros da 
fazenda real, e Se lhe de posse, e juramento na forma do estillo, 
Rio o primeyro de Setembro de mil e Settecentoz e trinta e Sinco. 
Cordovil. 

(Arquivo Histórico Ultramarino - (Lisboa) 

(Documentos do Rio de Janeiro n.O 9220). 

Snõr. 

Diz João Pedro Freyre q elle tem Servido a V. Mag." na praça da 
Nova collonia do S a ~ r a m . ~ ~ ,  em virtude da provizão junta, p.la 
qual foi Servido prove10 em boticario da d.a praça, há mais de 
doze annos, e a c t ~ a l m . ~  Se acha exercendo a mesma occupaç50, 
Com gr.de zelo, e promptidão, Sem que em todo este tempo ouvesse 
a minima falta, mas antes Com n ~ t . ~  do Sitio, que os Espanhois 
puzerão áquella praça, Se ouve Com tal precaução no p r o ~ i m . ~  



da Sua botica, q a não haverem guerras, ficaria bast." .mte. pre- 
judicado, em rezão de não ter p.& onde desse Saida aos d.OVeme- 
dios; o q não o b ~ t . ~ ,  Como lhe foi precizo assistir, alem dos hos- 
pitais, e mais povo da praça, às Naos de guerra, e navios parti- 
culares Com remedios, vendo que do Rio de Janr.O, de donde os 
mandava vir, os não achava já por cauza da demora da frota, fes 
a d." reprezentação ao G.o= da d." praça, o qual lhe deo L.ca pSa 
ir ao Rio de Janr.O e B.a refazerse de remedios, o q com eff.O exe- 
cutou o Supp.", Sem attenção ao risco da Sua pessoa, e despezas 
da viagê, Só a fim de q Senão experimentasse falta, como Se não 
Sentio athe o p r e ~ . ~ ,  não Sendo b a ~ t . ~  o e r n ~ e d i m . ~ ~  da Sua occu- 
pação, p.& q deyxasse de fazer as obrigaçois de Soldado em todo 
o tempo do Sitio, assistindo ás goardas, rondas, fachinas, e mura- 
lhas Com a Sua pessoa, e escravos, não querendo Couza alguã 
dos armazeis Reaes P . ~  O Sustento de Sua caza, antes Socorreo a 
mesma praça Com bastim.toS na occazião da mayor necessid.', e 
em outra, em que foi precizo mandar hu navio a Ilha de S.ta Ca- 
therina, onde estavão as Náos, não querendo de tudo isto Satis- 
fação, Como tudo Consta dos d o c ~ r n . ~ ~ ~  juntos; e porq o SuppSe, 
por cauza da invazão do inimigo, e Largo Sitio da praça, perdeo 
a mauor pte do Seo remedio, e Se acha hoje pobre, e Com bas." 
familia, Sem ter outra Couza mais, q a Sua botica, p.& Cujo pro- 
vim.to está empenhado, e lhe não hé possivel Conseguir Com a 
mesma o desempenho, pois o preço, porq Se lhe pagão os reme- 
dios, q hé p.I0 regimento de L x . ~  lhe não Livra, nem ainda o prin- 
cipal, por comprar os d.OVemedios no Rio de Janr.O por mayor 
preço, e acrescerem-lhe as despezas q fas na condução delles 
p.& a praça, além do risco, q lhe Corre, quebras, e deminuiçoois, 
que experimenta, na contingencia de perder aquelles, q não dis- 
tribue por receytas, por não ter p.te, pea onde lhe haja de dar Sahi- 
da; e Sendo tão manifesto o prejuizo do S ~ p p . ~  e outrosim o pa- 
garemse no hospital do Rio de Janr.O os remedios, Com q assistem 
por Conta da Real fazda, p.1° d." regimto, como consta da certidão 
junta, vindo estes de Lxa, de donde os não pode o Supp.e os 
não pode (sic) mandar buscar, por preço diminuto, do q Se com- 
prão no Rio de Janr.", nem terem as mais despezas de fretes, 
riscos, desp."", quebras, e diminuiçois q o Supp.' experimenta, na 
condução dos d.On remedios p.a a d.& praça, Se conhece a perda, 
q nece~sr.Orn.~~ has de ter, pagandoselhe na praça da Colonia p.1° 
d." regimtO p0rt.O 

P. a V. Mag.de, q attendendo ao refferido, Serviços, q o Supp." 
tem feito na d.a praça a V. M.", Como Consta dos doc~m.~"un- 
tos, mizeria em q Se acha p.la perda, q experimentou na mesma 



praça, mandar Se lhe paguem os remedios, Com q assiste aos 
hospitais de V. Mag.de por dobrado preço do d.O regimento. 

E.R.M. 

Despacho do Conselho Ultramarino : 

Haja vista o P.dOr da faz. da E junte ao outtro req." q o 
Suplicantte fez Se esta matteria L.a OC.~'  17 de JrO de 1739. 

(Com três rubricas) 

Segundo despacho do Conselho C71tramnrino : 

Escuzada L." Oc.&' 22 de junho de 1739. 

(Com cinco rubricas). 

Anexo 

As atestaçoens q João P.o Free boticario na nova Colonia junta 
ao r e q ~ e r i r n . ~ ~  incluzo, o acreditão de bem proced.~, e he serto q 
em semelhantes ocazioens Se destinguem os homens fazendo o q 
devem Como bons   as sal os. 

Pertende o dito Supp." q V. Mag.dP lhe mande pagar os me- 
di~am.~~"or dobrado preço dos do regim.to deste reyno. 

Já Se lhe tem escuzado este requerim.'~ Como Consta dos 
d o ~ u m . ~ ~ ~ u n t o s ,  por parecer injusto, e de grande detrim.b p.a 
a fazenda real, e Con~equen tem.~~  p." o povo da nova Colonia. 

Os preços do regim.to deste reyno Se regulão p: os boticr.0~ 
do mesmo reyno, e Comquistas venderem ao povo dispenssando 
medicam.tos em receitas, por Libras, onças, oitava, e grãos, aten- 
dendo, ao mayor ou menor Comsumo q podem ter os  taes me- 
dicam.tos asim Simplices Como Compostos, ao tempo de Sua du- 
ração, e a despeza q Se fas Com os Simplices antes de Se mani- 
pularem, e perpararem; porem q d . ~  vem rol em q se pedem mayo- 
res quantid."" ou de hum boticario p." outro, e entrando Simplices 
e Compostos, podem venderce os medicam.tos por metade dos pre- 
ços do regim.to e alguns inda por menos, Comforme o estado da 
terra, e abundancia dos Simplices; isto he o q Se pratica entre 
os boticarios deste reyno e comquistas, e mais p.tevemotas, ex- 
seto nas minas onde ha diverço regim.to pias rezoens appenssas 
nestes autos. 

Isto mesmo q uzão os boticarios das mais Comquistas pode 



tambem uzar João P.O Fr." pois tem seu Irmão boticario no Lumi- 
nar junto desta Corte, e na mesma Corte lhe não faltarão Corres- 
ponácntes q bem o sirvão nesta parte, e q os medic.tos q se lhe 
remeterem sejão vistos p."" Dr. Phizico mor do reyno Como o São 
todos os q nesta Corte Se pagão p.la fazenda real; Sircustancia 
m.tO perciza, e nececr." e q Se devia observar Com todos os medi- 
~am.~O" Se embarcão em todos os portos deste reyno, P . ~  não 
hirem falceficados, e menos Capazes Como pode Suceder. 

E deste modo pode João P.o proverce desta Corte de medi- 
~am.~O* frescos e baratos, Com gd." Conveniencia Sua Comforme o 
gasto q tiver, e Com utilid." da fazenda real, e bem Comum, e de 
todo o povo da nova Colonia; e Livrarce de comprar no rio de 
Janr.0 medicam.tos Caros, e menos frescos e Capazes. 

E assim julgo q de nenhua Sorte Comvem ao bem Comum de 
todo o povo da nova Colonia nem ao dito João P.O Comprar na 
America por dois tostoens o q desta Corte lhe pode hir por hum 
tostão nem â real fazenda de v Magd." pagar a João P . O  por hum 
Cruzado, o q lhe pode pagar por dois tostoems, e nesta Corte por 
hum tostão, isto he o q me parece justo V Magd." mandara o 
q for Servido. L x . ~  OC.~'  em 4 de Junho de 1739. 

Simão Gomez de Souza 

Despacho do Coniselho( UEtramarino 

Haja vistta o P.dQr da fazda  L.a Oc.&l 8 de Junho de 1739. 

(Com quatro rubricas) 

Parecer do procurador da Fazenda: 

Este reqW se tem por vezes escuzado, e novam.& o deve ser na 
Conformid." desta reposta que offereço em meu nome. 

(Com uma rubrica). 

2 .O anexo 

Snor. 

Dis João Pedro Fr." Boticario da nova Colonia do Sacram.to 
q elle asiste a outo annos Com os medicam.fos da sua botica aos 
soldados enfermos daquella Praça, pellos preços do regim.tO desta 
Corte, aos quais Se sugeitava o Supp." a dalos por ter neste Reino 
seu Pay q lhos remetia com m.ta Commodidade; e porq este he 
fallecido por Cuja Cauza lhe he nesecr.O mandallos Comprar por 



sua Conta e risco aos Boticarios do Rio de Janr." onde São Suma- 
m." Caros, P por este respeito não pode o Supp." dar os ditos 
 medi^.^^ pello preço do s0bred.O regimet0 desta Corte pois tem niço 
huma perda Conhecida a qual não he rezão q o supp." experimente, 
alem da Corrupção q. os mesmos medicam.tos tem naquella terra 
riscos, e quebras da  diferença do Pais, o q fas augmentar muito 
mais as  desconviniencias do S ~ p p . ~ "  Como tudo Se pode ver pellas 
Certidoois incluzas: nesta Considração requerendo o Sup." ao 
G.Or daquella Praça p." lhe mandar dobrar o preço do regim.m 
de L ~ X . ~  lhe referi0 q recorresse a V. Magd." e assim 

P. a V. Mag.de q a vista das justificadas razoins do sup." 
lhe faça m.'" mandar pasar ordem p." q na d.& Praça Se lhe pa- 
guem os ditos m e d i ~ a m . ~ ~ ~ e l l o  preço dobrado do regim.m desta 
Corte Visto não Ser possivel q. o supae os posa dar pello primr.~ 
preço do d." regim.m Sem ter hua Considravel perda nelles. 

E.R.M. 

Despacho do Conselho Ultramarino : 

Haja vista o P.dOr da  faz.% Lea O C . ~ ~  24 de M.ço de 1732 

(Com três rubricas) . 
Parecer do procurador da Fazenda: 

Devesse este req~er im.~"  m.dar informar p.I0 Boticario da Caza real, 
Ou por Outro de quem o Cons!O fie o haja de fazer Com verd.", 
e zello. 

(Com uma rubrica) 

A margem: 

Responda o Bottecario do Conselho. 

Segundo despacho do Conselho Illframarino : 

Com a enformação junta haja vista o P.dOr da faz.da L.a O C . ~ ~  2 de 
Abril de 1732. 

(Com três rubricas) 

Segundo parecer do procurador da Fazenda: 

. Pareceme q se deve escuzar este req.tO vista a informação. 

(Com uma rubrica). 



' Contendo em m." Conciencia q o r e q ~ e r i m . ~  junto, q faz João 
Pedro Fr." Boticario da nova Colonia do Sacram.* p.a vender 
os medi~am."~ por dobrado preço dos do regim.to por onde se 
vendem ao povo nesta Corte, e reyno, não tem Lugar, nem Con- 
vem ao real serviço, e fazenda de V. Magde, por duas rezoems; 
p.'" porq duplicandocelhe o preço, ficarâ Continuando em os Com- 
prar no rio de Janeyro onde p r e c i ~ a m . ~  hão de ser mais Caros, 
por Se acharem já em 2.& ou 3." mão, e podem não Ser já m.to 
frescos, ou não estarem obrados na ultima perfeição, pela suma 
barateza, e Lemitado preço porq Comprão os boticarios da Ame- 
rica os medicam.hy os boticarios desta Corte e reyno mandamos 
por nossa Conta, e risco; A Segd." rezão he porq não ha m.ta 
deficu1.e p.& q o dito João P.O mande hir todos os annos de qual- 
quer botica das de boa nota desta Corte os m e d i ~ a r n . ~ ~ ~ a b r i c a d o s  
na ultima perfeição, e por metade dos preços do regimnw, q deste 
modo inda q Corra o risco de mais Longe Lucrar Sento por Cento, 
vendendo pelos preços do regim.to por onde se vendém nesta Corte, 
q he feito Con tal prudencia q nenhum Boticario possa allegar 
desculpa achandocelhe medicam.tos mal preparados ou Corruptos, 
assim os q vendem mais, Como os q vendem menos, em qualquer 
p.te respeitandoce aos medicam.to" podem Caducar, e Corrom- 
perce antes de seu Comsumo, e Como o dito regim.to Se faz 
r e g ~ l a r m . ~ ~  de tres, em tres annos, e neste interim os Simplices 
huns Sobem, outros deminuem de preço, vendendoce juntos, e en- 
trando simplices, e Compostos, podem obrarce os medi~am.~"m 
a última perfeição possível, e venderce por metade dos preços do 
regim,to por onde V. Magde q Deus gd." nos manda vender nossas 
medicinas ao povo, isto he o q me parece, V. Magd." mandará o 
q for servido. 

L x . ~  OCC."~ em o pr.O de Abril de mil setecentos e trinta e dois. 

Simão Gomes de Souza 

Despacho do Conselho Ultramarino : 

Escuzada L.& Oc."l 5 de Abril de 1732. 

(Com quatro rubricas). 



3.0 anexo 

S.Or Governador 

Dis João Pedro Freyre Botticario por S. Mag.de q Ds. g.dO 
nesta Praça, q. elle S U ~ . ~ "  há Outo annos q asiste Com os medi- 
~am.~~"e  sua Bottica aos Soldados emfermos desta guarnisão 
pellos presos do Regim.to de Lisboa por V. S." não Ser Servido 
mandarlhos pagar por mais avantijado preso ao q. o ~ u p . ~ ~  Se 
sugeitava por ter seu Pay naquella Sidd." o q.l lhos remetia Sem 
Comveniençia alguã e porq este faleçeu da vida prezente, e ao 
~ u p . ~ "  se lhe fizeçe neçesario o mandalos Comprar por Sua Conta 
e risco aos Botticarios do R." de Janr." os quais a re~p .~O 
de Seu Custo de nenhuâ manr." os pode dar p.l0 preso do 
S0bredd.O regimento de Lx." 

P. a V. S." lhe fassa m."" mandar q visto as  damneficasois e 
damnos de Corusão q os medicam.to8 resebem antes de chegar a 
poder do s ~ p . ~ "  riscos q. Se tem Corrido a pollos nesta Prassa, Se 
lhe dobre o preso do regim.to de Lx." atendendo a Ser Emposivel 
o poder o S U ~ . ~ "  dar os d d . ~ ~  p.1° primr.O preso do 
d.O regimto, a menos q não seja perdendo meyo por meyo de 
seu Custo, Como tem experimentado athe quy p.l0"mpenhados em 
q. se acha Como V. S." não Ignora 

Despacho do Governador: 

Deve Recorrer a S. Mg.' q Deos g." pello seo Conc.0 U1tr.O 
porq me não he primitido atender a nenhu req~erime.~" q Seja p." 
augmentar despeza Sem a sua Real Rezolução Collonia 10 de Ju- 
nho de 1731. 

(Com uma rubrica). 

4.O anexo: 

Z S.or Governador 

Dis João Pedro Freyre Botticario, por S. Mag.de, q Ds. gd.", 
nesta Prassa q p.+Serto requerimto q tem Com o mesmo Soberano 

lhe hé nesçesario q. os cherurgioins desta Prassa lhe pasem huã Ser- 
tidam p.la p.' Conste e se veja Se os medi~arn.~~"as Boticas se pode- 
rão dar nesta Prassa p.lO<ustos do regim.fO de Lx." atendendo as  



quebras damneficasoins riscos, e deferensa de pais, em o q.l vale 
tudo m." deferente preso q na Europa e mesmo aos presos a q ,  os 
dd.O"herurgioins vendem os q. mandão vir da Sid." do R . O  de 
Jan.'o da q.l o ~ u p . ~ "  manda vir os seus, em vista do q. deverão os 
ddos declarar Em Suas Conçiençias o q mais emtenderem se de- 
vera Levar de avanso ao S0bredd.O regim.t" de Lisboa. 

P. a V. S." lhe fassa m.'" mandar q os Sobreddos cherurgioins 
lhe pasem a dd." Sertidam em termos q. fassa ffê. 

Despacho do Governador : 

Passê do que Constar Colonia 1 1 de Junho de 173 1. 

(Com uma rubrica). 

5 . O  anexo: 

Balthezar dos Reis Pr.a Cavaleiro do Abito de Sam Tiago e Cirur- 
gião mor desta Praça da nova Colonia do S a ~ r a m . ~ '  por Sua Mag." 
q DS G.de &.* 

Certifico q. p." Sastifazer ao despacho de V. S." me foy ne- 
sesario rever as  Reçeitas dos medicam.to" tenho mandado vir 
por minha Conta e Risco da Cidade do Rio de JanrO. e fazendo a 
Conta ao principal destes pelo Regim.to de Lx." Comfirmado pelo 
Doutor fizico mor do Reino e Boticario de Sua Mag.de q. Ds Gede 
naquela Cidade alcansey não Cobrir o d.to Regim.to o principal 
das d.tas Reçeitas e Atendendo as danneficasois Riscos quebras e 
defrença do Pais acho lhe na6 otilizarâ m.to o Boticario dando os 
Seus rnedi~am.~"or dobrado preso do S~bred .~O Regim.to de Lx." 
pasa o Referido na verdade pelo juram.to de meu Cargo Colonia 
12 de Junho de 1731. 

Balthezar dos Reis Pr." 

(Segue o reconhecimento). 

6.O anexo : 

F r a n ~ . ~ O  Soares de Almeida, Cirurgião Mor Nesta Prasça de nova 
Collonia do S a ~ r a r n . ~ ~  Ciertefico, que Conçiderando em o Contevdo 
na petição de João Pedro freyre Boticario nesta dita Prasça en- 
tende se não podem dar os m e d i ~ a r n . ~ ~ ~ a b r i c a d o s  em a europa, 
e vindos a este Pahis, por menos preço de dobra, ao regimento 
de Lx.a, atendendo a todos os emcomodos a que estão Sogeitos: 



Pasça o referido em meu entender, o que afirmo pellos Juram.tos 
de minha Arrte, e Cargo: e por me Ser mandado por despacho de 
11 de Junho de 1731 do G.Dr  desta Prasça An.to P.O de Vascon- 
çellos, a pasçei Collonia em 18 do Mes e hera asima. 

Fran.'O Soares de Alm.da 

(Segue o reconhecimento) 

7.0 anexo: 

Manoel Ribeiro Serurgião do terço da goarniçam desta praça 
da nova Colonia do sa~rm.~O Certefico que vendo o referido na 
petiçam de João Pedro freire Boticario nesta praça acho não poder 
vender os medicamentos fabriquados de fora pello regim.to de Lx." 
p ~ r q . ~ O  eu os tenho mandado asim vir da Cid.e de rio de Janeiro 
para asestençia dos doentes por falta de botica que nesta praça 
tem avido e Sempre me vieram por munto major preço do dito 
regim.to e para o referido na verdade pello Juramento dos Santos 
evangelhos e por me ser mandada pasar a prezente lha pasei Co- 
lonia 19 de Junho de 1731 

M"'. Ribr.O 

(Segue o reconhecimento) 

(Arquivo Histórico Ultramarino - (Lisboa) 

(Documentos do Rio de Janeiro naos 10612/19). 

A Matheoz Saraiva Se ha de passar Provizão de Medico da 
saude da saude (sic) do Rio de Janeiro do qual não consta o or- 
denado q. tem E para pagar o novo direito, q. dever Se lhe passou 
este bilhete Lixboa Occ.&' 19 de Ag.' de 1739. 

M."l Caetano Lopes de Lavre 

A fl. 184 do L.O das fianças dos novos dir.tos fica dada huâ a 
paga; os q Se liquidar de ver desta Serventia assima Lx." Occ."' 
26 de Agto de 1739. 

Lucas de Souza e Miranda 



Anexo : 

A Matheoz Saraiva Se ha de passar provizaô de Medico do Pre- 
zidio do rio de Janr.O do qual não consta o ordenado q tem, e 
para pagar o novo dr.tO q dever Se lhe passou este bilhete Lixboa 
Occ.&I 19 de Ag.O de 1739. 

M."' Caetano Lopes de Lavre 

n.O 1 A fls. 89 v0 do L.b 3.0 da r e ~ . ~ "  dos novos dir.tos ficão carre- 
gados ao thez0ur.O delles quinhentos e quarenta reis. L X . ~  O C C . ~ ~  
26 de Ag.m de 1739. 

Lucas de Souza e Miranda 

A fl. 361 do 1.O 2." do reg.t g.&' do novo dLto fica reg.t o Conhe- 
sim.t asima 

Souza. 

(Arquivo Histórico Ultramarino - Lisboa) 

(Documentos do Rio de Janeiro n.OS 10823/24. 

O D.Or Prezidente, Vereadores, e Procurador do 
Senado da Camera desta Cidade de S. Sebastião 
do Ryo de Janeyro, que Servimos este prezente 
anno, por elleição, e&." 

Fazemos Saber aos que a prezente nossa Provizão virem que 
avendo respeito a ter fallecido o D.Or Francisco da Costa Ramos 
Medico aa Saude, e estar Servindo no seo empedimento o D.Or An- 
tonio Ferreira de Barros Com a aceitação que he notoria; o qual de 
prezente nos requere0 por sua petição, que visto estar extinto aquelle 
i m ~ e d i m . ~ ~  Com a morte do d.O Franco da Costa Ramos, se verefi- 
casse nelle esta Serventia, passandosselhe Provisão, alem da Com 
q servia. Havemos por bem de o ellegermos, e provermos na d.a 
occupação de Medico da Saude, por tempo de hu anno, se no 
entanto S. Mag." q Deus g.de O ouver por bem, ou nós não mandar- 
mos o Contrario: E Em este exercicio averá o emolumento q derei- 
tam.te lhe pertencerê, e gozará das Liberdades, q por razão desta 
occupação lhe pertencerem; e servirá de baixo do juram.to q tem 



recebido. Em firmeza do que lhe mandamos passar a prezente por 
nós asignada, e sellada Com o sello deste Senado, a qual Se Cum- 
prirá inteiram.te Como nella Se Contem, e Se registara. Dada em 
Camera a dezessete de Septembro de mil Setecentos trinta e Cinco 
annos. José de Vargas Pissarro Escrivão do Senado da Camera a 
escrevi. 

Matheus Franco Pereyra 

Fran." Viegas Leytão e sousa. 

Seb.am Gorgel de Amara1 

Amaro dos Reis Tibao 

(Lugar do selo branco) 

Provizáo porq vm." ham por bem m.dar prover ao D.Or Ant.O 
Frr.& de Barros em Medico da saude. 

(segue o reconhecimento) 

(Arquivo Histórico Ultramarino - Lisboa) 

(Documentos do Rio de Janeiro n.O 9.218). 

Snr. 

Diz Antonio Ferr." Barros B."' formado na faculdade de Me- 
decina pella Vn.' de Coimbra, que elle S ~ p p . ~ ~  Se acha a~tualm.~' 
exercendo as Suas Letraz no Curativo na Cid.e do R." de Janr.0 Com 
boa Satisfação, e Com o partido de Medico da Saude pellos offi- 
ciaes da Camera da mesma Cid." E porq entende, q outro algum 
professor da mesma faculd." poderá Com Supração desta verdade 
pedir o d.O partido da Saúde; 

P. a V." Mag.de lhe faça m.'" mandar se lhe dê v . ~  de qual- 
quer requerimento, q Sobre esta materia se fizer, p.&.o Supp.k Ser 
Ouvido Com o dir.@ que lhe asiste. 

E.R.M. 

Despacho do Conselho Ultramarino 

Juntesse ao req.to havendo Lx.& Oc.&' 1 de Fr.O de 1736. 

(Com três rubricas) 

Segundo despacho do Conselho Ultramarino. Desselhe vista por 



trellado e responda em termos de tres dias L." Oc.&l 6 de Fr.O de 
1736. 
(Com três rubricas) 

Anexo : 

Sr. 

Diz Antonio Ferr.& de Barroz Medico p.Ia Und.e de Coimbra; 
q pella provizáo junta consta estar Servindo de Medico da Saude 
por provim.to que nelle fez o Senado da Camara do Rio de Jan.* 
por f a l e ~ i m . ~ ~  do D.Or Francisco da Costa Ramoz; e porque p.a 
continuar na d." Serventia nessesita de confirmação de V. Mag.e 

P. a V. Mag.de Seja Servido confirmarlhe a provizão junta 
mandando paçar alvara p.& a Serventia da d.& o c ~ p . ~ *  de Medico 
da Saude. 

Despacho do Conselho Ultrcrmarino : 

Haja vista O P.dOr da Coroa L.a O C . ~ ~  12 de J.'" de 1736. 

(Com duas rubricas) 

Parecer do procurador da Coroa: 

Fiat J ~ s t . ~  

(Com urna rubrica) 

Segundo despacho do Conselho Ultramarino : 

Passe Provizão de Confirmação na forma q he passada a Seu 
antessessor L.= Oc.&l 30 de J.* de 1736. 

(Com três rubricas). 

(Arquivo Histórico Ultramarino - (Lisboa) 

(Documentos do Rio de Janeiro n.OS 92 16/17). 

Snr 

Dis Simão Gomes de Souza familiar do S. 0 f f . O  e Boticario deste 
C O ~ . ~ O  Ultramarino que tendo elle S ~ p p . ~ "  acceitado Sua provizão 
com obrigação de preparar e dar os medicam.t0s necessarios p.a 



provim.to das conquistas por conta da Fazenda real, e metade dos 
preços do regimento porque se vendem nesta Corte e Reino, e 
devendose por este Con."O dar provid." de rnedi~arn.~~"." a Capitania 
e governo da Nova Colonia, compete a elle S ~ p p . ~ ~  tambem p." 
esse eff.O na forma Sobred." dar os medicam.tO~ecessarios ap- 
provados pelo Fisico Mor fazendo entrega delles ao Thezour.0 
deste Con."", e porq não pode ser desconveniente a Fazenda real 
fazerse o d.O p r o ~ i m . ~  de medi~am.~O"a forma referida havendo 
pessoa, q na Nova Colonia os administre por e m o l ~ m . ~  ainda me- 
nos imp~rt.~"o q a outra metade dos preços do regim." que ao  
S ~ p p . ~ '  se não paga, quer haver V.ta de qualquer reqr.to que 
em contr." e prejuizo da Fazenda real por outra pessoa se faça p.a 
dar os d . O ~ e d i c a m . w s  

P. a V. Magd." q em attenção do referido lhe faça m."" mandar 
que os medicam.w~ecessarios p." provim.t0 do prezidio e gaverno 
da Nova Colonia sejão preparados por elle S ~ p p . ~ ~  na forma refe- 
rida e que havendo reqr.to de outra pessoa p." o mesmo eff." se 
lhe de V.ta delle. 

E.R.m.ce 

Despacho do Conselho Ultramarino : 

Juntesse aos maes papeis L." O C . ~ ~  17 de Agosto de 1733 

(Com três rubricas) 

Esta petição e todos os mais papeis juntos Se me entregarão em ' 
29 de Mayo deste prezente anno de 1739 - e os torno a emtregar 
na mesma Secretaria em sinco - 5 - de Junho do mesmo anno. 

Souza 

(Arquivo Histórico Ultramarino - (Lisboa) 

(Documentos do Rio de Janeiro n.O 10836). 

Snor 

Diz Alexandre Jozé de Araujo morador no Ryo de Janeyo, 
que o Governador da mesma Cidade nomeou ao S ~ p p . ~ "  em Surur- 
gião do novo Terço da Artelharia da mesma Cidade, que Se acha- 
va vago por falecimento de José Vieyra, de que se acha de posse 
como consta da Provizão junta mandada passar por Gomes Freyre 



de Andrade, e porque necessita de confirmação de V. Mag.de o 
provimento deste emprego. 

P. a V. Mag.d@lhe faça graça, e m.ce mandarlhe passa 
zão de confirmação do d . ~  emprego. 

E.R.M.ce 

Despacho do Conselho Ultramarino : 

Passe Provizão de Confirmação na forma do estillo L.& OC.~'  24 
de J.fl de 1739. 
(Com cinco rubricas). 

Anexo : 

Trezlado em publica forma de huma nomeação de 
cherurgião do novo Terço da Artelharia que me 
aprezentou Alexandre Jozé de Aravjo 

Saybão quantoz este publico instromento virem dado e pas- 
sado em publica forma a bem do officio de mim tabelião e reque- 
rimento de parte com o trezlado de huma nomeaçam de cherur- 
gião mor do novo Terço da Artelharia, da qual o Seu theor de 
verbo ad verbum hé de forma seguinte - 

Nomeação 

Porquanto Se acha vago cherurgião mor do novo Terco da 
Artelharia da Cidade do Ryo de Janeyro por falecimento de Jozé 
Vieyra, e Ser precizo prove110 em cherurgião capás, e aprovado: 
Nomeyo ao cherurgião Alexandre Jozé de Aravjo por Concorrerem 
nelle todoz oz requezitoz necesarioz e ter exercitado o mesmo Lu- 
gar no regimento da Cavallaria do Reyno de que hé Coronel Gon- 
çallo Pirez Bandeyra como tambem haver conthinuado o Serviço 
de S. Mag.de embarcando repetidaz vezez nas Fragataz de Guerra 
de Sua Real Armada o Provedor da Fazenda Real em virtude desta 
minha nomeação lhe mandarâ Sentar Praça com a qual venserâ o 
Soldo que lhe tocar, e Serâ obrigado a requerer a S. Mag.de pello 
Seu Conselho Ultramarino o Provimento deste emprego Villa rica 
vinte e Sinco d e  Fevereyro de mil Setecentoz trinta e outo". 
Gomez Freyre de Andrada". 

Cumprase do G.o' 

Registesse noz Livroz desta Secretaria, e noz da vedoria Ryo a 
dez de Março de mil Setecentoz trinta e outo com huâ rubrica do 
Governador Jozê da Sylva Paez" 



Registo 

Registado no Livro daz Provizoenz e Patentez que Serve 
nesta Secretaria do Governo a folhaz vinte e huma verso a dez 
de Março de mil setecentoz trinta e outo". Jozê Ferreyra da 
Fonte". 

Cumprasse do Provedor 
Registesse e Sentece lhe praça Ryo onze de Maço de mil Sete- 
centoz trinta e outo" Mello" 

Registo 
Registado no Livro vinte e Sete a folhaz vinte e duaz verso, 

e formado seu asento na plana do Terço da Artelharia a folhas outo 
verso aonde toca Ryo onze de Março de mil Setecentoz trinta e outo". 
Faria". E não Se conthinha maiz Couza alguma na dita nomea- 
ção, e registoz della Cujaz firmaz e rubricaz reconheço e porto 
por fê Serem do Governador e Capitam General, o Exmo. Snor. 
Gomez Freyre de Andrada, do Brigadeyro e Governador Jozê da 
Sylva Paez, e do Doutor Provedor da  Fazenda Real Francisco 
Cordovil de Sequeyra e Mello, do Secretario Jozê Ferreyra da 
Fonte e do escrivão da  matricula Antonio de Faria e Mello por 
ter visto todoz escrever em minha prezença, e ter Letra e firmaz 
Suas em meu poder a que me reporto, e com o theor da mezma 
este instromento fiz trezlladar da propria que me aprezentou o 
dito Alexandre Jozê de Aravjo ao qual a torney a entregar que de 
Como a recebe0 asignou aqui Comigo que este vi corri Conferi 
Sobscrevi e asigney em publico e razo nesta dita Cidade aoz treze 
diaz do mez de Abril de mil Setecentos trinta e outo annoz" e 
eu Costodio da Costa Gouvea Tam que O Suscrevy e asigney. 
Em test." de verde (Lugar do sinal) Costodio da Costa Gouvea 

Alexe Joze de Araujo 

Segue o reconhecimento : 

(Arquivo Histórico Ultramarino - (Lisboa) 

(Documentos do Rio de Janeiro n." 10440). 

Senhor 

O Mestre de Campo da Cappitania do Ryo de Janeiro Ma- 
thias Coelho de Souza em carta de trinta, e hum de Agosto do anno 



proximo passado d; conta a V. Mag.de por este Conselho, q. o 
Brigadeiro Joze da Silva Paes q. por ordem de V. Mag.de Se achava 
fortificando a Ilha de Sancta Catherina, lhe reprezentara pello 
Capitulo da Copea incluza da sua carta a necessidade q. tinha de 
hum Cirurgião q. aplicasse os remedios as pessoas que naquelle 
Prezidio Se achavão empregadas no serviço de V. Mag.de, e como 
o arbitrar ordenado ao que houvesse de Servir esta arte não to- 
cava a sua Jurisdição, dera Conta ao General Gomez Freire de 
Andrade q lhe ditriminou pella Carta cuja Copea remetia mandasse 
continuar ao que houvesse de ir, igual Soldo ao q. vence o Cirur- 
gião de hum Batalhão, o q assim executara, de que dava conta 
a V. Mag.de q mandaria o q fosse servido. 

E dandosse vista ao Procurador da Fazenda respondeu q. 
se fizesse justiça 

Ao Concelho parece q. V. Mag.de haja por bem aprovar esta 
despeza. Lixboa Occidental vinte e douz de Fevereiro de mil set- 
tecentos, e quarenta. 

Joseph de Cern.O Abru - A1ex.e Mete110 de Souza Me- 
nezes 

Joseph Ignaçio de Arouche - Thome Gomes Mora 

Mar0 de M.ca de Pina - M." Caetano 
e de Pr.Ca - Lopes de Lavre 

Resolução régia 

Como parece Lisboa occ.&l 20 de Mayo de 1740. 

(Com uma rubrica) 

1-0 anexo : 

Copia do Capitulo de huã Carta que escreve0 o 
Brigadr.O Joze da S." Paes ao M." de Campo Ma- 
thias Coelho de Sz.& a cujo Cargo Se acha o G0v.0 
desta Cap."'" escrita da Ilha de S. Cather." em 30 
de Abril de 1739". 

Como hoje Se achão nesta Ilha mais de 900 pessoas, e não há 
medico nem Cirurgião, nem botica, nem na distancia de sesenta 
Legoas, pesso a V.S. queira mandar para aqui o Cirurgião mulati- 
nho, e htia botica para Se poder acodir a quaesquer incidentes 
precizos, e Sabe V.S. a menos n.O de gente Se dâ esta providencia, 
e eu a não trouxe quando Vim por entender, q aqui havia htia, e 



outra Couza, que não há; espero de ver a V.S. queira mandar o 
d.O Cirurgião porq Sey taõbem entende de medecina 

Pedro Fagundez Varella 

2.O anexo : 

Copia 

Tem razão o Brigadr." Joze da Silva Paes em pedir Se lhe 
remeta O Cirurgião que aponta Ser junto, q esteja naquele Pre- 
zidio, Sem pesoa de tal Caracter, que Cure as doentes q trouxer 
ocupados no serv.", e os mais q devem asestir a hiia operação 
tal. Ej V.S. lhe mande dar ao q houver de embarcarse p." aquella 
p.te o Soldo de Cirurgião de hum Batalhão, fazendo Com q Se 
registe esta minha Carta na P r o ~ . ~ ' ~  da Fazenda real p." Se 
Continuar Çom esta despeza emquanto S. Mg." não mandar o 
Coqtrario, dandolhe V.S. Conta na primr.& Occazião. Deos G." a 
V.S. Tejuco a 28 de Junho de 1739" Gomes Freire de Andrada, 
Síír Mathias Coelho de Souza 

Pedro Fagundez Varella 

(Arquivo Histórico Ultramarino - (Lisboa) 

(Documentos do Rio de Janeiro, n.Oa 10860 a 10862). 

Snor. 

Na Occaziaõ em que o Governador da Nova Collonia Antonio 
Pedro de Vasconsellos pedio ao Brigadeiro Joze da Sylva Paez, 
a cujo cargo estava o governo desta Praça, socorro de soldados e 
varias munições de guerra lhe pedio tambem com maior efficacia 
hum Medico pella grande necessidade, que delle havia nas doen- 
ças agudas, que experimentavão aquelles militares, e moradores, 
emquâto V. Magestade os não mandava prover de outro, que 
lhe havia pedido, e tivera avizo, de que achandosse já nomeado 
para embarcar em direytura para aquella Praça Se auzentára ao 
tempo da partida: e que ao que daqui lhe fosse remettido Se 
podia fazer o partido de quatrocentos mil reis por anno, que elle 
Segurava Seria approvado por V. Magestade, por Ser o mesmo 
que V. Magestade mandava dar ao que Se lhe remettia deste Rey- 
no. Em Consequencia do referido o dito Brigadeiro Governador 
obrigou ao Medico Jozé Ribeyro Pinhão a ir residir na Collonia 



ordenandome lhe assentasse na fazenda real quatrocentos mil reis 
de partido por anno; e despoes me ordenou tambem por hum 
despacho que lhe mandasse dar cem mil reis de ajuda de custo 
para embarcar, em que conveyo o Procurador da Coroa e Fazen- 
da, e eu não tive duvida pella constante necessidade do dito Me- 
dico achandosse aquella Praça Sitiada de inimigos, vexada de 
doenças, e augmentada de milicias: e por não Ser esta despeza 
das ordenadas me parece0 de ver dar conta della a V. Magestade 
que mandará o que for Servido A real pessoa de V. Magestade 
guarde nosso Senhor felicissimos annos como Seus vassallos ha- 
vemos mister. Rio de Janeiro tres de Julho de mil Settecentos e 
trinta e Seis. 

Fran.'O Cordovil de seq.=& e Mel10 

Despacho do Conselho Ultramarino : 

Junta a Conssulta Sobre medico da Collonia haja vista o P.dOr da 
Coroa L." Oc.&l 9 de Dez? de 1735. 

(Com três rubricas) 

(Arquivo Histórico Ultramarino - (Lisboa) 

(Documentos do Rio de Janeiro n.O 9072). 

Gomez Freire de Andrada do Concelho de S. Mg." Gover- 
nador, e Capitão General das Cap.nia"o R? de Jan.'O e Minas 
g.es 

Porquanto S. Mg. hê Servido mandarme formar nesta Praça 
hum Terço de Artelharia, para o qual Se achão com praça mais 
de trezentos Soldados, Se faz percizo q. no ditto Terço haja hum 
Cyrurgião como tem os de Infantaria, e porque na pessoa de Joze 
Vyeira da Sylva comcorrem os requezitos necessarios; nomeyo 
ao dito Joze Vyeira da Sylva para Cyrurgião do novo Terço de 
Artr." O Vedor Geral lhe mandara fazer Seo acento na forma dos 
Cyrurgioenz dos dous Terços de Infantr.& Rio de Janeiro tres de 
Novembro de mil Setecentos trinta e Seiz 

Gomes Fr.e de Andrada 

N ~ m b r a m . ~ ~  porque V. ex.& ha por bem nomear a Joze Vieyra 
da Sylva por Cyrurgião do novo Terço de Artr." como aSima Se 
declara. 

P.& V. ex." ver 



Registeçe e senteselhe praça Rio 3 de Novembro de 1736 

Regeda no L.o das Pat."" e n~mbram.~'" q Serve nesta Secretaria do 
Gn.' a f l .  169 R.' 5 de N ~ v r . ~  de 1736. 

Joze Ferr." da Fonte 

Reg.*' no L.O 26 dos registos desta Provcia a fl. 100 e formado 
Seu aSento na lista de matriculla da Planna do 3 . O  a fl. 5 v R . O  

3 de N.brO de 1737. 

(Arquivo Histórico Ultramarino - Lisboa) 

(,Documentos do Rio de Janeiro, n.O 10169). 

