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A DEVOÇÃO AO BOM JESUS 
DE MATOZINHOS (*) 

I) - EM PORTUGAL 

Envolta ainda nas densas trevas do paganismo, estendia 
Roma Imperial o manto de sua soberania sôbre toda a península 
ibérica, por volta do primeiro século da era cristã. Um de seus 
prepostos, Caio Carpo, régulo da Maia intitulado, celebrava seus 
desposórios com a patrícia Cláudia Lupa, nas alturas do ano 44 ou 
46. Para festejar tais bodas, organizara, numa praia próxima à 
foz do atual rio Douro, jogos e cavalhadas em que êle próprio to- 
mava parte. Súbito, premida pela calmaria, estacou nas imedia- 
ções estranha embarcação, em cujo bojo se transportava para 

, Compost-Ia o corpo inanimado de São T i ~ g o  Apóstolo, martirizado. 
em Jerusalém. Investindo pelo mar a dentro, conduziu a monta- 
ria o cavaleiro régio, sem nenhum dano para o mesmo, até a nau. 
E, então, operou-se naquele local o prodígio da conversão do nobre 
romano à doutrina de Cristo, recebendo no ato as águas lustrais 
do batismo. De volta 5 terra, incólume, cavalgando sua alimária, 
serviu Caio Carpo de espanto a quantos presenciaram a cena, os 
quais, por sua vez, acabaram por acompanhá-lo, abraçando o cris- 
tianismo e propagando-o a seguir por toda a Lusitânia. Tão curiosa 
lenda, posta em letra de fôrma, com visos de autenticidade, por au- 
tores católicos dos séculos XVII e XVIII (I), prende-se ao local que 
veio a denominar-se, pelo tempo adiante, Matesinus, Matusiny e, 
finalmente, Mrrtozinhos. 

(*) Capítulos inéditos duma publicação comemorativa do bicentenário da 
instituição do Santuário do Bom Jesus de Matozinhos em Congonhas do Campo. 

( I )  Antônio Coelho de Freitas - "Tratado da Veneranda e Prodigiosa 
Imagem do Senhor de Bou~as de Matozinhos. . ." Cap. 2 - "Do nome de Matozi- 
nhos & sua etimologia". pgs. 3/6, Coirnbra, 1699. 

Antônio Cerqueira Pinto - "História da prodigiosa imagem de Cristo Cruci- 
ficado, que com o título de Boni Jesus de Bouças se venera no lugar de Matozi- 
nhos na Lusitânia. . . " . Assunto 11, Cap. LVI - "Da Ethymologia do nome de 
Matozinhos", pgs. 202-203, Lisboa Ocidentacl, 1737. 



A praia de Matozinhos, conforme reza outra tradição lendária, 
no sítio chamado Espinheiro, foi ter, no decorrer do segundo século 
de nossa era (I), coberta de espêssa vegetação marinha, bela ima- 
gem de Cristo Crucificado, a qual faltava o braço esquerdo. Reco- 
lhida por fiéis a uma capelinha próxima, não tardou que surgisse o 
membro ausente, encontrado de mistura com madeiros diversos ati- 
rados a praia pelo mar ( 2 ) .  Semelhante representação do Senhor 
desde logo passou a ser venerada como taumaturga por quantos a 
cercaram, estendendo-se a fama de seus milagres em raio sempre 
crescente. Para explicar sua estranha procedência, ganhou corpo 
mais outra interessante lenda: fora seu artífice Nicodemos, o fariseu 
converso, testemunha do drama do Calvário e que, juntamente com 
José de Arimatéia, despregou o corpo de Cristo da cruz, recolhendo-o 
ao sepulcro. Nicodemos, antigo membro do Sinédrio judaico, de- 
pois de abjurar a lei mosaica, sofreu atroz perseguição de seus ante- 
riores comparsas, indo recolher-se foragido a herdade de seu tio 
Gamaliel. Na quietude dêste retiro, sem outras ocupações, dedicou- 
se a esculpir imagens do Senhor nas vascas da agonia, fabricando 
pelo menos quatro. Uma destas, talvez a primeira, fora lançada 
ao mar, no pôrto de Jopé, r.a Palestina, pelo próprio autor, a fim de 
poupá-la a profanação r,or parte dos perseguidores dos cristãos, 
durante um dos vários massacres ordenados pelos imperadores ro- 
manos. Ao sabor das vagas e das correntes marítimas, sulcara todo 