Snór 

Os soldados da Colonia do Sacramento fizerão petição a 
V. Mag." por este Cone.", em q dizem, que V. Magde he Servido 
por Sua real grandeza dar aos do Rio de Janr.O e aos do Rn.O 
em todas as  Provincias, e nesta Corte de Lisboa, e em todas as  
Africas, Hospitaes, p." Se Curarem, q.dO estão doentes, em forma, 
que tanto, q entrão p." o Hospital, Se lhe dá baixa no Soldo, que 
este corre para o d.' Hospital, enquanto dura a doença, e tanto 
que estão Saõs, que Saem do Hospital, se lhe dá alta no d.O 
Soldo, e quando este naõ basta para curar a doença, emquanto 
dura a enfermidade, he V. Mag." Servido Se fação os mais gastos 
do ordenado, que V. Mag." tem concedido aos ditos Hospitaes, 
o que se não milita na tal praça, porque se Curão á sua custa, e 
tanto, q chegaõ o s  seus Soldos, os botaõ fóra de huà caza em 
que Se curaõ, hiis morrem á necessidade, outros fogem, por lhe 
não ficar com q Se sustentem ao depoiz; e que assim por esmolla 
deve V. Mag.de mandar fazer hfis Hospital, em q Curem os Sol- --. 
dados, com ordenado p." os gastos na forma dos maiz. 
P. a V. Mag." lhes faça merce mandar ordem ao Governador para 
fazer Hospital, em q Se curem, como neste Rn.', e nas maiz Ame- 
ricas, e ainda com mayor razão naquella, por estarem pelejando 
com os Indios infieis inimigos da Fé. E ordenandose ao Mestre 
de Campo G."' da d." Praça da Nova Colonia do Sacram.0 informasse 
cõ Seu parecer, respondeo: Que suposto he hum pouco encare- 
cido o requerimo dos m ~ . ~ ~ ,  poiz não pode constar morresse na- 
quela Praça pessoa algua ao dezemparo (porq era faltar à cha- 



rid.") quanto maiz, so1d.0, de quem as primeiras pessoas saõ Pro- 
curadores, e tão pouco são despedidos, assim, q os proprios Sol- 
d."" estão na doença consumidos; nem he certo o pretexto da 
fuga, poiz somente he mero vicio Comtudo, q ha muita necessi- 
dade de fazerse Hospital, aonde Seja Curada a guarnição, por- 
que Constando esta de maiz de mais (sic) de quatrocentas, e 
cincoenta praças de Inf.a, Cavalaria, e artilheria, mal Se podem 
accomodar os enfermos em huâ pequena Cazinha delineada pelo 
Seu antecessor, i medida dos poucos meyos daquelle tempo, onde 
apenas Se fazem treze camas; e estando estas occupadas, neces- 
sariamente, hão de ficar nos quarteis os rnaiz doentes, que houver, 
exnerimentando descuido na assistencia, e na hora de se lhe apli- 
carem os remedios, por cauza da Separação: motivos estes tão 
justos. aue não Sô em observancia da real ordê de V. Mag:, 
devia dizer, he iusto se faça novo Hospital; mas reverentemente 
suplicar a V. Map." mande com brevid." dar a providencia, que 
he nreciza em materia tão importante; e q dos dizimos se lhe 
anlinrlem auatrocentos mil rs para a despeza annual, a cuia con- 
yipnarão lhe accresce o v e n ~ i m . ~  do soldo do enfermo, emquanto 
Se Ciira. como Se pratica nos mais Hospitaes, q V. Mg." tem 
em todas as  Suas Pracas; Sendo tambem de Sentir Se encarre- 
pile a administração deste, ao G."', por Ser pessoa, de quem Se 
não node Supor deixe de assistir com zelo, e exercitar volunta- 
riamente obra de tanta oied.", e q á vista do que mandará V. 
Mag.", o q for mais do Seu real Serv.O 

E dando vista ao Procurador da faz." respondeo: 

Que quanto ao edificio do Hospital, Se fizesse justiça; e 
para a Sua subsistencia annual, lhe parecia bastará menor im- 
portancia, que a arbitrada pelo Govor, ajudandose dos Soldos dos 
Soldados doentes, e crescendo as  rendas, e dizimos daquella Pra- 
ça Se poderá depoiz aumentar á proporção, quando assim Se faca 
precizo. 

Ao Concelho parece, q V. MgSe Seja Servido ordenar Se faça 
hum Hospital á proporção da  guarnição, que guarnece aquella 
Praça, consignandolhe V. Mag." trezentos mil rs dos dizimos da 
mesma Praça com a arrecadação, e ordem com q Se costuma des- 
tribuir nos maiz Hospitaes deste Reyno, ficando por hora a ad- 
ministração do d.O Hospital no Governador daquella Praça. 

Ao Concelhr.0 o Dr. João de Souza lhe parece o mesmo, que 
ao Concelho, e que a consignação para a despesa do Hospital 



256 REVISTA DO INSTITUTO HIST~RICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 
-- 

Seja Somente de duzentos mil rs. Lix." 0ccid.l dezenove de Fevr.0 
de mil, Settecentos, trinta e dous. 

João de Souza 

Joseph de Carn.O Abreu 

 ale^.^ Metello de Souza e Menezes. 

Resolução régia: . 
Como parece ao C0ns.O Lx.& occid.al 3 de Março de 1732. 

(Com uma rubrica) 

(Arquivo Histórico Ultramarino - Lisboa) 

(Documentos do Rio de Janeiro n.O 7144). 



JOÃO LOURENÇO RODRIGUES 

EDUCADOR INSIGNE, HISTORIADOR CONSUMADO 

A 20 de janeiro de 1954, perdeu o Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de S. Paulo um de seus mais cultos e prestigiosos elemen- 
tos, o professor João Lourenço Rodrigues, falecido em Campinas 
na tarde daquele dia. 

Aposentado há longo espaço de tempo, tinha ali o copchêgo 
de seu lar, junto da esposa idolatrada, D. Teresa Couto Rodrigues, 
sua inseparável companheira de 62 anos e 7 meses de vida em 
comum, vida simples e desambiciosa, mas plena de harmonia e 
felicidade. 

Católico praticante, irmão carmelitano, frequentava assidua- 
mente, alheio aos preconceitos do mundo, a mesa da comunhão. 
Mais ainda: Atestou em discursos, conferências e livros o seu 
amor aos assuntos ligados a igreja, a sinceridade e o fervor de sua 
fé. 

Dedicado exemplarmente a família e a profissão, foi um vu!to 
de marcante personalidade em todos os estádios de sua longa e 
profícua existência. 

Para celebrar-lhe os méritos, nesta sessão especialmente con- 
sagrada a sua memória, nada mais será preciso do que rememorar 
simplesmente a sua vida, toda ela pontilhada dos mais alevantados 
exemplos de força de vontade, dedicação ao estudo, amor ao tra- 
balho e inteireza de caráter. 

Esse o tema que procurarei desenvolver, focalizando ao mes- 
mo tempo o educador insigne que tão empenhadamente se devotou 
i causa da instrução no Estado de S. Paulo e o historiador con- 
sumado, cujas obras, pela segurança e pelo critério com que foram 
escritas, aí ficam, para todo o sempre, como fontes de consulta a 
quantos se disponham a tratar dos assuntos por êle versados. 

No pequenino e humilde bairro do Congonhal, no município 



de Tatuí, nasceu a 8 de janeiro de 1869, o primogênito de Manuel 
Vieira Rodrigues e sua mulher D. Bárbara Maria do Espirito San- 
to. Quatro dias depois foi a criança batizada na Igreja Matriz 
de Tatuí, com o nome de João. Foram padrinhos os avós maternos 
José dos Santos e D. Maria do Espirito Santo, e celebrante o vi- 
gário Demétrio Leopoldo  achado. O sobrenome de "Lourenço" 
provém-lhe, segundo era hábito entre a s  famílias católicas de ou- 
trora, do nome, registrado pela folhinha, do santo do dia - S. 
Lourenço. Não será preciso acrescentar que "Rodrigues" é o 
cognome do pai. 

Ainda não tinha o menino 8 meses de idade, quando seu avô 
e padrinho Jose dos Santos adquire a chácara de Vileta, em Ipa- 
nema, e para lá se muda. Manuel Vieira Rodrigues acompanha 
o sogro, e ali permanece até fins de 1871. Depois, transfere-se 
para Sorocaba, onde também pouco se demora, e em 1873 vai 
para a vila de Campo Largo, atualmente Araçoiaba da Serra, onde 
já se achava José dos Santos, desde o ano anterior. 

Aí Manuel Vieira Rodrigues se estabeIece com um pequeno 
armazém de secos e molhados, o qual pouco a pouco se foi trans- 
formando num bazar onde se encontrava de tudo, desde toucinho 
até a mais fina cambraia. 

Tinha João Lourenço, ou melhor, o Joãozinho, como era cha- 
mado, pouco mais de 6 anos, quando scu pai o levou um dia à 
escola do professor Pires, Antônio Pires de Arruda, e ali o ma- 
triculou. 

Não fosse o receio de alongar demasiadamente o meu traba- 
lho, e eu gostaria de ler-vos aquela deliciosa página de UM RE- 
TROSPECTO, em que o saudoso educador nos conta a impressão 
de seu primeiro dia de aula. Não resisto, porém, à tentação de 
a resumir. 

Ele fora para a escola aparentemente calmo, mas na realidade, 
estava apreensivo. Era a palmatória que o preocupava, pelos hor- 
rores que ouvia contar a seu respeito. Foi, por isso, um tanto 
assustado que entrou na sala de aula. 

Preenchidas a s  formalidades da matrícula, o pai retirou-se, e 
o professor, voltando-se para o novo aluno, fê-lo sentar num dos 
bancos e foi para a sua mesa, onde se pôs a escrever. 

Ficando em relativa liberdade, o menino relanceou os olhos 
pela sala. Observou a s  mesas de estudo, compridas, os bancos de 
encosto, os alunos, entre os quais havia grandes e pequenos, a 
mesa do fundo, com tinteiros em grande quantidade, pilhas de li- 
vros, cadernos, lousas, um cilindro de madeira, de que os rapazes 



lançavam mão para "ir lá fora", uma campainha, e ao lado des- 
t a .  . . a famosa palmatória! 

Enquanto o recém-chegado assim fazia o seu exame, a meni- 
nada olhava-o com curiosidade, a cochichar e a sorrir. A uma 
ordem do mestre, porém, puseram-se todos a estudar em voz alta, 
alguns a soletrar, outros a ler, em confuso e dissonante vozerio. 

Nisto, o professor chama o novo aluno, dá-lhe o ABC que 
estivera preparando caprichosamente e ensina-lhe com paciência, 
uma, duas, três vêzes, os nomes das letras, o que: de resto, o 
pequeno já sabia por haver aprendido'em sua casa. Em seguida 
vai o calouro para seu banco e lá se integra no coro geral, a ler 
também em voz alta - A, B. C . .  . 

Decorridos, todavia, os primeiros momentos, em que tudo lhe 
era novidade, principia êle a sentir-se impaciente e boceja. O ca- 
lor amolentava as energias. Fora, no jardim pegado, cantavam as 
cigarras. E na mata próxima, gemia uma rolinha. Fatigado, êle 
procura conter-se, mas não o consegue. Levanta-se, vai até a porta 
da rua e ali fica parado, a olhar para fora. 0. mestre aproxima-se 
dêle, toca-lhe delicadamente no ombro e manda-o para o seu lugar 

Obediente, volta para o banco e retoma o abecedário já amar- 
rotado. Tenta estudsir, mas não pode. Invade-lhe um torpor ir- 
reprimível. Como tudo aquilo começa a parecer-lhe enfadonho! 
De repente, não se domina. Ergue-se num movimento impulsivo 
e se arroja pela porta a fora a correr desabaladamente. Passado 
o momento de surprêsa, saem-lhe no encalço vários colegas, e o 
fugitivo é agarrado. De volta, doiam-lhe já as mãos pelos bolos 
que iria apanhar. Que vergonha! Levar palmatoada no primeiro 
dia de aula! Mas o mestre foi indulgente e se limitou apenas a 
uma severa repreensão. 

Encarado friamente, em sua generalidade, o episódio oferece 
profundo contraste com a vida modelar do eminente educador. 
Mas, se bem o observarmos em seus pormenores, veremos, ao con- 
trário, que já era a sua natureza de mestre-escola que se rebelava 
contra a improficiência daquele método de ensino, contra o ron- 
ceirismo entediante em que se desenrolava aquela aula e que, longe 
de despertar o interêsse, despertava a repulsa. Criança, não po- 
dendo reagir de outra maneira, foi pela evasão que se manifestou. 

Três anos esteve o pequeno João Lourenço na classe do pro- 
fessor Antônio Pires de Arruda. Depois, com um intervalo de dois 
anos, em que ficou vaga a cadeira de Campo Largo, foram seus 
mestres Hermógenes Conrado Coutinho, Romão de tal e Antônio 
Coelho da Silva Baviera. 



Antes de concluir, porém, o curso primário, já empreende, em- 
bora sem método nem ordem, nova série de estudos. Começa por 
francês, em cujo aprendizado se inicia em 1882, em aulas particu- 
lares com o prof. Baviera. E tal foi o seu adiantamento que já 
no ano seguinte, continuando a estudar com Domingos Lopes, che- 
gou a traduzir um capítulo inteiro, com mais de 30 páginas, do 
livro LES ETÓILES DU MONDE, de Alexandre Dumas, pai. Era, 
segundo informa o próprio João Lourenço num de seus livros, uma 
biografia resumida de Joana d'Arc. Já se entremostrava, no rapa- 
zinho de 14 anos, a envergadura do homem que se estava for- 
mando e que tão altas posições iria ocupar no magistério paulista. 

Foi também o prof. Baviera quem lhe despertou o gosto da 
leitura. E o primeiro livro que lhe deu a ler foi um romance em 
4 volumes - A MORTE MORAL, que lhe valeu não só copiosas 
lágrimas de comoção, mas também ásperas reprimendas de seu 
pai pelas prolongadas horas despendidas. 

Depois, teve em mãos diversas obras, dentre as  quais pode- 
mos citar: ALMANAQUE LITERÁRIO DE S. PAULO, por José 
Maria Lisboa, DIVERSÕES, por João Gabriel de Morais Navarro, 
ESTRÊLAS ERRANTES, por Francisco Quirino dos Santos e uma 
GRAMÁTICA INGLÊSA. Tudo servia ao seu apetite devorador. 

Mas suas leituras não se limitavam, como é usual, a uma cor- 
rida de olhos a fim de conhecer apenas o assunto. Por sugestão 
do prof. Baviera, transcrevia num caderno, para isso especial- 
mente destinado, todas as  passagens que mais o agradavam, em 
prosa ou verso. E para estética, empregava ora tinta de uma 
cor, ora de outra, o que demonstrava, desde cedo, o seu espírito de 
organização. 

Cumpre destacar duas obras, dentre a s  que constituiram suas 
leituras de adolescente, logo após os romances. Em primeiro lugar, 
cronològicarnente, O CARÁTER, de Samuel Smiles, não só pela 
pureza dos ensinamentos como pela oportunidade com que O livro 
lhe caiu nas mãos. Foi num momento crítico de sua juventude, 
quando lhe seria mais atraente desviar-se para o mal do que se 
encaminhar para o bem. E êle preferiu o bem, alentado pela dou- 
trinação de Smiles. 

Depois, como um coroamento, leu a IMITAÇÃO DE CRISTO, 
êsse tesouro inexaurível de unção e de fé, de humildade e conforto 
espiritual, que mais ainda foi robustecer-lhe a inteireza dos prin- 
cípios por que norteara seus atos. 

Não lhe faltariam, efetivamente, ocasiões e incentivos para 
transviar-se, cheios de precipícios como desventuradamente são os 
caminhos da mocidade. E êle não era uma exceção. Vivia a vida 



dos rapazes de seu tempo. Na meninice, aprazia-se, nos dias de 
calor, em nadar no ribeirão que corria no fundo do quintal de sua 
casa. Na adolescência, fazia tocatas, frequentava bailes, namoris- 
cava e, sempre disposto, não enjeitava diversões. De maneiras 
distintas e bem apessoado, era recebido em tôdas as famílias com 
simpatia e cordialidade. 

Quando, ainda pequenino, frequentava as aulas de catecismo, 
tão piedoso se mostrava, que o padre Mateus Bonato, vigário de 
Campo Largo, chegou a sugerir a Manuel Vieira Rodrigues que o 
mandasse para o Colégio de Itu a fim de seguir a carreira sacer- 
dotal. Não se efetivou, entretanto, a idéia, por falta de recursos. 

Não podendo fazê-lo padre, achou seu pai que o devia pre- 
parar para a vida comercial, e pô-lo a estudar escrituração mer- 
cantil. 

Logo depois, em abril de 1884, oferecem-lhe uma colocação 
no comércio, em Sorocaba. Inicia-se, então, na vida prática. Mou- 
reja de 7 horas da manhã As 9 da noite, e aos domingos só é livre 
depois das 4 horas da tarde. Trabalha no balcão e faz a escrita 
da casa, sem embargo de contar apenas 15 anos de idade. 

O serviço era excessivo para sua constituição e não lhe dei- 
xava tempo nenhum para o estudo. Demais, apertavam-lhe as 
saudades da família, pelo que deixa o emprêgo, exatamente a 31 
de dezembro de 1884. 

De volta a Campo Largo, reinicia, desde logo, os estudos, 
agora sob a direção do prof. Anastácio Lopes Torres, que ali es- 
tava residindo. 

Mas não havia decorrido um mês, o professor muda-se para 
Sorocaba, o que obriga o estudante, interessado em não lhe perder 
as aulas, a voltar para o balcão naquela cidade. Trabalha de dia 
e estuda h noite. 

Fôra inútil, porém, o seu sacrifício porque o prof. Anastácio 
era inconstante e logo deixa Sorocaba, como havia deixado Campo 
Largo, pouco antes. 

Passa, então, João Lourenço a estudar com o prof. Antônio de 
Abreu Medeiros. Mas pouco duraram as aulas, porque o aluno 
ficou doente e foi obrigado a abandonar tudo, regressando a casa 
de seus pais. 

Detenho-me nestes pequenos fatos, aparentemente de pouca 
importância, para mostrar a luta que o nosso homenageado teve de 
travar, no empenho de desenvolver a sua cultura. Em matéria de 
instrução, não havia, por assim dizer, nada organizado naquele 
tempo. Só pelo esforço individual, só pela firmeza da vontade é 



que a pessoa conseguia superar a indiferença ambiente e subir, 
ultrapassando o estalão comum. 

Um fato do máximo relêvo assinala o ano de 1885, na vida 
do preclaro educador. Foi nesse ano que êle compôs o seu pri- 
meiro trabalho, saído em 1886, no ALMANAQUE DA PROVíN- 
CIA DE SÃO PAULO, editado por Jorge Seckler. E ao contrário 
do que se poderia supor, tratando-se de um moço de 16 anos, não 
foi literatura que êle escreveu. Apraz-me notar, falando num Ins- 
tituto Histórico, entre 'eminentes cultores do passado, que as  pri- 
mícias de sua pena foram de natureza histórica. Consistiram, co- 
mo o tipo geral das publicações do Almanaque, de pequena mo- 
nografia da vila de Campo Largo, com alguns dados históricos, 

' situação geográfica, informes sobre sua lavoura, indústria, comér- 
cio, população e uma lista nominal dos principais habitantes, com 
os respectivos cargos ou atividades que exerciam, entre as  quais r 

algumas que já quase ou totalmente não existem, como alugado- 
res de pasto, tanoeiros, lombilheiros, trariçadores de couro. Êsse 
mesmo relato foi publicado novamente no ano seguinte, porém, 
mais desenvolvido. 

Desde sua chegada a Campo Largo, de volta de Sorocaba, 
João Lourenço passa a labutar no armazém de seu pai, onde era 
o factotum. Mas, apesar do serviço, que lhe consumia quase todo 
o tempo, não se descuidava dos estudos. Autodidata, vivia cons- 
tantemente a ler, dedicando-se, de modo especial, i aritmética. 
Sabia do princípio ao fim o compêndio de Antônio Trajano, a 
ARITMÉTICA PROGRESSIVA, tão conhecida de todos nós e 
que, apesar de livro antigo, continua a ser editado, achando-se 
já em sua 83.a edição. 

Em português, matéria que havia estudado com o prof. Ba- 
viera pela gramática de Cirilo Dilermando da Silveira e Postilas 
de Sotero dos Reis, já tinha boa base. Todavia, toma ainda algu- 
mas lições, mais tarde, com o prof. Francisco de Paula Xavier de 
Toledo, diretor do Colégio de S. João do Lageado. 

De fins de 1887 a começos de 1888, exerce durante 4 meses, 
aproximadamente, o cargo de secretário do Conselho Municipal 
de Instrução Pública, de que era presidente o referido prof. To- 
ledo. 

Aí, ao  ter que lavrar a primeira ata, ficou tão nervoso, tão 
atrapalhado que, segundo suas próprias palavras, foi êsse o mo- 
mento mais amargo de sua vida de funcionário público. 

Foi por êsse tempo que, inesperadamente, seu pai resolveu 
fazê-lo cursar a Escola Normal de S. Paulo, a única então existen- 
te no Estado. Qual seria, entretanto, o motivo dessa resolução? 



E' simples a história. Houve um baile em Campo Largo. E como 
de costume, João Lourenço foi convidado, compareceu e dançou. 
Dançando, travou relações com distinta jovem de uma das mais . 
conceituadas famílias do lugar. Sem demora começaram os mur- 
múrios de que o romance tendia para breves núpcias. Manuel 
Vieira Rodrigues fica preocupado. Não convinha aquêle casa- 
mento, por ser o rapaz ainda uma criança, pois não contava sequer 
19 anos. Era necessário afastar o filho de Campo Largo. Daí a 
deliberação de mandá-lo para a Escola Normal em S. Paulo. De- 
pois de formado, faria êle o que entendesse. 

A Escola Normal achava-se instalada, por êsse tempo, na Rua 
da Boa Morte, hoje Rua do Carmo, e estava sob a direção do 
cônego Manuel Vicente da Silva. 

Tendo João Lourenço chegado já fora da época dos exames 
de suficiência, requereu matrícula sob a condição de prestá-los no 
fim do ano. 

Sólida base trouxera êle de seus estudos de preparatórios. 
Todavia, receoso ante as noticias que ouvia, acêrca do rigor dos 
examinadores, resolve entrar para o Externato Santo Antônio, a 
fim de reforçar os seus conhecimentos. Mas sendo a sua mesada 
pequena e, portanto, insuficiente para essa nova despesa, fala com 
o diretor dr. Matoso Ferraz e consegue uma redução. Apenas 
começa, porém, a frequentar as aulas, e distinguido, pelo dr. Ma- 
toso, com uma honrosa incumbência: Lecionar rudimentos de fran- 
cês a uma de suas filhas. Foi, portanto, como professor de fran- 
cês que o eminente educador principiou sua gloriosa carreira. Des- 
de então, ficou desobrigado de qualquer pagamento ao externato. 

O curso da Escola Normal, sua velha aspiração que, enfim, se 
concretizava, foi-lhe uma prazenteira jornada. Apenas em desenho 
é que encontrou algum embaraço, por falta de vocação, mas su- 
priu a deficiência não só com esforço e trabalho, mas também com 
o auxilio de alguns amigos como Francisco Bresser e Honorato 
Faustino de Oliveira. Em compensação, nas outras disciplinas, 
êle é que coadjuvava os colegas, como lembrou o prof. Arnaldo 
Barreto, ao recordar, em artigo estampado numa poliantéia da Es- 
cola Modêlo Prudente de Morais, velhos tempos de uma república 
de normalistas, na Rua das Flores: "Já nas vacas magras, de 
uma e meia as duas horas da tarde, é que almoçávamos, enquanto 
o João Lourenço se embebia, sentado à nossa mesa única, nos 
problemas que lhe arrumávamos desapiedadamente. . . 



"E o diabo resolvia com espantosa facilidade o que nós suá- 
vamos para compreender. 

"Nele encontrávamos mais do que um colega dedicado; en- 
contrávamos o amigo sincero e solícito, cuja bondade muita vez 
nos tirou de sérias dificuldades". 

E não só ajudava os amigos. Dava, também, aulas particu- 
lares, geralmente de graça, embora muitas vêzes não tivesse di- 
nheiro nem para o café da manhã. 

Sob êsk aspecto, isto é, com referência a parte financeira de 
sua vida estudantil, é de notar que, perrencenao a uma tamiiia 
pobre, só com rigorosa parcimônia é que conseguia manter-se na 
Capital. Para principiar, aceita o oterecimento ae quarto e cama, 
feito por um negociante português, amigo de seu pai, e se instala 
em sua casa coriiercial, juntarriente com os empregaaos. Depois, 
como lhe aaviessem trequentes contrariedaaes aessa convivencia, 
é a dona de uma pensão que desinteressadamente o acolhe. Mais 
tarde, por insistência do português, que só então veio a saber dos 
incidentes ocorridos, volta para os comodos da loja, onde perma- 
nece até o fim do segundo ano escolar, quando, por mudança na 
direção do estabelecimento, em vez das regalias de que destrutava 
passou a sofrer desconsiderações, o que o obriga a atastar-se ou- 
tra vez. 

Meus senhores 
Suspendamos, por um momento, o curso de nossa oração e 

atentemos no esplendor do panorama que se levanta aos nossos 
olhos. Ponderemos a riqueza dos ensinamentos que tudo isto nos 
sugere. 

Em primeiro lugar, destaca-se a figura do negociante Evaristo 
Marques, português inteligente e de fino trato, cujo concurso foi 
decisivo na educação do jovem. Ao trazer o filholpara São Paulo, 
Manuel Vieira Rodrigues tinha a idéia de alojá-lo, mediante pe- 
quena mensalidade, numa casa para cujo chefe trouxera uma car- 
ta de recomendação. Entretanto, esboroa-se completamente o seu 
plano. A família indicada não tinha pensionistas, nem dispunha 
de cômodo para receber o estudante. Aquilo foi um choque desa- 
nimador tanto para o pai como para o filho, e, não fosse a inter- 
venção de Evaristo Marques, talvez houvessem abandonado o pro- 
jeto que os trouxera a São Paulo. Foi o comerciante que, infor- 
mando-se do que se passava e bem compreendendo a angústia 
daquele pai que, por insuficiência de meios, se via em dificuldade 
para dar a seu filho a educação que tanto ambicionava, resolveu 
cavalheirosamente a situação, prontificando-se a receber o rapaz 



como seu nóspede, gratuitamente, por todo o tempo dos seus es- 
tudos. 

De outro lado, desenha-se o vulto amorável de D. Amélia Pa- 
ca, a dona da pensão. Vivia do seu trabalho, vivia das mensali- 
dades de seus pensionistas. Entretanto, pôs o coração acima do 
interêsse. Penalizada ante a narrativa dos vexames por que es- 
tava passando o estudante no meio dos comerciários, propôs-se 
espontaneamente a admiti-lo em sua casa, embora sabendo quão 
pequena era sua mesada. 
- "Pagar-me-á mais tarde, se puder", disse ela com admi- 

rável grandeza d'alma. O dinheiro não entrava nas suas cogita- 
ções. O essencial, para sua ternura amantíssima, era fazer o 
bem. 

Por fim, vemos um moço, crescido em meio ingrato aos seus 
ideais, sem outro estímulo senão a sua vontade inquebrantável de 
triunfar na luta pelo saber, disposto, nesse empenho, a todos os 
sacrifícios. E' obrigado a coabitar com rapazes que o molestam; 
por vêzes, tem que ceder o seu quarto a fregueses do jnterior, e 
mais ainda, por Cluas noites, e noites de febre, dorme no assoalho 
forrado apenas com um lençol. 

Eis aí, meus senhores, em rápido escôrço, a tela portentosa 
que eu me propus trazer ii vossa contemplação. Olhai-a bem. 
São três modestas personagens que se completam na unidade de 
seus esforços, que se fundem, desinteressadamente, no anseio de 
um ideal, e por isso, dignas dos mais altos louvores. 

Mas retomemos o fio de nosso discurso. No exame de su- 
ficiência, prestado no fim de 1888, João Lourenço foi aprovado 
plenamente. Nas matérias do 1." ano, tira plenamente em desenho 
e distinção em português, francês, aritmética e doutrina cristã. No 
2.0 ano, alcança plenamente em desenho e distinção em português, 
francês, geometria e física. E no 3 . O  ano, obtém plenamente em 
prática do magistério e distinção em biologia, química, organização 
de escolas, historia pátria, economia política e educação cívica. 

Concluído o curso da Escola Normal em dezembro de 1890, 
João Lourenço não ingressa desde logo no magistério. Havendo 
contratado casamento pouco antes, e devendo sua noiva, a pro- 
fessoranda Teresa Carolina Couto, formar-se em fins de 1891, 

/ não desejava êle sair de S. Paulo antes dessa época. 
Entretanto, não fica inativo. Sendo-lhe oferecido o cargo de 

fiel de tesoureiro, na Secretaria da Fazenda, toma posse a 12 de 



março de 1891 e ali permanece até 30 de setembro, quando deixa 
o serviço por haver-se exonerado o seu chefe de seção. Recusa o 
lugar de tesoureiro, para o qual fora convidado, por não possuir 
a importância de 60 contos de réis (Cr$ 60.000,OO) para a fiança. 

Casa-se a 20 de junho de 1891, quando ainda se achava, por- 
tanto, na Secretaria da Fazenda. Espera a formatura da esposa, 
no fim dêsse ano, e logo a seguir, trata de escolher cadeira. Vai 
para uma escola isolada, primária, na cidade de Amparo. 

Nomeado a 27 de janeiro de 1892, leva a mente cheia de 
projetos, como que a ouvir ainda as lições de Caetano de Campos 
e Ciridião Buarque. E para pôr em prática essas idéias, desen- 
volve intensa atividade. Não só cultiva o espírito como os senti- 
mentos afetivos dos educandos que lhe são confiados. Era sem- 
pre acompanhado de um grupo dêles, seus vizinhos, que se dirigia 
de manhã para a escola. A tarde, ao passear pelos arrabaldes, 
com a esposa, vinham as crianças cumprimentá-los com respeito e 
simpatia. E não raro, chamavam as mães para mostrar-lhes seus 
mestres. 

A 4 de outubro de 1894, em grande parte, se não em sua má- 
xima parte, por influência de artigos do prof. João Lourenço Ro- 
drigues, e mais ainda, por sua atuação pessoal junto a Cesário 
Mota, foi inaugurada em Amparo, sob a denominação de Grupo 
Escolar Luís Leite, a primeira escola-modêlo que se organizou no 
interior do Estado, segundo os padrões de suas congêneres de 
São Paulo. Congregava êsse estabelecimento as 8 escolas isola- 
das então existentes na cidade, entre as  quais a do prof. João 
Lourenço. 

No empenho de tornar o ensino interessante, não faltavam 
iniciativas ao esforçado mestre-escola. Promovia piqueniques com 
os alunos, fotografava-os em grupos, introduziu uma novidade pa- 
ra a época, nas aulas de história natural. Conseguiu de um mé- 
dica, em empréstimo, um esqueleto humano, com o qual passou 
a ilustrar as suas lições. Para uma festa do grupo escolar, escre- 
veu um hino que foi musicado pelo maestro Brachetfo, de Cam- 
pinas e, de colaboração com o prof. Pinto e Silva, um drama em 
2 atos. Certa ocasião, levou a classe toda ao Forum, para assistir 
a uma sessão de júri. E aconteceu, então, um imprevisto: como 
o reu não tinha advogado, a defesa foi feita pelo próprio João 
Lourenço Rodrigues, de improviso, a convite do presidente do 
tribunal. 



Além de tudo isso, lecionava em colégios, dava aulas particu- 
lares, fazia a escrita de algumas casas de comércio, colaborava 
nos jornais da terra e ainda achava tempo disponível para estudar 
matemática e astronomia. 

Pela lei n.O 169 de 7 de agosto de 1893, foi estabelecido que 
o curso da Escola Normal, a partir de 1894, passaria a ser de 4 
anos. E aos professôres já formados que se dispusessem a fazer 
o ano complementar, foi assegurado o direito aos vencimentos 
integrais durante o tempo dos estudos. João Lourenço resolve 
inscrever-se. 

Com êsse intento, deixa a cidade de Amparo a 26 de fevereiro 
de 1896 e vem para S. Paulo. 

Segundo artigo de Armando Bayeux, publicado a 1.O de ja- 
nyiro de 9936, no "Correio Paulistano", sob o título de "Um Pre- 
cursor", <'seu bota-fora na estação da Mogiana constituiu verda- 
deira consagração. Elementos de tôdas as classes sociais e as 
melhores famílias da terra foram levar suas despedidas e seus abra- 
ços ao jovem e predestinado educador, por entre lágrimas e solu- 
ços, tanto era êle benquisto de todo o povo. Nunca se assistira 
ali, continua o articulista, nem se tornou a assistir a tão comove- 
dora homenagem da cidade inteira, a um filho de outras plagas, 
que lá permanecera por quatro anos apenas". 

Eram 10 as matérias, distribuídas em 7 cadeiras, no ano com- 
plementar da Escola Normal de S. Paulo: Trigonometria e agri- 
mensura, história universal, anatomia e fisiologia, astronomia e 
mecânica, inglês, latim e história da língua portuguêsa. 

Efetuados os exames finais, João Lourenço tira distinção em 
tôdas as disciplinas. 

De posse do novo diploma, deixa o ensino primário e passa 
para o secundário. Foi nomeado a 8 de fevereiro de 1897 para 
o curso complementar anexo a Escola Modêlo Prudente de Mo- 
rais, também chamada Escola da Luz, em S. Paulo. 

Aí, como antes, em Amparo, continua a trabalhar ativamente, 
mantendo excelentes relações não só com os alunos, mas também 
com os colegas, pelo que foi escolhido, diversas vêzes, como in- 
térprete do corpo docente. 

Por conveniência de família, transfere-se, um ano depois, pa- 
ra a Escola Complementar de Piracicaba, de que era diretor o 



e 
seu concunhado Antônio Alves Aranha. Foi removido a 5 de fe- 
vereiro de 1898. 

Estudioso, já nesse tempo, dos problemas da instrução pú- 
blica, faz, dois meses após sua chegada, uma conferência no Tea- 
tro Santo Estêvão, sobre a evolução do h i n o  no Estado de S. 
Paulo. Não se tratava, porém, de simples dissertação, mas de 
crítica segura e destemerosa ao regulamento de 1 1  de janeiro de 
1898, que não se ajustava As finalidades da lei de 26 de agosto 
do ano anterior. 

De incansável operosidade no exercício de sua cadeira, che- 
gava a trabalhar até fora do horário normal. Assim, havendo ad- 
quirido em S. Paulo, de segunda mão, uma luneta astronômica, 
levou-a para Piracicaba, e lá iniciou, com seus alunos, aulas no- 
turnas de observação da abóbada celeste. Inútil será avescentar 
que era com a mais viva curiosidade que os rapazes frequentavam 
tais aulas. 

Certa ocasião, em fins de 1899, correra a notícia de que o 
estimado professor iria deixar Piracicaba, convidado que fora para 
alto cargo na agência de um banco. Foi uma consternação'geral. 
Logo, porém, a tristeza se transformou em júbilo, ao saber-se que 
êle havia declinado do convite. E o júbilo se externou em gran- 
diosa manifestação popular no dia 8 de janeiro de 1900, seu ani- 
versário natalício. 

No fim do ano, são os professorandos que o homenageiam, 
escolhendo-o como paraninfo. 

Distraindo-se dos labores escolares, escrevia nos jornais, fre- 
quentava a sociedade e aos sábados, apreciava jogar uma partida 
de bilhar no Clube Republicano. 

Foi nessa atmosfera de estima, trabalho e entusiasmo que o 
surpreendeu, em janeiro de 1901, um convite do Dr. Bento Bueno, 
Secretário do Interior, para dirigir em S. Paulo a Escola Modêlo 
Prudente de Morais e seu curso anexo, onde já lecionara quatro 
anos antes. Despretensioso, tentou esquivar-se, mas teve que 
ceder. Foi nomeado a 8 de fevereiro de 1901. 

Ao sair de Piracicaba, vai despedir-se de Prudente de Morais, 
por quem nutria grande admiração. E o insigne brasileiro, con- 
versando familiarmente, diz-lhe: "Sei que o senhor não solicitou 
o cargo e relutou até em aceitá-lo. E' natural, porque no pôsto 



de diretor vai encontrar mais dificuldades, esteja certo disso. Não 
se impressione. Aceite um conselho que é fruto de longa expe- 
riência: Trace uma linha reta e siga para a frente. Poderá haver 
quem grite, mas no final far-lhe-ão justiça como a fizeram a 
mim". 

Assumindo o novo pôsto, já de entrada viu o nove1 diretor que 
Prudente de Morais tinha razão. Em vez daquele meio de ami- 
zade e entendimento em que estava habituado a trabalhar, encon- 
trou frieza e reserva, mexericos e indisciplina. Mas a linha reta 
estava traçada, e êle a seguiria com firmeza. 

Lutou. Sofreu. Teve atritos, um dos quais se extravasou 
não só em passeatas tumultuosas dos estudantes, mas até pelas 
colunas da imprensa. Ainda assim, a chama do seu entusiasmo 
não se entibia. Chegando o fim do ano, realiza, no antigo Veló- 
dromo Paulista, suntuosa festa esportiva de que os jornais deram 
pormenorizadas notícias. Tal repercussão teve o torneio, que Pru- 
dente de Morais enviou, ao seu organizador, atenciosa carta de 
congratulações. 

Fazia dois anos que estava a frente da Escola da Luz e do 
curso complementar anexo, quando o govêrno resolveu transferir 
o mencionado curso para Guaratinguetá, como escola autônoma. 
E o incansável normalista foi nomeado a 23 de janeiro de 1903 
para o cargo de primeiro diretor da Escola Complementar então 
criada, cabendo-lhe, portanto, a missão de organizá-la. 

Suave e prazeirosa lhe foi a tarefa. Suave, pela boa vontade 
que encontrou por parte dos dirigentes políticos, pela simpatk com 
que o povo recebeu o novo estabelecimento, pelo júbilo com que 
a mocidade acorreu a matrícula. Prazeirosa, porque estava em 
ambiente de seu agrado, trabalhando em instituição nova, forma- 
da sob sua orientação, com professôres de sua escolha e, sobre- 
tudo, entidade alheia a vícios do passado. 

Havia um ano que estava em Guaratinguetá, quando os pro- 
fessorandos da turma remanescente do extinto curso complementar 
da Escola da Luz foram buscá-lo em seu novo pôsto para, como 
que patentizando o valor de sua atuação a frente da velha escola, 
demonstrar-lhe o seu reconhecimento, na forma de um convite para 
servir-lhes de paraninfo. Mais uma vez se evidenciava quão acer- 
tadas foram as ponderações de Prudente de Morais. Era a Jus- 
tiça que se manifestava. 



Entregue, de coração, ao seu trabalho, esperava o diretor 
da Escola Complementar de Guaratinguetá que levaria a emprêsa 
até o fim, quando surgiu, de súbito, um incidente que lhe tirou todo 
o entusiasmo. Fôra preterida uma candidata sua a uma vaga na 
escola. Nada mais seria preciso para fazê-lo tomar uma .resolução 
radical : Não continuaria no cargo. 

Providencialmente, ocorre, nessa ocasião, uma vaga de ins- 
petor escolar, e o dr. Mário Bulcão, Inspetor Geral do Ensino, 
convida o professor João Lourenço para êsse lugar. Daí a sua 
nomeação a 30 de janeiro de 1905. 

Não foi sem pesar que deixou Guaratinguetá, onde, se teve 
contrariedades, teve também grandes satisfações, e mais do que 
isso, a estima geral do povo que, ao saber de sua próxima par- 
tida, lhe foi levar, em carinhosa manifestação pública, o testemu- 
nho de seu aprêço e de seu reconhec'imento, simbolizado num 
bronze que lhe foi entregue por um dos oradores. 

E um ano depois, quando êle já se achava em S. Paulo, os 
alunos da primeira turma, ao tratarem das festas da formatura, 
nova homenagem lhe prestam, convidando-o para seu paraninfo. 

Como inspetor escolar, não se poupa a trabalhos, incômodos 
e canseiras. Visita as escolas do Estado todo, viajando ora a 
cavalo, ora de canoa, ora em pequeno vapor fluvial, e dormindo 
onde era possível. Chegou até a pernoitar num galpão que ser- 
via de depósito de arroz. Além disso, toma parte, como exami- 
nador, num concurso realizado em Piracicaba, inspeciona prédios 
escolares, faz sindicâncias e substitui duas vêzes o inspetor ge- 
ral. 

Poder-se-á dizer, nestas alturas, que, tantas vêzes vai o cân- 
taro à fonte que até uma vez lá fica. Depois de substituir, em 
duas ocasiões, provisòriamente, o dr. Mário Bulcão, por fim o subs- 
tituiu efetivamente. Fê-lo a convite do Dr. Gustavo de Godoi, 
Secretário do Interior. 

Chegou assim ao pináculo da carreira - Inspetor Geral do 
Ensino Público. E chegou, não por influência política, ou de 
família, ou de dinheiro, mas unicamente por seu esforço, por seu 
trabalho, por sua dedicação, por seu merecimento, por sua com- 
petência. 



Foi nomeado a 4 de fevereiro de 1907, quando se completa- 
vam, portanto, dois anos que entrara para a inspetoria. 

Assumindo o cargo, empenha-se, desde logo, em fazer, da 
Inspetoria Geral não simples repartição burocrática, mas um 
centro ativo para guia e coordenação do trabalho do professorado 
primário. 

Inicialmente, procura uniformizar o ensino, pois a seu ver, 
as nossas escolas, quer fossem agrupadas, quer isoladas, não for- 
mavam "um todo harmônico". Estavam desarticuladas pelo in- 
sulamento em que viviam. Propugna também por que fôsse am- 
pliada a ação da escola-modêlo que, no momento, só servia aos 
professorandos da Escola Normal e da Complementq anexa. In- 
siste na publicação de um Anuário do Ensino, em que os profes- 
sares pudessem encontrar, ao lado de estatísticas relativas ao mo- 
vimento escolar, farta colaboração sobre metodologia. 

Por outro lado, sendo deficiente o programa escolar então em 
vigor, promove a elaboração de novo programa de cunho mais di- 
dático. E para seu emprêgo, organiza um conjunto de instruções 
pormenorizadas, pelas. quais os diretores deviam guiar-se. 

Cuida igualmente das escolas que, por sua natureza, consti- 
tuíam um problema à parte, e, entre outias atenções que Ihes dis- 
pensa, cria, para servir-lhes de padrão, uni tipo especial de escola- 
modêlo. 

Outro ponto a merecer-lhe os cuidados foi o serviço de inspe- 
ção escolar, para o que não existiam normas estabelecidas, guian- 
do-se cada um pelo seu próprio arbítrio. Pard regula'rizar tão 
importante setor, estabelece uni corpo de preceitos pelos quais OS 

inspetores deviam orientar-se dali em diante, em suas visitas. 
No desejo de dar, cada vez mais, melhor desempenho as atri- 

buições de seu cargo, projeta uma viagem aos Estados Unidos, a fim 
de observar como eram ali realizados tais serviços. Aprovando a 
idéia, o Dr. Gustavo de Godói, Secretário do Interior, propõe-lhe 
uma comissão com essa finalidade, mas êle recusa o oferecimento. 
Aceita apenas uma passagem de ida e volta, com licença por 6 
meses, sujeita aos descontos habituais. 

Parte no dia 26 de maio de 1908, mas não segue diretamente 
para os Estados Unidos. Vai, em primeiro lugar, à Europa, a 
fim de visitar o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes. 