(1) A .  Cerqueira Pinto chegou a mencionar, em sua obra já citada, o dia 
exato em que semelhante fato sucedeu: têrça-feira, 3 de maio do ano 162 da era 
de César, correspondente ao 124 da era de Cristo. Estribou-se para isso afiançar 
em depoimentos de antigos autores e, sobretudo, na inscrição numérica gravada no 
secular padrão fincado no ponto da suposta invenção da imagem. 

(2) A propósito do tardio aparecimento do braço esquerdo, Pinho Leal dá 
curso a mais outra pitoresca história, desta forma enunciada: "Durante 50 anos 
foi o Senhor venerado sem o braço, com que apareceu de menos, pois que muitos 
braços se fizeram, mas nenhum dêles se ajustava ou prendia ao tronco, tornando-se 
logo manifesto um novo milagre daquela sacrossanta imagem. / Andava, porém, 
um dia na praia uma pobre mulherzinha de Matozinhos, apanhando nos desper- 
dícios do mar, com que alimentasse o lume, e aconteceu encontrar um objeto que 
lhe pareceu bom para queimar. Chegando a casa deitou-o ao fogo, mas aquilo 
que lhe parecia um bocado de lenha, saltou fora da fogueira tantas vêzes quantas 
ela ali o deitou /Tinha esta mulherzinha uma filha muda e olhando esta para o 
que a mãe fazia, com grande assombro de todos falou e disse: - 0' minha mãe, 
não teime em deitar isso ao fogo, olhe que é o braço de Nosso Senhor de Bouças 
(parque então se venerava ainda a imagem e venerou-se até ao meado do século 
XVI no templo que em Bouças se lhe erigiu pouco depois do seu aparecimento). 
Atônita a pobre mulher pelos milagres que presenciava, correu a dar parte dêles 
à povoação, a qual foi verificar se aquêle era ou não o braço que faltava ao Senhor, 
e com assombro viu que tão ajustado lhe ficava que depois não se conhecia já qual 
dêles tinha faltado !" ("Portugal Antigo e Moderno", dicionário geográfico, esta- 
tístico, corográfico, heráldico, arqueológico, histórico, biográfico e etimológico 
de todas as cidades, vilas e freguesias de Portugal e de grande número de aldeias, 
Vol. V, pg. 140, Lisboa, 1875). 



o Mediterrâneo e chegara ao Atlântico, indo dar a costa na praia de 
Matozinhos. Não obstante sua inverossimilhança, tal narrativa foi 
aceita sem tergiversação pelas massas crentes que a vêm propagan- 
do através dos séculos. 

Pondo de parte as ingênuas versões retro-expostas, sabe-se 
com certa segurança que, num antiquíssimo mosteiro de monjas 
beneditinas, localizado na primitiva aldeia de Boiiças, integrante do 
primevo concelho da Maia, se venerou desde eras imemoriais, ante- 
riores ou contemporâneas da formação da nacionalidade portuguesa, 
artística imagem de Cristo Crucificado, à qual se atribuía dons 
sobrenaturais, tornando-se, por isso, fulcro de ardente devoção que 
só fêz crescer através dos tempos, chegando aos nossos dias. A 
vetustez de semelhante escultura é afirmada, modernamente, pelos 
que se têm dedicado ao seu estudo, de forma cientifica. Assim, 
por exemplo, Correia de Campos, em recente, magnífica e alentada 
monografia, epigrafada "Imagens de Cristo em Portugal", editada 
pela Livraria Bertrand (Lisboa), após rever as diferentes formas de 
representação do Bom Jesus pela cristandade, no curso de sucessivas 
idades, admite que sòmente no século XI começaram a generalizar- 
se na Hispânia Oriental os crucifixos. Estudando, páginas adiante, 
de maneira especial, os Cristos portuguêses, vem a distribui-los em 
três ciclos, a saber: a)  - Cristo ressuscitado; b) - Cristo passio- 
nal; c) - Cristo realista. Ao segundo dêsses períodos. o qual 
principiou em Portugal por volta do século XIV, filia as imagens 
do Crucificado. Entretanto, referindo-se as três de feição artística 
mais antigas, conhecidas no país ( I ) ,  situa apenas duas delas na 
quadra inicial dêsse ciclo, ou sejam: o Cristo Negro do Museu de 
Machado de Castro t2), em Coimbra, e o do Convento dos Bernar- 
dos, em Almoster. A terceira é precisamente o Bom Jesus de 
Bouças, cuja feitura o retrocitado autor, levando em conta o "fri- 
sado da barba em canudos como dedos", pretende recuar até o sé- 
- 