Nos Estados* Unidos, procura encontrar-se com "miss" Mar- 
cia Browne, a notável educadora americana que dquJ estivera 
por longo tempo e relevantes serviços prestara à causa do ensino 
em São Paulo. A seguir, visita várias escolas e bibliotecas, fazen- 



do proveitosas observações. O que mais o encantou, porém, foi 
o ensino profissional, de que se tornou entusiasta, fazendo-se pio- 
neiro de sua introdução oficial no Brasil. 

De volta a S. Paulo, desgosta-se, logo ao chegar, com a no- 
ticia de certos fatos ocorridos na Inspetoria durante sua ausência. 
e toma a deliberação de deixar o cargo. Inutilmente a família se 
opôs. Inutilmente se opuseram vários amigos e até o Secretário 
do Interior, que era então o Dr. Carlos Guimarães. 

Foi exonerado a 27 de novembro de 1908. .No dia seguinte, 
"O Estado de S. Paulo", dando a notícia, dizia: "E' deveras la- 
mentável que o Estado se veja privado dos serviços dêsse funcio- 
nário que, além de sua competência, exercia o cargo com rigorosa 
honestidade e verdadeira dedicação à causa do ensino". 

A 22 de dezembro, segundo também noticiou "O Estado de 
S. Paulo", apresenta êle o relatório de sua viagem, volumoso tra- 
balho de 200 páginas, que o seu sucessor, o Dr. Oscar Thompson 
entrega pessoalmente ao  Dr. Carlos Guimarães. 

I 
Deixando a Inspetoria Geral do Ensino, fica sem colocaçáo 

oficial durante mais de um ano. Nesse intervalo, rege, durante 
algum tempo, uma classe no Ginásio de S. Bento, desta Capital, 
ensina gratuitamente no Colégio Carlos Ferreira, em Campinas, e 
leciona também no Colégio Piracicabano, em Piracicaba. 

Nesta última cidade, não lhe faltaram visitas de velhos ami- 
gos. Entre êstes, foi abraçá-lo um antigo funcionário da Escola 
Complementar, bondoso e dedicado, mas simples e rude. Vendo 
em modesto emprêgo, num estabelecimento particular, quem, pouco 
antes, era a autoridade máxima do magistério público, o funcio- 
nário não se conteve e manifestou com toda a franqueza o seu pen- 
samento: - "Eu conheci o Senhor como soldado raso; depois pas- 
sou a oficial e por fim a general-comandante. E agora .  . . ago- 
ra o Senhor não é nada disso". Longe de molestar-se com a 
inconveniência, o ex-Inspetor Geral do Ensino, conformado e su- 
perior, imbuído dos ensinamentos de humildade pregados pela 
IMITAÇÁO DE CRISTO, achou graça na observação e registrou-a 
em suas notas. 

De fato, não ocupava, naquele momento, nenhum cargo ofi- 
cial. Entretanto, para maior realce de seu valor, não lhe falecia 
o carinho de seus admiradores. Paraninfa, mais uma vez, e era 
já a quarta, uma turma de graduandos. Foram as  alunas do curso 



profissional do Colégio Piracicabano que o convidaram, no fim 
do ano de 1909. 

* * *  

Fora do magistério desde novembro de 1908, quando deixou 
a Inspetoria Geral do Ensino, só voltou à atividade oficial a 14 de 
março de 1910, quando foi designado para uma cadeira da Escola 
Complementar de Campinas. E voltou, esquecendo mágoas, para 
se dedicar de alma e coração, como anteriormente, ao seu trabalho. 

Criada a Escola Normal de S. Carlos, para o que fora pre- 
ponderante a sua iniciativa, foi instado para ocupar-lhe a direção. 
Negou-se terminantemente. O que aceitaria de bom grado, contes- 
tou êle, seria uma cadeira, e preferivelmente a de matemática. Não 
ficou esquecida a sugestão. A 3 de fevereiro de 191 1, era êle 
nomeado para a cadeira de sua escolha. 

Empossado, inicia-se, apenas, no serviço, quando vai a Cam- 
pinas, no mês de abril, a fim de tomar parte, como membro da 

, Comissão Promotora, no primeiro Congresso Católico ali organi- 
zado por D. Nery, Bispo da diocese. E em plenário, unindo a re- 
ligião à sua especialidade, desenvolve, sob aplausos gerais, a tese 
que lhe fora distribuída - "Atualização dos métodos para o en- 
sino catequista". 

De volta a S. Carlos, outra incumbência recebe. E' encarre- 
gado, pelo diretor da Escola, de dirigir a festa comemorativa do 
dia 3 de maio. Arma, então, como já o fazia em Guaratinguetá e 
Campinas, um debate histórico entre as alunas, defendendo cada 
uma, oralmente, o seu ponto de vista. Foi uma novidade que imen- 
samente agradou a toda a assistência. 

Em setembro, vai a Curitiba como representante do Estado 
de S. Paulo no Congresso de Geografia ali reunido, tendo como 
companheiro de representação o Dr. João Pedro Cardoso. 

Ao voltar, acolhido festivamente em S. Carlos, pelo brilho 
com que se desempenhou de sua missão, recebe, ao mesmo tempo, 
a notícia de haver sido colocado o seu retrato no gabinete da Di- 
retoria Geral do Ensino, em S. Paulo, em homenagem aos seus 
serviços e às suas qualidades pessoais. 

Leciona em S. Carlos até meados de 1912, quando o prof. José 
Feliciano de Oliveira, aposentando-se, deixa a cadeira de matemá- 
tica da Escola Normal de S. Paulo. João Lourenço passa para 



essa vaga, a convite do Dr. Oscar Thompson, então diretor da 
Escola. 

Removido a 9 de julho de 1912, aí trabalha até 1920, sempre 
cercado da amizade dos colegas e da simpatia dos alunos. Faz 
parte da banca examinadora, em 1914, no concurso em que se de- 
frontaram, como candidatos, Américo de Moura, Otoniel Mota e 
Heráclito Vioti. Serve de fiscal do govêrno no concurso de História 
realizado em 19 15, na Escola Normal de Itapetininga. Constitui. 
juntamente com Américo de Moura e Rui de Paula Sousa, uma 
comissão encarregada de rever os velhos programas da Escola 
Normal. Faz discursos e conferências. 

Eterno estudante, com inaudito pendor para a matemática, 
prossegue em S. Paulo o estudo de cálculo diferencial, que havia 
iniciado em S. Carlos com o Dr. Henrique Florence. E mais tarde, 
lá por volta de 1914, matricula-se na Escola Politécnica de São 
Paulo. Mas as obrigações de seu cargo não lhe permitem assistir 
a todas as aulas, e êle se vê impossibilitado de continuar. Não 
desiste, porém, do curso de matemática professado pelo Dr. Shal- 
ders. No ano seguinte, acompanha o curso do Dr. Rodolfo San- 
tiago, de geometria analítica, cálculo diferencial e integral. Em 
1916, continua como ouvinte, frequentando as aulas de mecânica 
racional do Dr. Rogério Fajardo. 

E' admirável, meus senhores, que um homem de 45. anos, 
após haver atingido o mais alto grau de sua carreira, vendo-se 
obrigado a permanecer trabalhando em posição mais modesta, ain- 
da tenha ânimo, e disposição, e energia, e perseverança, e entusias- 
mo para acompanhar como simples aluno, entre os alunos, anotan- 
do dia a dia as lições, um curso de matemática superior. E por 
que o fazia? Tinha em mente, por acaso, entrar nalgum concur- 
so, ou escrever algum compêndio? Necessitava desses conheci- 
mentos para os trabalhos de sua cadeira? Não. Visava Unica- 
mente as aplicações da matemática a astronomia, que era o seu 
enlêvo. Estudava, portanto, pelo prazer de estudar, porque a sua 
vocação, desde menino, era estudar. 

Mas as exigências da vida física nem sempre se compadecem 
com os regalos da vida intelectual. Seus vencimentos haviam bai- 
xado com a redução do número de aulas, e êle se vê compelido a 



recorrer ao ensino particular, lecionando no Colégio Esmeralda. 
Dois anos depois, pelo mesmo motivo, aceita uma alteração fun- 
damental em suas atividades. Deixa a cátedra e passa para um 
cargo burocrático - Diretor do Almoxarifado da Secretaria do 
Interior, para o qual foi nomeado a 13 de março de 1920. 

A frente do Almoxarifado, patenteia-se, mais uma vez, o seu 
culto da ordem, da disciplina, do trabalho, da elevação moral. 
Comprovam-se, mais uma vez, a s m a s  qualidades de emérito orga- 
nizador. E' indubitável, porém, que estava um tanto deslocado 
nesse pôsto, que não condizia com suas aptidões de velho educa- 
dor. Sua capacidade podia ser mais bem aproveitada. E o foi, 
de fato, quatro meses depois. 

A 12 de iulho de 1920 era nomeado diretor da Escola Profis- 
sional Feminina, em S. Paulo. Nada mais justo, havendo sido 
êle, como foi, o precursor dessa modalidade oficial da instrução no 
Brasil. 

As primeiras escolas de artes e ofícios que se fundaram em 
nossa terra foram as de Aprendizes Artífices, criadas em 1910 por 
Nilo Peqanha. Pois muito antes, em dezembro de 1908, no rela- 
tório aue, acêrca de sua viagem aos Estados Unidos, apresentara 
João Lourenço ao govêrno do Estado de S. Paulo, já êle se ma- 
nifestava larga e entusiàsticamente sôbre o assunto. E quando, no 
ano seguinte, certamente influenciado por êsse relatório, o govêrno 
do Estado pensou em fundar uma escola dêsse gênero em S. Car- 
los, coube ainda ao abalizado mestre o encargo de organizá-la. To- 
mando aos ombros a incumbência, foi àquela cidade, em janeiro 
de 1910. a fim de examinar o prédio destinado à futura escola. 
Mas a idéia falhou já no início porque os políticos sancarlenses, 
a ó  terem conhecimento do plano governamental, não ficaram satis- 
feitos. Foi então que, orientados pelo próprio João Lourenço Ro- 
drigues, encaminharam uma representação ao govêrno, pedindo 
uma Escola Normal. 

E' elucidativo o Que, sôbre o assunto, afirmou "O Estado de 
São Paulo" de 13 de maio de 1917: "Cabe ao Sr. Prof. João Lou- 
renço Rodrigues a honra de ter assinalado a necessidade imprete- 
rível do ensino profissional. No correr de uma viagem aos Es- 
tados Unidos da América do Norte, verificou o distinto educador 
que duas preocupações dominavam naquele pais o espírito pú- 
blico - absorver o estrangeiro e formar o operariado". 

Na direção da Escola Profissional Feminina, em S. Paulo, não 
se cansa o prof. João Lourenço em tudo ver e prover para o bom 



andamento, o progresso e o nome do instituto. Sem falar nas me- 
didas administrativas, que lhe merecem o máximo de atenção, 
procura estimular os estudantes, visitando as  classes com frequen- 
cia e interessando-se pelos trabalhos; cria um curso de datilografia 
e taquigrafia; realiza comemorações cívicas; promove a manufa- 
tura de um estandarte; lança os fundamentos de uma associação 
dos antigos alunos da Escola, e, para mais não citar, havendo a 
Diretoria Geral do Ensino instituído o hasteamento diário do pa- 
vilhão nacional, ao som de hinos e cânticos patrióticos, contrata 
um maestro para dirigir os exercícios de canto. 

Dessa dedicação de todos os dias e de todas a s  horas, resulta 
convidarem-no, os diplomandos de 1922, para honrá-los como 
paraninfo. Era a quinta vez que os seus alunos, nas diversas es- 
colas em que trabalhou, lhe rendiam semelhante homenagem. 

Estava a encerrar-se, porém, a carreira do velho mestre. Foi 
aposentado por decreto de 18 de janeiro de 1924, com 31 anos e 
5 meses de exercício, conforme o cômputo oficial. 

Não era possível, entretanto, que a um homem da sua enver. 
gadura, cujo nome, por si só, evocava os mais assinalados servi- 
ços à causa da instrução, fosse permitido, ao término de tão longa 
e porfiada luta, deixar à s  quietas o campo de batalha, sem que os 
seus amigos não lhe fossem render n testemunho de seu aprêço e 
de seu afeto. Assim o fizeram, efetivamente, em suntuosa mani- 
festação realizada na própria Escola Profissional Feminina, em 
cuja sala da diretoria foi colocado o seu retrato. 

Referindo-se, nessa ocasião, ao trabalho apostolar do mestre, 
assim se exprimia o professor Horácio da Silveira, seu compe- 
tente e denodado sucessor na direção da Escola: "Semelhante ao 
lavrador pródigo e operoso, semeou, semeou muito, semeou por 
toda a parte, semeou sempre. E como as  sementes eram boas e 
selecionadas, poucas falharam, mesmo as que cairam em terrenos 
um tanto áridos. A germinação foi estupenda, portentosa, mara- 
vilhosa!". 

Eis aí, meus senhores, numa síntese feliz, a representação 
visível da obra educacional do professor João Lourenço Rodrigues. 
Foi um semeador, semeador incansável de ensinamentos, de con- 
selhos, de princípios morais, de iniciativas, de realizações, de ca- 
ráter, de nobreza, de educação, de patriotismo. E triunfou, e viu 



os seus esforços coroados de êxito, e deixou lembrança perene e 
benéfica em todos os postos por que passou, e converteu a legião 
de seus alunos, subordinados, companheiros, colegas e amigos em 
admiradores que lhe bendizem o nome. E' que a labuta diária não 
lhe era simples ganha-pão, mas um sacerdócio; é que não se sa- 
tisfazia em guiar inteligências, plasmava caracteres; é que não vi- 
sava apenas o espírito, mas também o coração; é que instruía pela 
palavra e pelo exemplo de sua vida ilibada; é que não só pregava, 
mas punha-se em campo, a lutar; é que tudo fazia com amor, com 
alma, com desvêlo, com sentimento, com o desejo sobretudo de 
ser útil e formar homens uteis à pátria. 

Além da homenagem que lhe foi prestada na Escola Profissio- 
nal Feminina, poderíamos citar outras, dentre as quais, a coloca- 
qão de seu retrato no Centro do Professorado Paulista, em São 
Paulo e a doação de seu nome como patrono do Grupo Escolar de 
Cambuí, em Campinas. Basta, porém, o que assinalamos. De- 
mais, a tão pujante acervo devemos acrescentar ainda as seus 
discursos, as suas conferências, a sua colaboração em jornais e 
revistas, os seus relatórios, os seus livros, como UM RETROS- 
PECTO, LIVRO JUBILAR DA ESCOLA NORMAL DA CAPI- 
IAL, HOMENAGEM AOS PIONEIROS DO ENSINO EM S. 
PAULO, UM EDUCADOR DE OUTRORA, APONTAMENTOS 
PARA A HISTÓRIA DA FÁBRICA DE FERRO DO IPANEMA, 
CA'I'kCISMO MATERNAL, "PRO ARIS ET FOCIS", MONO- 
CiRAFIA DA CATEDRAL DE CAMPINAS e, como trabalhos iné- 
ditos, VIDA DO APOSTOLO S. PAULO e numerosas notas au- 
tobiográficas. 

Do CATECISMO MATERNAL, prolongamento de sua'faina 
educativa no terreno religioso, disse o Cônego Luís Castanho de 
Almeida que "é a jóia mais pura de toda a sua obra literária". Daí, 
haver o seu autor merecido, por essa publicação, preciosa carta 
de Sua Eminência o Cardeal Leme. 

Por amor à brevidade, não me refairei às outras obras, uma 
a uma, especificadamente. De maneira geral, porém, é de justiça 
notar que não são apenas o pedagogo e o historiógrafo que se 
manifestam nesses trabalhos. E' o escritor também. Como pro- 
va, aí se acham, disseminadas em suas produções, inúmeras pági- 
nas que atestam sobejamente suas vigorosas qualidades de homem 
de letras. São passagens de tão empolgante beleza, de tão pri- 



moroso poder sugestivo que bem merecem a honra das antologias, 
como escreveu o Cônego Castanho. 

Para a História, cedo se revelou o seu pendor. Foi, como 
vimos, aos 16 anos, quando enviou para o ALMANAQUE DA 
PROVíNCIA DE S. PAULO uma pequena descrição de sua terra 
adotiva. 

Depois, veio longo intervalo preenchido por suas ocupações 
como estudante e como professor. Mas a sua vocação histórica 
não foi postergada. Do contrário, não poderia dizer, como disse, 
muitos anos mais tarde, ao escrever UM RETROSPECTO: "Há 
muito que venho coligindo documentos hi..tóricns de grande valor 
para quem queira estudar a evolução do ensino paulista - artigos 
de jornais, brochuras, discursos ou memórias: êsses trabalhos são 
de difícil aquisição, porque são raros e andam dispersos". 

E o que é mais notável, porque vem mostrar o seu alto crité- 
rio e a firmeza dos seus conceitos, é que não se contentava com 
qualquer informe. Exigia, antes de tudo, a sua comprovagão. 
Assim, estudando as  origens da Escola Normal de S. Paulo, diz 
que "a julgar por um artigo inserto, há cousa de um ano, em certa 
folha paulistana, a idéia de tal fundacão se deve ao Padre Diogo 
Antônio Feijó, e o projeto a ela referente teria sido apresentado 
na nossa primeira Assembléia Provincial, numa das sessões do ano 
de 1835". Isso, convém frisar, é o que está no jornal. O histo- 
riador não se satisfaz porém, com essa notícia: "Não padece 
dúvida, contrapõe êle, que o futuro Regente do Império fêz parte 
daquela corporação; .eu nome figura em algumas das atas daquele 
ano, como se pode ~erificar num volume publicado pelo distinto 
pesquisador Dr. Eugênio Egas. Em nenhuma dessas atas, con- 
tudo, se encontrd qualquer referência ao projeto em aprêço". 

Parecia estar assim liquidado o assunto, quando veio êle a 
saber que o "Farol Paulistano", compulsado no Rio de Janeiro 
por seu inrormantè, confirmava a existência do projeto de Feijó. 
Desejando esclarecer o duvidoso passo, vdi beber a água da fonte. 
Procura o Congresso do Estado, a fim de examinar os documen- 
tos originais das sessões de 1835, da Assembléia Provincial. "Tive 
em minhas mãos, diz êle, todos êsses documentos e os examinei 
cuidadosamente: nada encpntrei a confirmar a referência da folha 
paulistana. Se o projeto chegou a ser apresentado, não mereceu 
as  honras do arquivo". Era dêsse estofo o pesquisador. 
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Anos depois, ao reunir as notas que lhe serviriam de base I: 

para a história do Colégio do Lageado, em UM EDUCADOR DE 
OUTRORA, queixa-se da falta de documentação escrita, mas quer 
documentação "com garantia de segurança e autenticidade". 

Assim também, ao estudar a história da Fábrica de Ferro do 
Ipanema, diz que se pôs a cata de docun~entos, com interêsse fe- 
bril, mas que "nada teve de fácil essa tarefa". "Pesquisei, escreve 
êle, tudo quanto me foi possível encontrar, desde documentos co- 
midos de traças até relatórios oficiais e as publicações dos nossos 
institutos de História". 

Creio que nada mais será preciso acrescentar em abono da 
segurança, do apuro, do escrúpulo, da probidade com que proce- 
dia o historiador. 

Foram êsses os princípios que sempre o guiaram no estudo e 
no preparo de seus trabalhos. Daí, o valor de sua obra. Daí, a 
autoridade e o respeito que o seu nome inspira. 

Bem haja, pois, o Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo 
que o acolheu como sócio honorário a 20 de outubro de 1903, e que 
hoje, nesta solenidade, presta à sua memória a culto reverente de 
seu aprêço e de sua yeneração. 



I T A P U R A  

(Ex-Colônia Militar e Estabelecimento Naval) 

FAUSTO RIBEIRO DE BARROS 

CAUSAS E OBJETIVOS 

As repetidas lutas armadas ao sul do Brasil acabavam sempre 
por envolver o nosso país. Destino histórico de um azedume vá- 
rias vêzes secular entre espanhóis e portuguêses, constitui essa 
tara de ancestralidade um perigo para a harmonia dos povos sul- 
americanos. 

Os estadistas do Império não ignoravam as possibilidades de 
um conflito na fronteira ocidental. Sabiam em que isolamento 
permanecia a província de Mato Grosso, cuja única via de acesso 
eram o rio Paraguai e o baixo Paraná, caminho êsse sob domínio 
estrangeiro. Por isso mesmo, o Conselheiro Saraiva propunha ao 
Govêrno Imperial que se inaugurasse uma linha de comunicações 
fortificadas, balisadas pelo rio Tietê, seguindo-se as rotas das ve- 
lhas monções, navegando-se cursos já tristemente percorridos, um 
século antes, pela infeliz e brava gente da campanha do Iguatemi. 

O objetivo era a segurança nacional. Tanto assim que, mui- 
to antes de Solano López iniciar as hostilidades, em 1864, já em 
1857 era enviado, do Rio de Janeiro, o tenente Antônio Mariano 
de Azevedo para fazer o reconhecimento do rio Tietê e imediações 
e indicar os lugares apropriados ao estabelecimento de postos mili- 
tares. 

Em um longo arrazoado, no qual contestava a existência de 
uma Guarda Nacional no Itapura, datado de 20-2-1866, dizia aquê- 
le oficial : 

"Quando em Janeiro do ano passado chegou aqui a noticia da 
guerra que iamos emprehender contra o Paraguay ..." "Por outro 



lado, eu não ignorava que este Estabelecimento tinha sido creado 
justamente na previsão da emergencia que acaba de dar-se, a qual 
já em 1857, tendo estado quase a realisar-se, obrigou o Governo 
Imperial a fixar a sua attenção para o athé então esquecido ter- 
ritorio meridional de Mato Grosso, e o induzi0 a projectar ahi a 
creação de uma nova ordem de coisas, fazendo navegar o Alto 
Paraná por vapores de guerra, e fundando este Estabelecimento" 

Com efeito, pelo decreto imperial n.O 2126, de 13 de março 
de 1858, criava-se a Colônia Militar do Avanhandava, e pelo de- 
creto n.O 2200, de 26 de junho daquele mesmo ano, eram tam- 
bém criados a Colônia Militar e o Estabelecimento Naval do Ita- 
pura. 

Tendo como certa a passagem de contingentes armados pelo 
Tietê, os postos militares foram colocados exatamente nas duas 
maiores cachoeiras, isto (porque elas constituíam escalas for- 
çadas para as embarcações. Impunha-se a varação por terra para 
vencer os saltos. Além disso, eram pontos estratégicos, prin- 
cipalmente o salto do Itapura, a meia dúzia de quilômetros do rio 
Paraná, onde a navegação se oferecia franca desde o salto do 
Urubupunga ate a cachoeira das Sete Quedas do Guaira. 

Velha era a tradição de que os espanhóis, outiora, haviam 
chegado ao salto Itapura, considerado então domínio de Castela. 
Escreve Nelson Werneck Sodré, à p. 39 de seu livro "Oeste": Os 
mapas do Paraguai, organizados pelos jesuítas, entre os quais se 
aponta aquêle que foi oferecido, em 1646, ao geral da Companhia, 
marcavam a linha de limites entre as terras por êles dominadas e 
o Brasil cortando o Tietê, Anhembi daqueles tempos, mais ou me- 
nos nas alturas do Avanhandava". 

Aliás, os espanhóis, nos dois primeiros séculos da conquista, 
tendo como encarregados especiais os jesuitas, trataram de tomar 
posse das terras que julgavam suas, fundando as reduções indígenas 
do Rio Grande do Sul ( l620), do Parana (1626), do Paranapanema 
(1610) e pelo sul de Mato Grosso até as barrancas do rio Pardo. 
(Basílio de MagaJhães em "Expansão Geográfica do Brasil Colo- 
nial", p. 117; padre Pastells em "História de Ia Companhia de 
Jesus en Ia provincia de1 Paraguay"; Capistrano de Abreu em 
"Noções de. História do Brasil até 1800", p. 102; João Pedro Gay 
em "História da República Jesuitica do Paraguai"; Alfredo Ellis 
Junior em "Capítulos da História Social de S. Paulo", p. 407 e 
304, e "Bandeirismo Paulista e o Recuo do Meridiano", p. 113). 

O bom senso manda se reconheça saberem os antigos que o 
meridiano de Tordesilhas passava pelas alturas de Cananéia, pois 
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enquanto os castelhanos marchavam para leste, partindo da depres- 
são platina, os portuguêses localizavam-se em S. Vicente e S. Pau- 
lo e só iriam estimular o avanço para o ocidente em investidas tipi- 
camente de assaltos, de conquista pela força guerreira dos mame- 
lucos. As dúvidas e sofismas políticos não destroem os conheci- 
mentos sem malícia. Basílio de Magalhães, lendo o padre Pas- 
tells, diz: "D. Fernando Arias de Saavedra, governador do vice- 
reino do Prata, não só sugeriu a coroa a fundação de povoações 
entre a província de Vera e Santa Catarina, como também, para 
impedir que os portuguêses continuassem a escravizar os índios 
daquela região, lembrou a conveniencia de despovoar-se Cana, 
néia, que êle acreditava pertencet a Castela" (Exp. Geog. do B. 
Colonial, 115). Outra sugestão propunha a destruição total de 
S. Paulo (Alfredo Ellis Júnior em "Cap. da Hist. Soc. de S. PauloJ', 
p. 341 e A. E. Taunay em Hist. Ger. das Bandeiras Paulistas). 

Tantas lutas e sofrimentos teriam, por certo, criado na alma 
da gente hispano-guarani, do Paraguai, uma mística de povo an- 
gustiado que alentaria um sonho e uma guerra pela conquista de 
uma supertície geográfica maior. 

Solano López estaria agora esboçando o mapa de seu sonhado 
Império, no qual se incluiria grande parte de Mato Grosso. E 
este recaicado anseio de maior espaço vital vive ainda hoje, em 
plena metaue do secuio XX. Ouvimos constantemente, de nossos 
1rmdOb paraguaiob, a aiirmação de que "la cuenca de1 rio Paraguai 
es guarani". 

ç r a  mister para o Brasil criar uma fronteira humana na faixa 
de Iimiles inreriiauonais suscetiveis de invasao. Nem o homem 
nem as riquezas uindiiitcas se ealabe~ecem aensamente sem as ar- 
térias ae transporte e comunicaçoes. 

Os estadistas, os governantes, os chefes militares, são os mes- 
mos homens de sempre. Erram. Assim, errado seria pretender- 
se estabelecer navegação regular em cursos razos e encachoeira- 
dos, bem como a movimentação de tropas por áreas imensas, desa- 
bitadas ou doentias. Exemplos já havíamos tido com a guerra do 
Iguatemi, durante o govêrno do Morgado de Mateus, na Capi- 
tania de S. Paulo (1765-77). Entretanto, a novos insucessos as- 
sistiríamos com o empreendimento do Itapura, com a aventura inú- 
til de Couto de Magalhães no Araguaia-Tocantins, e com a coluna 
desastrada do general Camisão. 



PREPARATIVOS E INSTALAÇÃO 

1." Os preparativos 

Solicitado pelo govêrno imperial, o conselheiro José Joaquim 
Ferraz l'ôrres, presiaente da Provincia de S. Paulo, devia dar tô- 
da a coiaboraçâo oficial para a instalação e manutenção das colô- 
nias militares do Avanhandava e do Itapura, as quais seriam regidas 
por um Regulamento misto militar e de colonização. 

Os povoadores sairiam das glebas paulistanas mais sertane- 
jas ou viriam de Minas Gerais e de Mato Grosso. 

Os soldados, os marinheiros, os operários, os artífices, as má- 
quinas, os armamentos e muitas outras coisas tinham de vir do Rio 
de janeiro, via Santos. Dali subiriam a serra em carros de bois 
e em cargueiros, passariam por S. Paulo e iriam até Piracicaba. 
Neste local, iniciar-se-ia o transporte fluvial, descendo o rio Pira- 
cicaba e o Tietê. 

Os animais necessários iriam por caminhos batidos até o Ava- 
nhandava, cujos campos adjacentes se encontravam ocupauos por 
criadores de gado bovino desde 1842. Mas daquele salto ao 
Itapura era um grande sertão de florestas virgens e que devia ser 
cortado por um picadão que estabelecesse a necessária ligação 
por terra. 

O transporte das cargas e do pessoal até Santos não fora 
difícil. Dali para o competente destino seriam maiores as dificul- 
dades. 

O primeiro diretor nomeado para instalar e dirigir a Colônia 
Militar e Estabelecimento Naval do Itapura, tenente Antônio Ma- 
riano de Azevedo, teve de instalar, provisòriamente, a sede da dire- 
toria em Santos, passando-a logo para S. Paulo. Naquela cidade 
portuária estêve poucos dias, providenciando o recebimento e re- 
despacho das cargas e do pessoal. 

Seu trabalho não seria pequeno. Conseguir carros de bois, 
cargueiros, franquia de barreiras, escolha de funcionários, pleitear 
facilidades em S. Paulo, etc. Assoberbado de problemas, escrevia 
ao Presidente da Provincia: 

"Ilmo. Snr. 
"O portador é um oficial nomeado para servir no Estabeleci- 

mento Militar do Itapura, unico que, nas circunstâncias momen- 
tosas em que estou, achei disponivel para a comissão de que o en- 
carrego. 



"Ele vai acompanhando os primeiros carros que conduzem os 
carregamentos do Governo de cujo transporte para essa Capital 
estou incumbido. O seu fim é não só zelar pelo bom exito desse 
transporte, como muito principalmente apresentar esta a V. Excia., 
e pedir-lhe um lugar qualquer em que sejam depositados os -relu- 
mes que daqui envfam, onde eles possam ser bem acondicio- 
nados e conservados. 

''Peco a V. Excia se digne mandar ordem a qualquer dos 
Quarteis militares dessa capital, para serem recebidos os Oficiais, 
operários, e mais praças que daqui partirão quasi diariamente, e 
no qual devem eles ficar sujeitos a todos os preceitos da discipli- 
na militar. 

"Sou forçado a fazer por grupos essas remessas de pessoal 
poraiie os carros não podem partir daqui sinão dessa maneira; e 
eu n5o niiero que nenhum deles saia sem uma ou mais pessoas de 
meri c6~1iito. ciue zele, e dirija todo o processo de transporte, e 
por ele me ~ e i a  responsavel. 

"Amanhã. e dai e& diante continuarão pois a partir carros 
em ~ s r ~ a .  sempre diriqidos por alguem de minha confiança. 

"Previno a V. Excia. que o Governo está obrigado por contra- 
to a aliveritar os operarios aue vão comipo Dara o Itapura até o 
dia em niie ali chegarem, e que eu recebi dinheiro para alimenta- 
rão deles. somente até a sua chegada a essa capital, dizendo c 
E ~ r i o .  Mhistro da Marinha, aue desse dia em diante V. Excia. pro- 
videnciaria sobre isso. Assim peço a V. Excia. que mande abo- 
nar a essa pente a necessaria alimentação desde o dia em que che- 
ga-em, para o que peço a V. Excia. licença para lembrar-lhe que 
seria melhor mandar arrancha-10s no Quartel para onde eles fo, 
rem, dispensando-se com isso o que gasta do Estado com os seus 
soldados e marinheiros, isto é uma ração de quatro centos rs. dia- 
rios para cada um. 

"No imperfeito orçamento que não entrou em calculo com o 
imposto da barreira do Cubatão, por me parecer que carregamento 
do ,Governo, transportado por seu agente, deve estar isento desse 
imposto. O oficial portador desta leva um oficio do Marechal 
Comandante Militar dessa cidade exigindo do Administrador da bar- 
reira o livre transito dos objetos que agora remeto; e rogo a V. 
Excia. de dar as suas ordens para qu'e na dita barreira sejam isen- 
tos desses onus todos os objetos nacionais que tenho de mandar, - evitando assim de me ver outra vez nas circunstancias de recorrer 
ao sobredito Marechal. 



"A pressa com que escrevo me faz omitir algumas outras con- 
siderações, que desejava fazer a V. Excia mas eu irei oficiando 
á proporção que forem partindo as caravanas. 

"Deus Gde. a V. Excia. Diretoria do Estabelecimento Na- 
val do Itapura, no Arsenal da Marinha de Santos, 13 de Agosto 
de 1858". 

De Santos a S. Paulo o tráfego pesado demorava quatro 
dias, normalmente. 

No dia 14 de agôsto, seguiam as  primeiras cargas, em dois 
carros de bois. Depois três carros. Na terceira leva quatro, sen- 
do êstes carregados de pólvora, confornie se lê num ofício do dia 
16. No dia 18 a comitiva compunha-se de oito carros de proprie- 
dade de José Patrício. 

Em ofício de 25 de agôsto dizia o diretor: "Muitas dessas 
bestas, previa e exp-essamente por mim contratadas para o trans- 
porte de que eslou atualmente encarregado, descem de Santo 
Amaro, e outros lugares, ao receberem o meu primeiro chamado; 
e vêm completamente descarregadas". 

Considerava-se muito onerosa a barreira. ".  . . duzentos e cin- 
coenta réis por animal que desce o Cubatão descarregado. . ." 
(ofício de 28-8- 1858). 

A carga foi estimada em 4.000 arrôbas, mas, pesada em San- 
tos, montou em três mil duzentas e poucas arrôbas. O seu trans- 
porte do pôrto a S. Paulo tinha sido orçado em 1$000 por arrôba. 
O comboio do pesqoal também fora estimado em quatro contos de 
réis. No of. de 22-9-58 lê-se: " . . . transporte do pessoal que me 
acompanha, composto dos empregados do Estabelecimento Naval, 
e suas respectivas famílias, 26 operários, 31 praças da  guarnição 
do vapor "Tamandatahy" - e 3 do Batalhão Naval. . ."  Esse pe- 
queno navio de guerra vinha desmontado e trazia já como seu pri- 
meiro comandante o primeiro-tenente José Lopes de Sá. 

Terminada a tarefa em Santos, Antônio Mariano de Azevedo 
transfere a sede de sua diretoria para S. Paulo, onde se encontra- 
va a 20 de setembro. 

Enquanto o diretor trabalhava em Santos e depois em S. Pau- 
lo, outros seguiam na frente desempenhando diferentes missões. 

Camilo de Lélis e Silva, saído do Rio de Janeiro em 21 de 
junho e nomeado ajudante do diretor da Colônia do Itapura em 2 
de julho (of. de 24-9-1858), por ofício datado da Fábrica de Fer- 
ro de S. João do Ipanema, de 16 de julho, comunicava ao Presi- 
dente da Província ali se encontrar recebendo trinta africanos para 
serem levados ao Itapura. Dizia: 



"Constando-me que entre esses escravos ha bons falqueja- 
dores de machado os quais muito me podem servir em Piracicaba, 
para a construção das pranchas e canoas, que tem de seguir para 
Itapura com o vapor "Tamandatahy" e mais comitiva.. ." 

Nesse ofício Lélis diz que o diretor daquela indústria de ferro 
não lhe podia dar todos os escravos solicitados porque ". . .não 
tendo outros escravos alem dos forneiros, soldadores e ferreiros e 
tendo o Estabelecimento mais de quarenta contos de réis, d'en- 
comendas para satisfazer não podia sem ordem expressa do Exmo. 
Snr. Ministro da Guerra, tirar nenhum desses escravos porque a 
falta d'um faria paralisar todo o trabalho de fundição". 

O pessoal ia-se concentrando em Piracicaba, principal pôrto 
das monções do século XIX. Ali um cidadão prestativo colaborava 
nos p-eparativos para as expedições fluviais. Era o Sr. tenente- 
coronel Francisco José da Conceição (of. 30-6- 1860). 

Gente prática já havia sido expedida para o Itapura a fim de 
prep?rar a acomodação provisória para os colonos e militares. Em 
of. de 23 de outubro, " . . . do Itapura me comunicou José da Costa 
Lima, que ali está por contrato, que estão prontos os dous ran- 
chos (um de oitenta palmos) e as diferentes pequenas picadas que 
lhe encomendei". 

Era preciso conduzir animais para a nova colônia. Ora, na- 
quele tempo já havia estradas até o salto do Avanhandava e circun- 
vizinhanças, penetração pioneira essa feita através da picada aber- 
ta, entre agosto de 1838 e janeiro de 1839, por Joaquim Francisco 
Lopes, como parte de uma desejada ligação entre Constituicão e 
Cuiabá (Vol. 111, Bol. do Arq. Pub. do E. S. Paulo, p. 120-125; 
"Achêgas para akistória de Penápolis", p. 5-7, de Fausto Ribeiro 
de Barros). 

Impunha-se a abertura de um caminho por terra, de cuja em- 
prêsa se incumbiu um morador do Salto do Avanhandava, chamado 
João Gonçalves Peixoto. Infelizmente, o dedicado empreiteiro não 
pôde fazer mais do que um simples picadão que germitiria passa- 
gem de gado e cargueiro apenas. Dando ciência ao Presidente da 
Província êle escrevia, do Itapura, em 12 de agosto de 1858, quando 
Antônio Mariano de Azevedo ainda se encontrava em Santos: 

"Tendo oportuna ocasião, cumpre-me participar a V. Exa. que 
no dia 10 do corrente aqui cheguei com a Picada exploradora, e 
que daaui regresso com a Picada com ruino de Agulhão em dire- 
~ ã o  a Fazenda denominada Macahubas, a onde pretendo fazê-la 
encontrar com a estrada velha pa. S. Anna. 



"Em continente vou medindo am. ma. Picada, e fazendo as ob- 
servações que julgar convenientes, que terminada a picada levarei 
tudo ao conhecimento de V. Exa. Muito custosas me tem sido as 
precisas observações para a boa direção da Picada, e defesa dos 
corregos que quase todos são acompanhados de varjoens, e dificul- 
tão alguns deles passagem, porem sobretudo a maior dificuldade 
que é encontrada é q.a mais gra. . . tem demorado n'este serviço é 
a falta e fraqueza da gente para este servico que confesso ser rigo- 
roso. Por intermédio do Ilmo. Snr. Major Roberto Roz. Fr., já co- 
muniquei a V. Exa. q. a l.a comitiva me havia desamparado no 
Certão, e é com a 2.a que aqui cheguei agora; e oxalá não seja 
perciso ir depois de 3.a comitiva, para terminar a Picada". 

No mesmo ofício diz que devia abrir clareiras na picada e fazer 
nelas roças e pastos nas pousadas. 

Por êsse ofício, ficamos sabendo que a primeira comunicação 
por terra, do Avanhandava ao Itapura, foi feita em 1858. Apesar de, 
logo depois, ter havido muitas tentativas para transformar tal pi- 
cada em estrada, isto nunca se concluiu. Durante quase 50 anos a 
fio, os diretores da Colônia do Itapura reclamariam, insistentemen- 
te, a efetivação daquela estrada, que permitisse o trânsito carroçá- 
vel, para se evitar a navegação trágica do trecho entre o Avanhan- 
dava e o Itapura, escaramuçado e pestilento, verdadeiro cemitério 
de embarcações e de viajantes. 

O pessoal recrutado para a colônia militar fazia barulho por 
onde passava ou estadeava. Volta e meia era gente que ia parar 
no xadrez ou era recambiada para S. Paulo e para a Côrte, prêsas 
por desordens praticadas. 

O Juiz de Paz de Araçariguama oficiava, em 26-10-58, ao Juiz 
de Direito de S. Roque, dr. Joaquim Otávio Nébias: "No dia 20 
chegarão a esta povoação uma porcão Commandados por hum te- 
nente e falhando no dia 21 commetterão innumeros furtos em todas 
as casas, onde haviam porcos e aves, e não deixarão ficar nada, 
alem disto commeterão alguas violencias, hindo mandar fazer jan- 
tares e comidas em algumas casas sem pagarem cousa alguma, e 
antes ameaçando pobres, e pacificas pessoas. Já anteriormente 
passou uma escolta de permanentes conduzindo prezos de Porto 
Feliz, e em pleno dia atirarão aves pelos quintais, e fizerão insultos. 
Aquele ultimo facto do contingente do Itapura aterrou aos mora- 
dores da povoação que tomarão a deliberação de emigrar para 
sitios . . ." 
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Como sempre, as guerras ,têm seus prenúncios de devastação 
material e moral. E daquela gente que ia para o Itapura o que se 
poderia esperar? 

Além de ser difícil encontrar gente habilitada para trabalhar 
como funcionário num ponto completamente desprovido de qualquer 
recurso, distante 15 dias de viagem da Capital da Província, quando 
as  coisas corressem de vento em pôpa, viam-se os nomeados ainda 
escorchados oficialmente por pesadas taxas de nomeação. Como 
exemplo, vamos citar apenas o caso do médico nomeado para o Ita- 
pura, dr. Augusto César de Sampaio Viana. Em of. de 9- 1 1-58 
dizia ter que pagar: direito do Tesouro 122$400; selos, 24$480; 
emolumentos da Secretaria do Império, 50$000, perfazendo um to- 
tal de 196$880, quando a sua gratificação anual era de 600$000. 

O próprio diretor da Colônia, em of. de 27-9-58, protestava 
contra os 5% de impostos que devia pagar sôbre o seu ordenado 
anual de 2 :400$000. 

Todo o segundo semestre do ano de 1858 passaria em prepa- 
rativos de viagens. 

2." Viagens e instalação da Colônia 

Piracicaba, naquele tempo, era boca de sertão. Em matéria de 
navegação fluvial, tinha substituido Pôrto Feliz, às margens do 
rio Tietê, que desempenhara a função histórica e lendária de pôrto 
das monções do século XVIII. 

Novas monções iriam partir agora, não mais em busca do ouro, 
mas destinadas a se estabelecerem em um ponto que servisse ao mes- 
mo tempo de ponto de apoio As comunicações para oeste e auxiliar 
eventual na defesa da integridade nacional. 

Um século antes, Dom Luís Antônio Botelho de Sousa Mourão, 
Morgado de Mateus e Capitão-General da Província de S. Paulo, 
fora mais feliz do que os estadistas do Império. Determinara a 
fundação de aglomerados humanos em locais mais acessíveis, por 
isso mesmo muitos dêles se transformaram em cidades, pois teve 
a sábia providência de mandar para sítios distantes apenas presos 
e vagabundos. Sua grande desventura foi o destacamento do Igua- 



temi, como decorrência de ordens do govêrno de seu parente o Mar- 
quês de Pombal. 