( 1 )  Na obra "Cristo na Arte", editada em 1955 pelo Gabinete de História 
da Cidade do Pôrto, Vol. XXVII dos "Documentos e Memórias para a História 
do Pôrto", figura, todavia, como do século XIII, certa imagem de Cristo Crucifi- 
cado, pertencente h Câmara Municipal do Pôrto e depositada no Museu Nacional 
de Soares dos Reis da mesma cidade (Estampa 3 ) .  

(2) Ao compor a conferência intitulada "O Cristo dos que choram", inter- 
calada no retro-referido livro "Cristo na Arte", reportou-se o Pe. Miguel de 
Oliveira a essa imagem e, após mencionar ter estado ela no Oratório das Donas 
e depois em Santa Cruz antes de ser recolhida ao Museu de Coimbra, assim a 
descreve: "Todo pintado de negro, apenas com o cendal branco (por isso lhe cha- 
mam o Cristo negro), é uma imagem de dor que chega a atingir expressão dra- 
mática : tronco alongado e pendente da cruz pelos braços; cabeça coroada de espi- 
nhôs e inclinada para a frente; braços descarnados e gotejantes de sangue; pernas 
flectidas pelo pêso do corpo; olhos e lábios semicerrados numa sombra de agonia ..." 
(Op. cit., pg. 46). 



culo XII (I). Assim sendo, evidentemente é a mais velha repre- 
sentação do Cristo Sofredor existente em terras lusas. 

Arruinado o Mosteiro de Bouças, entre cujas paredes se exer- 
cera, no decorrer de centenas de anos, o culto divino em aprêço, 
foi pela Universidade de Coimbra construído novo templo para 
abrigá-lo, localizado na não menos vetusta povoação de Matozi- 
nhos t2). Doado por Dom 1060 /// o padroado desta freguesia A 
instituição conimbricense, no ano de 1542, já em 1550 se erguia a 
matriz contemporânea, onde se acha entronizado até hoje, espa- 
lhando bênqãos e graças, o Divino Salvador. Aprontadas de início 
a capela-mor e parte do corpo da igreja, que ainda subsistem, so- 
freu profunda remodelação e acrescentamentos no século XVIII, 
vindo a ficar inteiramente concluída na forma atual, em 1732. 
Desde essa época, majestosa, a receber no frontispicio as  brisas do 
mar, ostenta-se guarnecida de duas belas torres, compondo-se seu 
interior de três naves, separadas entre si por arcos mantidos gra- 
ças a altas colunas coríntias. Sete altares ao todo servem As práti- 
cas littírgicas. 

Exteriormente, completam o conjunto do santuário seis capelas 
ou passos, onde se figuram cenas da Paixão de Cristo. Num co- 
berto próximo, junto ao mar, levanta-se o marco que assinala o lo- 
cal do aparecimento da imagem, admitido lendàriamente. 

Em conseqüência da trasladação do milaroso crucifixo do an- 
tigo para o novo local, passou sua invocação a ser conhecida sob a 
denominação de Senhor de Bouças de Matozinhos, corrente em obras 
clássicas seiscentistas e setecentistas ( 3 ) .  Caindo em desuso, com 
o andar dos tempos, a designação primitiva, permaneceu, por últi- 
mo, .simplesmente o titulo de Bom Jesus de Matozinhos, sob o qual 
se transportou ao Brasil a aludida devoção, há  dois séculos. . 

Tem sido o Senhor de Matozinhos conduzido processional- 
mente A cidade do Porto, desde épocas remotíssimas, em diferentes 
oportunidades, a fim de aplacar epidemias de doenças mortíferas e 
suprimir flagelos atmosféricos (estiagens prolongadas e inundações 
provenientes de chuvas diluvianas), abatidos sobre a região. Rece- 
bendo embora, durante todas as quadras do ano, a visiiacãc de 
fiéis, no cumprimento de promessas feitas pelos mais variados moti- 

( 1 )  Correia de Campos - "Imagens de Cristo em Portugal", pgs. 145-146, 
Lisboa, s.d. 

(2) A escolha da sede da nova igreja, dadas as divergências de preferência 
manifestadas, fêz-se, segundo outra lendária versão, do seguinte modo: colocada a 
imagem sagrada no dorso duma burrinha, soltou-se a mesma para ver onde ela 
parava espontâneamente, o que ocorreu no ponto por fim eleito, não arredando o 
animal, de jeito algum, do sítio onde estacara com a preciosa carga (Pinho Leal, 
op. cit., pg. 141). 

(3) A .  Coelho de Freitas e A .  Cerqueira Pinto, op. cit. 



vos, tornou-se a sacrossanta imagem, entretanto, alvo de imponentes 
demonstrações de fé coletivas, em atos religiosos mui concorridos 
(romarias, tríduos), promovidos no dia da Invenção da Santa Cruz 
(3 de Maio) e durante a festa móvel do Espírito Santo, sendo êstes 
últimos os de maior afluência popular no presente. 

I1 - NO BRASIL 

Empolgadas pela auri sacra fames, deslocaram-se de Portugal, 
rumo as plagas brasileiras, desde o início e por todo o decurso do 
século XVIII, intensas correntes emigratorias, com olhos fitos nos 
deslumbramentos de riqueza fácil, obtida nos garimpos de ouro das 
Gerais. Povos de todos os quadrantes do Reino dirigiram-se, en- 
tão, para as selvas dos rincões mineiros, em busca do apetecido me- 
tal, trazendo consigo indômita vontade de triunfar. Na alma dessa 
gente, de permeio com forte ânsia de ganho material, achava-sz 
gravada, quase sempre, inquebrantável fé católica, traduzida por 
profunda devoção as potestades celestiais. Ao surgirem maiores 
dificuldades no caminho de cada um dêles, lernbrzvam-se todos da 
proteção divina e formulavam promessas para alcançar a graça dese- 
jada. Por tal forma, implantou-se entre as alterosas montanhas 
da Serra do Espinhaço e adjacências, ardente culto ao Bom Jesus 
de Matozinhos, glorioso patrono, sobretudo, das populações seten- 
trionais da metrópole lusa. 

Remanescentes daquela já distante quadra, erguem-se, em di- 
ferentes pontos do atual Estado de Minas Gerais, capelas do mais 
variado porte, dedicadas ao Salvador, sob o título especifico em 
questão. O insigne historiador mineiro, Cônego Roimundo Trindade, 
em sua substanciosa obra "Instituições de Igrejas no Bispado de 
Mariana" ( I ) ,  enumera debaixo da epígrafe Motozinhos, sete igrejas 
que têm como orago o antiquíssimo Senhor de Bouças. Além disso, 
resta, outrossim, assinalar, no livro referido, o verbete Passa Dez, 
relativo à capela situada no Alto das Cabeças, em Ouro Prêto, a qual 
tem por titulares, conforme Furtodo de Menezes, os Santíssimos 
Corações de Jesus, Maria e José, São Miguel e Almas, e o Bom 
Jesus de Matozinhos, e se instalou por provisão de 12 de agosto 
de 1771, a pedido de Manuel de Jesus Toste. 

Por ordem cronológica das licenças eclesidsticas, que permi- 
tiram ou sancionaram as respectivas fundações, assim se distribuem 
os templos atrás mencionados, segundo os respectivos dados forne- 
cidos pelo Cônego Trindade : 

( 1 )  Publicação n.9 13 do Serviço do Patrimônio Histórico e ~ r t í s t i c o  Nacio- 
'na]. M. E. S., Rio de Janeiro, 1945. 



1.O) Santuário em Congonhas do Campo, erecto no Alto do 
Maranhão, por solicitação de Feliciano Mendes, mercê da provisão 
episcopal de 2 1 de junho de 1757. 