Afinal, fevereiro do ano de 1859. No dia 6 partia a primeira 
monção para povoar e fortificar o Itapura. Compunha-se de "duas 
pranchas, cinco canoas grandes, e duas pequenas, nas quaes se- 
guião o Ajudante, Almoxarife, Boticario, Capelão, Engenheiro, Me- 
canicos, todos os operarios, o Destacamento Naval, e os Africanos 
com o Feitor; ao todo cem pessoas com mantimentos para quatro 
mezes e algum trem naval" (of. 16-2-59). 

A 13 de abril partiu a monção dirigida pelo próprio diretor 
da Colônia. "A esquadrilha consta de duas pranchas, quatro ca- 
noas grandes e dez pequenas. Levo todo o material que trouxe da 
Corte, e dessa Capital, á excepção da maquina e algum taboado do 
vapor "Tamandatahy . . ." 

Após chegar ao salto do Itapura, Antônio Mariano de Azevedo 
escreve ao presidente da Província um longo ofício, pelo qual se 
pode compor o quadro da construção daquela colônia. Por isso 
dele extraímos os seguintes trechos: 

"Participo a V. Excia. que aqui cheguei a 29 do mez passado, 
trazendo quarenta e seis dias de viagem desde 3 cidade de Cons- 
tituiçam. Até o salto do Avanhanclava foi a viaqem feita sem a 
menor novidade, e com muita felicidade. Naquelle Salto começa- 
ram, porém, a aparecer as  sezoens da quadra, que se desenvolverão 
depois a ponto de haver dia de 50 pessoas atacadas. O seo caracter 
originariamente benigno, tornava-se em muitos casos, grave e peri- 
goso pela circunstancia de serem os doentes tractados em barracas, 
que se armavão e desarmavão todos os dias ..." "Aaui cheguei feliz- 
mente sem se ter dado caso algum de fallecimento entre os doentes 
que vão convalecendo e se animando. Alem dessas sezoens deram- 
se na viagem duas occurrencias que devo mencionar: o desappare- 
cimento, té agora inexplicavel, de um Allemão, meu creado, no 
sertão virgem do Salto do Itupanema, e a nova fuga do Africano 
Balbino, que em Março havia fugido de Avanhandava, ao passar 
por ali a primeira monção, e, capturado logo depois, se me entre- 
gara ao chegar naquelle Salto". "Achei esta Colonia entregue ao 
panico que tinha causado a recente morte dos trez dos melhores 
operarios navaes, victimas das sezoens, e o desanimo que inspirava 
o grande numero de doentes, que ainda soffrem". "Aqui existem 
perto de duzentas almas, que estão abrigadas em trinta ranchos, 
alguns dos quaes podem merecer o nome de casas. Já temos im- 
portantes picadas, uma das quaes, de huma legoa de extensão, nos 
põe em communicação com o Salto do Urubu-pungá no Paraná. 
Trabalha-se todos os dias em varios officios, e com tal actividade 



que já ha tempo já está prompta a caldeira do vapor "Tamanda- 
tahy". Alguns habitantes de Sta. Anna e das margens do Paraná 
começão já a entreter comnosco um pequeno comercio, vendendo- 
nos gado, galinhas, ovos e muitas dessas pequenas cousas de for- 
çado consumo numa casa de familia. Como a procura é muito 
superior á offerta, tudo nos vendem por exagerados preços, o que 
se de alguma sorte nos prejudica, serve comtudo para animar e 
estimular os nossos pouco sociaveis vendedores. Vamos em breve 
receber a visita do Capitam José Garcia Leal, pessoa importantis- 
sima de Sta. Anna, e entusiasmado como se acha com a creação 
deste Estabelecimento, pode prestar-nos utilissimos serviços. Tudo 
quanto existe na Colonia é provisorio: he agora que vou principiar 
com as edificações permanentes. E entretanto ella apresenta já o 
aspecto de uma pequena Villa populosa e industriosa" (of. 1-6-59). 

Grave êrro do diretor, na instalação da colônia, foi o não ter 
mandado fazer roça logo de início, ainda em 1858, quando no 
Itapura esteve José da Costa Lima construindo os primeiros ran- 
chos. Por incrível que pareça, as duas centenas de habitantes 
daquele pôsto passaram mais de dois anos dependendo de alimen- 
tos adquiridos em Piracicaba e em S. Paulo. O fornecimento de 
tais víveres e de outros gêneros além de oneroso para o orçamen- 
to do Estabelecimento, agravava-se com os naufrágios, perda de 
cargas e de vidas, fora os meses gastos nas respectivas viagens. 
Para se fazer uma idéia do que ocorria com essas expedições flu- 
viais, vamos transcrever parte do of. de 6-3-1860: 

"Aqui chegou a 15 do corrente a monção que em 9 de Junho 
do anno passado expedi para Piracicaba á procura de viveres, e 
na qual mandei o meo Ajudante a S. Paulo buscar os fundos ne- 
cessarios ás despezas destas Repartições, durante o semestre de 
Julho a Dezembro ultimos. Esteve pois ausente 8 mezes e 6 dias". 
"Apertou-me o coração de ver o estado desolador em que chegou 
essa caravana de cento'e tantas pessoas. Como em todas as outras, 
até o Avanhandava fez-se a viagem sem novidade; mas desde 
aquelle até este salto principiarão a desenvolver-se as sezões de tal 
sorte, que aqui chegarão sessenta e tantos doentes, dos quaes um 
carpinteiro, um camarada e um Africano fallecerão pouco depois 
de aqui chegarem. Alem da epidemia foi a monção ainda victima 
de outros desastres: ao passar o canal de uma das muitas cachoei- 
ras perigosas que existem nessa insuportavel parte do rio, vira- 
rão-se trez canoas, despejando no rio todos os mantimentos de que 
vinham carregadas, e os individuos que as guarneciam, entre os 



quaes afogou-se um Imperial Marinheiro, cujo cadaver veio aqui 
ter dois dias depois. As chuvas da quadra, as varações e as 
passagens das cachoeiras molharão e avariarão uma grande por- 
ção de mantimentos, o que nas circunstancias de isolamento em 
que nos achamos é para a colonia tambem um verdadeiro desas- 
tre". "Desde que aqui vim pela primeira vez, em 1857, conven- 
ci-me da necessidade de abandonar de uma vez a navegação da 
pessima porção do Tietê, comprehendida entre este salto e o do 
Avanhandava". "Eu propuz então a substituição dessa parte do 
rio por uma estrada que ligasse os dois pontos". Antônio Mariano 
de Azevedo diz mais de uma viagem de seu ajudante à Corte, ten- 
do de lá trazido a familia e trinta africanos, na qual foram gastos 
26:727$165, dinheiro suficiente para sustentar a colônia por um 
semestre". 

Por fim, um ano após a instalação do Estabelecimento Naval 
era o navio de guerra lançado ao rio, com as festas do estilo, a 
18 de marco de 1860, esperando-se experimentar suas máquinas a 
25, para, depois, realizar uma "viagem de exploração minuciosa" 
pelo rio Paraná até o salto de Sete Quedas, ponto mais extremo 
ao sul que permitia navegação e bem perto da fronteira com países 
estrangeiros. Um dos objetivos da presença da pequena belo- 
nav,e fluvial no Itapura era exatamente patrulhar as águas do 
Paraná em território brasileiro. 

Nessa época já existiam na vila do Itapura: uma espécie de 
ranchão medindo mais de duzentos palmos, ou sejam quase 50 
metros, em que funcionavam a casa de desenho e riscos, uma ofi- 
cina de serralheiro, limador e ferreiro; uma casa de almoxarifado 
e um casarão do quartel do batalhão naval. 

O diretor i? dar início 5 construção de uma serraria movida à 
água desviada do próprio rio. Preparava-se a edificação de um 
hospital, pois a maleita era realmente o fantasma da colônia. Di- 
zia o diretor: "Esta maldita enfermidade tem sido a maior con- 
trariedade que aqui têm encontrado os projectos do Governo Im- 
perial". "Somos victimas das maleitas. molestia exquisita e ca- 
prichosa que, se só por excepção mata, transforma comtudo o ex- 
terior dos individuos, tornando-os lividos e inchados, e mina-lhes 
as forças; mas quem não ignora que se por um lado passamos pelos 
inconvenientes da aclimação, que geralmente dura dois annos, 
por outro vivemos ainda numa athmosphera impregnada dos mias- 
mas provenientes da decomposição dos corpos organicos supera- 
bundantes nessas espessas florestas virgens" (of. 6-3-60). 

Naquele tempo a teoria mais em voga sobre a transmissão da 
malária era a miasmática. Certa feita, baseado nessa teoria, rnan- 



dou o diretor derrubar uma boa porção da mata próxima do povoa- 
do, na direção em que mais constantemente sopravam os ventos, 
"a fim de corrigir" a atmosfera, secando o ambiente e libertando-o 
dos maus miasmas. 

Morria muita gente no Itapura. Numa correspondência de 
16-5-60, são comunicadas as mortes das seguintes pessoas: o ca- 
lafate Manuel Joaquim Ribeiro, o caldeireiro José Pereira Nunes 
Leal, o ferreiro José Joaquim de Figueiredo, os carpinteiros José 
Dias da Rocha Lima, José L'Holelier, Manuel Pires, o capelão 
frei Patricio da Piedade (falecido em 5 de maio), todos vítimas 
de epidemia; o marinheiro Antônio Francisco Segundo, atacado de 
tísica pulmonar; o africano Braulio 2 . O ,  sôbre o qual caira uma 
árvore. Em março falecera o carpinteiro Augusto Antônio da Mo- 
ta, o africano Antônio, o carpinteiro José Gonçalves de Barros. Ao 
todo a epidemia causara a morte de 33 moradores. 

A vila do Itapura situava-se à margem direita do rio Tietê, 
cêrca de 1.500 metros abaixo da cachoeira, sôbre um terreno plano, 
alto, constituído de terra roxa ubérrima que capeava a rocha ma- 
triz de origem eruptiva. Magnífica escolha do sitio urbano feita 
pelo tenente Antônio Mariano de Azevedo. As ruas eram tracadas 
em ortogonais e a cidadela tinha a forma de um paralelograma, 
medindo 100 por 200 braças. 

Com o correr do tempo foram surgindo habitações melhores, 
predominando as construções de pau-a-pique cobertas de telhas. 
Mas existiriam, depois, casas de tijolos com esteios e baldrames, 
estrutura tradicional no Brasil e hoje copiada pelos arquitetos de 
cimento armado. A avenida principal teve seus passeios calçados 
com pedra-ferro. 

Movidos à água eram a serraria, o monjolo e o moinho de 
fubá, funcionando êste gratuitamente para todo e qualquer inte- 
ressado. 

E a denominação das ruas? Uma se chamava Caseros, outra 
Tonelero, outra Sete de Setembro. 

Protegido por uma curva do rio Tietê e por um paredão enor- 
me de dura rocha, escondia-se o estaleiro naval, vendo-se logo aci- 
ma o ancoradouro e pôrto. A montante do Itapura existiam al- 
guns ranchos para abrigo de viajantes e cargas em trânsito. 

Próximo da vila havia olaria cujo forno podia queimar 4.000 
telhas de cada vez. Um dos oleiros chamava-se João Wilkes, 
falecido em 11-4-63 depois de prestar bons serviços à colônia. 

Foi em fins de 1865 que se iniciou a construção do sobradão 
para residência do diretor da Colônia Militar. Criou-se uma lenda 
segundo a qual D. Pedro 11, bem como o Conde D'Eu se teriam 



hospedado naquela mansão, motivo pelo qual passou a ser conhe- 
cida por Palácio do Imperador. O rei e o príncipe de modo al- 
gum poderiam ter chegado ao Itapura. A cal empregada na cons- 
trução da casa do diretor era comprada em Piracicaba à razão de 
2$000 por alqueire (of. 1-1-66). Depois de pronto, o prédio tinha 
vidraças, toldos, paredes empapeladas, sacadas com parapeito de 
grades de onde o diretor observava os militares em exercício na 
praça fronteira. 

Havia cadeia também e sempre com alguma freqüência de 
bêbados, briguentos e algum criminoso ou mesmo inocente. Um 
dos presos foi Joaquim Severiano Leite, indiciado como uxoricida. 
ao que protestava alegando, em 26-1-67, que "tendo sua mulher 
Quirina da Esperança, em dias do mez de maio deste cadente anno, 
se assassinado com um tiro de espingarda". Outro infeliz que 
curtiu muitos meses de prisão arbitrária foi Serafim Domingos de 
Faria, funcionário da colônia. (of. 2-6-68). Num ofício de . . . . 
17-3-68 lê-se: "No dia 1 .O de Julho de 1866 me passou a adminis- 
tração interina deste Estabelecimento o Snr. Capitão Tent. An- 
tonio Mariano de Azevedo, e n'essa occasião me entregou seis 
indígenas que restavão dos que tinhão sido presos por aquelle 
Director como suspeitos de espiões Paraguayos . . ." Dizia mais 
que na oportunidade da detenção dois índios se haviam suicidado 
por estrangulamento. 

Bem se vê que, muitas vêzes, a cadeia é uma instituição pior 
que o próprio crime. Ambos, porém, constituem realidades sociais 
inextinguiveis. 

REFLEXOS DA GUERRA -DO PARAGUAI 

Antônio Mariano de Azevedo, diretor da Colônia Militar do 
Itapura, diz que: "Em maio (1865) chegou-se a notícia da aggres- 
são do Paraguay á Confederação e do internamento de parte do 
exercíto invasor de Mato Grosso athé Coxim", tendo então comu- 
nicado o fato aos governos da Província e do Império. 

Diante do movimento armado, pede reforço militar. Entre- 
tanto, no Rio de Janeiro os chefes já haviam deliberado tomar 
outro caminho para passagem de tropas rumo ao sul de Mato Gros- 
so. Em lugar de seguir por embarcações fluviais via Tietê - 
Paraná, uma força caminharia dois anos por terra, de Santos a 
S. Paulo; daqui para Franca, Uberaba, subiria descrevendo uma 



curva de distâncias enormes muito para o norte, para, depois, retor- 
nar a caminho do sul até o rio Apa e Laguna. 

Portanto, forças de linha não seriam enviadas ao Itapura. O 
Estabelecimento militar não se honraria como escala de operações 
previstas quando de sua criação. 

Estava agora .determinada a fatalidade histórica do destino 
inútil das colônias militares do Avanhandava e do Itapura. 

Pensou-se, na capital da Província de S. Paulo, na remessa 
de um contingente da Guarda Nacional, o que não se efetivou. 
Todavia, a Câmara Municipal de S. João do Rio Claro represen- 
tava, erradamente, em 1-12-65, contra a suposta existência, ncl 
Itapura, de gente daquela mílicia. 

Em todo caso, o' pôsto militar do Itapura não deixou de pres- 
tar algum serviço ao pais no decorrer do conflito com o Paraguai. 

Fechada a comunicação por via platina com destino a Cuia- 
bá, criou-se o correio através do Itapura. Viagens dificílimas, ir- 
regulares, contratos não compensadores, seria sempre um serviço 
mais que sofrível. 

Havia outras rotas sem ser pelo rio Tietê. Numa carta do 
Administrador Geral dos Correios, de S. Paulo, José Severino Fer- 
nandes, lê-se o seguinte: 

"Em Janeiro de 1865, tendo-nos sido declarada a guerra pelo 
Paraguay e interceptada a communicação fluvial com a Provincia 
de Mato Grosso, creou o Governo Imperial, por acto de 10 de 
janeiro do citado anno, uma linha extraordinaria de Correios entre 
a cidade de São Paulo e a Capital d'aqueila Provincia para trans- 
missão das ordens do Governo". "Já propuz a substituição da li- 
nha por outra menos dispendiosa; a qual passando por Araraquara 
podião as malas ser conduzidas até ali pelos estafetas ordinarios; 
daquelle ponto a Sant'Anna de Paranahiba por pedestres espe- 
ciais; sendo da referida Villa em diante a conducção feita por conta 
da Administração do Correio de Matto Grosso". "Tendo cessado 
os motivos que derão lugar á creação da referida linha extraordi- 
naria, parece que conviria dar outro caracter ao Correio, isto é, 
fazel-o tom 2r o estado permanente". 

João 4ntunes da Silva, que empreitara o correio de S. Paulo 
a Cuiabá, em contrato lavrado a 7-4-66, reclamava em 17 de de- 
zembro, por ter, agora, que passar pelos depósitos bélicos de 
Baús, enquanto que a rota combinada devia passar por Indaiá 
e era mais curta; que tal mudança de trajeto era conseqüência do 
deslocamento da fôrça expedicionária em direção a Miranda; por 
isso tudo dizia que merecia "uma gratificação mensal de cem mil 
réis para costeio de pessoal e animais" (anexo ao of. de 26-1-67). 



Não há a menor duvida que muita correspondência oficial 
e mercadorias passaram pelo Itapura durante o conflito. 

A 2 de abril de 1867 o tenente reformado João Manuel da 
Costa chegava ao Itapura, transportando pelo Tietê, rio abaixo, 
17 barcas carregadas de volumes com fardamentos, armas e muni- 
ções para as forças de Mato Grosso, acampadas, então, em Nioac 
segundo informava o estafeta tenente Pinto dali chegado em mis- 
são rápida. A referida carga era representada por 40 cunhetes e 
24 caixotes lacrados. 

O tenente Costa solicitou do novo diretor da Colônia Militar, 
Isidoro Marques Coutinho, a colaboração indispensável para pros- 
seguimento da viagem. O pessoal do emissário havia chegado 
doente. Era necessário gente nova. Um portador foi enviado, 
com dinheiro, a Sant'Ana do Paranaiba a fim de conseguir ali ca- 
maradas. Diz Isidoro, em of. de 1-5-67: "mandou um próprio á 
Villa de Santa Anna do Paranahiba munido de dinheiro a fim de 
contractar alli alguns individuos, porem, infelizmente foi malograda 
essa pretenção, por já se acharem todos contractados, para a mon- 
ção e carros que estão conduzindo generos para Nioac. Em tais 
circunstancias requisitou-me o vapor Tamandatahy e algumas pra- 
ças para prestarem-lhe auxilio athé o porto de Sta. Rosa". 

(3 naviozinho de guerra ia, afinal, ter a sua missão de honra, 
para a qual fora construído, transportado e montado com tanto 
trabalho, técnica, amor e esperança. 

Continua Isidoro, no ofício supradito: "fiz sahir o vapor no 
dia 11 do referido mez para o Jupiá no rio Paraná.. ." "e dalli 
seguirão no dia 24, levando o vapor alguns volumes". 

A viagem correu normalmente. Por um ofício de 5 de abril 
de 1877 o diretor da colônia dizia haver encontrado no arquivo do 
estabelecimento o itinerário dessa expedição, "e julgando que isso 
possa merecer algum prestimo aquelles que talvez algum dia quei- 
rão povoar estes dezertos, mandei extrahir uma cópia que junto 
passo ás mãos de V. Exa.". Não encontramos o referido itinerário. 
Mas há ofícios que se referem ao assunto. 

O "Tamandatahy" desceu o rio Paraná até a foz do rio Ivi- 
nheima e por êste subiu; atingindo a barra do ribeirão das Cor- 
rentes continuou navegando a montante até o pôrto de Santa Ro- 
salinda. Chegado a êste local, o contratante do transporte das 
cargas, tenente João Manuel da Costa, marchou a pé para Nioac, 
distante 16 léguas. Em oficio de 8-7-67, escreveu êle ao Presi- 
dente da Província de S. Paulo: 



"Illmo. Exmo. Snr. 

"Conforme o meu último officio que tive a satisfação de sub. 
meter á consideração de V. Exa. e de ordem recebida do Comman- 
do em Chefe das Forças de 23 de Fevereiro do corrente anno, 
segui viagem desta Colonia em 24 de Abril com minha monção 
'hindo eu a bordo do vapor "Tamandatahy", e a 2 1  de Maio apre- 
sentei-me em Nioac ao Sr. Coronel Francisco Augusto de Lima e 
Silva Chefe da Repartição Fiscal; quando tratava de arranjar 
transporte para as .minhas cargas, disse-me o mesmo Sr. Coronel 
Lima, que desde o dia 1.O de Maio não recebia communicação 
das nossas Forças as quaes já se achavam ocupando o forte Para- 
guayo denominado Bella Vista muito além do Apa, e que elle en- 
tendia melhor aguardar qualquer solução para então poder pro- 
videnciar sobre o referido transporte das cargas. ,No dia 25 
pelas 2 horas da tarde apresentarão-se no acampamento duas pra- 
ças vindas das forças mandadas pelo Sr. Cor."' Comme. em Chefe 
conduzindo uma ordem escripta em francez para o Sr. Coronel 
Lima, este no momento ordenou-me que retirasse-me para Santa 
Rosalinda distante 16 leguas de Nioac onde estavão as cargas e 
que lá esperasse qualquer ordem, recomendando-me que empre- 
gasse todos os meios para salvar as cargas; fiz-lhe ver nesta oc- 
casião que havia urgente necessidade d'elle marcar o n." de dias 
de espera porquanto as cargas achavão-se em lugar que já tinha 
sido occupado pelos Paraguayos e não offerecia a menor seguran- 
ça; então elle respondeu-me que esperasse uns 8 a 1 0  dias e neste 
(prazo) deveria se me apresentar uma praça com communicações 
de que houvesse, e no caso de nenhum comparecer que eu me re- 
tirasse para o primeiro ponto militar com as cargas, o que fiz 
seguindo para o Itapura depois de uma demora de 11 dias no 
referido porto de Santa Rosalinda. A vista pois do que fica ex- 
posto, e das noticias transmitidas pelas duas praças vindas 
das forças, as quais declararão que com muito custo tinhão vindo 
ao acampamento tomando para isto rumos differentes para não se- 
rem aprisionados porquanto as forças nossas ja estavão sitiadas, 
e que havião dias de só fazerem um quarto de legua de marcha 
sendo sempre impossibilitados pelo inimigo. Igualmente certifi- 
carão que já estavão soffrendo grande falta de munições e de ge- , 
neros, a ponto de serem obrigados a comerem raizes e outras er- 
vas do Campo. Que o inimigo esperava por aquelles dias um re- 
forço segundo a confissão de um paraguayo que se encontrava fe- 
rido no campo, e que as nossas forcas vinhão em retirada apesar 
do sitio em que estavão e sujeitas a todos os perigos. Exmo. 
Snr. Não posso informar a V. Exa. qual o ponto em que estão 



hoje as nossas forças por isso que estando ellas em uma posição tão 
melindrosa nada se sabe da direção que tomarão. Acho-me ac- 
tualmente depositando os volumes n'este Estabelecimento afim de 
retirar-me para o Rio de Janeiro mas se antes de minha sahida 
souber de -qualquer notich terei o cuidado de logo cientificar 
V. Exa.". 

Em oficio de 22 do mesmo mês de julho, João ~ a n u e l  da 
Costa transmitia novas notícias, entre as  quais dizia: "Tendo aqui 
chegado no dia 14 do corrente um Correio da linha postal com- 
municou este segundo as  noticias trazidas por um camarada vindo 
de Nioac, sabia-se que as  nossas forças que se achavão alem do 
Apa tinham sido debandadas pelos paraguayos ficando estes oc- 
cupando a fronteira de Nioac, e que tambem constava o faleci- 
mento do nosso commandante em Chefe Coronel Carlos de Moraes 
Camisão". 

O grande acontecimento da história militar do Itapura seria 
apenas aquela viagem do "Tamandatahy", em missão de guerra. 
Todavia, tal contribuição as-fôrças em operações no sul de Mato 
Grosso, foi frustrada. 

A bagagem bélica seria reclamada com insistência pelo major 
José Tomás Gonçalves, comandante interino da colluna militar 
em retirada r naquele momento estacionada A margem esquerda do 
ribeirão das Correntes. Escrevia êle: "A falta de munições me 
obriga a mandar em commissão até a Capital de S. Paulo o Alfe- 
res Manoel Climaco dos Santos Souza. .  ." "Mando, outrossim, 
aquelle official até o Estabelecimento Naval do Itapura. . ."  "Sen- 
do de urgentissima necessidade ... munições de guerra, com espe- 
cialidade de cartuxame para carabinas á Minié e Espingardas raia- 
das, e constando a este commando que nessa Colonia se deve 
achar o tenente reformado João Manoel da Costa. . ."  "fiz seguir 
em Junho citado um officio á Província de S. Paulo para conse- 
guir uma cavalhada ali invernada com destino a estas forças, e 
no dia 1.5 deste um outro não só para coadjuvar o Diretor do Es- 
tabelecimento Naval do Itapura na remessa do carregamento. . ." 
(A Retirada da Laguna, décima edição, p. 240 a 246). 

Em ofício de 10-9-67, o diretor do Itapura informa que o al- 
feres Clímaco ali chegara a 29 de agosto, trazendo-lhe o ofício 
n." 57, do dia 2 do mesmo mês, pelo qual o Major José Tomás 
Gonçalves solicitava as  cargas de guerra. Acontece que em 26 de 
agosto as  forças nacionais retiravam-se das barrancas do ribeirão 
das Correntes, o que determinara novo ofício, datado de 6-10-67: 

"N.o 82. Quartel do Commando das Forças em operações ao 
sul da Prova. de Matto Grosso junto a margem esquerda do Ri- 



beirão das Correntes 20 de Agosto de 1867. Ilmo. Snr. Com 
18 dias de marcha acaba de chegar ao acampamento destas for- 
ças um official, portador de terminantes ordens da Presidencia 
d'esta Provincia, no sentido de seguirmos com a maior brevidade 
para a cidade de Cuiabá. Communicando a V. S. essa occorrencia 
tenho por fim rogar-lhe se sirva sustar a remessa de fardamento e 
mais objectos que se acharem nesse ponto com destino a estas 
forças, em consequencia de nossa prompta retirada. . ."  

Sabe-se pelo ofício de 19-9-68, que o material bélico foi pro- 
curado, mais tarde, pelo Capitão Antônio Dias dos Santos, por or- 
dem do presidente de Mato Grosso, general Couto de Magalhães. 

Tais acontecimentos infundiram certo mêdo na população da 
Colônia Militar do Itapura. O próprio diretor do estabelecimento, 
tenente Isidoro Marques Coutinho, escusava-se de empreender nova 
viagem fluvial a Mato Grosso, alegando que o vapor estava im- 
prestável. . . Diversos militares requeriam baixa, autorização para 
se ausentarem, pretextando motivos de saúde. Mais alguns meses e 
a guerra do Paraguai estaria terminad'a, e, com êsse fim, também 
poderia o Govêrno ter extinguido o pôsto militar do Itapura. 

Infelizmente, a colônia seria conservada durante o resto do 
Império até ser totalmente abandonada no fim do século. Intrigas, 
crimes, sofrimentos, doenças, escravos a comprarem sua alforria, 
uma população mista de duzentas pessoas iria vegetando e segre- 
gada iniitilmente num sertão bruto que só seria humanizado vinte 
anos depois da passagem, por ali, da Estrada de Ferro Noroeste 
do Brasil, cujos trilhos seriam assentados por volta do ano de 1909. 

ACONTECIMENTOS DIVERSOS 

1 .O Doações de ferros 

O Regulamento da Colônia Militar do, Itapura previa a colo- 
nização das terras circunvizinhas ao estabelecimento. Comp estí- 
mulo e baseado em lei especial de posse e de concessões, o dire- 
tor da colônia estava encarregado de encaminhar as solicitações 
de agricultores que desejassem obter, graciosamente, pequenas 
glebas para lavoura. Havia que se distinguir a propriedade plei- 
teada dentro da área federal da. colônia, daquela, que estivesse em 
terras devolutas da Província. 



r, O certo é que moradores da Colônia do Itapura e aventurei- 
i ros recém-chegados reclamavam a doação de terras. 

Por exemplo, João Antunes Alves (ofício de 7-8-67), pedia 
ao Imperador terras a margem esquerda do salto do Itapura, ao 
que respondeu favoravelmente o delegado interino da Diretoria das 
Terras Públicas, loão Ildefonso de Brito, dizendo: "E cumpre-me 
responder a V. Éxa., por informação, que muito interessando ao 
Estado o desenvolvimento da lavoura, convem facilitar-se a que 
sejão roteados os terrenos incultos, principalmente o de que se 
trata pela razão de se achar nas proximidades de uma Colonia, que 
o Governo Imperial tem julgado conveniente conservar. Mas tam- 
bem é certo que a Lei n.O 601 de 18 de Setembro de 1850, estabe- 
leceu como regra, que os terrenos devolutos não fossem concedidos 
a particulares, senão a título de venda, a não ser nos casos ahi es- 

2 . O  Casamento de protesfnntes 
L 

Naqueles tempos o contrato de casamento no religioso tinha 
fôrça legal e moral. Desde o início houve padre na colônia do Ita- 
pura para celebrar os casamentos de católicos. Mas um belo dia 
dois jovens protestantes desejaram contrair núpcias. E agora? 

Por ofício de 19-2- 1860, o diretor, tenente Antônio Mariano 
de Azevedo, comunica ao presidente da Província: 

"Envio a V. Exa, copia de um contracto de casamento feito 
por dois colonos protestantes d'esta Colonia, no qual consenti eu 
para evitar a infallivel immoralidade que se seguiria a uma minha 
recusa7'. 

Transcrevemos parte do respectivo contrato, que diz: 
"Copia do termo lavrado a folhas vinte e quatro do Livro de 

termos e Auctos - Numero vinte e seis - Aos quinze dias do 
mês de Janeiro de mil oitocentos e cincoenta digo e secenta, com- 
pareceram na Directoria do Estabelecimento Naval e Colonia Mi- 
litar do Itapura os colonos Pedro Lithgen, e Maria Gad, ambos 
protestantes. Ahi na presença do Director, de mim escrivão e das 
testemunhas abaixo assinadas, declararam quererem contrahir ma- 
trimonio para o qual nenhum impedimento se dava por serem am- 
bos solteiros e não terem entre si grao algum de parentesco. De- 
clarando mais não quererem abjurar a fé que professavão e não 
sendo possível ceremonia alguma religiosa por não haver na Co- 
lonia Ministro Protestante, dice o Director que ia proceder a ce- 
remonia civel a qual constou de juramentos prestados sob os San- 



tos Evangelhos, em como muito espontaneamente se recebião como 
legitimos esposos e aceitavam todos os deveres sociais inherentes 
a esse titulo; e na assignatura do presente contracto que foi por 
mim lido em alta voz aos contrahentes e as testemunhas presen- 
tes, pelo qual se faz tambem constar que os ditos contrahentes 
aceitam a responsabilidade das consequencias que possam provir 
de futuras duvidas sobre a validade do acto que se celebrava e quc 
o Director declarava que a elle prestou a sua validade digo autho- 
ridade tendo só em vista garantir a moralidade da Colonia contra 
o concubinato que se seguiria a uma recusa formal de sua parte. . . " 

Neste acontecimento ressaltam três coisas: 1.a O zêlo do dire- 
tor pela manutenção do padrão moral da colônia; 2." o seu res- 
peito a liberdade religiosa dos colonos; 3." fidelidade dos nu- 
bentes à profissão de fé que haviam jurado em sua igreja. 

3." Padres falecidos 

Em 25 de setembro de 1868 falecia o segundo capelão do Ita. 
pura, padre Raimundo João de Oliveira, quando1 passava pelo 
Avanhandava, já muito mBi, a caminho de Piracicaba; foi sepul- 
tado no barranco entre a barra do ribeirão Cervinho com Tietê. 

Anteriormente também havia morrido o capelão frei Patrício 
da Piedade. 

Outro padre, frei Fernando ~ o g ~ y ,  chegado a Colônia em 
4-6-71, morreria também nas proximidades do Avanhandava, vi- 
tima de "gastrologia", conforme oficio e atestado de óbito de en- 
tão. 

4 .O Jurisdição da Colônia Militar 
t 

Por um convênio especial o estabelecimento do Itapura es- 
tava subordinado a vários Ministérios e ao Govêrno da Provincia 
de S. Paulo. Mas em 1870 passou a ser orientado pelo Ministério 
da Guerra, na parte militar, e pelo govêrno de S. Paulo, na parte 
agrícola. 

Convém dizer aqui que a colônia militar do Avanhandava foi 
emancipada pelo govêrno do Império em 28-1-1878, o qual dela se 
desobrigaria definitivamente para todos os efeitos legais por um 
Aviso datado de 30 de abril do mesmo ano. Interpretados bem o 
convênio inicial de 1858 e os atos de 1878, nenhum direito mais 
teria o Govêrno Federal sôbre as terras que pertenceram a colônia 
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do Avanhandava. Todavia, agora pelo ano de 1954 o Exército vai 
ocupar aquelas terras a fim de instalar uma fazenda federal. O 
mesmo ocorrerá no Itapura. 

5 . O  Correição nos colônias 

O Aviso de 5 de abril de 1871, baixado pelo Conselheiro Vis- 
conde do Rio Branco, então Ministro e Secretário de Estado dos 
Negócios da Guerra, determinava a realização de uma correição 
geral nas co lh ias  do rio Tietê. 

A Comissão de correição compunha-se do tenente-coronel José 
Clarindo de Queirós, cap. EstWão Joaquim de Oliveira Santos e 
cap. Luís Carlos de Mourão Pinheiro. A comitiva chegou a Pira- 
cicaba, onde aguardou a s  canoas mandadas subir do Itapura. Tais 
embarcações só chegaram aquela cidade em 28 de novembro de 
1871. Terminada a tarefa e já em São Paulo, o tenente-coronel 
Clarindo cientificava ao Presidente da Província haver encontrado 
tudo em ordem, do que apresentaria competente Relátório ao Go- 
vêrno do Império, o que realmente fêz em data de 5-1-72, rela- 
tório que cont i~ha  vinte e oito páginas. 

Por êsse RelatSrio sabe-se que havia, então, na circunscrição 
da colônia do Itapura, 249 habitantes; na margem esquerda do 
Tietê existiam cêrca de 80 "índios guaranis", dos quais 25 eram 
homens. Estavam prontas 12 Iéguas de estrada em direção ao Ava- 
nhandava, faltando para se completarem mais 16 léguas que ainda 
eram apenas picadão. Havia 5 casas comerciais cujos gêneros ali- 
menticios procediam do alto Paraná, isto é, acima da cachoeira 
do Urubupungá. A vila se compunha de 90 casas, sendo 42 co- 
bertas com telhas e o restante com sapé. 

O palácio do Imperador estava pronto. Lê-se: "Casa da Di- 
rectoria com dois pavimentos, paredes dobradas de tijolo, cober- 
ta de telha toda assoalhada e forrada de papel" (1.a parte do Re- 
latório). 

6." Êxodo de colonos 

Em 1872 o diretor do Estabelecimento do Itapura, capitão- 
tenente Francisco Goulart Rolim estava assistindo ao êxodo de 
parte dos habitantes. 

A 15-6-72 uma monção saía do Itapura conduzindo os negros 
de volta para a Fábrica de Ferro do Ipanema; eram 9 famílias, 
somando 37 pessoas. 



O ato de 1870 devia ter alterado o "statu quo" da vila. Saiam 
empregados, marinheiros, negociantes, sitiantes. Como o Regula- 
mento desse direito aos colonos de pleitearem indenizações sôbre 
oenfeitorias ali feitas, todo o mundo que se retirava endereçava 
ao Govêrno petições solicitando ditas vantagens. Certamente nin- 
guém conseguiu reaver coisa alguma para boa sorte dos cofres 
públicos. 

7 . O  Rol de bens 

A 27 de julho de 1873 assumia a direção da colônia o capitão 
honorário do Exército, Joaquim Ribeiro da Silva Peixoto, tendo 
vindo pelo caminho de Uberaba e Sant'Ana do Paranaíba numa via- 
gem longa e estafante. Fêz o novo diretor um rol de tudo quanto 
havia no estabelecimento, do qual extraimos o seguinte: 

17 bandeiras brasileiras, 25 balas de artilharia, 200 balas de 
chumbo, 1.1 16 balas de pistolas, 4 barcas, 26 "clavinas e refes", 
5.778 cartuchos embalados, 18.220 cartuchos para carabina, 2 car- 
retas de campanha, 4.001 espoletas de pistolas, 87 espoletas de 
papel fulminante, 8.386 espoletas de espingarda, 25 espingardas 
"adarme", 8 pistolas a revólver de 6 tiros, 2 pistolas a revólver de 
5 tiros, 5 pistolas fulminantes, 2 peças de bronze calibre 3; 62 
libras de chumbo em pelouro, 13 espingardas de espoletas inglê- 
sas, 45 espingardas de pedra, 22 pistolas de cavalaria, 2 de ba- 
camarte. 

O navio de guerra "Tamandatahy" possuía 1.000 cartuchos 
de Minié, 180 cartuchos de bacamarte, 500 cartuchos de pistolas, 
500 espoletas ,de espingarda. 

Entre muitas outras coisas havia 12 gramáticas, 33 tabuadas, 
1 sino de bronze, 20 bois de carro. A população regional era de 
309 habitantes. 

O sino grande e um canhãozinl~o estão recolhidos no Museu 
do Estado. 

8.0 O arquivo I 

Só em 1876 é que foi baixada ordem expressa para se con- 
servarem no Arquivo da Colônia os livros de escrituração, pois 
até então cada diretor levava-os consigo, dando-lhes destinos ig- 
norados (ofício 15-1-76). Nesse ano, diz o diretor Manuel Maria 
Camisão ter recebido, pelo correio de Araraquara, livros para re- 
gistro de óbitos, casamentos, nascimentos. 
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5 9 .O Soldados e gente refuga 

Gente boa era difícil querer trabalhar como empregado no 
sertão. Em ofício de 6-4-76, o capitão Peixoto pedia que "... não 
se escolhão, como de costume, as de peior comportamento, desor- 
deiros e.in'subordinados, porem sim as de melhor índole, e mori- 
gerados, com preferencia os casados, pois que sendo esfe lugar 
excepcional pela distancia que o separa dos outros povoados, e 
sendo a população composta da peior gente, isto (é) das fezes 
da sociedade, muita força moral precisa ter aqui um Chefe para 
poder conter semelhante gente". 

Briga havia. Perseguições tambem. Até graduados entravam 
no barulho. Em 18-1-77, de Piracicaba o tenente Antônio Coper- 
tino Marcondes do Amaral comunicava ao Presidente da Província 

, , que êle, o médico dr. Flávio Augusto Falcão e o farmacêutico 
Lamberto César Andreini seguiam doentes e presos para a Capital. 
Esse Marcondes do Amaral já havia sofrido um naufrágio no rio 
Tietê, em cujo relato (ofício de 15-6-77) diz: "a correnteza das 
aguas era de tal modo excessiva e violenta que a barca foi poris- 
so fazendo muita agua e n'um improviso submergiu-se com todo o 
carregamento. É indescriptivel então, a denodada coragem do Snr. 
Capitão Joaquim Ribeiro da Silva Peixoto, que cedendo ao nobre 
impulso de seu generoso coração, procurou salvar minha filha, 
minha senhora e a mim. . . " 

Tal fato se dera pelas 7 horas da noite do dia 26 de maio, 
quando descia uma monção de 5 barcas para o Itapura. Antônio 
Copertino Marcondes do Amaral, cuja função era a de escrivão, 
viria a morrer com sua filhinha num outro naufrágio, da barca de- 
nominada "Conde D'Eu", no dia 30 de maio de 1878. Em ofício 
de 27 de setembro escreve o inspetor Carlos Frederico de Lima: 
"Tendo a barca Conde D'Eu emborcado, desapparecerão e' 
n'unca mais forão vistos o tenente honorario Marcondes e sua filha. 
Da. Maria Virginia agarrada com o piloto da barca, José Antô- 
nio da Silva vão ao fundo do rio, este habil nadador porém fraco 
no physico poude desenvencilhar-se e com o auxilio do camarada 
Luciano Tobias de Castro que estava sobre a quilha segura-a pe- 
los cabelos e a coloca sobre a quilha da barca e nadão para a 
terra, Castro e Silva. Sobre a quilha já se achavão os camara- 
das Machado da Silva, e Joaquim José de Oliveira, este passando 
por junto de uma arvore agarra-se aos ramos e assim poude-se 
transportar para terra. As outras duas pessoas Da. Maria Vir- 
ginia e Antônio Machado ião rio abaixo e já proximos a Corredeira 
- Ondinhas - quando a elles se aproxima a barca "D. Pedro 11" 
- com seus bravos tripulantes e salvão a essas duas pessoas de 



uma morte infallivel" "é sempre uma gloria morrer em serviço da 
Patria mesmo estupidamente sobre uma corredeira do rio Tietê 
cujas margens representão um verdadeiro Cemitério". o 

10.O Um "bom" médico 

Houve um médico no Itapura chamado dr. Severiano Bráulio 
Monteiro, de cuja competência disse o diretor da colônia, em ofício 
de 10-2-63: "Depois que foi expulso daqui ... pelos factos que 
expuz a V. Exa. . . . . . . Diversas feridas ou~ulceras que o referido 
Doctor curou sem resultado durante meses, sararão com a sua 
auzencia . . . " 

Um sucessor dêsse médico foi o dr. Flávio Augusto Falcão, 
também nada santo. Além de ter seguido prêso para S. Paulo em 
1877, fui ler num oficio de 21-3-78, no maço de Colônias Agri- 
colas do Estado, uma reclamação do engenheiro-chefe da Comis- 
são de medição de lotes do Serviço de Imigração e Colonização, 
dr. Leopoldo José da Silva, alegando que aquêle médico não visi- 
tava todos os núcleos coloniais a seu cargo. 