2.O) Capela em Lavras do Funil, por provisão de 23 de agosto 
de 1768. 

3.0) Santuário em Conceição do Mato Dentro, erecto no antigo 
povoado do mesmo nome, situado no Distrito Diamantino de Sêrro 
Frio, mediante provisão de 2 1 de abril de 1770. 

4.O) Capela em São Miguel do Piracicaba "no arraial do 
Morro", a pedido de Luis Pereira da Silva. Provisão de bênção de 
8 de junho de 1771. A bênção da imagem do Bom Jesus se reali- 
zou a 29 de junho do mesmo ano. 

5.O) Capela na Vila do Príncipe (atual cidade do Sêrro), "na 
paragem chamada Lagoa de Matozinhos", tendo sido seu fundador 
o Tenente José Ferreira de Vila Nova Ivo, que justificou judicial- 
mente, em 1781, essa instituição. 

6.0) Capela em São João d'El-Rei, "na Yargem do Porto". 
Patrimônio doado pelo P.e Dr. Matias Antônio Salgado em 14 de 
maio de 1773. Construção autorizada por provisão de 6 de setem- 
bro de 1771 (I). 

7.0) Capela filial de Roça Grande, fundada por Inácio Pires 
de Miranda mediante provisão de 30 de maio de 1774. Tornada 
freguesia colativa por alvará imperial de 10 de maio de 1823. des- 
membrando-a da paróquia de Santa Luzia, foi instituída canônica- 
mente em 8 de outubro do mesmo ano. Pertence hoje à novíssima 
Diocese de Sete Lagoas e acabou por dar nome à povoação que se 
formou e cresceu em seu derredor, cidade de Matozinhos agora 
chamada. 

Centros de intensa devoção popular, graças aos prodígios atri- 
buídos ao Divino Redentor, nêles venerado, e propagados de bôca 
em boca até às mais apartadas zonas, tais santuários tiveram desen- 
volvimento bastante expressivo na segunda metade do século XVIII. 
Dois dêles, o de Congonhas do Campo e o de Conceição do Mato 
Dentro, segundo pude apurar, chegaram a alcançar elevados favo- 
res espirituais, outorgados com algum tempo de intervalo pelo 
mesmo Pontífice, Sua Santidade Pio VI ,  e traduzidos por imensa sé- 
rie de indulgências lucradas pelos fiéis que os visitarem em deter- 
minados dias do ano. Essa a origem dos chamados jubileus, roma- 

( 1 )  Consoante assevera Augusto Viegas, em nota de rodapé, tratando da 
Igreja do Senhor Bom Jesus, localizada no Largo de Matozinhos, subúrbio de São 
Toão d'El-Rei, "em 1770, como consta de um edita1 do Senado da Câmara. coyi- 
tava êste de desembaragar o terreno para a construção desta capela (L. de Or- 
dens Régias e Editais de 1766 a 1773, fls. 24 e 24 v.)" - in- "Noticia de São 
João d'El-Rei", pg. 192, Belo Horizonte, MCMXLII. 



t 7 

I . Jotias; 2 - U;iiliel ; 3 - 0ze;ls ; 4 - Joel ; 5 - Rarii ; 6 - 

Ezeqiiiel ; 7 - ..\nios ; 8 - Ahdias ; 9 - ls;ii:\s ; I O - Jereniias ; 
1 1  - Hal)aciic; 12 - Xahii. 





rias fervorosas que se vêm encaminhando, secularmente, em direção 
aos mesmos, durante períodos variáveis de 8 a 10 dias consecutivos, 
nos meses de maio, junho e setembro. Acêrca de Congonhas do 
Campo tratarei mais de espaço, em capítulo a parte. 