1 1 .O Exploração geogrdfica 

Em 1876 o govêrno mandava explorar alguns rios do oeste. 
Por ofício de 25-1 1-76, o diretor da Colônia do Itapura avisa ao 
presidente da Província que uma comissão de explorações preli- 
minares nos rios Piracicaba, Mogi-Guaçu, Paraná e rio Grande 
chegara aquele pôsto militar. Era chefe o dr.  Benjamim 
Franklin de Albuquerque Lima. Seus camaradas fizeram greve, 
recusando-se a seguir viagem. Foi preciso ir a Sant'Ana do Para- 
naíba contratar índios práticos, os quais conduziram as embarca- 
ções até Piraçununga. Sôbre tais trabalhos há a seguinte referên- 
ria à p. 9 do Relatório da Comissão Exploradora do Rio Grande, 
da Com. Geog. e Geol. do Est. de S. Paulo: "Nos fins do anno de 
1876 a parte baixa do rio Grande, desde a sua barra até a povoa- 
ção de São Francisco de Salles, foi levantada pelo engenheiro Ben- 
jamim Franklin de Ailbuquerque, incumbido pelo Govêrno do Im- 
pério para estudar a navegabilidade de varios rios em São Paulo 
e Matto Grosso". 

Num ofício da Colônia vê-se o diretor pedindo providências 
sobre o que fazer com escaleres deixados pela comitiva de enge- 



nheiros que estudava os rios por ordem do Barão de Mauá. Como o 
dr. Franklin ficara sem seus camaradas, é provável que tais botes 
tenham sido de sua comitiva. 

12.O 0 s  Felicissimos 

Afora os índios caiapós, não há dúvida alguma que os melho- 
res pilotos do rio Tietê foram os Felicíssimos. Eram, porém, dados 
a prática de desordens. 

Em outubro de 1877, João, Francisco, Antônio Felicíssimo e 
mais parentes prepararam uma sedição contra o diretor da co- 
lônia do Itapura. Queixas, processo, ameaças e ficou só nisso. 

Dois anos depois novos distúrbios provocados pelos irmãos 
Felicíssimos. O diretor Major Francisco Joaquim de Almeida Cas- 
tro, em ofício de 20-2-79, pede autoriza$ão para expulsar toda 
aquela família, acusando principalmente Francisca Felicíssima, 
tida como assassina do próprio marido e de haver morto, anterior- 
mente, uma mulher em Piracicaba. 

Ainda em, 1905 havia ótimos pilotos navegando o Tietê. João 
Felicíssimo andava pelo Avanhandava. Aliás ali tinha ido parar 
o caiapó Saturnino, casado com d. Maria, excelente e honesto pi- 
loto, chefe de transporte fluvial para Mato Grosso; construída a 
Noroeste comprou balsa em cabo de aço nuni pôrto abaixo da- 

' quele salto. 

1 3 . O  A igreja de tijolos 

Foi no ano de 1878 que se iniciou a construção da igreja de 
tijolos, com esteios e baldrames de aroeira lavrada, e que ainda se 
achava de pé em 1905, quando no Itapura esteve a comissão ex- 
ploradora do rio Tietê chefiada pelo dr. Jorge Black Scorrer. Em 
1955 só restavam alguns esteios, as vigas do assoalho e um1 metro 
de parede. Em Relatório de 20-2-79, informava Almeida Castro 
que assentara a primeira pedra da igreja, com as formalidades 
que o ato exigia, em 23 de outubro de 1878. O templo ficava a 
165 metros do cemitério, em frente a rua Marquês de Herval; ba- 
seado em seguros alicerces de pedra e cal, com três metros de altura 
e paredes de tijolos dobrados. A base repousava sobre "dois gigan- 
tes de pedra com quatro metros quadrados de largura". A parede 
media 46 cms. de espessura e 5 metros de altura. A nave era de 
22 metros de fundo por 8 de frente. Na fachada havia duas torres 



quadradas laterais mas no correr do corpo do prédio. "Os seus 
baldrames são todos de aroeira, o vigamento de peroba e sucu- 
pira". Possuía uma porta principal, dez janelas laterais e mais duas 
na frente e duas no fundo. Foi depois toda decorada internamente. 

1 4 . O  Escola 

Na Colônia Militar do Itapura os seus diretores sempre tive- 
ram o cuidado de manter escola das primeiras letras. Funcionavam 
como mestres, As uêzes sem remuneração alguma, o sacerdote, al- 
gum funcionário, um oficial do Destacamlento ou alguma senhora. 

Em Relatório de 20-2-79 dizia o diretor Almeida Castro: 
"Removi immediatamente a Escola da casa em que morava o Es- 
crivão para a 'Directoria cedendo o melhor commodo que occupava 
minha família no seu uso domestico, visto ser para tão nobre fim, 
para effectivamente funccionar este ramo tão importante, mon- 
tando convenientemente o lugar designado". "Hoje felizmente con- 
ta a Escola em seu seio trinta e um alu~os ,  como verá V. Exa. no 
mapa n." 3 e entre estes duas praças do Exercito; a frequencia é 
activa e o seu adiantamento satisfactorio. A maioria d'elles são 

\ 
aprendizes nas officinas do Estado, onde se occupão durante os 
trabalhos do dia e ás cinco horas da tarde entrão para os trabalhos 
escolares até oito a nove horas da noite onde estudão e dão suas 
lições. Parte d'elles já estão pela primeira vez compulsando gram- 
matica da lingua patria, achão-se adiantados em calligraphia, lei- 
tura, contabilidade e religião". 

Nessa ocasião d. Margarida Moreira de Castro lecionava 8 
alunas entre 6 a 1 1  anos de idade, enquanto que o alferes farma- 
cêutico Lamberto César Andreini dava aulas para 31 alunos do 
sexo masculino, cuja idade variava entre 6 a 33 anos. 

1 5 . O  Banda de música 

No Itapura houve banda de maísica. A primeira'a aparecer foi 
no ano de 1860. Era um grupo de pessoas que vinha de Sant'Ana 
do Paranaiba a caminho de Piracicaba, dirigidas por um padre. 
Antônio Mariano de Azevedo em seu Relatório de 30-6-60, escre- 
veu: "Quasi todos tocavam uns instrumentos de música, formando 
assim uma banda, que muito prazer nos deu por ser a primeira vez 
que ouviamos música no Itapura". 



Em 1881 a colônia possuía uma pequena corporação musical 
composta de menores, conforme se vê pelo Relatório de 1-7-81 do 
diretor da vila, Luís Pereira Duarte. 

16." Amores 

Histórias de amor por certo que houve e muitas no Itapura. 
Porém, do amor poesia, do amor loucura nada se sabe, pois nenhu- 
ma lenda ou conto se ouviu jamais. Amor escuso, isso ficou regis- 
trado. 

Em ofício de 28-9-82 o diretor da Colônia, Duarte, expulsava 
da vila uma mulher de nome Froly, "amisiada" do capitão Peixoto, 
do qual já havia, em março, feito queixa dizendo que "na noite de 
7 do corrente estando elle em completa urgia com aquella mulher 
nos braços em presença de colonos e da banda de Musica". 

Um ano depois Peixoto se vinga de Duarte. Faz um expurgo 
entre as rameiras e bêbadas da colônia, enxotando-as. Em ofício 
de 30-8-83, dizia: "Entre estas mulheres sobressae a colona Bra- 
silia Rosa da Silva - Barregã do ex-Director. . ." 

1 7 . O  Formiga saúva 

Velho é o refrão: "Ou o Brasil mata a saúva ou a saúva mata 
O Brasil". 

Essa terrível praga atormentava os lavradores do Itapura, 
tanto assim que em ofício de 10-8-83 lê-se o seguinte: "Na área 
da Colônia não se tem conseguido plantação alguma, devido a for- 
miga - Saúva - miotivo por que junto um pedido de - Formi- 
cida Capanema - para extinção das mesmas". 

18.O Gastos 

Em 1883 o capitão Peixoto calculava que o Govêrno já havia 
gasto mais de três mil contos de reis com o Estabelecimento do Ita- 
pura e atribuía o insucesso dêste principalmente à falta de estrada 
e à impraticabilidade da navegação no trecho do rio Tietê com- 
preendido entre os saltos de Itapura e Avanhandava, agravadas pela 
maleita. 

No ofício de 10-4-83, dizia: "sem a estrada para Avanhanda- 
va, Itapura é uma utopia; uma voragem, um sorvedouro dos di- 



nheiros nacionais. A estrada é a aspiração dos povos, é o commer- 
cio; o commercio é e será sem.pre a civilização, o progresso, o en- 
grandecimento das nações". 

19." Submerge o vapor "Tarnandafahy" 

Lançado ao rio em 18 de março de 1860, o elegante vaporzinho, 
de dois rodeirões de ferro laterais e uma chaminé central, vinha 
prestando serviços a Colônia Militar do Itapura já há anos a fio. 
Fazia, regularmente, uma viagem por mês até o rio Paraná, trans- 
portando mercadorias, gado, passageiros, médico e remédios. 

Era o orgulho daquele pessoal do Itapura. Quando a máquina 
possante acionava os rodeirões de cinco metros de diâmetro, as 
marolas, formadas nos flancos e na esteira, balançavam o rio in- 
teiro. Se o pilato-comandante fazia tocar o sininho para a abor- 
dagem, o alvorôço se estabelecia entre a gente de terra e de bordo, 
porque se uns iam descer e outros subir, todos queriam assistir a 
cena da atracagem. Mas se o maquinista disparava o apito, forte, 
sonoro, eram aves que se punham em debandada, as caças. sur- 
prêsas, metiam-se afoitas na água ou na mata; a própria gente que 
o ouvia era tomada de uma sensação de entusiasmo e angústia. 

Estava velho o "Tamandatahy". O casco, corroído de ferru- 
gem, havia sido reformado. Agora as chapas metálicas do costado 
e do fundo já eram lâminas finas, frágeis, que ao menor raspão, 
num travessão, numa coroa ou pedra sôlta, seriam rombos na cer- 
ta. A corredeirinha do Vae-e-Vem passava a maior parte do ano 
com a ossatura aflorando, pondo os cascões de pedra para fora 
dágua como jacarés esquentando-se ao sol. 

A nau estava definitivamente condenada. Porém, a população 
da colônia precisava de carne. Era necessário trazer gado das ban- 
das de Mato Grosso, devendo-se também transportar correio e 
médico para atender doentes. 

Mal rompeu o'dia, o maquinista experimentou as máquinas já 
bem alimentadas pelo foguista zeloso. Eram 6 horas da manhã do 
dia 20 de abril de 1883. Há 25 anos aquêle navio flutuava ali no 
pôrto do Itapura, trazendo no topo de seu mastro, altaneiro e 
sempre honrado, o pavilhão nacional. Silvou o apito nos sopros de 
estilo e partiu. 

O "Tamandatahy" descia o Tietê resfolegando. Fez a curva 
e perdeu de vista o salto e a vila. Era abril e o rio ainda bufava de 
cheio. Entretanto, os travessões de basalto e as pedras mortas con- 
tinuavam traiçoeiros como sempre, escondidos agora pela enchente 



tardia, cujas águas iam alisando por aqui no paredão de um dique, 
encrespando-se ali nos bicos da pedreira desordenada, contraba- 
tendo-se lá em vae-e-vem por cima de degraus escalonados, agita- 
da sempre por tôda extensão das escaramuças. 

Nas proximidades das águas bravas o maior perigo são os 
blocos de rochedos removidos para o canal, por ocasião das gran- 
des enchentes. Ficam no fundo e não são vistos. A navegação que 
era conhecida, passa a ter naquele novo escolho a iminência cons- 
tante de um desastre inesperado. 

Naquele dia o imprevisto aconteceu. Dando ciência ao Sr. Pre- 
sidente da Província de S. Paulo, escrevia o diretor da colônia: 

"Horas depois principiou o vapor a submergir-se, devido a 
um rombo no fundo, por baixo da caldeira. O rio correntoso e 
cheio não consenti0 mais que se conseguisse atracar, tendo-se ar- 
rebentado um cabo que foi lançado á terra para ver se se conseguia 
aguenta-lo. Logo que a agua invadiu, apagou a caldeira, não po- 
dendo mais funcionar o vapor. Não se lamentou perda de vida 
n'este naufragio". 

"Perdidas as esperanças de salvamento do vapor, mandei re- 
colher preso o rnachinista, encarregado do mesmo e proceder a 
conselho de investigação, que junto remeto. Conformando-me com 
o parecer do supracitado conselho, mandei soltar o machinista. . ."  

Até o ano de 1950, mais ou menos,-lá estava no rio Tietê a 
carcaça do "Tamandatahy". Mas, logo depois, indivíduos não 
identificados tentaram arrancar o velho vaporzinho para vendê-lo 
como sucata. Todavia, não conseguiram o seu malfadado intento. 
Antes, montado sobre um grande cascão de pedra, o venerando 
barco ficava fora dágua, como um ornamento da paisagem. Os 
cabos de aço a êle atados mais danificavam o casco e o puseram 
mais ao fundo. Hoje, sem proteção que devia mvrecer como monu- 
mento histórico, só conserva a vista a grossa chaminé, como que 
querendo ainda apitar, apitar muitas vêzes, revivendo toda a his- 
tória singela do Itapura. 

v 
FIM DA COLÔNIA MILITAR DO ITAPURA 

Durante muitos anos o estabelecimento militar do Itapura foi 
um pequeno aglomerado humano avançado, na fronteira noroeste 
paulista, em área que os mapas traziam como "sertão desconhe- 
cido e habitado por índios bravos". 



Servia de ponto de apoio para a navegação fluvial. Até a cons- 
trução da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (1906-1913), pas- 
savam pelo pôrto do Itapura, anualmente, dezenas de embarcações. 
Canoas, barcas, batelões faziam o percurso Piracicaba-Itapura, 
carregando carga a mais diversa, destacando-se o sal grosso para 
gado, além de armamentos e munições destinados i gente em luta 
no território mato-grossense. Em ofício de 26-3-78 o diretor da co- 
lônia militar do Avanhandava contestava a afirmação da existê11- 
cia de navegação a vapor por êsse trecho do Tietê. Todavia, mais 
tarde, já no fim do século XIX ei nos primeiros anos do atual, al- 
gumas barcaças a vapor por lá transitaram. 

Proclamada a República em 1889, os novos estadistas puse- 
ram de lado a preocupação antiga de se manter a colônia do Ita- 
pura, pois um caminho de ferro se projetava para, de uma vez por 
todas, estabelecer-se a ligação fácil para o oeste. 

Um dos últimos ofícios expedidos naquele estabelecimento 
datava de 1893 e foi encontrado, em 1905, no arquivo abandonado, 
quando por ali passou a comitiva da Comissão Geográfica e Geo- 
lógica do Estado que explorava o rio Tietê, de cujo Relatbrio, p. 
6, extraimos o seguinte: 

"Dos 90 edificios que existiam na occasião de sua extinção en- 
contram-se apenas 10 que são habitados, na sua maioria, por ex- 
colonos que alli se deixaram ficar depois da retirada da força e 
dos funccionarios federais. Os outros que foram completamente 
destelhados por pessoal de Matto Grosso acham-se completamente 
em estado de ruina. Todos elles eram construidos de madeira 
com enchimento de tijolo e os dos funccionarios tinham commodos 
assoalhados e forrados, e eram rebocados e caiados. O unico edi- 
ficio que se encontra ainda em bom estado e que tem escapado 
á devastação dos moradores de Matto Grosso é o chalet do Di- 
rector com 2 pavimentos, todo construido de tijolos e com todos 
os commodos forrados, assoalhados e empapelados". "No primei- 
ro salão de entrada encontra-se um grande armario encostado a 
uma das paredes, onde achava-se coordenado todo o archivo da 
ex-colonia; esse aachivo, porem, encontramol-o espalhado pelo 
soalho numa promiscuidade revoltante". "O edificio da igreja que 
está construido na praça Coronel Lima com os fundos para o lado 
do rio acha-se em ruinas, já com falta de uma torre e com a outra 
em estado de não supportar a primeira estação chuvosa. Parte do 
telhado do frontispicio foi levado pela queda da torre. O antigo 
coreto ao lado da igreja acha-se em estado relativamente bom. 
As ruas bem alinhadas e algumas arborisadas com coqueiros e 
cajás possuem passeios calçados. A principal que sae em frente á 



igreja tem vestigios de calçamento em toda a sua largura". "O Go- 
verno ainda ahi conserva uma agencia de correio cujas malas, que 
são expedidas duas vezes por mês, seguem por Sant'Anna e Ube- 
raba a S. Paulo e vice-versa, gastando 15 dias nesse trajeto". 

O Govêrno extinguiu a Colônia e a ferrovia liquidou com a 
navegação fluvial pelo Itaptira. 

Hoje, já pelo ano de 1954, uma pequena usina hidroelétrica, 
colocada a margem do salto, fêz nascer uma nova vila do mesmio , 
lado em que existira o estabelecimento do Itapura. Todo o mate- 
rial de construção que ainda havia do passado foi servir para as - 
novas construções. 

Através de representações feitas pelo Instituto Histórico e 
Geográfico de S. Paulo e pela Sociedade Geográfica Brasileira, e 
de artigos publicados no jornal ['A Gazeta", temos lembrado ao 
Govêrno a conveniência de se reformar o "Palácio do Imperador'' 
do Itapura, a fim de nele ser instalado um grupo escolar. Ficaria as- , 
sim livre da destruição o histórico sobradão da ex-Colônia Militar 
e Estabelecimento Naval do Itapura. 

FONTE DE PESQUISAS 

Consultamos todos os manuscritos existentes no Arquivo P ú -  
blico do Estado de S. Paulo, reunidos em latas sob o titulo "Ita- 
pura" e "Avanhandava". Lemos os jornais da  época, de S. Paulo, 
L ali encontramos muitas noticias sôbre o assunto; todavia, prefe- 
rimos não transcrever sequer uma, para contar apenas com a fi- 
delidade das fontes primárias. O mesmo se dá com relação a 
artigos de jornais e livros publicados no presente século. 

Não publicamos os decretos e regulamentos e diversos ou- 
tros atos do Govêrno, bem como muitos pequenos fatos tão inte- 
ressantes, para não alongar êste trabalho. 

Sôhre Antonio Mariano de Azevedo leia-se a biografia pu- 
blicada por Liberato Bittencourt. 



CONTRIBUIIÇÃO PARA O ESTUDO DA ARQUEOLOGIA 
DO EXTREMO NORTE PAULISTA 

(Primeira parte) 

JosÉ ANTHERO PEREIRA JÚNIOR 

CONSIDERAÇOES PRELIMINARES 

Embora neste trabalho não estudemos, tão somente, material 
por nós exumado quando procurávamos realizar parcela de um 
plano estabelecido dentro do critério científico ( I ) ,  cumpre-nos 
declarar que, na sua parte fundamental, se alicerça em porfiadas 
pesquisas de campo e de gabinete. 

Numa zona desbravada há muito como a do Extremo Norte 
Paulista, a maioria das suas jazidas arqueológicas remanescen- 
tes, pelo menos no que pudemos verificar, acham-se em setores de 
cultura, muitas vêzes de natureza permanente, como cafèzais e 
pomares. Em sítios tais, evidentemente, as explorações arqueoló- 
gicas sistemáticas tornam-se dificultosas. Noutros locais, onde as 
pesquisas devidamente orientadas deveriam conseguir êxito maior, 
o arado, principalmente, vem destroçando material do interêsse 
da arqueologia e d a  antropologia física, valores que a erosão ano 
após ano torna prêsa miais fácil dos agentes outros de destruição. 

De fato, os prejuizos causados a cerâmica arqueólogica por 
via dos abaixamentos e dos gretamentos do solo são muito gran- 
des (2). 

Mas, mesmo no caso do material cerâmico se encontrar em 
terreno de lavoura permanente, como nos cafèzais, os danos são 
ainda de monta. Ali, afora a ação do raizame (*), e ainda da 
erosão, somam-se os decorrentes das lides próprias dessas la- 
vouras. (3) .  

Seja como for, muitas vêzes restos de cerâmica indígenas 
rolam i toa pelos cafèzais e culturas outras. Êsse material em 

(*) No tocante a ossadas, via de regra, em casos tais, pouco mais 
resta que fragmentos esbranquiçados, friáveis, terrosos algumas ve. 
zes, de mistura com terra solta e a trama do raizame. 



dados casos precioso vai aos poucos se desfazendo, ora pela ação 
das intempéries, ora pelos entrechoques decorrentes dos aflora- 
mentos e soterramentos sucessivos. 

E foi em solo revolvido até certa profundidade pelo ferro do I 

arado, que certa vez coletamos fragmentos de uma cerâmica pri- 
morosa pela sua pintura sôbre engôbe finissimo (4); quartzo ialino 
trabalhado com esmêro (tembetás), machados de pedra, pedras 
de afiar, etc., como ;eremcis a seu tempo (5). 

Devemos fazer notar, entretanto, que em dados casos, entre 
restos abundantes dessa cerâmica preciosa tida como de origem 
tupi-guarani, ocorre um ou outro fragmento de material que, pela 
sua apresentação sugere origem diferente, enquanto noutros locais 
acontece o contrário, ou seja o encontro dessa cerâmica melhor 
entre restos fartos de outra mais grosseira acentuadamente di- 
versa (6). 

Fazemos notar, também, que entre essa cerâmica' mais gros- 
seira (não decorada) parece predominar o tipo piriforme de iga- 
çaba com ausência de elevação dme borda. Verdade é, todavia, que 
nas peças de menor vulto, de paredes relativamente muito menos 
espêssas e de massa depurada, tem sido notada a existência de 
pintura embora de motivos singelos, diversos dos que decoram ce- 
râmica atribuída aos tupis-guaranis, já aludida, aliás, linhas atrás. 

De outra parte, dados exemplares com ausência de pintura 
dêsse tipo de igaçaba piriforme sem elevação de borda (igaçaba 
N.O :48), merecem atenção particular p-as suas linhas mais es- 
guias. Poderíamos mesmo, talvez, denominar de "fucional" essa 
Torma, uma vez que a "pansa" deve sofrer menor esforço com rela- 
ção a outras peças de linha abaulada (7). 

Diremos mais, que nesse tipo de igaçaba piriforme parece 
haver uma relação entre a sua altura e o seu diâmetro máximo, 
representada pelo número 1,2 (um vírgula dois), ou muito pró- 
ximo. Naturalmente, mensurações em maior número de peças di- 
rão em definitivo sôbre o particular. 

A REGIÃO 

A região onde foi colhido o material que ora estudamos é de 
situação geográfica particularmente interessante, uma vez que vias 
de acesso a Minas e a Goiás passavam por ali em eras recuadas, 
no tempo que aquilo era sertão. Era o sertão enquadrado pelos 
rios Grande e Pardo. 



Ao que sabemos, nos primeiros anos do século passado ín- 
dios possivelmente numerosos ainda pisavam terras daquela zona 
(8). Caiapó é a sua classificação lingüística (9). Entrementes, se 
a ocorrência de machados de âncora pode ratificar ainda uma ocu- 
pação Gê naquelas paragens, de outra parte, a existência de mate- 
rial cerâmico do tipo tido como tupi-guarani, de acordo com o 
estado atual dos nossos conhecimentos, informa que gente outra 
ali deve ter habitado também. Em verdade, encontramos na re- 
gião, dois tipos, pelo menos, de cerâmica de diversidade marcante. 

DESCRICAO DA CERÂMICA 

Informamos, primeiramente, que pelo fato das jazidas estu- 
dadas estarem em terra de cultura, sós nos coube abrir valas de 
dimensões reduzidas, quando não simples poços. 

Também, para melhor inteligência, informamos, "a priori", 
que classificamos as igaçabas descritas em quatro tipos, sob as 
letras A-B-C e D, conforme os quatro primeiros itens das "Con- 
clusões" dêste trabalho. 

Isto pôsto, passamos a cuidar de algumas peças, conservando, 
entretanto, os respectivos números de arrolamento: 

N." 164 - Reconstituição parcial de uma igaçaba de cerâ- 
mica grossa (20-7 mms.), exumada pelo autor na fazenda San- 
ta Maria, Franca, em março de 1951. Tipo "A". 

Esta igaçaba de tamanho avultado (80 cms., aproximada- 
mente, de diâmetro máximo) estava completamente destroçada da 
sua parte média para cima. O seu fundo permanecia em terreno 
não revolvido, a poucos centímetros da rocha, enquanto pedaços 
da sua pança e parte superior se achavam, aproximadamente, a 
um metro de distância para um dos lados. 

N . O  165 - Parte de uma igaçaba de paredes menos espêssas 
(10-12 nlms.), e de menores proporções. Tipo "A". Exumada pelo 
autor na fazenda Santa Maria, Franca, em março de 1951. 

N." 148 - Pequena igaçaba encontrada na fazenda do Sr. 
Manuel de Paula Lima, Franca. Mede, internamente, 36 cms. de 
altura por 31 cms. de diâmetro máximo. Espessura de parede 7-10 
mms. Tipo "B". Quociente de A por D, igual a 1,2. Esta peça en- 
cerrava um crânio humano que foi destruído pelos seus achadores 1 

(10). 
N.0 301 - Igaçaba encontrada na fazenda, Bebedouro, . 

Franca, em janeiro de 1952. Deparada por acaso por um trabalha- 



dor que a danificou ao proceder a exumação. Por isso, a parte do 
fundo sofreu outros danos que os decorrentes da ação dos fatô- 
res naturais ( 1  1 ). 

Esta igaçaba, aliás, foi a primeira a diferir das que então tí- 
nhamos exumado ou coletado na região, pois apresenta elevação 
de borda. Superfície externa com vestígios de alisamento final feito 
a sabugo, provavelmente. As suas dimensões são as  seguintes: 
Diâmetro máximo (medido na parte externa), 70 crns.; altura 82 
cms, aproximadamente; diâmetro da boca (irregular), 50-53 cms., 
aproximadamente; espessura de parede, 18-25 mms. 

Esta peça foi arrolada como do tipo "C". Dos despojos hii- 
manos que encerrava só pudemos coletar pequenos fragmentos 
ósseos e um dente mais ou menos perfeito. O restante, segundo 
.apuramos, teria sido enterrado noutro local. 

Julganios interessante informar que igaçaba do mesmo porte 
e formato foi por nós localizada sob um pé de café da fazenda 
Boa ~sperança ,  também em Franca. 

N.O 333 - Desde algum tempo vínhamos topando, no Muni- 
cípio de Franca, com restos de uma serâmica de pouca espessura, 
bem alisada, resistente, massa relativamente depurada, com res- 
quícios de pintura singela feita à tinta menos perdurável, de um 
vermelho escuro, tocado para "grenat". Essa pintura, pelo menos 
na parte superior das pequenas igaçabas, é às vêzes observada nas 
superfícies interna e externa. Todavia, sòmente nas pesquisas que 
realizamos em março e abril de 1953, foi que conseguimos com- 
provante melhor conservado dêsse material. ( * * )  A peça sob N.o 
333 (dois fragmentos colados) faz parte da região superior de 
uma dessas peças de vulto modesto, cuja decoração é constituída 
por faixas pintadas contornantes à borda e seccionadas por outras, 
estas num sentido perpendicular. A superfície interna dêsses frag- 
mentos não se acha, no entanto, em bom estado. Sendo assim, 
nada pudemos concluir quanto a uma possível decoração interna. 
A espessura de parede é de 7-8 mms. Fazenda Boa Esperança, 

N." 335 - Pedaço da parte superior de pequena igaçaba 

( * * )  Tal pintura, as vêzes executada nas faces interna e externa, tem 
Fomo motivo traços mais ou menos largos que ora seguem num 
sentido vertical, ora numa expansão circular, de contorno, paralelos. 
Vêzes outras, traços mais ou menos finos são feitos num sentidu 
de seccionamento a faixas pintadas verticalmente. Em dados casos, 
essa pintura parece não passar de esfregaçáo feita a hematita, 
possivelmente. 



igual a arrolada sob o N." 333. Restos de pintura de1 cor semelhan- 
te nas faces interna e externa. Fazenda Boa Esperança, Franca. 

Consta, aliás, da nossa coleção muitos outros fragmentos 
dêsse material, alguns dos quais apresentam n~otivos de pintura 
algo diferenciados, mas que não podem ser aproximados aos no- 
tados em cerâmica dita tupi-guarani. 

N.O 446 - Fragmentos colados de uma igaçaba de porte mé- 
dio, encontrada inteira, encerrando ossada, quando da aração fei- 
ta no ano de 1953 a alguns metros da margem do Rio Pardo, em 
terras da fazenda Mandu, ao que nos parece no município de 
Guaíra. Esta peça apresenta decoração na face interna feita em 
côr vermelha (hematita?), cujo motivo é constituído por faixas 
mais ou menos largas, feitas no sentido perpendicular, faixas es- 
sas seccioiladas por traços curtos, pouco distintos, e no sentido ho- 
rizontal. Cerâmica de massa fina, depurada, de grande dureza, 
relativamente. Espessura de parede 8, 5-10 rnms. O material do in- 
terêsse da antropologia física foi totalmente destruído pelos seus 
achadores. 

N . O  600 - Pequena igaçaba piriforme, sem elevação de bor- 
da, mas de feitio pouco caprichado. O seu formato é mais acha- 
tado, e por isso mesmo afasta-se um tanto do perfil da peça sob 
N.O 148. Mas, igualmente não apresenta decoração qualquer. Diâ- 
metro máximo, 330 mms..Altura, 359 mms.. Espessura máxima de 
parede, 10 mms.. Diâmetro máximo da boca (irregular), 23,2 
mms. Quociente de divisão da altura pelo diâmetro máximo (pan- 
ça), 1,09. Continha ossos humanos que foram destruidos pelos 
seus achadores. 

Juntamente com fragmentos da parte superior dessa igaçaba 
nos foram entregues outros que, examinados em gabinete, per- 
cebemos pertencer a outra peça, provivelmente uma tampa. De 
fato a reunião dêsses cacos constitui a peça que arrolamos sob 
N." 601. Fazenda Santa Lúcia, Franca. 

N." 555 - Esta igaçaba apresenta perfil que diremos gua- 
rani, difere das peças anteriormente descritas. Foi por nós exu- 
w d a  em terreno revolvido pelo arado, razão pela qual foram 
fragmentadas as suas partes média e superior. A região do fundo, 
todavia, por se achar a oitenta centímetros, aproximadamente, da 
atual superfície do solo estava em estado relativo de conservação, 
uma vez que se achava atacado na sua face externa por fatores 
próprios do meio. Esta peça, cujo fundo pròpriamente dito é de 
forma lenticular mede, aproximadamente 60 centímetros de al- 
tura (parte interna), com um diâmetro máximo de 75 cms. A sua 



parede é de espessura variável entre 16 e 24 mms. Não encontra- 
mos vestígios de decoração, enibora, ao que pensamos, isso deve- 
ra ocorrer. A sua face interna, ao que nos parece, teria sido im- 
permeabilizada A resina. Classificarnos esta igaçaba como de tipo 
"D". Exumada na jazida da "Casa", fazenda Mandu. 

Cuidaremos, a seguir, de algumas peças portadoras de de- 
coração cujos motivos são tidos como tupis-guaranis. Faremos 
notar, todavia, que, por economia de espaço, e principalmente por 
reproduzirn~os, em desenho, os respectivos temas e perfis, delas 
tão sòmente faremos descrição sumária. 

N.O 488 - Fragmento de cerâmica decorada na face externa 
a traços vermelhos sobre fundo amardado. Mede 18 x 8,5 crns., 
aproximadamente. Espessura 20 mms. Fazenda Mandu, jazida da 
"Casa". Guaíra. 

N." 489 - Fragmento de cerâmica com pequena parte da 
borda, decorada na face externa a traços vermelhos no estilo usa- 
do na peça N." 488. Sobre' parte da superfície pintada desta peça 
existem resquícios de induto escuro, cuja origem não podemos 
ainda atestar (*  * *). Mede 1 3 3  x 14,7 cnis. Espessura, 1 1 mms. 
aproximadamente. Procedência igual à da peça N.o 488. 

N.O 490 - Dois pedaços colados de uma peça, com borda, 
decorada na face externa a traços vermelhos. Mede 13,5 x 9 cms. 
Espessura máxima, 10 mms. Espessura da borda, 7,5 mms. Fa- 
zenda Mandu, Jazida da "Casa", Guaira. 

N.O 491 -- Fragmento de cerâmica grossa, com parte da bor- 
da, de peça de tamanho avultado, decorada na face externa a tra- 
ços verm;elhos. Mede 13 x 10 cms. Espessura, 27 mms, aproxi- 
madamente. Procedência igual à da peça anterior. 

N." 492 - Pedaço da borda de peça de cerâmica grossa, de- 
corada .na. face exteriia a traços vermelhos sobre fundo amarelado. 
Mede 15 x 6 cms., aproximadamente. Espessura mínima 22 rnms. 
Largura da parte superior da borda, 6 cms. com uma espessura 
de 23 mms., medidas aproximadas. Essa peça, no seu conjunto, se- 

i"*) E' possivel que se trate de um aproveitamento de material mais 
antigo. Mas mesmo nesta hipótese, o caso seria de elucidaçáo difi- 
cil, como ponderou Max Schmidt a respeito de verificação de incon- 
testavel repintura de certas urnas funerárias exumadas no Paraguai. 
Dr. Max Schmidt, "Nuevos Hallazgos pr6-históricos de1 Paraguai, 
in "Revista de Ia Sociedad Científica de1 Paraguai", Tomo 111, 
1932, N.0 3. 



ria bastante interessante. Encontrada na mesma jazida da peça 
anterior. 

N." 463 - Fragmento de cerâmica grossa com parte de bor- 
da, decorado na face externa a tinta vermelha sôbre fundo ama- 
relado. Mede 12 x 9 cm6. aproximadamente. Espessura da parede. 
25 mms. De igual procedência a da peça anterior. 

N.O 494 - Pedaço de cerâmica com início de borda, pintado 
na face externa a traços vermelhos sôbre fundo amarelado. Mede 
9 x 13,5 cms. aproximadamente. Espessura máxima, de parede, 
22 mm's. Mesma procedência. 

N.O 496 - Três pedaços colados de cerâmica decorada na 
face externa a tinta vermelha sôbre fundo amarelado. Mede 17 x 
17 cms. Espessura, 20 mms. Mesma procedência. 

N." 497 - Fragmento de cerâmica pintada na face externa 
em cores vermelha e preta sôbre fundo esbranquiçado. Mede 7 x 
7,5 cms., aproximadamente. Espessura 19 mms. Mesma prece- 
dência. 

N." 498 - Fragmento de cerâmica mesma origem pintada a 
vermelho na face externa sôbre fundo aniarelado (anteriormente 
branco). Mede 13,8 x 7,6 crns., aproximadamente. Espessuras : 12 
mms. na sua parte inferior, e 22 mms. na região da borda. Me- 
didas igualmente aproximadas. Mesma procedência. 

N.O 499 - Fragmento de cerâmica pintada na face externa 
a tinta vermelha sôbre fundo amarelado. Resquícios de tinta es- 
cura que delimitavam! e seguiam o desenho. Motivo semelhante ao 
da peça N.a 497. Mede 17,5 x 8 cms., aproximadamente. Espes- 
sura, 20 mms. Mesma procedência. 

N." 500 - Fragmento de cerâmica pintada na face externa 
a tinta vermelha sobre fundo amarelado. Mede 13,5 x 10 crns. Es- 
pessura, 18,5 mrns. Mesma procedência. 

N." 501 - Três fragmentos colados de cerâmica decorada na 
face externa a tinta vermelha sobre fundo amarelado. Mede 13 x 
9 cms. aproximadamente. Espessura 21 mms. Mesma procedência. 

N.O 503 - Fragmento de cerâmica pintada na face externa 
a traços verm,elhos mais ou menos grossos sôbre fundo amarelado. 
Mede 10 x 8,5 cms. Espessura 22 mms. Mesma procedência. 

N." 505 - Fragmento de cerâmica pintada na face externa 
a tinta vermelha sôbre fundo amarelado. Motivo idêntico ao da 
peça N . O  497. Resquicios de tinta escura (noutros tempos preta) 



visíveis em alguns pontos. 'Mede 9,5 x 9 cms. Espessura, 21 mms. 
Mesma procedência. 

N.0 506 - Fragmento de cerâmica pintada na'face externa 
a tinta vermelha sôbre fundo amarelado. Mede 13,5 x 7 cms. Es- 
pessura, 19 mms. aproximadamfente. Mesma procedência. 

N.O 508 - Fragmento de cerâmica pintada na face externa a 
tinta vermelha sobre fundo amarelado. Mede 8 x 7,5 cms. Espes- 
sura - 20 mms. Mesma procedência. 

N.o 512 - Fragmento de cerâmica pintada na face externa 
a tinta vermelha sôbre fundo amarelado. Mede 7,5 x 5,5 cms. 
Espessura - 20 mms. Mesma procedência. 

N.O 514 - Fragmento de uma peça pintada-na face externa 
a tinta vermelha sôbre fundo amarelado. Altura total 9,7 crns, 
aproximadamente. Largura máxima 1 1  cms. Largura da borda 
(parte restante), 6,5 cms., ou seja 65 mms. Espessura máxima 
(junto à borda) - 20 mms. 

N." 453). Decoração na face interna, sôbre engobe. Linhas curvas 
vermelha e preta sôbre engobe noutros tempos branco., Espessura 
máxima, 16 mas.  Encontrado pelo Dr. Geraldo Diniz Junqueira, 
na jazida da "Casa", Fazenda Mandu, Guaíra. Coletado em 1953. 

N." 457 - Fragmento de cerâmica da mesma classe (vide 
N.O 453). Decoração na face interna, sôbre engobe, Linhas curvas 
e retas a tinta vermelha. Restos de tinta preta. Espessura máxima 
11 mms. Exumado na jazida da "Casa", fazenda Mandu, Guaíra. 

N.' 458 - Fragmento de cerâmica da mesma classe com res- 
tos de decoração na face interna sôbre engobe amarelado. Pintura 
a tinta preta enchendo espaços entre linhas curvas feitas a tinta 
vermelha. Espessura, 16 mms. aproximadamente. Mesmia proce- 
dência. 

N.O 459 - Fragmento de cerâmica da mesma classe com res- 
tos de pintura,na face interna. Linhas curvas e em ângulo a tintas 
vermelha e preta sôbre engobe amarelado. Espessura máxima, 11 
mms. Mesma procedência. 

N.O 460 - Fragmento de cerâmica da mesma classe decora- 
da na face interna. Restos de pintura a tinta preta enchendo espa- 
ços entre linhas retas e traços curvos feitos a tinta vermelha sôbre 
engobe amarelado. Espessura máxima, 11 mlms. Mesma proce- 
dência. 

N.O 461 - Fragmento de cerâmica da mesma classe deco- 
rada na face interna. Restos de pintura feita a tintas vermelha e 



preta sôbre engobe amarelado. Espessura, I 1  mms. Mesma proce- 
dência. 

N." 462 - Fragmnto de cerâmica (com borda). Decoração 
na face externa, feita a tinta vermelha. Restos de tinta escura. 
Essa peça teria sido revestida na face interna a tinta vermelha. 
Espessura máxima, 9 mms. Mesma procedência. 

N." 463 - Fragmento de cerâmica com restos de decoração 
na face interna sobre engobe amarelado, feita em linhas curvas, 
finas, a tinta vermelha. Pontilhado a tinta escura enchendo es- 
paços. Espessura, 1 1  mms. Mesma procedência. 

N.O 464 - Pequeno fragmento de cerâmica decorada na face 
interna a tintas vermelha e preta (resquicios de pintura). Espessu- 
ra, 11 tnms. Mesma procedência. 

N." 465 - Fragmento de cerâmica com restos de decoração 
interna feita a tintas vermelha e preta. Espessura, 11 mms. Mes- 
ma procedência. 

N.O 466 - Fragmento de cerâmica com decoração na fac? 
externa feita a linhas geminadas, em dois grupos, inclinados em 
sentidos opostos. Espessura máxima 16 mms. Espessura na região 
da faixa .10 mms., aproximadamente. Mesma procedência. 

N." 468 - Fragmento de cerâmica com restos de decoração 
interna. Llinhas paralelas, em ângulo reto e em curvas, sôbre en- 
gobe amarelado. Duas faixas a tinta vermelha separando a região 
da borda ou superior. Nesta parte resquícios de traços inclinados. 
Espessura máxima, 20 mms. Mesma procedência. 

N.O 469 -- Fragmento de cerâmica com restos de decoracão 
interna feita sôbre engobe amarelado. Desenhos típicos feitos a 
tinta escura, enchendo espaços entre linhas perpendiculares e 
curvas traçadas a tinta vermelha. Espessura máxima, 11 mmls. 
Mesma procedência. 

N." 470 - Fragmento de cerâmica com borda, decorada in- 
ternamente a tintas vermelha e parda, escura. Linhas em ângulo 
e em arco de círculo, formpndo figuras que as vezes foram cheias 
com essa tinta de cor castanha. Fazendo divisão da parte da bor- 
da, foram traçadas três linhas a tinta escura, delimitando duas fai- 
xas feitas a tinta vermelha. Pequenos traços verticais feitos a tin- 
ta escura (castanha?) nas partes superior e inferior da borda. Es- 
pessura máxima, 11 mms. Mesma procedência. 

N.O 471 - Fragmento de cerâmica pintada na face externa sô- 
bre fundo amarelado. O estilo é semelhante ao da peça N." 470. 



Linhas curvas tangenciais, muito delicadas, feitas a tinta preta, ou 
melhor, parda escura, cujos espaços foram cheios com a mesma cor. 
Faixa delimitada por traços escuros separando dois campos. Es- 
pessura, 15,5 mms. Mesma procedência. 

N." 472 - Fragmento de cerâmica pintada na face externa a 
tintas escura e vermelha. Fundo amarelado. Espessura, 15 mms. 
Mesma procedência. 

N.O 473 - Fragmento de cerâmica decorada na face interna 
a tinta escura, possivelmente do mesmo estilo da peça N.O 470 
e outras similares. Espessura, 1 1  rnms. Mesma procedência. 

N.O 474 - Pedaço de pequena peça (bacia?) com restos de 
decoração sôbre engobe amarelado (noutros tempos branco) na 
face interna. Resquícios de linhas vermelhas, muito delicadas, são 
notados entre espaços das figuras feitas a tinta escura, cujo mo- 
tivo não deixa de recordar outros constantes de cerâmica amazô- 
nica (12), coisa que nos parece acontecer, igualmente, com os 
temas de outras peças descritas neste trabalho, como poderá ser 
verificado nos desenhos respectivos, que publicamos. Espessura 
máxima na parte do fundo, 11 mms. Espessura na borda, 6 mms. 
O diâmetro desta peça, na sua parte mais bojuda, deveria ser de 
18-20 cms. aproximadamente. Mesma procedência. 

N.O 475 - Pedaço de pequena vasilha decorada na face in- 
terna por pontilhado e figuras semelhantes a pontas de flecha, 
pintados a tinta escura. Pelo que resta de algumas linhas circu- 
lares (muito delicadas, aliás) feitas a tinta vermelha, essas figu- 
ras cheias a tinta escura teriam tido o seu desenho formado pelo 
tangenciamento das mesmas linhas. Vestígios de tinta vermelha 
na parte superior da borda. Espessura na parte inferior, 14 mms. 
Espessura na região da borda, 8-9 mms. Mesma procedência. 

N." 476 - Pedaço da parte superior, com borda, de pequena 
peça em forma de panela, decorada na face externa a tinta verme- 
lha sobre fundo amarelado. O tema desta pequena peça, aliás, foi 
o mesmo utilizado em outras de grande tamanho como já vimos. 
Espessura máxima, 11 mmis. Mesma procedência. 

N.' 477 - Fragmento de cerâmica decorada na face interna 
sôbre engobe, ao que nos parece. Linhas paralelas, horizontais, 
verticais, curvas, feitas a tinta vermelha, a par de outras no mes- 
md sentido, feitas a traços mais grossos e a tinta escura. Nos es- 
paços maiores, entre linhas e circulares, foram traçadas linhas on- 
duladas em cor igualmente escura. Espessura, 10 mms. Mesma 
procedência. 



N.O 479 - Pedaço de cerâmica, com borda, decorada na face 
externa. A peça teria tido a forma de pequena panela. A região da 
borda foi toda pintada numa cor que teria sido vermelha. Espes- 
sura máxima, na borda, 12 mms. Espessura no corpo da peça 
7 mms. M e s m  procedência., 

N.O 485 - Dois fragmentos, colados, da parte superior de 
uma peça decorada a vermelho, na face externa sôbre fundo ama- 
relado. A face interna teria sido também pintada. O motivo 
utilizado na borda é o mesmo que foi pintado em região seme- 
lhante à da peça N.o 476, e outras, apresentando, porém, na sua 
parte inferior uma faixa mais ou menos larga, feita em tin- 
ta da mesma cor, ou mais escura, talvez. Possíveis restos 
de tinta que teria sido vermelha na parte inferior à da borda, prò- 
priamente dita. Espessura máxima, 15 mms. Espessura no corpo, 
10- 1 1 mrns. Mesma procedência. 

N.O 594 - Fragmento de cerâmica decorada na face interna 
a tinta vermelha sôbre fundo amarelado. Dois traços paralelos, na 
região central, formando dois campos que são cheios por linhas 
inclinadas e em ângulo. Espessura, 15 mms. Mesma procedência. 

OUTRAS PECAS DE CERAMICA, MAS DE APRESENTACAO 
DIVERSA. 

Desde alguns anos, no Municipio de Franca, vínhamos topan- 
do com fragmentos, em sua maioria "bordas", de uma cerâmica 
via de regra sem decoração, embora algumas vêzes fossem nota- 
dos resquícios de uma tinta vermelha. Dessa maneira, coletamos 
algum material para estudo, que em verdade apresenta não só di- 
versificações quanto à espessura relativa, mas ainda no tocante A 
apresentação da massa, alisamento e possível decoração, em de- 
terminadas peças. 

E' possível que essas peças que afetam a forma de uma cam- 
pânula algo achatada, quando desprovida de decoração, só ser- 
vissem como coisa de cozinha, sendo sòmente utilizadas numa f i -  
nalidade funerária, como parece ter ocorrido com relação às iga- 
çabas em certos Grupos, dada a carencia de material de melhor 
apresentação, se esse for o caso. 

Seja como fôr, no momento tão sòmente desejamos descrever 
alguns dos números constantes do nosso material de estudo, que 
dizem respeito a peças dêsse formato. 



N.' 82 - Fragmento de cerâmica (borda com orelha). Es- 
pessura, 7 mms. Fazenda Boa Esperança, Franca. 

N.O 302 - Parte de possível tampa (fragmentos colados) da 
igaçaba N." 301, já descrita. Material encontradó na borda da es- 
cavação feita para exumiação daquela peça. Vestígios de fuligem 
na região do fundo (face externa). Espessura, 14 mms. aproxima- 
damente. Fazenda Bebedouro. Franca. 

N.O .- 341 - - Fragmento de borda de panela ou "tampa", com 
um "furo". Espessura, 8 mms. Diâmetro na parte central da per- 
furação, 6 mms. Fazenda Boa Esperança, Franca. 

N." 601 - Fragmentos colados (e um solto) da peça que deve 
ter servido de tampa à pequena igaçaba N.O 600, já descrita. Al- 
tura 118-1 19 mms. Diâmetro de boca, 250 mms. aproximadamente. 
Espessura de parede, 6-9 mms. Fazenda Santa Lúcia, Franca 

RECIPIENTES GEMINADOS 

Tendo à vista a peça N." 180, escrevemos certa vez, que 
determinada cerâmica seria portadora de "asas", estas fixadas por 
"pinos de barro" no corpo da peça (13). Posteriormente, todavia, 
visto termos exumado novo material de índices informativos mais 
completos, chegamos à conclusão de que tais fragmentos deveriam 
representar restos de peças geminadas. Isto pôsto, passemos a des- 
crição do respectivo material : 

N.O 180 - Dois fragmentos colados, possivelmente a parte 
de união de dois recipientes (parte das bordas) Espessura total, 
inclusive o "pino", 23 mms. Espessura da parede de uma das pe- 
ças, 6 mrns., espessura do pino, 13 mms. Fazenda Santa Maria, 
Franca. 

N." 182 - Pedaço de peça semelhante a do N.O 180, porém 
com a parte de união fragmentada. Espessura da parede de um 
recipiente, 7 mms. Mesma procedência. 

N.O 188 - Parte de união de peça semelhante às de Nos. 180 
e 182. Espessura máxima na parte superior (bordas), 24 mms. 
Espessura restante na parte do pino, 16 mms. Espessura do pino, 
7-8 mms. Mesma procedência. 

N.O 366 - Parte de união (com as bordas) de peças seme- 
lhante As de Nos. 180, 182 e 188. Espessura total na zona do pino 
(encoberto), 1 1  mms. Fazenda Boa Esperança, Franca. 



N.O 367 - Peça semelhante à do N.O 366, mas de maiores 
proporções. Espessura na região do pino (encoberto), 12 mms. 
Espessura de parede dos recipientes, 7 mms. Mesma procedência. 

N.O 451 - Peça semelhante as dos números anteriores. Es- 
pessura na região do pino (encoberto), 12 mms. aproximadamen- 
te. Espessura das paredes, 6 mms. Jazida do Rio Pardo (Mandu), 
Guaíra. 

N.O 409 - Parte da região superior (com borda) de recipien- 
te possivelmente geminado. Espessura, 8-9 mms. Fazenda Boa 
Esperança, Franca. 

OUTRAS PECAS QUE APRESENTAM PARTICULARIDAlDES 

N.O 184 - Parte do cabo e do corpo de pequeno recipiente 
que teria a forma de uma cabaça-. Espessura de parede, 3-5 mms. 
Jazida dos Bois, Fazenda Santa Maria, Fraiica. 

N.' 204 - Fragmento de outra peça que possivelmente teria 
forma semelhante a descrita sob N." 184, mas de maiores dimen- 
sões. Mesma procedência. 

N.O 191 - Pedaço de cerâmica cujo formato se assemelha ao 
de um bico de jarro. A figura N." 191-A reproduz a sua secção 
no sentido da largura. Espessura, 5-7 mms. Fazenda Santa Maria, 
Franca. 

N.O 197 - Pedaço de peça de cerâmica mais ou menos se- 
melhante ao descrito no N." 191. Espessura, 5-6 mms. Mesma 
procedência. . 

Na ocasião da exumação procuramos com o maior empenho 
os fragmentos restantes dessa peça. Baldados, porém, foram os 
nossos esforços. Não acreditamos que constituam parte de colhe- 
res de barro, objetos que posteriormente coletamos na região. \ 

E' possível que achados futuros nos esclareçam quanto ao 
seu formato e utilidade. E em dada hipótese, na nossa opinião, a 
ocorrência poderá assumir importância maior por possíveis cor- 
relações com a região amazônica. Seja como f6r, para quaisquer 
ilações, precisaremos de peças mais completas. 

N.O 455 - Colher de barro. Fraturada na parte do cabo. 
Mede, na parte restante, 11,5 x 8,5 cms., aproximadamente. Es- 
pessura, 8 rnms., mais ou menos. Jazida do Rio Pardo, Mandu, 
Guaíra. 
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?i N.O 237 - Pequeno fragmento de cerâmica, mais ou menos 
i redondo quanto a sua secção, e em arco de círculo. Diâmetro, 

. 10-1 1 mms. Parte integrante de uma "asa", naturalmente. Jazida 
dos Bois, Fazenda Santa Maria, Franca. 

N.O 21 1 - Tortual de fuso (dois fragmentos colados). 19 
mms. de espessura, e 53 mms. de diâmetro num sentido. Fazenda 
Santa Maria, Franca. 

t Nu0 212 - Tortual de fuso (dois fragmentos colados). 24 
mms. de diâmetro e 51 mms. de diâmetro. Mesma procedência. 

N.O 213 - Metade de um tortual de fuso, 26 mms. de espes- 
sura máxima, e 46 mms. de diâmetro. Mesma procedência. 

N.O 214 - Metade de um tortual de fuso. 17 mms. de espes- 
sura, e 54 mms. de diâmetro. Mesma procedência. 

Em algumas jazidas temos exumado fragmentos de peças de 
cerâmica que teria o seu fundo perfurado a maneira de "ralo". Ao 
contrário, porém, de outros orifícios que ocorrem na cerâmica, es- 
tas perfurações foram processadas quando o barro se achava ain- 
da fresco, como o comprovam as respectivas rebarbas. 

5 N.O 81 - Fragmento com um furo ao centro e vários outros 
seccionados. Fazenda Boa Esperança, Franca. 

N.O 234 - Fragmento com dois furos e vários outros sec- 
cionados. 1 1 - 13 mms. de espessura. Fazenda Santa Maria, Franca 

N.O 312 - Parte do fundo (dois fragmentos colados) de um 
recipiente com perfurações (23 furos). 1,5 cms. de espessura. Fa- 
zenda Perobas, Município de São Joaquim. 

N." 362 - Fragmento com cinco furos fora os seccionados. 
Espessura, 1 1 - 12 mms. Fazenda Boa Esperança, Franca. 

N." 363 - Fragmento com perfurações, idênticas As da peça 
precedente. Espessura, 10- 1 1 mms. Mesma procedência. 

Em material por nós exumado, tal como ocorre noutros sí- 
tios, de quando em vez surge um fragmento portador de perfura- 
ção, que via de regra é sempre próxima a uma quebradura, como 
no caso da peça N . O  341, já descrita, aliás. Mas, não deixa de ser 
interessante o fato da perfuração ser as vezes apenas iniciada (for- 
ma incipiente), não atravessando a parede, tal como se verifica 
na face interna (perto da borda e da fratura) da peça N.O 302. 
Verdade é também que essa forma incipiente aparece também ao 
lado de uma perfuração completa, como veremos a seu tempo. 



N.O 529 - Fragmento, com uma perfuração, de uma grande 
peça de cerâmica. O exame dêsse orifício parece atestar que teria 
sido processado antes do acabamento final dêste vaso ou igaqaba, 
cuja espessura de parede ultrapassa de três centímetros. Jazida 
da Casa, Mandu, Guaíra. 

N.O 530 - Fragmento de cerâmica com uma perfuração com- 
pleta e outra incipiente ao lado desta, na face 'externa, na parte 
que apresenta pintura lisa, avermelhada. A parte superior dêste 
fragmento, que faz ângulo com essa superfície, teria sido deco- 
rada a tinta vermelha sôbre fundo amarelado. Espessura, 19 mms. 
Jazida da Casa, Mandu, Guaíra. 

N.O 531 - Fragmento de cerâmica com perfuração, esta de 
muito maior diâmetro na face externa, que nos parece ter sido 
pintada a vermelho (escuro). Espessura, 15 mms. Jazida da Casa, 
Mandu, Guaíra. 

N.O 532 - Fragmento de cerâmica com perfuração completa, 
e outra incipiente, na face externa, que aliás é decorada a tinta 
vermelha sôbre fundo amarelado. A perfuração, tal como acontece 
também com as dos fragmentos anteriormente descritos, se apre- 
senta de maior diâmetro na face externa da peça. Espessura, 22 
mms., aproximadamente. 

CERÂMICA COM ESPATULAMENTO LONGITUDINAL 

N." 534 - Fragmento de cerâmica grosseira cuja superficie 
externa apresenta sulcos mais ou menos largos num sentido para- 
lelo. Espessura máxima, 16 mms. Jazida da Casa, Mandu, Guaíra. 

CERAMICA COM MARCAS DE "UNHA" 

Na jazida da Casa, Mandu, Guaíra, encontramos um pedaço i 
de borda de panela com marcas de "unha", Dessa peça cuidare- 
mos na segunda parte. 

O MATERIAL LíTICO 

O material Iítico que até agora exumamos ou coletamos no 
extremo Norte Paulista não é abundante. 'De outra parte, porém, 
pelos índices de informação latente existentes em alguns dos 



seus números, constitui razoável acervo documental para a ava- 
liação de certos aspectos da cultura das tribos que viveram na 

r região. 
Sobressai, naturalmente, entre as  demais peças um machado 

de âncora polido com esmêro. Cumpre-nos frizar, todavia, que o 
encontro de peças dêsse tipo, ainda que raro, não é esporádico na 
zona, uma vez que tivemos conhecimento de outros achados, hoje, 
infelizmente, de destino ignorado. 

Como já dissemos, segundo Hartt (14), êsse machado, 
pelo seu pouco pêso e fragilidade seria "mera insígnia de auto- 
ridade, por isso não destinado a uso real". E sobre esta particu- 
laridade, visto essa form~a ocorrer, também, noutros países, lem- 
braremos que Ambrosetti escreveu algo semelhante ao se referir 
a uma peça que apresentava, aliás, na sua parte superior, um.a 
perfuraçãa ( 15). 

Na ficha dessa peça sem dúvida preciosa, arrolada sob o N." 
147, consta o seguinte: "Machado de âncora polido e trabalhado 
com esmêro, encontrado em Franca (na Fazenda do Dr. José Ri- 
beiro Conrado). Coletado em marçò de 1951. Mediria, aproxima- 
damente, 129 mms. de largura, por 102 mms. de altura e 20 mms. 
de espessura máxima. 

Vejamos agora os demais números do material litico: 

N.O 210 - Objeto de quartzo leitoso (ehcontrado no mesmo 
nivel em que estava um tortual de fuso). 50 rnms. x 10 mms. 
Franca, 195 1. 

N." 326 - Objeto de ágata (semelhante ao do N.O 210). 
14,4 mms. x 8,8 mms. x 63,3 mms., de comprimento. Franca 1953. 

N." 327 - Ponta de flecha de quartzo leitoso. Comprimento, 
53,9 mms. Largura, 17,5 mrns. Espessura máxima, 5,7 mms. Mu- 
nicípio de São Joaquim, 1953. 

N.O 328 - Racloir de quartzo. Largura, 23 mms. Altura, 22 
mms. Espessura na sua parte superior, 5,7 mms. Franca 1951. 

N . O  441 - Parte de um tembetá, possivelmente. Quartzo. 
Comprimento, 38,l mms. Diâmetro, 11,6 mms. Diâmetro no es- 
trangulamento, 10,7 mms. Guaira, 1953. 

N.O 442 - Pedaço de um cilindro de quartzo, possivelmente 
restos de um tembetá. Comprimento, 53,3 mms. Diâmetro, 12,6 
mms. Guaíra, 1953. 

N." 443 - Fragmento de um cilindro de quartzo do formato 
de um tembetá. Comprimento, 41,5 mrns. Largura, no corpo, 34 



mms. Largura na extremidade menos espessa, 37,7 mrns. Espes- 
sura máxima, 26,4 mms. Guaíra, 1953. 

N.O 444 - Fragmento de um objeto cilíndrico, de quartzo (na- 
turalmente restos de um tembeta). Comprimento, 30,3 mms. Diâ- 
metro maior, 18,8 mms. Guaíra, 1953. 

N." 445 - Fragmento de um instrumento de quartzo. (Ras- 
pador?) 36 mms. x 27 mms. x 1 1  mms. de espessura. Guaíra, 1953. 

N.O 584 - Afiador, arenito. 7 x 7 crns., aproximadamente. Es- 
pessura, 27 mms. Apresenta vários sulcos em ambas as faces. 
Guaíra, 1953. 

N." 585 - Afiador, arenito. 6 x 5,5 cms. Espessura máxima, 
28 mms. Sulcos em ambas as faces. Guaira, 1953. 

N.O 586 - Afiador, arenito. 5 x 5 cms. aproximadamente. 
Espessura máxima, 29 mrns. Guaíra, 1953. . 

N . O  588 - Pedaço de sílex rolado, que teria servido de ali- 
sador ou afiador. 4 x 4,4 crns. aproximadamente. Guaira, 1953. 

N." 589 - Pequena pedra rolada, muito polida, arredondada. 
(Possjvelmente utilizada pela oleira, para alisamento). Encontra- 
da juntamente com fragmentos de ccrâmica do tipo tupi-guarani. 
4,2 x 1,9 cms. Guaíra, 1953. 

N." 590 - Fragmento de quartzo impuro com aresta cor- 
tante. (Raspador), racloir, possivelmente. 7,5 x 3,3 cms., aproxi- 
madamente. Espessura máxima, 15,5 mms. Guaíra, 1953. 

N.O 591 - Esquirola de pedra (bordas cortantes) encontra- 
da entre cerâmica. 5,4 x 3,9 cms., aproximadamente. Guaira, 1953. 

Fragmentos desse tipo, com pátina e mesmo com incrustação, 
ocorrem, com relativa freqüência, nas jazidas da região que estu- 
damos. Devem ter servido como instrumentos cortantes, ou talvez 
de raspadores (racloir). 

N.o 93 - Machado de pedra, polido, mais pronunciado na 
parte do gume. Encontrado, há mais de quarenta anos, em jazida 
que exploramos pela primeira vez em 1949, época na qual o cole- 
tamos. Franca. Mede 153 mms. x 63,3 mms. x 4 3 4  mrns. 

N.O 149 - Pedaço de machado de tamanho avultado. 100 
mms. (parte do comprimento) x 90 mms. x 50 mms. O seu com+ 
primento total seria, aproximadamente, de 230 mmp. Polimento 
ainda em bom estado. Franca, 1950. 



N.O 159 - Machado de pedra com o polimento algo afetado. 
166 mms. x 60,5 mms. x 52,3 mms. São José da Bela Vista. 
Coletado em 1951. 

N.0 160 - Machado de pe-dra. Pedregulho, Estado de São 
Paulo. Mede 188 mms. x 76,2 mms. x 38,4 mms. de espessura. 
Polimento ainda muito bom na região do gume. As partes su- 
perior e média parecem ter tido polido menos aprimorado, coisa 
que aliás temos observado em alguns outros machados, inclusive 
em certos tipos dos achados em sambaquis. De outra parte, as 
regiões média e superior deste machado (N.o 160) sofreram da- 
nos mais ou menos acentuados. Coletado em 1951. 

N.(> 161 - Machado de pedra, pedaço média e do 
gume). Exumado em jazida onde foram encontradas várias iga- 
çabas semidestruídas do tipo "A", mas não diretamente correla- 
cionado. Na mesma jazida foram encontrados outros machados 
e tortual de fuso. Mede 83,s mms. x 55,6 mms. x 35,6 mms. de 
espessura. Franca, 195 1. 

N.0 162 - Machado de pedra. Polimento ainda muito bom 
na parte do gume (e adjacencia). Algo avariado na parte su- 
perior. Mede 114,8 mms. x 53,3 x 39,O mms. de espessura. 
Franca, 195 1. 

N.O 253 - Machado de pedra com a região do gume des- 
truída. Mede 132,l mms. de comprimento (parte restante) x 75,O 
mms. de largura máxima x 41 mms. de espessura. A superfície 
da peça está muito alterada, o que parece demonstrar a sua gran- 
de antiguidade. A fratura principal deve datar de quando do 
abandono da peça. Pedregulho. Coletado em 1951. 

N." 298 - Machado ou "formão" de pedra com a parte do 
gume destruída (polimento melhor na região adjacente a esta do 
gume). Comprimento, 119,4 mms. (parte restante). Largura má- 
xima, 44 mms. Espessura máxima, 36 mms. Coletado em 1952. 
Pedregulho. ~ 

N." 299 - Machado de pedra (possível amputação na parte 
superior extrema). Polimento melhor nas partes, do gume, e 
adjacente. Mede 144 mms. x 76,4 mms. x 49,0 mms. (espessu- 
ra máxima). Ituverava. Coletado em 1952. 

N.o 300 - Machado de pedra. Polimento algo afetado pela 
permanencia na terra. Mede 175 mms. x 81,4 mms. x 58,7 mms. 
de espessura máxima. São Joaquim. Coletado em 1952. 



N.o 329 - Machado de pedra. Polimento ainda muito bom 
nas partes, do gume, e adjacente. E' peça de formato avanta- 
jado, Vestígios de encabamento nas proximidades da região su- 
perior, extrema. Mede 230 mms. de coniprimento x 72,9 mms. 
x 51,6 mms. de espessura. Franca, 1953. 

N.0 330 - Machado de pedra. Polimento prejudicado pela 
permanencia da terra. Anfractuosidade numa das faces, coisa 
talvez decorrente da usança, nessa parte, como "quebra-côco". 
Depressões semelhantes temos notado, aliás, em alguns dos ma- 
chados que coletamos em sambaquís. 122,s mms. x 70 mms. x 
42,9 mms. Pedregulho, 1953. 

N." 331 - Machado de pedra. Polido em bom estado. Me- 
de 112,6 mms. x 61,S mms. x 38,2 ,de espessura. Franca. En- 
contrado na jazida principal da Fazenda Santa Maria, onde esca- 
vamos em 1951. 

NJO 332 - Machado de pedra. Polimento ainda relativa- 
mynte perfeito na parte do gume. Mede 95,s mms. x 64,l mms. 
x 38,O mms. de espessura. Franca, encontrado na jazida principal 
da fazenda Santa Maria, onde escavamos em 1951. 

N.o 429 -. Machado de pedra. Fraturas antigas na parte 
extrema, superior. Polimento relativamente ainda muito bom na 
parte do gume. Superficie de maneira geral alterada pela perma- 
nencia demorada dessa peça no seio da terra. Ligeiras depressões, 
correspondentes, em ambas  a s  faces. Alede 163 mms. x 64 mrns. 
x 46,2 de espessura. Ribeirão Canoas, perto de Franca. 

N.o 430 - Machado de pedra. Estava à flor da terra (ter- 
reno arado) e próximo a cerâmica do tipo tupi-guarani por nós 
exumada na ocasião, e descrita neste estudo. Mede 180 mms. 
x 55,O mms. x 35,s mms. de espessura. Guaíra, 1953. 

N.Q 431 - Machado de pedra. Polimento relativamente 
ainda em bom estado. Escalavraduras posteriores. Mede 119,6 
mms. x 62,9 mms. x 27,4 mms. de espessura. Franca, 1953. 

N.o 432 - Machado de pedra. Polimento algo afetado pela 
permanencia na terra. Mede 108,5 mms. x 69,2 mms. x 42,3 
mms. de espessura. São Joaquim, 1953. 

N.o 433 - Machado de pedra, com falta da parte superior. 
Esta peça, se completa, seria das mais interessantes pelas chcin- 
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fraduras naturalmente feitas para o seu encabamento. Altura ou 
comprimento (restante), 77,7 mms. (setenta e sete virgula 7 mi- 
limetros) x 83,7 mms. de largura x 32,7 mms. de espessura. São 
Joaquim, 1953. 

N.o 434 - Machado de pedra. Fratura na sua parte su- 
perior no sitio do encabamento. Polimento prejudicado. Compri- 
mento restante, 122,3 mms. x 75,7 mms. x 48,6 mms. de espessu- 
ra. São Joaquim. 1953. 

N.o 437 - Pedaço de machado de pedra (falta a parte do 
gume). Polimento algo prejudicado pela permanência na terra. 
Mede 98,3 mms. x 57,3 mms. x 36,3 mms. Franca, 1953. 
1953. 

N.O 438 - Pedaço de machado (falta a parte superior). Es- 
calavraduras numa das faces e no gume. Comprimento restante, 
93,3 mms. Largura 70,2 mms. Espessura, 36,5 mms. Franca, 
1953. 4 v 

N.O 439 - Machado de pedra com fraturas na parte do 
gume. Polimento algo afetado pela permanência na terra. Forma 
muito interessante. Mede 133,4 mms. (comprimento restante) x 
74,4 mrns. x 51,5 mms. São Joaquim, 1553. 

N.o 254 - Pedra martelo. Mede 120 mms. de altura x 64 
mms. de diâmetro máximo. Depressão e outros sinais de uso na 
sua parte inferior ou base. Polimento prejudicado pela sua per- 
manência na terra. Pedregulho, 195 1. 

N." 158 - Machado de pedra encontrado em 1931 no distri- 
to de Itirapuam. Essa peça, segundo Gilberto Severo de Melo (que 
a descreveu em ."Um machado neolítico do extremo Norte Pau- 
lista") teria sido examinada pelo Dr. Otávio Barbosa, que classi- 
ficou a rocha como diábase. O polimento foi prejudicado pela de- 
composição da sua superfície. As suas medidas exatas são: 130 
mms. de comprimento x 61,7 de largura x 44,2 de espessura. Co- 
letado em 1951. As peças "0" - "00" são pedaços de pedra 
nos quais parece ter havido trabalho humano, ou utilizadas pelo 
menos, como outros tantos fragmentos dêsse material que encon- 
tramos em algumas das jazidas da região. 



Já havíamos notado, não só i vista de peças por nós exuma- 
das ou coletadas, mas também pelo exame de material em poder 
d e  particulares, que o tipo de machado de pedra de origem indi- 
gena que parecia predominar na região seria o que apresentava 

- espessura relativamente avantajada em confronto com a sua largu- 
ra. Esta particularidade, naturalmente, além de aumentar a resis- 
tência da peça, pelo seu maior pêso, desenvolve, ainda, uma miaior 
fôrça viva. 

Isto pôsto, e para que pudéssemos melhor avaliar tal carac- 
terística, adotamos o método da divisão da largura da peça pela 
sua espessura (em milímetros, por exemplo), para obtenção de 
um índice, elemento que serviria ainda para comparações. Dessa 
maneira, quanto menor fôr o valor numérico do quociente obtido, 
tanto maior será a espessura do machado mensurado, como pode 
ser verificado no respectivo "Quadro Demonstrativo". 

PRIMEIRAS CONCLUSOES 

Pelo estudo do material que pudemos exuwar ou coletar no 
Extremo Norte Paulista; pelas observações de campo que fize- 
mos nessa zona no decorrer dêstes últinios anos, chegamos, no 
momento, i s  seguintes conclusões: 

1.O - Da existência, naquela região, de uma cerâmica mais 
ou menos grosseira, as vezes rica em mineral de ferro, quartzo, 
sílex, como deverão informar as respectivas análises. As igaça- 
bas que até agora estudamos são de formato piriforme, sem de- 
coração qualquer, com a superficie interna bem alisada e, ao que 
nos parece, impermeabilizada a resina. Não apresentam elevação 
de borda e a espessura das suas paredes é bastante pronunciada. 

Também, nessas peças parece predominar o número "1, 2" 
(um vírgula dois), ou muito aproximado, como quociente de di- 
visão da altura pelo diâmetro máximo, tal como acontece em al- 
gumas peças do tipo "B", como veremos. 

Neste estudo classificamos essas igaçabas como de tipo "A". 
Correlacionados, possivelmente, a esse material, encontramos 

algumas vêzes restos abundantes de outras peças como possíveis 
tampas de igaçabas, panelas de perfis e tamanhos variados, pe- 
quenos recipientes do formato de cuias, pratos, etc: A respeito 
desta ocorrência diremos ainda que, mesrno nos exemplares de 
menor porte, a massa se apresenta da mesma forma "encaroçada", 
o que entretanto não impediu um notável adelgaçamento de pare- 
de em dados casos. 



2.O - Da existência na região de igaçabas de formato seme- 
lhante ao das aludidas no item I.', mas de muito menor tama- 
nho, de massa muito fina, de paredes relativamente pouco espês~ 
sas, e de superfícies decoradas algumas vêzes. Vide ainda 
Nota "X", com relação a dadas apresentações dêsse tipo. 

Estas igaçabas foram classificadas como de tipo "B". 

3." - Da ocorrência de outras igaçabas'(até agora encontra- 
das sem qualquer decoração), de grande vulto, igualmente piri- 
formes, mas que discrepam das do tipo "A" pela sua elevação de 
borda e espessura relativamente menor das suas paredes. 

Classificamos estas igaçabas como de tipo "C". 

4." - Da existência, na região, de igaçabas que, naturalmen- 
te, também devem ocorrer pintadas, mas de fundo que chamare- 
mos de "lenticular" (vide perfil). Nessas peças, cuja linha temos , 
como guarani, é particularmente notável a sua parte superior cuja 
borda se eleva em colarinho. De outra parte, a espessura de pa- 
redes nessa região é muito menor, adelgaçada mesmo. 

Consideramos essa igaçaba como de tipo "D". 

5 . O  - Da existência de oirtros vasilhames de grande capa- 
cidade, cujo: fragmentos se apresentam pintados em8 estilo dito 
tupi-guarani, nias que sòmente  esquisa as futuras poderão informar 
quanto ao seu formato completo e dimensões exatas. 

6." - Da ocorrência de peças de cerâ~ilica, as vêzes lisa, de 
menor porte, como panelas, correlacionadas a material tido como 
tupi-guarani. 

7." - Que por alguns fragmentos de cerâmica mais leve e 
requintada dentro do seu arquétipo (dito tupi-guarani), pelo es- 
mêro da sua execução, deve ser reivindicada para a tribo autora 
dessas preciosidades a atribuição de grande pujança artística. 

8." - Da existência de vasilhame geminado do tamanho de 
pratos ou menor, e bem assim de outras peças de cerâmica cuja 
origem não pode ser atribuída no momento, uma vez que duas 
"cerâmicas" pelo menos, com índices marcantes de diferenciação 
ocorrem nessas jazidas anteriormente revolvidas. Êsse assunto, 
aliás, por dadas razões de ordem técnica deverá ser estudado na 
Segunda Parte dêste trabalho. 

9 . O  - Que o aprimorado acabamento de algumas peças li- 
ticas descritas neste trabalho atesta um alto nível nessa industria 
aos seus fabricantes. 
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1 0 . O  - Que às vêzes ocorrem machados melhor polidos na 
região adjacente ao gume, o que não parece ter decorrido de afia- f 
çóes sucessivas. r 

.i: 
, 1 1 . O  - Que é diversa a composição das tintas utilizadas na 

? 
decoração de estilo dito tupi-guarani, uma vez que resiste por 
tempo dilatado à ação dos agentes destruidores do meio, o que 
não parece acontecer com pinturas outras notadas em material ce- 3 

râmico diverso. 

1 2 . O  - Que sòmente pesquisas sistemáticas de envergadura 
rnaior poderão, possivelmente, assinalar níveis arqueológicos .e re- 
colher, nas devidas condições, material do interêsse da antropolo- 
gia física. - 

Diremos mais, que o estudo científico de tais jazidas poderá, 
, quem sabe, ceder coordenadas, índices de informação particular- 

mente interessantes, imprevistos até, colimandu o índio no tempo 
e no espaço. 

N O T A S  li 

, I, 
i I )  Muitas vêzes demos conta das nossas pesquisas de campo e de 

gabinete em artigos publicados in "O ESTADO DE SAO PAULO". 
Entre outras dessas publicaçí,es, vide "EXPLORA(;ÕES ARQUEO- 

LOGICAS", partes 1-11-111 e IV, nos números dos dias 8 e 10 de 
outubro de 1950, 1 1  de fevereiro e 18 de março de 1951, respectiva- 
mente. Vide mais "ALGUMAS NOTAS SOBRE CERAMICA AR- 
QUEOLOGICA BRASILEIRA", também em quatro partes, publica- 
das, respectivamente, nos números de 16 de setembro, 4 de novembro, 
21 de dezembro de 1951 e 26 de fevereiro de 1952. 

% 
( 2) Algumas Notas sóbre Cerâmica Arqueológica Brasileira, op. cit. 4 

( 3) Disso cuidamos também no trabalho "Algumas Questóes Arqueolo- 
gicas e Etnograficas", constante de "São Paulo em Quatro Séculos", 

r( 

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 1954, pag. 323. 

( 4) Da importância docurnentária dêsse material dizem bem a s  peças 1 

números 457 e 474. 4 
r 
I 

( 5) Com exceção do machado, a existência dêsse material foi assinalada 
pelo uso da peneira. i 

f 

( 6) Isso dissemos em "Prefação ao Estudo da Cerâmica Indigena Bra- "' 
sileira", parte IV, artigo publicado in "O ESTADO DE S. PAULO", 

4 
numero de 9-7-1949. 2 3 

"2 
,de 
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( 7)  Algumas Notas sobre "Cerâmica Arqueológica Brasileira", parte 111, 
op. cit. 

( 8 )  Vide oficio de Antônio José Franca e Horta a o  Capitão-mór, Coman 
dante da Freguesia de Franca, Sr. Hipólito Antônio Pinheiro, em 
"Documentos Interessantes para a História e Costumes de São Paulo", 
Vol. XI, pág. 470, São Paulo, 1896. 

( 9)  Vide, também, mapa 7 (Curt Nimuendaju), in "Handbook South 
American Indian. Smithsonian Institution. Bulletin 143, Washington, 
1946. 

(10) Igaçaba semelhante possui o "Museu de Etnografia" da Faculdade 
de Filosofia da Universidade de São Paulo. Segundo fomos infor 
mados pelo seu doador, Dr. Almeida Prado, igualmente continha 
um crânio humano quando encontrada. 

(11) A afobaqão do seu achador era muita, pois estava crente que o 
"pote" continha ouro. 

(12) Entre outras, a peça "a", plate 67, pag. 425, do livro de Palmatary 
isso nos parece sugerir. - Helen C. Palmatary - The pottery ot 
Marajó Island Brazil, Philadelphia, 1950. 

(13) Algumas Notas sobre Cerâmica Arqueológica Brasileira, parte, 111 
op. cit. 

(14) Machados de pedra dêsse tipo são, alias, encontrados noutros paises. 
Carlos Frederico Hartt cuidou dêsse particular em "Descrição dos 
objetos de pedra de origem indígena conservados no Museu Nacional 
Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 1876, pág. 45 e 3s. 

(15) Juan Ambrosetti -- Notas de Arqueologia Calchaqui, Buenos Aires, 
1899, pag. 160. - N. B. Diremos mais que foi redigida a nossa 
revelia a legenda relativa a êsse machado, constante de uma "Repor- 
tagem" da ''Folha da Manhã", número de 12 de abril de 1953. 

Nota "X" - Em pequenas igaçabas cio tipo "B" (como a de N.0 148), 
o oleiro valendo-se, naturalmente, da experiência, da observação, chegou 
a obter uma forma digna de reparo. Isso porque, aproximou-se de um 
modêlo "ideal", desenvolvido sôbre'base geomktrica (Vide prancha N.0 1, 
"A", fig. A). Diêsse assunto já cuidamos, aliás, em "Algumas Notas :jôbre 
Cerâmica Arqueológica Brasileira", parte 111, op. cit. 

Nota Final: Na "Segunda parte" dêste trabalho, afora a descriçáo 
de material mais simples, como panelas e outros recipientes (alguns afe-  
tando a forma globular), cuidaremos da identificação das rochas utiliza- 
das para a feiiura de machados e outras peças liticas, e bem assim das 
analises da cerâmica em geral. 



QUADRO DEMONSTRATIVO 
(Divisão da  largura máxima pela espessura, realizada em alguns machados) 

Número Largura máxima 

63,3 mms. 
90 mms. 
61,7 rnms. 

69,5 mms. 
76,2 mms. 
55,6 mms. 
53,3 mms. 
75 mms. 
44 rnms. 
76,4 mms. 
81,4 mms. 
72,9 mms. 
70 mms. 
61,6 rnms. 
64,l mrns. 
64 mms. 
55  rnms. 
62,9 mms. 
69,2 mrns. 
83,7 mms. 
75,7 mms. 
57,3 mms. 
70,2 mms. 
74,4 mms. 

* Peca fragmentada 

Espessura 

43,4 mms. 
50  mms. 
44,2 mms. 

52,3 mms. 
38,4 mms. 
35,6 mms. 
39 mms. 
41 mms. 
3 6  mms. 

49 rnms. 

58,7 mms. 
51,6 mms. 
42,9 mms. 
38,2 mms. 
38 mms. 
46,2 mms. 
35,8 mms. 
27,4 mms. 
42,3 rnms. 
32,7 mms. 
48,6 mms. 
36,3 mms. 
36,5 mms. 
51,5 mms. 

Quociente 



SUMMARY 

In this part of "Contribution for the study of archeology in ihe extre- 
mity north paulista" (Estado de São Paulo, Brasil), work fundamented 
in strenuous studies in field and cabinet, the author, first of all refers 
the types of "igaçabas" (pot of various dimmensions used occasionaly 
for depositions of humans remains by the ancients indians of the region) 
til1 then collected. Those pieces and others, of ceramic according certains 
distinctions must constitute products of different origin, as  in the case ot 
the material considered of "Tupi-Guarani" typicity. Refering to that cera 
mic also found in the region, the author, in sight of certains fragments, 
underlines the excellence of the execution of certains drawings over delica- 
te white "engobe". Considered, however, in a general maner the ocurrence 
of so diversified ceramic and considering the circunstances of the field 
researchs being made in layers resolved to a certain depth the author 
accerts that only after investigations of greater extension in fields yet 
intact, the question may be cleared out, and also perhaps marked possibles 
archaeologics levels. 

Describing the litic material, the author refers the finding of axes 
of ancor, particularities that a s  he says to ratificate also one ocupation 
"Gê" on the studied zone. Reference is also made to the others integrants 
of the litic material collected, among them salienting pieces of quartzo 
worked with caprice a s  "tembetas". In  final note, among others informa 
tions, the author declares that in the second part of. the work would be 
treated the questions inherents to the classifications of the rocks used 
the making of the axes and also of the analysis in general of the ceramic. 



PRANCHA N . O  I 
Motivns e perfis 



PRANCHA N." 2 

Motivos e perfis 



PRANCHA N.0 3 

Motixos e perfis 



PRANCHA N . O  4 

Motivos e perfis 



PKAN<'HA N.0 5 
Motivos e perfís 





Machados de pedra observados de face. 



Machados d e  pedra observados de perfil. 



Machados de pedra fragmentados 
e outras peças, observados de 

face. 

Machados de pedra fragmentados, e 
outras pecas, observados de perfil. 

Afora as  diferenças de tamanho, espessura 
relativa de paredes e composição da massa. 
principalmente n a  região superior divergem 
os perfís das igaçabas N.os 1 4 8  e 164. 
O tipo de igaçaba N . O  301, de parede meno* 
espessa, aliás, com relação à de N.0 164, 
diverpe ainda desta. pela elevacão da sua 

borda. 



Perfis de cerâmica perfurada. As  setas «A» e «B» indicam 
perfurações apenas iniciadas. 









Reconst i tu i~ãn  parcial da peca N.0 302. 



Reconstitui~ão parcial da peca N.0 389. 







Paite da região superior da grande 
igacaha N.0 164. 

Recnnstitui$ãn parcial. para estudo, da iaacaba 
N.0 555. Vide Prancha N . O  1, «B». 



A pequena igacaba N.O 
GOO, com a sua tampa 
prr>vável, reconstituída 

em parte. 

A iaayaba N.0 301 teve n seu fundo avariado 
quando da exumação. 



ATA DA SESSAO EXTRAORDINÁRIA D E  5 D E  
JANEIRO DE 1955 

Aos cinco dias do mês de janeiro de mil novecentos e cinquenta e 
cinco, em sua sede social, a rua Benjamin Constant, 158, o Instituto 
Histórjco e Geográfico de São Paulo realizou uma sessão extraordinaria 
comemorativa do transcurso do centenário de nascimento de Teodoro Sam- 
paio. A sessão foi presidida pelo prof. Ernesto de Sousa Campos e secre 
tariada pelos senhores Cel. Luis Tenório de Brito e prof. Astor Franca 
Azevedo ("ad-hoc"), a ela comparecendo os sócios: - Carlos da Silveira, 
Jose Pedro Leite Cordeiro, Tomás Oscar Marcondes de Sousa, Astor 
França Azevedo, Mons. Paulo Florêncio da Silveira Camargo, Dácio Pires 
Correia, Alvaro da Veiga Coimbra, Vinício Stein de Campos e José Bueno 
de Oliveira Azevedo Filho. Aberta a sessão, o prof. Sousa Campos esclareceu 
o motivo da reunião e justificou a ausência do presidente honorario, dr. 
Afonso de E. Taunay, em razão de se achar enfermo. Apresentou, ainda, 
o senhor Presidente um voto de congratulaçóes pela passagem do 80." 
aniversário da fundação de "O Estado de São Paulo". - O senhor Secre- 
tário leu uma carta de habitantes de "Cidade Engenheiro Teodoro Sam- 
paio" aderindo As homenagens ao seu patrono. Com a palavra o Sr. Dácio 
Pires Correia, revelou interessantes aspectos da atividade intelectual do 
notável consócio, como tupinólogo ilustre e historiador insigne. O orador ofi- 
cial do Instituto discorreii, em seguida, com a autoridade de quem tão bem 
conhece a vida *de Teodoro Sampaio. Nada mais havendo a tratar foi 
encerrada a sessão, e para constar foi lavrada a presente ata que, depois ' 

de lida, discutida e aprovada ser8 devidamente assinada. 

(a) Frederico de Barros Brotero 
Luis Tendrio de Brifo 
Arnaldo Aranfes 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 6 DE 
JANEIRO D E  1955 

Aos seis dias do mês de janeiro de mil novecentos e cinqüenta e cinco, 
em sua sede social a rua Benjamim Constant, 158, o Instituto Histórico e 
Geogrlfico de São Paulo realizou uma sessão extraordinaria, para o fim 
de inaugurar a exposição filatdica programada pelo sodalicio. O Presidente 

, 

, i-: *i 
t : 

.. .. 
2 



prof. Ernesto de Sousa Campos abre a sessão, esclarecendo os motivos da 
exposição filatélica, que declarou aberta. Antes de dar a palavra a oradora 
da noite, D. Ligia de Lemos Tôrres, dirigiu uma saudação ao senhor 
Comandante Geral da Fôrça Pública, Cel. Oscar de Me10 Gaia, pela soli- 
citude com que vem atendendo aos pedidos do sodalicio, na concessão de 
policiamento especializado 5s exposições aqui realizadas. Dona Ligia de , 
Lemos Tôrres, com elegância e erudição, discorreu sobre o interessante 
assunto. Em seguida o senhor Antônio Leite declamou um poema filatèlico. 
A mesa foi organizada com o prof. Sousa Campos na presidência, secre- 
tariada pelo Cel. Luis Tenório d e ' ~ r i t o  e D. Ligia Lemos Tôrres, ladeados 
pelos representantes do Governador do Estado, do General Comandante 
da Zona Militar do Centro, do senhor Prefeito Municipal, do Principe U. 
Pedro Gastão de Orleans e Bragança e membros da Comissão Organizadora 
da E~~posição srs. Ferdinando José de Almeida, Heitor Sanches, Horácio 
Matos da Silva, Itamar Bopp e o Diretor da Exposição, Eldino da Fonseca 
Brancante. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão. E, para 
constar foi lavrada a presente ata que, depois de lida, discutida e aprovada 
será adevidamente assinada. Em tempo: Compareceram a reunião, os sócios: 
Ernesto de Sousa Campos; Tenório de Brito; Eidino Brancante; Djalma 
Forjaz; Álvaro Martins; A. D Alessandro; A. França Azevedo; Arnaldo 
Arantes; Dácio Pires Correia, Almeida Magalhães e Leite Cordeiro. 

(a)  Frederico de Barros Rrotero 
Luís Tenório de Brifo 
Arnaldo Arantes 

h: 
7 
5, ' ATA DA SESSÃO INAUGURAL DE 10 DE 

JANEIRO DE 1955 

Aos dez dias do mês de janeiro de mil novecentos e cinqüenta e cinco, 
em sua sede social, a rua Benjamim Constant, 158, o Instituto HistOrico 
e Geográfico de São Paulo realizou, nos têrmos dos Estatutos Sociais, n 
sessão inaugural dos trabalhos do ano em curso. A sessão foi presidida pelo 
prof. Ernesto de Sousa Campos e secretariada pelos senhores Cel. Luis 
Tenório de Brito e dr. Álvaro da Veiga Coimbra, a ela comparecendo 
os senhores: Francisco de Assis Iglésias, Frederico de Barros Brotero, 
Manuel Rodrigues Ferreira. Tito Livio Ferreira, Tom& Oscar Marcondes 
de Sousa, Dácio Pires Correia, Carlos da Silveira, Alvaro Martins e Astor 
França Azevedo. Aberta a sessão tomou a palavra o senhor Presidente para 
ler o relatório da Diretoria sôbre as atividades do Instituto no ano findo , 
de 1954. Em seguida, falou o dr. José Pedro Leite Cordeiro, orador oficial, 
para congratular-se com a Diretoria em virtude da magnífica impressão 



causada pela leitura, que acabava de ser feita, dos trabalhos anuais do Ins- 
tituto; dirigiu cumprimentos aos consócios Francisco Inglésias e Frederico 
de Barros Broterr, presentes a sessáo, depois de longa ausência. Pros- 
seguindo saudou o professor Jaime Cortesão, ao qual pediu esclarecesse o 
seu plano destáado a publicação de um catálogo referente ao documen- 
thrio apresentado B Exposição de História, do Ibirapuera. Com a palavra, 
discorreu longamente o prof. Jaime Cortesão sobre a exposição de Historia 
que organizou, referindd-se com especial carinho ao valor dos numerosissi- 
mos documentos que interessam a História do Brasil, notadamente a de 
São Paulo. Ao concluir as suas considerações, insiste na necessidade da 
publicação do catálogo em aprêço o qual virá preservar o precioso acervo. 
Acha, entretanto, que a Comissão do IV centenário não dispõe dos recursos 
ihdispensáveis a tão nobre empreendimento. Supõe, no entanto, que o 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo poderá empenhar o seu 
prestigio junto as autoridades, no sentido de alcançar o desiderato em 
vista. O prof. Sousa Campos, pondo em relêvo a satisfação que sentia 
em receber na sessão a figura altamente prestigiosa do prof. Jaime Cor- 
tesão, responde aquiescer ao apelo com prazer e declara sentir-se hon- 
rado com a iniciativa que lhe é apresentada. Declara que, sendo as melho- 
res as relações que o Instituto mantém com os Governos Federal, Estadual 
e Municipal, não tem dúvidas em aceitar a responsabilidade de cuida1 
do assunto, em ação conjunta de esforços. Voltou a falar o dr. Leitt 
Cordeiro para aplaudir a disposiçCio em que se encontra o dr. Sousa 
Campps'em trabalhar com decisão em prol dêsse objetivo. Por proposta 
do prof. Tito Livio Ferreira, foi organizada uma comissão composta dos 
senhores Ernesto de Sousa Campos, José Pedro Leite Cordeiro e Jaime 
Cortesão, para tratar do assunto. Voltou a usar da palavra o dr. Leite 
Cordeiro a fim de congratular-se com o consócio Alvaro da Veiga Coimbra 
pela exposição que a Sociedade de Numismatica, sob sua direção, realizou 
no Ibirapuera. Pediu ainda uma palavra de aplauso para o consócio Nicolau 
Duarte Silva pelas diligências que fêz e de que resultou achar-se res- 
guardada a entrada principal do Instituto com a porta que pertenceu ao 
tradicional Palácio do Govêrno, do Pátio do Colégio. Faloti, após, do 
centenário de Dino Bueno, há pouco ocorrido, pondo em relêvo a grande 
figura do ilustre homem público, como politico, professor, jurista, magis- 
trado e sociólogo e como um dos fundadores do Instituto. Nada mais 
havendo a tratar foi encerrada a sessão. E, para constar, foi lavrada a 
presente atavque, depois de lida, discutida e 'aprovada, será devidamente 
assinada. 

(a) Frederico de Barros Brotero 
Luis Tenório de Brito 
Arnaldo Arantes 



ATA DA SESSÃO SOLENE DE 25 DE JANEIRO DE 1955 

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de mil novecentos e cinquenta 
e cinco, em sua 'sede social, a rua Benjamim Constant, 158, o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, nos têrmos dos Estatutos realizou 
uma sessão solene comemorativa da fundação de S. Paulo, presidida pelo prof. 
Ernesto de Sousa Campos e secretariada pelos senhores Coronel Luia 
Tenório de  Brito e Almeida Magalhães, a ela comparecendo os seguintes 
consócios: Frederico de Barros Brotero, José Pedro Leite Cordeiro, Tomás 
Oscar Marcondes de Sousa, Tito Livio Ferreira, N. Duarte Silva, Carlos 
da Silveira, Eduardo Fernández y González, Lúcio Rosales, Plinio de Barros 
Monteiro, Dácio Pires Correia, Astor França Azevedo, Aureliano Leite, 
Álvaro Martins, Álvaro da Veiga Coimbra, Raul Votta, José Bueno de 
Oliveira Azevedo Filho e Vinício Stein Campos. Abrindo a sessão o senhor 
Presidente encarece o seu significado, em face da tradição do Instituto, 
homenageando o dia magno d a  fundação de São Paulo, êste ano com maior 
relêvo, eis que marca o encerramento das cornemoraçóes do quarto cente- 
nário. Relembrou a figura do seu antecessor, dr. José Torres de Oliveira 
e assinala a ausência do Presidente honorário Prof. Afonso de E. Taunay. 
Com a palavra o dr. José Pedro Leite Cordeiro, orador oficial, êste discor- 
reu brilhantemente sobre o tema "Retro~pecto das comemoraçóes do 1V 
Centenário de São Paulo". Em seguida o senhor Presidente convidou para 
tomar parte na mesa a o  dr. Tito Livio Ferreira, diretor dos Cursos de 
História, criados pelo sodalicio. Fazendo a entrega simbólica dos certifi- 
cados da primeira turma do Curso de História de São Paulo, convidou 
o sr. Presidente a professora Dona Ordália de Barros Borges, a receber 
o certificado, a qual agradeceu em nome dos colegas o prêmio recebido, 
exaltando a iniciativa do Instituto. Encerrou a cerimania o dr. Tito Livio 
Ferreira, com empolgante discurso alusivo ao ato, após o que, o senhor 
Presidente levantou a sessão. E, para constar, foi lavrada a presente ata, 
que, depois de lida, discutida e aprovada será devidamente assinada. 

(a)  Frederico de Barros Brofero 
Luis Tendrio de Brito 
Arnaldo Aranfes 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 5 DE 
FEVEREIRO DE 1955 

Aos cinco dias do mês de fevereiro de mil novecentos e cinqüenta e 
cinco em sua sede social, a rua Benjamim Constant, 158, o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo realizou uma sessão ordinãria pre- 



sidida pelo primeiro vice-presidente, dr. Frederico de Barros Brotero e 
secretariada pelos senhores Cel. Luís Tenório de Brito e dr. Astor França 
Azevedo, ad-hoc, a ela comparecendo os consócios: - Alexandre D'Ales- 
sandro, José Pedro Leite Cordeiro, Tomás Oscar Marcondes de Sousa, 
Lúcio Rosales, J. B. Martins Ramos, Carlos da Silveira, Dáciò Pires Cor- 
reia e Alfredo Gomes. Ao iniciar a sessão o sr. vice-presidente participa 
que assume a direção dos trabalhos pelo motivo do não comparecimento do 
presidente titular, prof. Ernesio de Sousa Campos, que se  encontra ,ora 
da  Capital; a seguir anuncia que, em virtude de o sábado da segunda 
quinzena do mês recair na véspera dos folguedos carnavalescos, sugeria a 
antecipação da sessão extraordinária do mês, para o próximo dia 12, as 
15 horas, o que foi aprovado. Com a palavra o orador oficial, dr. Jose 
Pedro Leite Cordeiro, fêz a s  seguintes comunicações: - Manifesta o ' j u ~ i i o  
do sodalício pela noticia de que o dedicado consócio dr, Antonio Silvio 
cunha  Bueno foi levado A direção da Pasta do Govêrng, propondo que o 
sodalicio lance em ata  um voto de congratulações t que se  oficiasse 30 

homenageado, comunicando-lhe essa deliberação. A proposta roi 
aprovada. Refere-se, a .seguir, .a .personalidade do consócio dr. Fernando 
Nobre, vulto sobejamente conhecido nos meios culturais, através dos seus 
inúmeros trabalhos publicados, citando o último, dado a lume recente- 
mente - "Salvador de Mendonça". Propõe, assim, se  consigne em 
a ta  um voto de aplausos a o  dr. Fernando Nobre, e se lhe oficie dando 
conta da resolução da casa. A proposta foi aprovada. Finalmente, propõe 
que o sodalicio assinale em ata a passagem do 50.0 aniversário do iate- 
cimento do grande abolicionista José do Patrocínio. A proposta foi apro- 
vada. O prof. Alfredo Gomes pede seja transcrita em ata a lei que promove 
o general Cândido Mariano da Silva Rondon ao pôsto de Marechal, cujo 
texto é o seguinte: - "Lei n.0 2409, de 27 de janeiro de 1955. - Con- 
cede a s  honras de Marechal do Exército Brasileiro ao General de Divisão 
Cândido Mariano da Silva Rondon e dá outras providências. O Presidente 
da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte lei: Art. 1 . O  - São concedidas a s  honras de Marechal do 
Exército Brasileiro ,ao General de Divisão Cândido Mariano da  Sllva 
Rondon. 5 Único - As insígnias do pôsto serão entregues aquele militar 
perante o Congresso Nacional. Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor na 
data ,da sua publicaçáo, revogadas a s  disposições em contrario. - Rio de 
Janeiro, 27 de Janeiro de 1955, 134.0 da Independência e 67.0 da República. 
aa)  João Café Filho. Henrique Lott". (Diário Oficial da União, n.0 23, 
de 28 de janeiro de 1955). A seguir o sr. Presidente concede a palavra 
a o  orador inscrito, dr,  J. B. Martins Ramos que fêz interessantes palestra 
intitulada "O Profeta do Sul, João Maria de Jesus", focalizando a sua 
vida nômade pelos sertões brasileiros. O assunto mereceu comentários de 



vários consócios, tendo o sr. Presidente convidado o orador a preparar o 
trabalho, para que seja publicado na "Revista" do Instituto. A seguir, o 
sr. presidente, depois de agradecer a presença dos consócios, encerra a 
sessão. E, para constar foi lavrada a presente ata que, depois de lida e 
aprovada, será devidamente assinada. 

(a) Frederico de Barros Brotero 
Luis Tenório de Brito 
Arnaldo Arantes 

ATA DA SESSAO EXTRAORDINARIA 
D E  12 DE FEVEREIRO DE 1955 

Aos doze dias do mês de fevereiro de mil novecentos e cinqüenta e 
cinco, em sua sede social, a rua Benjamim Constant, 158, o Instituto His- 
tórico e Geográfico de  São Paulo realizou uma sessão extraordinária, 
para tratar de assuntos administrativos e leitura de atas. A sessão foi 
presidida pelo 1.' vice-presidente, dr. Frederico de Barros Brotero, (na 
ausência do presidente titular, Prof. Ernesto de Sousa Campos que se 
acha fora de São Paulo) e secretariada pelos senhores Cel. Luís Tenó- 
rio de Brito e dr. Arnaldo Arantes "ad-hoc", a ela comparecendo. os 
seguintes consócios: Alvaro da Veiga Coimbra, Henrique Oscar Wie- 
derspahn, Tito Lívio Ferreira, José Pedro Leite Cordeiro, Eduardo Fernán- 
dez y González, Tomás Oscar Marcondes de Sousa, Dácio Pires Correia 
e Almeida Magalhães. O segundo secretário procedeu a leitura das atas das 
sessões anteriores, sendo todas aprovadas. No expediente, o 1.0 secretario 
Cel. Luís Tenório de Brito fêz a s  seguintes comunicaçóes: 1.O) Leu uma 
carta da "São Paulo", Companhia Nacional de Seguros de Vida, parti- 
cipando que o seu Diretor superintendente, Embaixador José Carlos de 
Macedo Soares, oferece ao sodalicio uma medalha de  bronze comemorativa 
da inauguração do edifício que a referida Companhia construiu na cidade 
do Salvador, na Bahia. A oferta foi registrada em ata e será agradecida 
em ofício. 2 . O )  Comunica a ausência do consócio dr. Carlos da Silveira, 
por motivo de moléstia. 3.0) Ainda com a palavra, o Cel. Luís Tenório de 
Brito lembrou que há três anos precisamente, em companhia dos consócios 
Tito Lívio Ferreira e Fausto Ribeiro de Barros, visitou o s  trabalhos que a 
Companhia Hidroelétrica do São Francisco realizou em Paulo Afonso. 
Obras de caráter monumental e Concepção original em terras da América, 
desenvolviam-se, talvez por isso mesmo, em meio a indisfarçável pessimis- 
mo nacional e estrangeiro, quanto ao êxito técnico que a s  aguardava. Ago- 
ra, que os jornais dão noticias da inauguração d a  primeira parte do magno 
empreendimento, com o fornecimento de luz e força a larga faixa de terri- 
tório nordestino, sabendo-se do extraordinário alcance que isso representa 



nos planos de progresso do País e especialmente da região assinalada, é 
justo que o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, entidade cul- 
tural e patribtica por excelência, se congratule com os idealizadores da 
emprêsa, notadamente com o autor do projeto pôsto em execução, dr. Otá- 
vio Marcondes Ferraz - eminente engenheiro brasileiro - paulista de 
Piracicaba, que ora se impõe a admiração de toda a Nação. Os srs.,José 
,Pedro Leite Cordeiro e Tomás Oscar Marcondes de Sousa falaram, apoian- 
do a indicação, que foi aprovada. Com a palavra o orador oficial, dr. 
Jose Pedro Leite Cordeiro, disse que o dia 10 de fevereiro dêste ano marcou 
o bicentenário de nascimento de Nicolau Antonio de Taunay, notável pai- 
sagista e pintor que, sob o reinado de D. João VI, integrou a comissão de 
artistas que veio ao Brasil. Pede se assinale em ata a efeméride. Conti- 
nuando com a palavra, pôs em relêvo a operosidade e competência do chefe 
da Biblioteca, Cel. Lúcio Rosales. O sr. Dácio Pires Correia comunicou que 
ao prof. Manuel Augusto Pifajá da Silva foi entregue, solenemente, no dia 
em que completava 82 anos de idade, a medalha Bernhardt Nocht, que lhe 
foi conferida pelo Instituto de Medicina Tropical de Hamburgo. Assim, 
pede que o Instituto se associe a simpática e patriótica iniciativa, dando-se 
conhecimento disso ao cientista eminente. Depois, participou que o ilustre 
consócio'prof. dr. Paulo Barbosa de Campos Filho fora nomeado Desem- 
bargador do Tribunal de Justiça, na vaga decorrente da aposentadoria do 
Desembargador Percival de Oliveira, igualmente membro dêste Instituto. 
Termina solicitando se consigne em ata um voto de jiibilo pelo significativo 
acontecimento, dando-se conhecimento ao dr. Paulo Barbosa dessa resolu- 
ção. A proposta foi aprovada. Por fim o mesmo orador comunicou o fale- 
cimento, na Bahia, da veneranda senhora Amélia Barreto Sampaio, viuva 
do saudoso mestre e sócio fundador do Instituto, dr, Teodoro Sampaio. 
Pede se consigne em ata um voto de pesar pelo lutuoso acontecimento. 
Com a palavra, o sr. Almeida Magalhães disse que o dia 10 de fevereiro 
assinala o bi-centenário .de Montesquieu, o grande mestre de História, e, 
aproveitando a efeméride, teve a oportunidade de pronunciar uma interes- 
sante palestra sobre essa personalidade histórica. O sr. Eduardo Fernan- 
dez y González pediu esclarecimento sôbre a moção apresentada ao Con- 
gresso de História, pelo consócio Almeida Magalhães e .referente a cano- 
nizacão do Padre José de Anchieta. Não estando presente a sessão nem 
o Presidente e nem o Secretário Geral do referido Congresso, ficou a 
cargo do próprio( autor da moção, sr. Almeida Magalhães, sindicar sôbre o 
assunto. O dr. José Pedro Leite Cordeiro pede se registre em ata o fale- 
cimento, em Portugal, da consócia Luisa Fonseca. A proposta foi apro- 
vada. E, para constar, foi lavrada a presente ata, que, depois de lida, 
discutida e aprovada, será devidamente assinada 

(a) Ernesto de Sousa Campos 
Luís Tenorio de Brito 
Eldino da Fonseca Brancante 



ATA DA SESSAO ORDINÁRIA DE 5 DE MARlÇO DE 1955 

Aos cinco dias do mês de março do ano de mil novecentos e cinqüenta 
e cinco, em sua sede social, a rua Benjamim Constant, 158, o Instituto 
Histórico e Geografico d e  São Paulo realizou uma sessão ordinária, presi- 
dida pelo prof. Ernesto de Sousa Campos e secretariada pelos srs. Luis 
Tenório de Brito e Almeida Magalhães, a ela comparecendo os seguintes 
consócios : Tomás Oscar Marcondes de Sousa, Tito Lívio Ferreira, Lúcio 
Rosales, N. Duarte Silva, Frederico de Barros Brotero, Astor França Aze- 
vedo, Dácio Pires Correia, Spencer Vampré, Arrissoq de Sousa Ferraz, Jose 
Bueno de Oliveira Azevedo Filho, José Pedro Leite Cordeiro, Eldino Bran- 
cante, Pérsio Pereira Mendes, Felix Guisard Filho e Fausto Ribeiro de 
Barros. O consócio José Pedro Leite Cordeiro justifica a ausência dos se- 
nhores Afonso de Taunay e Carlos da Silveira. O senhor Presidente nomeia 
uma comissão constiuida dos srs. Tomás Oscar Marcondes de Sousa e 
Félix Guisard Filho para introduzirem no recinto o sócio prof. Rosendo 
Sampaio Garcia, que tomou posse do cargo, lendo e assinando o compro- 
rnisso no livro competente. O orador oficial dr. José Pedro Leite Cordeiro 
saudou o novo consócio, enumerando-lhe os  predicados, de intelectual bri- 
lhante, professor emérito e conceituado historiador. Ainda com a palavra, 
dirige-se ao consócio Arrisson de Sousa Ferraz, cumprimentando-o pela as- 
censão a o  cargo de chefe do Estado Maior da Fôrça Pública que acaba de 
assumir. Usaram, a seguir, da  palavra o prof. Rosendo Sampaio Garcia e o 
Tenente-Coronel Arrisson de Souza Ferraz que agradeceram a s  manifestaçbe; 
de carinho de que foram alvo. Antes de dar  a palavra ao orador do dia, 
justificou o prof. Sousa Campos a urgência do assunto que ia submeter a 
apreciaçâo da casa. Tratava-se do exame da minuta do contrato de arren. 
damento do nono andar do edifício do Instituto, construído pela firma 
Construtora Celbe Ltda., com todas a s  despesas realizadas por conta dessa 
firma, para, usufruindo-o pelo espaço de dez anos, devolvê-o, em seguida, 
ao Patrimônio do Instituto, sem mais ônus, conforme consta de anteriores 
combinações. Submetida a proposição a votos, discutiram-na os senhores 
Marcondes de Sousa e Leite Cordeiro, no sentido de que fôsse acrescida a 
minuta em aprêço o esclarecimento de que o local em quesão, a o  ser devol- 
vido ao Instituto, deverá ser desocupado, o que foi aprovado. A cópia do 
contrato será transcrita, em ata, após o competente registro. Deu a seguir, 
o sr. Presidente, a palavra a o  consócio dr. Fblix Guisard Filho, orador do 
dia, que aesenvolveu com brilho, eloqüência e erudição o tema - "Carlus 
Pedroso da Silveira, e a Fundição do Ouro, em Taubaté". Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a sessão. E, para constar, foi lavrada a 
presente ata que, depois de lida, discutida e aprovada, será devidamente 
assinada. 

(a)  Ernesto de Sousa Campos 
Luis Tenório de Brito 
Eldino da Fonseca Bra,ncante 



ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA D E  19 D E  
MARlÇO DE 1955 

Aos dezenove dias do mês de março de mil novecentos e cinqüenta c 
cinco, em sua sede social, a rua Benjamim Constant, 158, o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo realizou uma sessão extraordinária, 
presidida pelo prof. Ernesto de Sousa Campos e secretariada pelos srs. 
Cel. Luís Tenório de Brito e dr. Eldino da Fonseca Brancante ("ad-hoc"), 
a ela comparecendo os segunites consócios: Eduardo Fernández y González, 
Frederico de Barros Brotero, Tomás Oscar Marcondes de Sousa, Dácio 
Pires Correia, Francisco Pires Martins, Lúcio Rosales, Jose Pedro Leite 
Cordeiro, Plínio de Barros Monteiro, Tito Livio Ferreira e Spencer Vampre. 
Ao abrir a sessão, o sr. Presidente consultou a casa sôbre a possibilidade 
ile inversão da ordem dos trabalhos, no que foi atendido. Assim, no inicio 
da sessão teve o senhor Presidente palavras de saudades ao referir-se ao 
consócio dr. Armando de Arruda Pereira, cujo sepultamento se  dera na 
manhã dêsse dia, dando, a seguir, a palavra ao orador oficial dr. José Pedro 
Leite Cordeiro que traçou em eloqüente discurso o elogio fúnebre do ilustre 
homem público, propondo u~ voto de pesar pela irreparavel perda e que 
se comunique a fanilia enlutada a s  homenagens prestadas pelo Instituto. 
As suas palavras foram endossadas pelo Sr. Tomás Oscar Marcondes de 
Sousa, sendo a proposição aprovada. Ainda com a palavra o dr. Leite 
Cordeiro fêz a s  seguintes comunicaçóes: apresenta o volume 20.' da Revista 
d o  Instituto Histórico e Geográfico do Uruguai, no qual se  encontram fefe- 
rências ao nosso sodalicio; agradeceu ao sr. Vilhena de Morais, diretor do 
Arquivo Nacional, a impressão do catálogo de documentos sôbre São Paulo. 
exposto pelo referido Arquivo, o ano passado, no Ibirapuera, em hornena- 
gem a o  IV Centenário de São Paulo; pede que o Instituto oficie ao nr. 
Alfredo Lencastre da Veiga (consulado de Portugal em São Paulo) pedindo 
que encaminhe ao Sr. Paulo Cunha, Ministro dos Estrangeiros de Portugal, 
congrafulaçóes pelo êxito da contribuição portuguêsa a Exposição de His- 
tória do Ibirapuera; ao sr. Paulo Cunha deverá ser salientada a feliz indi- 
cação do sr. Lencastre da Veiga para junto da Comissão de Festejos do 
1V Centenário como delegado do Governo português, dados o brilhantismo 
e diligência com que se houve; congratular-se o nosso sodalicio com o Institu- 
to Histórico de Sergipe, pelo centenário da elevação de Aracaju a cidade; asso- 
ciar-se junto ao Museu Imperial de Petrópolis, ao Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro e ao Instituto Histórico de Petrópolis pela homena. 
gem prestada ao dr. Alcindo Sodré; congratular-se com o sr.  Pref. Munici- 
pal de S. Paulo, pelas homenagens que a municipalidade vem prestando ao 
saudoso Mário de ~ n d r a d e :  por ocasião do transcurso do 10.0 aniversário 
da sua morte; comunica que o prof. Ramon Blanco fêz fotocópias de 10.000 
documentos da Exposição Histórica do Ibirapuera, fora mapas, trabalho 
êsse destinado a Faculdade de Filosofia da Universidade de S. Paulo; disse 



que o Instituto de Coimbra realizou, em 25 de janeiro, uma sessão em home- 
nagem ao 1V centenário de São Paulo; pede que se agradeça, em ofício, 
bem como a s  conferências realizadas; todas essas proposições foram apro- 
vadas. Retomando a palavra, o mesmo orador disse que a data de hoje 
registra o 421.' aniversário do Padre José de Anchieta, pedindo seja regis- 
trada em ata  a efeméride. Ainda sôbre o Venerável Padre José de An- 
chieta falou o consócio Eduardo Fernández y González, solicitando que se 
transcreva em ata o tópico estampado em "A Gazeta" referente a efemé- 
ride. A proposta foi aprovada, sendo o seguinte o teor da  noticia: "An- 
chieta, primeiro mestre-escola de São Paulo. Andou com acêrto, o Secre- 
tário da Educação, a o  designar êste dia, para a festa da  abertura do dno 
escolar, nos estabelecimentos de ensino do Estado. O 19 de Março é data 
sumamente expressiva para a nacionalidade brasileira e cara aos oenti- 
mentos da gratidão da gente paulista. Em 1534, portanto há 421 anos 
hoje, na localidade S. Cristóvão da Laguna, Teneriffe, Ilhas Canárias, nascia 
o Padre José de Anchieta, que se tornou uma das maiores figuras da Com- 
panhia de Jesus e vulto imortal de nossa história. Anchieta, com o Padre 
Manoel da Nóbrega, fundou São Paulo de Piratininga, sendo marcos de 
partida de nossa terra a Igreja e o Colégio do Planalto. Anchieta foi ea- 
grado Apóstolo da Catequese e Taumaturgo do Novo Mundo. Anchieta é um 
dos iniciadores da literatura no'~rasi1. Anchieta é dos primeiros poetas que 
são inspirados sob o céu da Terra de Santa Cruz. Anchieta é o fundador 
do teatro nacional. E a Anchieta pertence a glória de haver sido o primeiro 
mestre-escola de São Paulo. No Colégio, ministrava a o  gentio o conhe- 
cimento do alfabeto e da doutrina cristã. Assim começou e prosseguiu a 
obra inaugural da civilização bandeirante. Fêz dos toscos bancos de sua 
aula modesta a clareira por onde penetrou a luz da  instrução que se trans- 
formaria, a o  correr dos tempos, na alvorada da  grandeza paulista. Sob a 
sua invocação, festejamos hoje o inicio das aulas em São Paulo, homenagem 
ao santo roupeta que com a humildade de servo de Deus e discípulo de 
Cristo mais ainda elevou e dignificou o outro apostolado da redenção da  
criatura humana: - o do mestre-escola". ("A Gazeta", de 19 .de março 
de 1955). Com a palavra, o Sr. Presidente fêz a s  seguintes comunicaçóes: 
1.0)  A respeito da proposta do prof. Jaime Cortesão, quanto a publicação 
de documentos, constantes da Exposição de História, no Ibirapuera, disse 
ter apresentado sugestões sôbre a publicação do catálogo; entregou o 
assunto a deliberação da Comissão do IV Centenário; falou acêrca d o  
encontro de contas entre a Sociedade Construtora Celbe Ltda. e o Insti- 
tuto Histórico, referente a atuação d a  comissão para julgar o assunto, com- 
posta dos consócios Luis Tenório de Brito, Dácio Pires Correia e Tomás 
Oscar Marcondes de Sousa; historiou o contrato existente entre a Caixa 
Econômica Federal de São Paulo e o Instituto dizendo que, após ser devi- 
damente retificado e ratificado será assinado entre ambas a s  partes con- 



tratantes; refere-se a Exposição de Bíblias, instalada na Galeria José de An- $ 

chieta, enaltecendo o valor dos livros e peças expostos. Depois falou sôbre 
k i 

o artigo da sua autoria, publicado em "A Gazeta", no qual faz um retros- 
pecto das exposições realizadas no Instituto. O consócio Dácio Pires Correia 4 
lembra a conveniência de que tais artigos sejam colecionados, a fim 

3 
de figurarem na nossa "Revista". O dr. Leite Cordeiro corigratula-se com 
o prof. Dácio Pries Correia, autor da sugestão supra e propõe que o prot. 
Sousa Campos reúna os artigos sobre tôdas as exposições realizadas sob os a 
auspícios do Instituto, sendo ambas as sugestões aprovadas. Falou depois "1. 
o sr. Presidente acêrca dos trabalhos de reforma dos Estatutos sociais que 5 
tem sido sempre protelados em virtude de circunstâncias justificadas. Acha, 

i 

entretanto, que no momento poder-se-a cogitar do assunto, devendo os 's 
d 

consócios apresentarem novas sugestões. Propôs o prof. Marcondes de 
Sousa que se estabeleça um prazo para a entrega de tais sugestões, ficando 

9- 
L 

estipulado que tal prazo se encerrará no dia 30 de abril futuro, pelo que 6 
ficam a disposição dos interessados, na Secretaria, cópias mimeografadas > 
do anteprojeto elaborado. O sr. Presidente, ainda com'a palavra, congra- J 

tulou-se pela inauguração do segundo Curso de História de São Paulo. O %i 
dr. Tito Livio Ferreira leu um ofício do Chefe do Cerimonial do Govêrno, 
agradecendo, em nome do sr. Governador, o convite para participar na a 

i cerimônia da aula inaugural do Curso de História. Continuando com a pâ- + 
lavra, o sr. Presidente trata do petróleo recentemente encontrado no Ama- % 
zonas, propondo que o sodalicio se congratule com o Govêrno da República 5 .! 
e com o Presidente da Petrobrás pela animadora noticia e, por fim, se 
congratula com o coronel Lúcio Rosales pelo esforço e dedicação que ;em 

t 

despendido para o melhoramento da biblioteca social. O coronel Luis Te- , 
nório de Brito leu duas cartas recebidas da Companhia Hidroelétrica São C 
Francisco, uma do seu Presidente, engenheiro Antônio José Alves de Sousa i 

e outra do engenheiro Otávio Marcondes Ferraz, Diretor Técnico da Corn- 4 
panhia, ambas agradecendo as manifestações de simpatia recebidas por moti- 
vo da inauguracão do grande empreendimento. Deliberou-se que tais cartas 

f 
sejam insertas nas páginas da "Revista". Comunicou ainda o sr. Secretário ha- 1 
ver representado o Instituto, em companhia do dr. Leite Cordeiro e Marcondes 5 
de Sousa, nos funerais do saudoso dr. Armando de Arruda Pereira. O prof. 
Tito Livio Ferreira refere-se ao passamento da cons0cia professora Fran- 
cisca Neves Lôbo, há pouco ocorrido e pede se registre em ata o lutuoso 
acontecimento. O prof. Marcondes de Sousa pede seja justificada a ausência 
do dr. Caflos da Silveira. Em seguida, o senhor segundo Secretário "ad- 
hoc" procedeu a leitura das atas das sessões anteriores que foram sem ! 
debates aprovadas. E, para constar, foi lavrada a presente ata que, depois 4 
de lida, discutida e aprovada será devidamente assinada. <. 

(a) Ernesto de Sousa Campos 
Luis Tenório de Brito 
Afvc~ro da Veiga Coimbra 



SESSÃO EXTRAORDINÁRIA D E  21 D E  MARÇO DE 1955 

- 
Reêepção ao Exmo. Senhor Doutor Cândido Mota Filho, Ministro da 

Educacão e Cultura, em visita oficial ao sodalicio. Com a presença de S. 
Em. o Senhor Cardeal D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, Arce- 
bispo Metropolitano de São Paulo, do prof. Ernesto de Sousa Campos, 
presidente do Instituto, do Cel. Luis Tenório de Brito, 1.0 secretario, do 
dr. José Pedro Leite Cordeiro, orador oficial, do dr. Eldino da  Fonseca 
Brancante, diretor do Departamento das Exposiç6es do Instituto; Capitão 
Otávio Cruz, oficial a s  ordens do senhor Ministro, e padre Mota, secretário 
do senhor Cardeal, Monsenhor Heladio Correia Laurini, que tormaram a 
mesa e mais os consócios Dacio Pires Correia, Fausto Ribeiro de Barros, 
Tito Livio Ferreira, João Benedito Martins Ramos, Lúcio Rosales, ,Jose 
Gomes de Morais Filho e ainda o dr. Leopoldo Aires, assistente do senhor ' 

Ministro, e grande número de sacerdotes, foi aberta a sessão. Coube . a  

presidência de honra a o  Ministro Cândido Mota Filho. Falou em primeiro 
lugar o prof. Ernesto de Sousa Campos que, em eloqüente e breve discurso, 
saudou as  duas ilustres personalidades presentes: Ministro Cândido Mota 
Filho e Cardeal Mota, dando em seguida a palavra ao orador oficial José 
Pedro Leite Cordeiro - o qual, em elegante improviso, traçou o perfil 
daquelas duas altas autoridades. Com a palavra, o senhor Ministro da  
Educacão disse da satisfação que o empolgou ao assumir o cargo de  mi- 
nistro, onde encontrou um exemplo digno de ser imitado qual o que ali 
deixara o prof. Ernesto de Sousa Campos. Sentia-se bem, acrescentou, no 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo que, em meio ao progresso 
que nos embriaga e inebria, constitui o ponto de resistência onde a s  nossas 
mais caras tradições encontram abrigo fidelíssimo. Falou também Sua 
Eminência o senhor Cardeal, pondo em relêvo o agrado que sempre Lhe 
traz a sua estada neste sodalicio a o  qual sente-se feliz em dar a sua soli- 
dariedade. Usou, igualmente, da palavra o Monselhor Heladio Correia 
Laurini, para, em nome da comissão organizadora da  Exposição Bíblica, 
convidar os presentes a fazerem uma visita ao certame, tendo o senhor 
Presidente, prof. Sousa Campos, dado por encerrada a sessão. E, para 
constar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida, discutida e apro- 
vada, será devidamente assinada. 

(a) Ernesfo de Sousa Campos 
Luis Tenório de Brifo, 
Alvaro da Veiga Coimbra 



ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA D E  31 D E  

MARÇO D E  1955 

Aos trinta e um de março de mil novecentos e cinquenta e cinco, rm 
sua sede social, a rua Benjamim Constant, 158, o Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo realizou uma sessão extraordinária em homenagem 
ao dr. Alfredo Lencastre da Veiga, Delegado do Govêrno Português as 
comemorações do IV Centenário da fundação de São Paulo. O ato foi pre- 
sidido pelo prof. Ernesto de Sousa Campos, com a presença dos consócios 
Luis Tenório de Brito, secretario, Tito Lívio Ferreira, Lúcio Rosales, José 
Pedro Leite Cordeiro, Dácio Pires Correia, Astor França Azevedo, Aure- 
liano Leite e mais os srs. Humberto Morgado, c8nsul de Portugal em São 
Paulo, o homenageado, Alfredo Lencastre da Veiga, representantes de 
associações portuguêsas e pessoas interessadas. Aberta a sessão, o senhor 
Presidente, depois de saudar o recipiendário, dá a palavra ao orador oficial 
do sodalicio, dr. José Pedro Leite Cordeiro que, em eloqüente discurso 
saudou e enalteceu a atuação do dr. Lencastre da Veiga para o brilho das 
comemorações do IV Centenário, na qualidade de representante do Govêrno 
Português. Depois fêz uso da palavra o dr. Tito Livio Ferreira que leu 
uma moção de aplausos a ação de Lencastre da Veiga, no desempenho da 
sua delicada missão, dirigida ao senhor Ministro do Exterior da República 
de Portugal. O dr. Alfredo Lencastre da Veiga agradeceu as homenagens 
que lhe foram prestadas. Em seguida, foi encerrada a sessão, e, para cons- 
tar foi lavrada a presente ata que, depois de lida, discutida e aprovada, 
sera devidamente assinada. 

(a) Ernesfo de Sousa Campos 
Luis Tenorio de Brito 
Alvaro da Veiga Coimbra 

ATA D A  SESSÃO ORDINÁRIA D E  2 D E  ABRIL D E  1955 

Em sua sede social, a rua Benjamim Constant, 158, o Instituto Histó- 
rico e Geogrcifico de São Paulo realizou, no dia dois de abril de mil nove- 
centos e cinquenta e cinco, uma sessão ordinária presidida pelo prof. Er- 
nesto de Sousa Campos e secretariada pelos srs. Coronel Luis Tenório de 
Brito e Almeida Magalhães, a ela comparecendo os seguintes consócios: 
Ast6r França Azevedo, Dácio Pires Correia, Tomás Oscar Marcondes de 
Sousa, Francisca Rodrigues, José Pedro Leite Cordeiro, Raul Votta, Alfre- 
d8 Gomes, Frederico de Barros Brotero, José Gomes de Morais Filho, José 
Bueno de Oliveifa Azevedo Filho e J. B. Martins Ramos. Ao iniciar os tra- 
balhos, o Presidente disse que a sessão é em homenagem ao saudoso con- 
sócio João Lourenço Rodrigues, de cuja personalidade iria falar o sr. Astor 
França Azevedo. Dá, a seguir, a palavra ao 1 . O  secretário Luis Tenório de 
Brito, que, no expediente, leu os seguintes oficios, todos de adesão i sim- 



pática homenagem ao prof. João Lourenço Rodrigues: - da Diretoria do 
Grupo Escolar "João Florêncio", de Sorocaba; d 8  Sr. Prefeito Municipal de 
Tatui; do Instituto de Educação "Carlos Gomes", de Campinas; do Insti- 
tuto de Educação "Conselheiro Rodrigues Alves", de Guaratinguetá. Co- 
munica, ainda, a presença de vários representantes de instituições pedagó- 
gicas, culturais, da viuva do homenageado D. Teresa Couto Rodrigues e 
demais membros da família do saudoso mestre. A seguir, o dr. Astor Fran- 
ça Azevedo, com a palavrà, ocupou-se da personalidade do prof. João 
Lourenço Rodrigues proferindo uma bem concatenada palestra sobre a 
vida e os feitos do insigne educador e historiador. A seguir, o dr Frede- 
rico de Barros Brotero comunicou que no próximo dia 6, transcorre o cen- 
tenário de nascimento da veneranda patricia Dona Maria Amelia Lopes de 
Azevedo, viúva do dr. Pedro Vicente de Azevedo, que foi um dos sócios fun- 
dadores do Instituto Histórico, pedindo que o sodalicio se associe a home- 
nagem. A proposta foi aprovada. Nada mais havendo a tratar foi encerra- 
da a sessão, e, para constar foi lavrada a presente ata que, depois de lida, 
discutida e aprovada, será devidamente assinada. 

(a) Ernesto de Sousa Campos 
Luis Tenório de Brifo 
Alvgro da Veiga Coimbra 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA D E  16 D E  
ABRIL DE 1955 

Aos dezesseis de abril do ano de mil novecentos e cinqüenta e cinco, 
em sua sede social, a rua Benjamim Constant, 158, o Instituto Histórico c 
Geogrbfico de São Paulo realizou uma sessão extraordinária para tratar 
de assuntos administrativos e leitura de atas. A sessão foi presidida pelo 
prof. Ernesto de Sousa Campos e secretariada pelos srs. Cel. Luis Tenório 
de Brito e Alvaro da Veiga Coimbra, comparecendo os seguintes consócios: 
Frederico de Barros Brotero, Tomás Oscar Marcondes de Sousa, Francis- 
co Pires Martins, José Pedro Leite Cordeiro, N. Duarte Silva, Carlos da 
Silveira, José Bueno de Azevedo Filho e Raul Votta. O Sr. secretário leu as 
atas das sessões anteriores, que foram aprovadas sem debates. O sr. Pre- 
sidente lembrou o compromisso que assumiu o Instituto em relação a tras- 
ladação dos restos mortais da Imperatriz Dona Leopoldina de fazer celebrar 
missa no Panteão ao menos uma vez por ano e como no próximo dia 25 de 
maio ocorre o aniversário de casamento de suas majestades, parece opor- 
tuna a realização dêsse ato religioso. A casa aprovou a sugestão em aprêço. 
Falou acêrca do movimento empreendido para a renovação de livros da 
nossa biblioteca social, dizendo que é promissora a iniciativa. Sôbre O 

congresso de História e Geografia a realizar-se em maio próximo, em Bage, 



designou o consócio correspondente Jorge Felizardo, para representar o 
Instituto nesse conclave. Rememorou o êxito alcançado pela Exposição de Bi- 
blias, instalada na "Galeria José de Anchieta" no Instituto, dizendo ter rece- 
bido uma comunicação da Biblioteca Nacional de que a preciosa obra rara 
havia retomado a guarda daquela casa cultural. Com referência a passagem 
do aniversário da Convenção de Itu, disse ter designado o consócio Persio 
Pereira Mendes para representar o Instituto na cerimônia, sendo aceito o 
convite. Com referência a reforma dos Estatutos disse que a comissão 
encarregada de elaborar o anteprojeto já concluira seus estudos e que, no 
próximo dia 30 expira o prazo para apresentação de sugestões por parte 
dos senhores consócios. Continuando, o sr. Presidente comunica os enten- 
dimentos havidos entre o Instituto e a Casa Randal, firma especializada 
em medalhas, sediada no Rio de Janeiro, para a confecção da medalha 
comemorativa> da trasladação dos despojos da Imperatriz Dona Leopoldina; 
da Capital da República, para o Panteão, no Ipiranga. Depois de várias 
explanações, o sr. Presidente comunica ter a Casa Randal se prontificado a 
fornecer os exemplares das medalhas sem ônus para o sodalicio, mediante 
encomenda feita por êste. Ficou estabelecido que as medalhas serão de 
bronze e acompanhadas de diploma, cuja confecção ficou a cargo do Minis- 
tério da Guerra. Para aquêles que mais se distinguiram e se esforçaram 
nas homenagens prestadas a saudosa Imperatriz, o Instituto outorgará a 
medalha de bronze, trazendo sbbre a fita uma roseta. Com a palavra o 
dr. Leite Cordeiro lembra a conveniência de serem feitas miniaturas das 
medalhas, a fim de serem as mesmas usadas a lapela em trajes civis. Essa 
sugestão foi apoiada pelo dr. Alvaro Coimbra e obteve aprovação da casa. 
O senhor Presidente continua dizendo que, com a venda das condecoraçóes, 
espera conseguir o numerário suficiente para aumentar o acervo da Bi- 
blioteca social e pede um voto de confiança a fim de que a Presidência 
possa entáo ultimar junto a casa fornecedora não 96 a confecção das me- 
dalhas comemorativas, como as das próprias miniaturas, o que lhe é con- 
cedido por unanimidade. Ainda com referência a data de 25 de maio disse 
o Sr. Presidente que a cerimônia será abrilhantada com o comparecimento 
de um grupo de alunas do prof. Bueno de Azevedo Filho, que cantará du- 
rante a solenidade da missa. Sôbre o dia Pan-Americano disse que, por 
motivo da ausência do consócio Almeida Magalhães, autor da implantação 
da solenidade comemorativa no sodalicio, por ocasião do transcurso do dia 
Pan-Americano, no dia 14 de abril, iria falar sôbre o assunto o dr. José 
Pedro Leite Cordeiro, orador oficial. Com relação a Comissão de História 
disse que, de acordo com a correspondência mantida entre o sodalicio e a 
referida comissáo, resultou a credencial do Instituto para resolver como 
deve ser feito o trabalho. O assunto mereceu aprovação do plenário. De- 
pois, o sr. Presidente referiu-se a três proposições da autoria do consócio 
Amador Bueno Machado Florence, que passa a expor e, após, submeteu-as 
a deliberação do plenário. proposta: - para que se torne uma reali- 



dade a trasladação dos restos mortais do Imperador D. Pedro I para o 
Brasil e depositado no Panteão do Ipiranga. O Sr. Presidente disse ser o 
assunto muito delicado, e o Instituto mesmo disso é testemunha, quando 
teve oportunidade de tratar do caso. Acha que o assunto só  poderá ser 
resolvido diretamente pelos dois governos e depois de ter entrado em mi- 
núcias, ouvidas com maior atenção pelo plenário, sugere que se espere ino- 
mento mais oportuno, o que é aprovado por unanimidade. A segunda 
proposta da autoria do consócio Amador Florence refere-se a continuidade 
da praxe já há muito adotada no Instituto para que, no inicio das sessões 
se lesse a efeméride do dia, da autoria do Barão do Rio Branco. Consi- 
derando-se, entretanto, que tal leitura absorveria tempo Útil para o desen- 
volvimento da matéria das sessóes, propôs o sr. Presidente que o livro das 
efemérides permaneça na secretaria do Instituto, em lugar visivel aos asso- 
ciados e sempre aberto na página da efeméride do dia. A idéia foi apro- 
vada. A terceira proposta submetida a deliberação do plenário e ainda da 
autoria do consócio Amador Florence refere-se ao reajustamento do quadro 
político do Brasil. O fato despertou grande interêsse, tomando parte 
nos debates vários consócios. O dr. Carlos da Silveira recordou o movi- 
mento patriótico havido em França, em 1789. Tratando-se de assunto que 
foge, por inteiro, as  finalidades do Instituto, o Sr. Presidente pondera que 
o plenário embora tome conhecimento da proposta do consócio Amador 
Florence, nada delibere sôbre assunto tão complexo, o que é também apro- 
vado. Com a palavra o sr. 1.' secretário, coronel Luis Tenório de Brito, 
fêz a s  seguintes comunicaçóes: ter visitado os consócios Afonso de E. Tau- 
nay, Gama Rodrigues e Lúcio Rosales, que se achavam enfermos, porem 
sem gravidade. Falou depois sôbre o intercâmbio cultural entre o Insti- 
tuto com outras agremiaçóes congêneres, assim também sôbre a doação de 
livros a biblioteca social. Apresenta uma relação dessas doaçóes, que ficará 
i disposição dos interessados, na- secretaria do Instituto. A seguir, usou 
da palavra o orador oficial, dr. José Pedro Leite Cordeiro, que pronunciou 
um discurso alusivo ao dia Pan-Americano, um simbolo que comemora a 
soberania das nações americanas e a união voluntária de todas elas para 
a formação de uma comunidade continental. A seguir, o mesmo orador ofe- 
receu ao Instituto, em nome da Sociedade Brasileira de Numismatica, uma 
medalha comemorativa da Exposição de Numismática do IV Centenário, 
cunhada pela Sociedade. O Sr. Presidente, depois de agradecer a valiosa 
oferta, presenteou a mesma entidade com uma medalha comemorativa do 
IV Centenário da Cidade de São Paulo, mandada cunhar pelo Instituto, 
durante a s  festividades do 1V centenário e realização do Congresso de 
História. Continuando com a palavra, disse o dr. Leite Cordeiro ter visi- 
tado a sede da Sociedade de Numismática, manifestando o seu entusiasmo 
pela organização modelar da conceituada entidaae cultural. Depois refere- 
se o dr. Leite Cordeiro a três fatos e que pede sejam anotados em ata: - 
a passagem d q  20.0 aniversário da morte de Antônio de Alcantara Machado, 



de quem se ocupou em repassadas palavras de carinho; o centenário da f 
r 

elevação de Caçapava e Botucatu i categoria de municípios e que se oficie 
ris respectivas Câmaras Municipais e Prefeituras, comunicando a delibera- 
ção do Instituto. Finalmente, disse ser portador de um abraço de amizade 
do cons6cio Gastão Ferreira de Almeida, que retorna a São Paulo. O i 

prof. Buenc, de Azevedo Filho comunicou ter representado o Instituto por 
ocasião das homenagens religiosas prestadas a veneranda Sra. dona Maria 
Amelia Lopes de Azevedo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão e, para constar foi lavrada a presente ata que, depois de lida, dis- Z 

cutida e aprovada, ser8 devidamente assinada. 'i 

i 
(a) Ernesto de Sousa Campos 

Almeida Magalhães 
Alfredo Gomes 

i 

ATA DA SESSAO EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE 
ABRIL D E  1955 

Aos trinta dias do mês de abril de mil novecentos e cinqüenta e cinco, 
em sua sede social, à rua Benjamim Constant n.O 158, o Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo realizou uma sessão extraordinária presidida 
pelo prof. Ernesto de Sousa Campos e secretariada pelos srs. Cel. Luis 
Tenório de Brito e dr. Alvaro Veiga Coimbra, a ela comparecendo os se- 
guintes cons0cios: -- Astor França Azevedo, Raul Votta, Olga Pantaleão, 
Tomás Oscar Marcondes de Sousa, José Pedro Leite Cordeiro, Eduardo 
Fernández y González, Jorge Bertolaso Stella, Sebastião Pagano, Domin- 
gos Laurito, Frederico de Barros Brotero, Lúcio Rosales, J. B. Martins Ra- 
mos, Alvaro Martins, Dácio Pires Correia, N. Duarte Silva e Fausto de 

- Almeida Prado Penteado. integraram a mesa os srs. Josê Pedro Leite 
Cordeiro, Fernando Nobre, Erende Novais Ferreira, representante do dr. , 

Marrey Júnior, secretário da Justiça; dr. Leão Machado, representando a 
Academia Paulista de Letras e p;of. Tomis Oscar Marcondes de Sousa. 
No recinto encontravam-se, além dos sócios do Instituto, elevado número de 
convidados e Exmas. Famílias. Ao iniciar os trabalhos o sr. Presidente 
declarou que a presente sessão fora especialmente convòcada para receber 
o novo sbcio honoririo, dr. Fernando Nobre, que se encontrava na ante- 
sala, pelo que designou os srs. Tomás Oscar Marcondes de Sousa e José 
Pedro Leite Cordeiro para o introduzirem no recinto, onde foi recebido sob 
palmas. A p b  ter o sr. Presidente proferido algumas palavras acêrca da 
c+rim6nia, convida-o a ler e assinar o têrmo de compromisso. O orador 
oficial do sodalicio, dr. Jose Pedro Leite Cordeiro, em vibrante oração, 
saudou o 'dr. Fernando Nobre, em nome do Instituto. O recipiendário de- 
pois de agradecer a s  referências a sua pessoa, desenvolveu o tema da sua 
conferencia, dividindo-o em três partes: - retrospecto da sua vida, a ver. 



dadeira missão da  história e, finalmente, a assinatura de Cristóvão Colombo. 
O orador durante a exposição fêz uma critica filosófica do estudo da His- 
tória, disciplina essa que vem sendo baseada, no seu entender, em falsas 
premissas, pelo que faz um apêlo a o  Instituto a fim de que volva o olhar para 
o assunto, no sentido de se  obter um estudo vasado em doutrinas seguras 
e de real valor histórico. O sr. Presidente, depois de agradecer e enaltecer 
o valor do trabalho apresentado, convida o prof. Tomás Oscar Marcondes 
de  Sousa a relatar o assunto, a fim de ser explanado em sessão do soda- 
licio, tendo o professor Marcondes de Sousa agradecido a deferência e 
declarado aceitar a incumbência. A seguir, o sr. Presidente, depois de 
agradecer o comparecimento do seleto auditório, encerrou a sessão. E,  para 
constar foi lavrada a presente ata que, depois de lida, discutida e aprovada, 
será devidamente assinada. 

(a)  Ernesto de Sousa Campos 
Almeida Magalhães 
Alfredo Gomes 

ATA DA SESSÃO ORDINARIA D E  7 DE MAIO D E  1955 

Aos sete dias do mês de maio de mil novecentos e cinqüenta e cinco, 
em sua sede social, 2 ,rua Benjamim Constant, 158, o Instituto Histórico c 
Geográfico de São Paulo realizou uma sessão ordinária, presidida pelo 
prof. Ernesto de Sousa Campos e secretariada pelos coroneis Luis Tenório 
de Brito e Lúcio Rosales ("ad-hoc") a ela comparecendo os consócios Vi- 
nicio Stein Campos, Carlos da  Silveira, Dácio Pires Correia, Henrique 
Oscar Wiederspahn, Astor França Azevedo e Eldino Brancante, O sr.  Pre- 
sidente leu um relatório da  autoria do sr.  Coronel Luis Tenório'de Brito, 
nos seguintes têrmos: "A comissão que se constituiu no Rio, para distribuir 
a medalha comemorativa do primeiro centenário de nascimento do marechal 
José Caetano de Faria, realizou, no auditório dêste Instituto Histórico r 
Geográfico de São Paulo, na noite de 30 de abril próximo findo, uma sessão 
solene. Presidiu-a o prof. Ernesto de Sousa Campos, ladeado, L+ mesa, pelos 
srs. General Olimpio Falconieri da Cunha, comandante da Zona Militar d o  
Centro; Major Brigadeiro Ivo Borges, comandante da 4.& Zona Aérea; dr. 
Antônio Sílvio Cunha Bueno, secretário do Govêrno; General Levi Cardoso, 
Chefe do Estado Maior da  Zona Militar do Centro; Coronel José Canavo 
Filho, Comandante Geral da Fôrça Pública; e pelos representantes dos 
senhores secretários da Justiça e Segurança Pública, do General Comandan- 
te da 2.8 Divisão de Infantaria, do Prefeito Municipal de São Paulo, e Sr. 
Ivan Rodrigues de Faria, representante da  Comissão referida, apresentando 
o plenário aspecto empolgante tomado que foi por grande número de 
pessoas, oficialidade do Exército, da  Aeronáutica e da Fôrça Pública e 
elementos civis. Esclarecendo os motivos da  reunião, traçou o sr. Presi- 



dente, em rápido e elegante improviso, o escôrço biográfico do marechal 
Caetano de Faria, dando a seguir aos srs. Tenente Dr. Olavo de Siqueira 
Ferreira e 1.0 Tenente Washington de Oliveira a incumbência da chamada 
dos agraciados. Alem do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
que recebeu da comissão um exemplar da medalha, foram contemplados com 
a honrosa condecoração, cujo diploma veio assinado pelo senhor Ministro 
da Justiça, dr. Prado Kelly, os seguintes consócios: profs. Ernesto de Sousa 
Campos e Afonso de E. Taunay; drs. José Pedro Leite Cordeiro, José Carlos 
de Macedo Soares, Antônio Sílvio Cunha Bueno, José Adriano Marrey 
Júnior, Tito Lívio Ferreira, Aureliano Leite, Alvaro da Veiga Coimbra, Dácio 
Pires Correia, Eldino da Fonseca Brancante e Coroneis Lúcio Rosales, 
Arrisson de Sousa Ferraz e Luis Tenório de Brito. Encerrando os trabalhos, 
falaram os srs. Coronel José Canavó Filho, Cunha Bueno e Ivan Rodrigues 
de Faria. Ainda com a palavra, o Sr. Presidente participou o não compa- 
recimento, por motivo de fôrça maior, dos consócios Afonso de E. Taunay, 
José Pedro Leite Cordeiro e Alvaro da Veiga Coimbra. Dá, a seguir, a 
palavra ao orador inscrito, prof. Vinicio Stein Campos, que abordou o tema 
"Prudente de Morais e os pródromos do movimento republicano paulista". 
O orador em sua interessante exposição rememorou os métodos postos em 
prática pelos chefes políticos por ocasião dos pleitos, no interior do Estado, 
então província, focalizando, no decorrer da palestra, a personalidade de 
Prudente de Morais e o seu intenso e ininterrupto combate, como deputado, 
para a moralização da nossa politica. Salientou, igualmente, a figura do 
seu venerando Pai, dileto amigo que foi, do grande politico e tribuno bra- 
sileiro. O Presidente agradeceu a bela oração proferida pelo prof. Vinício 
Stein Campos, solicitando cópia do trabalho, a fim de ser publicado na 
"Revista" do Instituto. Depois, felicitou o consócio Tomás Oscar Marcon- . 
des de Sousa pelo transcurso de suas b6das de ouro, propondo seja inscrito 
em ata o acontecimento, o que foi aprovado, tendo o homenageado agrade- 
cido. Em seguida, foi encerrada a sessão e, para constar foi lavrada a pre- 
sente ata que, depois de lida, discutida e aprovada, será assinada. 

(a) Ernesto de Sousa Campos 
Almeida Magalhães 
Alfredo Gomes 

ATA DA SESSAO ESPECIAL DE RECEPÇAO AO MARE- 
CHAL CÁNDIDO MARIANO DA SILVA RONDON, REALI- 
Z,ADA NA NOITE DE 21 DE MAIO DE 1955, NO INSTITU- 

TO HIST6RICO E GEOGRÁFICO DE SÃO PAULO 

Presidente, prof. Ernesto de Sousa Campos, secretários, srs. cel. Luis 
Ten6rio de Brito e Almeida Magalhães. As 21 horas e 10 minutos o home- 
nageado deu entrada no auditório do sodalicio, ladeado pelos srs. Tenente- 



Coronel Nabor Nogueira Santos, chefe da Ca'sa Militar do senhor Gover- 
nador do Estado, e prof. dr. Ernesto de Sousa Campos, que o esperava ii 

, 
porta do edificio. Tomando assento a mesa, na cadeira principal, recebeu 
o Marechal Rondon calorosa manifestação de aprêço da parte de quantos 
ocupavam o auditório e mais os  professôres e alunos que formavam o con- 
junto orfeônico do Colégio Estadual da Escola Normal "Joaquim Ribeiro", 
de Rio Claro, vindos especialmente daquela cidade para tomar parte na 
homenagem que o Instituto promovera a o  grande brasileiro e que se haviam 
localizado na "Galeria Padre Anchieta". Organizada a mesa, dela fizeram 
parte os srs. prof. Ernesto de Sousa Campos, presidente; Luis Tenório de 
Brito e Almeida Magalhães, secretários; o Tenente-coronel Nabor Nogueira 
Santos, representando o sr. Governador do Estado; Cardeal Dom Carlos 
Carmelo Vasconcelos Mota; dr. Altino Arantes, ex-presidente d o  Estado, do 
Instituto, e atual presidente da  Academia Paulista de Letras; represtntantes 
dos senhores presidentes da Assembléia Legislativa e do Tribunal de Jus- 
tiça; Generais Levi Cardoso, Chefe do Estado Maior da Zona Militar do 
Centro, e Jaguaribe de Matos, Chefe do Serviço de Cartografia do Exército; 
Tenente-coronel Arrisson de Sousa Ferraz, representante do Sr. Coronel 
Comandante Geral da  Fôrça Pública; comissão de oficiais superiores, repre- 
sentando o General Tasso de Oliveira Tinoco, Comandante da  2.& Divisão 
de Infantaria; Coronel Jaime Alves de Lemos, representando o !;r. General 

, Stênio de Albuquerque Lima, Comandante da  2.& Região Militar; represen- 
tes do Corpo de Bombeiros, da Guarda Civil e Dr. Herbert Baldus, do 
Museu Paulista; Dr. José Pedro Leite Cordeiro, orador oficial do Instituto. 
No auditório, repleto, viam-se destacadas figuras dos nossos meios culturais, 
senhoras, oficialidade d o  Exército e da Fôrça Pública e avultado número de 
sócios do sodalicio. As assinaturas, lançadas no livro de presença, regis- 
tram o elevado número de pessoas que acorreram a essa festa cívica, verda. 
deiramente empolgante, que o Instituto promoveu em homenagem a perso- 
nalidade ímpar do Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, no cnsêjo 
do seu 90.0 aniversário natalicio e em regozijo pela elevação d o  ínclito 
brasileiro ao pôsto máximo na hierarquia militar do Brasil, promovida pelo 
Congresso Nacional e o Govêrno da República, irmanados no desejo único 
de galardoarem a quem fanfo fêz pela Pátria - através de longa e fecunda 
ação em prol do bem comum. Quando se dava início ao programa da sole- 
nidade, traçado prèviamente, surgiu no recinto o sr. Governador d o  Estado, 
dr.-Jânio Quadros. Ocupando Sua Excelência, na mesa, o lugar de honra, 
pediu ao Presidente Sousa Campos que dirigisse os trabalhos - O qual, 
cessadas a s  palmas com que fora recebido o s?. Governador do Estado, 
proferiu rápidas palavras de esclarecimento, convidando o dr. José Pedro 
Leite Cordeiro a expressar, em nome do sodalicio, o alto sentido patriótico 
que encerrava a homenagem que se promovia ao excelso patrício. Pro- 
nunciou então o orador oficial do Instituto magnífica oração em torno da 
magna vida do Marechal Rondon. Em seguida, leu o dr. Herbert Baldus 



uma mensagem do Museu Paulista dirigida ao homenageado. Erguendo-se 
após a Marechal Rondon, pronunciou. expressivas frases de agradecimento . 
ao Instituto, aos oradores e aos presentes em geral, transferindo ao Ge- 
neral Francisco Jaguaribe Gomes de Matos a incumbência de falar em seu 
nome. Discursou então o General Jaguaribe, em eloqüente improviso, Após 
êsse discurso, o sr. Governador congratula-se com o Instituto na pessoa do 
seu Presidente pela oportunidade da homenagem prestada - "Porque - 
disse sua excelência - 15. um privilégio sem igual estar-se em tôrno. de 
alguém que alcançou a imortalidade ainda em vida, Este e o caso do 
Marechal Cândido Mariaeo da Silva Rondon". Encerrando-se a série de 
discursos, coube ao conjunto orfeônico que inicialmente já havia cantado 0 

hino nacional, precedido de uma saudafão orfeônica, encerrar a solenidade 
cantando "Alvorada", o "Canto do Pajé" e o "Hino ao Duque de Caxias", 
de autoria da regente do orfeão. Levantada a sessão, acompanharam os 
presentes até a. porta ao sr. Governador do Estado e ao Marechal Rondon. 
Os serviços de filmagem e gravação estiveram a cargo do consbcio Fausto 
Ribeiro de Barros, auxiliado pelo sr. Erasmo d'Alrneida Magalhães.. NO 
Aeroporto de Cangonhas recebeu Q Marechal Rondon os cumprimentos do 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, por intermédio d o  seu Presi- 
dente dr. Ernesto de Sousa Campos, que ali compareceu em companhia do 
secrethri~ do sodalicio, Cel. Luís Tenório de Brito, as 15 horas. Nada mais 
havendo a tratar, foi, encerra,da a sessão. E, para constar, foi lavrada a 
presente ata que, depois d e  lida, discutida e aprovada, será devidamente 
assinada. 

(a)  Ernesfo de Sousa Campos 
Almeida Magalhães 
AIfredo Gomes 

ATA DA SESSAO SÒLENE EXTRAORDINARIA 
. REALIZADA NO P I A  25 DE MAIO DE 1955 

Aos vinte e cinco dias do* mês 'de maia de mil novecentos e cinqüenta e 
cinco, no Panteão do Ipiranga, onde em repouso se acham os restos mortais 
da Imperatriz Dona Leopoldina, as 9,30 horas, presentes os srs. dr. Ernesto 
de Sousa Campos, presidente do sodalício e Cel. Luís Tenorio de Brito, 
prof. Alfredo Gomes e dr. Alvaro da Veiga Coimbra, respectivamente, pre- 
sidente, 1.0, 3.0, 4.O secretários, sendo que o ultimo tambem representava a 
Soaiedade Numismática Brasileira, e mais os sócios drs. José Bueno de 
Oliveira Azevedo Filho, Eldino da Fonseca Brancante e Lígia Lemos Torres, 
realizou-se a missa soIene em homenagem a memória da imperatriz, pro- 
m o v k  pelo Instituto, celebrando-se a missa como mauifestaçáo espiritual 
de respeito e consagração aquela que pelo seu exemplo e atuação na his- 
tória se tornou merecedora da gratidáo dos brasileiros, ligando-se imorre 



douramente a emancipação da nacionalidade. Foi oficiante Sua Excelência 
Reverendissima Dom Vicente Zioni, Bispo Auxiliar do Cardeal Mota. Asso- 
ciaram-se a homenagem o Circulo Paulista de  Orquidófilos, representado 
pelo seu Presidente, Sr. João Dierberger, que, com particular atenção, aten- 
deu a solicitação do sodalicio, colocando um ramo de orquídeas sobre o 
esquife da Imperatriz; a Prefeitura Municipal d è  São Paulo, que ornamentou 
o local; o Sr. Cônsul Geral da República Argentina, que depositou belissimas 
corbelhas de flores naturais, em homenagem a Imperatriz e o sr. vereador 
Valerio Giuli, Diretor do Serviço Social de Menores. Abrilhantando a sole- 
nidade compareceu o orfeão escolar da Escola Normal e Ginásio Estadual 
"Alexandre de Gusmão", sob a regência do maestro prof. Clóvis de Fi- 
gueiredo Cerqueira, e um conjunto da-Banda da Força Pública, sob o co- 
mando do Sub-Tenente Antônio Pinto de Paula. Concluída a cerimôiiia, 
com a s  palavras de congratulação proferidas por S. Excia. Rvma. . o  Sr. 
Bispo D. Vicente Zioni, que enalteceu o significado da solenidade e 10-uvou 
o Instituto, na pessoa do seu Presidente, pela iniciativa, formulando votos 

r .  

para que novos valores da nacionalidade se tornem merecedores de home 
nagens tão ricas em conteúdo cívico e espiritual, foi encerrada a cerimônia 
e, após, lavrada a presente ata que, depois de lida, discutida e aprovada, 
será devidamente assinada. 

(a) Ernesto de Sousa Campos 
Almeida Magalhães 
Alfredo Gomes 

ATA DA SESSAO EXTRAORDINÁRIA D E  28 DE 
MAIO DE 1955 

Aos vinte e oito dias do mês de maio de mil novecentos e cinqüenta c 
cinco, em sua sede social, a rua Benjamim Constant, 158, o Instituto Histó- 
rico e Geográfico de São Paulo realizou uma sessão extraordinária para 
tratar de assuntos administrativos e leitura de atas das sessões anteriores, 
presidida pelo prof. Ernesto de Sousa Campos e secretariada pelos srs. Al- 
meida Magalhães e Alfredo Gomes, respectivamente, 2.9 e 3.' secretários, 
tendo sido justificada a ausência do 1.9 secretário, Cel. Luís Tenório de 
Brito. A sessão compareceram os seguintes consócios: José Carlos de  Ma- 
cedo Soares, Tomás Oscar Marcondes de Sousa, Tito Lívio Ferreira, Eduar- 
do Fernández y González, Astor França Azevedo, José Pedro Leite Cordeiro, 
Carlos d a  Silveira, Plinio de Barros Monteiro, Arnaldo Arantes, Bueno de  
Azevedo Filho, Spencer Vampré, Dácio Pires Correia, Alvaro Martins, Lúcio 
Rosales, Alvaro da  Veiga Coimbra e Ligia Lemos Torres. O Presidente 

* .  referiu-se a honrosa presença do sr.  embaixador José Carlos de  Macedo 

Soares, que assim distinguia o sodalicio, congratulando-se com êste por 
acolher a figura ímpar do ilustre homem público e estadista, presidente d~ 



Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e membro da Academia Brasi- 
leira de Letras, seguindo-se o agradecimento do homenageado, que disse do 
prazer intelectual de tão elevado convívio. Referiu-se o sr. Presidente ao 
Livro do Mérito para os doadores de livros a Biblioteca social, cujo regi- 
mento jb fora aprovado e estava a disposição dos sócios, e também ao da 
Medalha comemorativa da trasladação dos despojos da Imperatriz Dona 
Leopoldina para o Panteão do Ipiranga. Ressaltou o júbilo pela aprovação 
final dos novos Estatutos que passarão a reger a vida associativa, devendo 
ser tomadas brevemente as providências relativas ao registro dos mesmos 
e a elaboração do regulamento que com êle formará o corpo dos princípios 
e demais regras que presidirão a instituição em suas atividades. Aguar- 
dava apenas que a Comissão de Redação, integrada com mais dois elemen- 
tos, o prof. Alfredo Gomes e o dr. Aristeu Seixas se desincumbisse da tarefa 
que lhe estava afeta. Reportou-se ao convite feito ao sodalício para parti- 
cipar do Instituto Brasília, instituição ligada a Escola Superior de Guerra, 
tendo sido aprovada a participação do Instituto Histórico nas atividades 
da mencionada instituição dedicada ao estudo dos problemas brasileiros. 
Passando-se ao expediente, o sr. Almeida Magalhães leu a correspondência 
existente na pauta, salientando-se o convite feito ao Instituto para parti- 
cipar da reunião na Cidade do México promovida pelo Instituto Pan-Ame- 
ricano de Geografia e História e a resposta do sr. Presidente da Comissão 
do 1V Centenhrio, dr. Guilherme de Almeida, deixando ao alvitre do Insti- 
tuto promover a concretização das sugestões apresentadas quanto a publi- 
cação da documentação histórica exibida no Pavilhão de História no Parque 
de Ibirapuera, tendo sido o assunto considerado superado, em face de novas 
circunstâncias surgidas, entre as quais, a retirada parcial da documentação 
e a eventual publicação pelo próprio organizador dr. Jaime Cortesão. ~ a m -  
bém do Consuldao Português em São Paulo, foi lida carta agradecendo as 
atenções dispensadas ao representante de Portugal nas comemorações cen- 
tenririas, dr. Alfredo Lencastre da Veiga. Concluída a leitura do expediente 
foi dada a palavra a. dona Lígia Lemos Torres, que proferiu uma palestra 
estudando a personalidade de João Lúcio de Azevedo e suas relações com 
Capistrano de Abreu, tendo sido saudada, ao término da mesma, com calo- 
rosa salva de palmas. Felicitando-a o sr. Presidente solicitou a entrega dos 
originais para a publicação na "Revista". Em torno do assunto falou o dr. 
Tito Lívio Ferreira, que lembrou a oportunidade de um estudo mais amplo 
pela autora em face do conhecimento e do material por ela possuído. O dr. 
José Pedro Leite Cordeiro focalizou a s  figuras de Matias Aires, Carlos 
Botelho e Hermes da Fonseca, em face de centenários ocorridos e concluiu 
propondo dois votos de pesar, respectivamente, pelo falecimento de Alberto 
Einstein e Henri Berr, salientando os aspectos principais da vida dos dois 
grandes vultos recentemente desaparecidos, o que foi aprovado. Com a pa- 
lavra o Embaixador José Carlos de Macedo Soares reportando-se a palestra 
de dona Ligia Lemos Torres sobre João Lúcio de Azevedo e as palavras 



do orador oficial, que acabara de jogar flores sobre sepulturas antigas - 
recentes, demorou-se a propósito da correspondência entre João Lúcio de 
Azevedo e Capistrano de Abreu, informando que José Honório Rodrigues 
ao divulgar essa correspondência entendeu que algumas cartas eram irreve- 
rentes, deixando de  a s  publicar, pelo que perguntava s e  lhe assistia o di- 
reito de assim proceder. Esta interrogação levou o plenário a se pronunciar 
pela negativa, pois, não poucos têm sido mutilados, como, por exemplo, 
Sílvio Romero e Machado de Assis. Disse o senhor Embaixador José Carlos 
de Macedo Soares que o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro possui 
a arca do sigilo, onde os documentos poderão ser guardados até o c a ~ i ã o  
oportuna para divulgação, o que poderá ocorrer com a s  cartas ora objeto 
de restrições. O sr. Presidente referiu-se a colaboração do consócio dr. 
José Bueno de  Azevedo Filho, quando da missa em intenção de D. Leopol- 
dina, tendo o dr. Leite Cordeiro proposto um voto de louvor a êsse digno 
confrade, o que foi aprovado. Retiraram-se a esta altura o Sr. Embai- 
xador José Carlos de Macedo Soares e d. Ligia Lemos Torres, passando-se 
a ieitura de atas de sessões anteriores, tendo sido todas aprovadas. Nada 
mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata  que, depois de lida, 
discutida e aprovada, será devidamente assinada. 

(a) Ernesto de Sousa Campos 
Luís Tenório de Brito 
Almeida Magalhães 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 4 DE 
JUNHO DE 1955 

Aos quatro dias do mês de junho de mil novecentos e cinqüenta e cinco, 
em sua sede social, a rua Benjamim Constant, 158, o Instituto Histórico C 

Geográfico de São Paulo realizou uma sessão ordinária presidida pelo prot. 
Ernesto de Sousa Campos e secretariada pelos srs. Cel. Luis Tenório de 
Brito e Almeida Magalhães, a ela comparecendo o s  senhores: José Carlos 
de Macedo Soares, J. Alberto J. Robbe, N. Duarte Silva, Francisco Pir. 
Martins, Lúcio Rosales, Tito Livio Ferreira, Alexandre D'Alessandro, Raul 
Votta, Alvaro da Veiga Coimbra, Carlos da Silveira, Astor França Aze- 
vedo, Eduardo Fernández y González, Tomás Oscar Marcondes de Sousa, 
Alfredo Gomes, Bueno de Azevedo Filho, José Pedro Leite Cordeiro e El- 
dino da Fonseca Brancante. Abertos os trabalhos, o prof. Sousa Campos, 
depois de anunciar achar-se presente o Embaixador José Carlos de Macedo 
Soares, membro d o  Instituto e Presidente do Instituto Histórico e Geográ- 
fico Brasileiro, convida-o a tomar assento a mesa diretora dos trabalhos 
oferecendo-lhe a PresidOncia, o que foi aceito. A seguir, o dr. Jos6 Pedro 
Leite Cordeiro, orador do sodalicio, referiu-se It personalidade do consócio 



AntGnio da Gama Rodrigues, ha pouco falecido, pondo em relêvo seus dotes 
intelectuais e trabalhos apresentados durante a sua existência, não só no 
Instituto, mas também como médico, politico e jornalista, solicitando conste 
em ata um voto, de pesar pela irreparável perda. A proposta foi aprovada c 
secundada por vários consócios, tendo sido designada uma comissão cons- 
tituída dos srs. Carlos da Silveira, José Pedro Leite Cordeiro c Almeida 
Magalhães, que falaram sôbre o ilustre extinto, para representar o Instituto 
na missa de sétimo dia, que se realizará nesta Cqpltal. O secretário Cel. 
Luis Tenório de Brito leu a materia de expediente, que constou de um oficio 
da Academia Brasileira de Ciências Sociais e Politicas, convidando o Insti- 
tuto' para se fazer representar na sessão de posse da nova Diretoria. O 
prof. Ernesto de Sousa Campos pediu a ratificação da Casa a resolução 
tomada pela D i ~ t o r i a  de oferecer ao Museu Paulista alguns bustos em 
gesso, de personalidades de destaque, sendo a proposta aprovada. A seguir, 
foi dada a palavra ao Cel. Luis Tenório de Brito, que proferiu uma inte- 
ressante palestra sôbre o tema - "O café e as descobértas científicas bra- 
sileir8sW, que foi muito apreciada, tendo vários sócios usado da palavra 
para manifestarem a satisfaçáio proporcionada pelo orador. O dr. José 
Pedro Leite Cordeiro, depois de enaltecer o valor do trabalho apresentado 
pelo Cel. Luis Tenório de Brito, convida-o a apresentar os originais, a fim 
de serem publicados na "Revista" do Instituto. O prof. Sousa Campos 
referiu-se ao Departamento Educativb do Instituto, chefiado pelo professor 
Fausto Ribeiro de Barros e convida os presentes a permanecerem após o 
término da sessão, a fim de assistirem A exibição de filmes que fazem parte 
da filmoteca do Instituto. bepoís, congratula-se com a casa pela presença 
do Embaixador José Carlos de Maçedo Soares. O consócio N. Duarte Silva 
disse que, aproveitardo a presença do Embaixador Macedo Soares, consulta 
Sua Excelência, na qualidade de Presidente do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico Brasileiro, se foram de vulto os prejuízos ocasionados pelo temporal 
ocorrido no Rio de Janeiro, não 96 no prédio do Instituto, mas também as 
suas coieções,atingidas pelas águas pluviais, tendo o sr. Embaixador respon- 
dido que foram de pequena monta os dano$ verificados. Propóe ainda o con- 
sócio Nicolau Duarte Silva que o sodaricio envie um oficio ao Instituto Histó- 
rico e Geografico Brasileiro manifestando sua solidariedade e sua satisfacáo 
ao  saber que não houve prejuizos de monta durante o temporal, bem como 
oficio à Câmara Federal de Deputados pedindo seja aprovado o projeto de 
auxilio B referida instituição, ora em trânsito naquele ramo do Legislativo. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. E, para constar foi 
lavrada a presente ata que, depòis de lida, discutida e aprovada, será devi- 
damente assinada. 

(a) Ernesto de Sousa Campos 
. ~ Luis TenOrio de Brifo 

Almeida Magalháes 



c. ATA DA SESSÁO EXTRAORDINÁRIA DE 18 DE 
w 
i, J JUNHO DE 1955 

Aos dezoito dias do mês de junho de mil novecentos e cinqüenta e cinco, 
em sua sede social, a rua Benjamim Constant, 158, o Instituto Histórico c 
Geográfico de São Paulo realizou uma sessão extraordinária, para tratar 
de assuntos administrativos e leitura de atas, presidida pelo prof. Er~iesto 
de Sousa Campos e secretariada pelos srs. Cel. Luis Tenório de Brito c 
Almeida Magalhães, a ela comparecendo os seguintes consócios:. - Plínio 
de Barros Monteiro, Carlos da Silveira, Astor França Azevedo, Tomás Oscar 
Marcondes de Sousa, Alfredo Gomes, Fausto Ribeiro de Barros e Raul Votta. 
O senhor Presidente comunicou ter assinado a incorporação do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo na nova associação cultural "Brasi- 
lica", e participa a Casa a ausência do consócio Dácio Pires Correia, que 
se acha acamâdo. No expediente, o 1." secretário, Sr. Cel. Luis Tenório de 
Brito disse que o consócio Jose Antero Pereira Júnior, comparecendo a uma 
conferência em Botucatu, sôbre o primeiro centenário dessa cidade, foi alvo 
de excepcionais atenções, tendo sido convidado para fazer parte da mesa, 
graças a sua qualidade de sócio dêste Instituto, revelada por alguém que 
conhecia a circunstância; sôbre a homenagem prestada ao Marechal 
Rondon, leu a correspondência recebida, toda de agradecimentos, sendo uma 
assinada pelo próprio Marechal e duas outras, respectivamente, dos srs. 
Vicente Peixoto, Chefe do Gabinete do sr. Secretario da  Educação do Es- 
tado e outra, do sr. Antônio dos Santos Oliveira Júnior, secretario do 
S. N. P. I.; oficio S/A. - 1454, de 7 de junho de 1955 do sr.  Diretor da 
Divisão do Impôsto de Renda, em São Paulo, relativo a isenção do Impôsto 
de Renda, pleiteado pelo Instituto nos têrmos do art. 28 do Regulamento 
vigente, com o seguinte despacho: - 1)  "Reconheço ao Instituto Histó- 
rico e Geográfico de São Paulo, associação com sede na Capital d o  Estado 
de São Paulo, isenção d~ Impôsto de  Renda, de acordo com o Regulamento 
vigente; 2)  - Fica entendido que o interessado observará o. disposto na 
Ordem de Serviço, n.O 8, desta D. E. R.; 3 )  - Recorro dêste despacho na 
forma d a  lei, para o 1.O Conselho de  Contribuintes. - a )  João de Oliveira 
Castro Viana Júnior, Diretor". - Proc. 109.099-53). Pelos esforços des- 
pendidos pelo sr. Presidente, prof. Ernesto de Sousa Campos, para a obten- 
ção do resultado alcançado, foi lançado em a ta  um voto de regozijo, pro- 
posto pelo consócio José Pedro Leite Cordeiro. O sr. Presidente discorreu 
sôbre a "Comissão Nacional de História", em relação a qual foi estabele- . 
cido um plano, do que se  aguardava, do Rio, a resposta. Entretanto, duran- 
te a sua visita a esta Capital, o dr. Honório Rodrigues, diretor da  Biblio- 
teca Nacional, inteirou-o sôbre o andamento da  organização da instituição, 
resolvendo, assim, o Instituto convocar, por edital, no "Diário Oficial", uma 
Assembléia, que se  realizará, na sede do sodalicio, as  14 horas, no dia 1.0 
de julho vindouro, a qual deverão comparecer representantes de associa- 



ções, entidades e pessoas que se dedicam a o  estudo da  História, para a 
organização da Comissão Regional de História. A seguir, falou o sr. Pre- 
sidente, sobre os  Estatutos sociais; disse que a Comissão designada para 
os  estudos, trabalhou com entusiasmo e dedicação, assim, também refe- 
riu-se h correspondência mantida entre o, Instituto e os  associados, comuni- 
cando a nova orientação dada, pelos novos Estatutos aprovados. Disse que 
tal assunto será deliberado pelo pleriário, na sessão em curso. Dá então a 
palavra ao dr. José Pedro Leite Cordeiro para ler a nominata organizada 
dos sócios das  diversas categorias, sendo a mesma aprovada em primeiro 
escrutínio, ficando para ocasião oportuna a segunda e final deliberação. 
Antes de encerrar a sessão os presentes tiveram o ensejo de assistir a uma 
exibição de películas cinematográficas, da filmoteca do Instituto, dirigida 
pelo professor Fausto Ribeiro de Barros, da qual constaram os seguintes 
Llmes: - "Imperatriz Dona Leopoldina"; "Marechal Rondon" e "Douto, 
tlonoris Causa do Frof. Sousa Campos". Em seguida, foi encerrada a :;es 
550. E, para constar foi lavrada a presente ata, que, depois de lida, discuti 
;la e aprovada, será devidamente assinada. 

(a )  Frederico de Barros Brotero 
Luís Tenório de Brito 
Almeida Magalhães 
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