Conceição do Mato Dentro viu nascer em seu seio, na pri- 
meira metade setecentista, particular devoção ao Crlicificado, de 
acordo com tradição recolhida por Geraldo Dutra de Morais em 
valioso documentário histórico (I). Ei-Ia como descreve o cro- 
nista: "Certo dia, quando o negro Antônio Angola; forte e valente 
escravo do rico sesmeiro Manuel de San Tiago Franco, regressava 
das lavras auríferas, embrenhou-se em um denso capão situado 
no morro a cavaleiro do distrito, no intuito de arrebanhar alguma 
lenha para o quotidiano consumo da senzala. Qual não foi, po- 
rém, o seu espanto quando encontrou, envolvida em farrapos, uma 
pequena imagem do Cristo Crucificado, uma perfeição em t rabalh~ 
de talha! A notícia do precioso achado correu célere e, em breve. 
sob os auspícios do Capitão Son Tiago, foi construído no alto do 
outeiro, bem nas proximidades do capão, um belo oratório de cedro, 
com o retábulo magnificamente colorido, todo salpicado de ouro 
purpúreo, para onde foi levada, em procissão, a imagem do Senhor 
Bom Jesus de Matozinhos. O pároco, Dr. Manuel de Amorim 
Coelho, vigário da Freguesia, acompanhou solenemente o piedoso 
ato religioso, fazendo um sermão no momento da bênção da ima- 
gem, pelo qual explicou ao povo o milagre do aparecimcnto e 
pediu aos habitantes do lugar que se quotizassem em seus óbulos, 
em favor da construção de uma modesta ermida, mais condigna 
morada do Senhor Bom Jesus" ( 2 ) .  A seguir, depois de referir-se 
a uma tremenda sêca que assolou a região e foi debelada por iiiter- * 

cessão da milagrosa imagem, trazida em procissão ao povoado, 
narra Dufra de Morai6 história parecida com a de Congonhas do 
Campo, para explicar a origem do Santuário que se veio a erguer 
in loco. Um português, enriquecido nas minas de ouro, José Cnr- 
reia Pôrto, acometido de zamparina (doença estranha do sistema 
nervoso, complicada de perturbações motoras), apegou-se com o 
Bom Jesus de Matozinhos para curá-lo. Guarecido da enfermi- 
dade. cumpriu o voto: mandou vir do Pôrto a imagem em tamanho 
natural e edificou no cimo do morro acolhedora ermida toda de 
taipa socada e forro de cabreúva, a dominar o arraial. Esta lenda, 
porém, não subsiste diante da prova documental descoberta pelo 
citado autor, mercê da qual coube a Dom Frei João da Cruz, 5.' 
Bispo do Rio de Janeiro, por ocasião de sua visita pastoral a 

( 1 )  Geraldo Dutra de Morais - "HistAria de Conceisão do Mato Dentro". 
Vol. XIV da Biblioteca Mineira de Cultura, Belo Horizonte, 1942. 

(2) Dutra de Morais, op. cit., pgs. 109-1 10. 



Conceição do Mato Dentro, em 16 de junho de 1743, recomendar 
ao vigário da freguesia, P.e Dr. Miguel de Carvalho Almeida Matos, 
"que construisse por conta de esmolas ou pelos cofres da fábrica 
da Matriz, uma ermida decente para tão milagrosa imagem", cuja 
bênção inaugural ocorreu em 1750, por ordem de Dom Fr. Manuel 
da Cruz, 1.' Bispo de Mariana, e na forma do ritual romano. Foi, 
contudo, pelas alturas de 1770, ao constituir-se a Irmandade ou 
Confraria do Bom Jesus de Matozinhos, e após a imprescindível 
provisão eclesiástica, concedida nesse ano, que se levantou con- 
digna igreja para abrigar a devoção. Data de 1773 a aquisição 
feita em Lisboa pelo P.e Luis Alves Gondim, do esplêndido Cruci- 
ficado ainda hoje exposto no Santuário. Elevou-se, então, na co- 
lina que sobrepujava a velha povoação, linda igreja barroca, em 
cuja feitura e ornamentação definitiva colaboraram grandes artistas 
da época, entre outros o afamado pintor Manuel da Costa Ataide (I), 
Esta jóia de arte colonial, infelizmente, já não existe. No ano de 
1930, certo franciscano bem intencionado, mas ignorante do valor 
de nossas relíquias, pô-la abaixo para no seu lugar erguer inex-: 
pressivo templo vazado em extravagante estilo mourisco. Desgra- 
çadamente ainda não havia sido organizada eficiente proteção aos 
monumentos históricos e artísticos nacionais ( 2 ) ,  consumando-se, 
assim, plàcidamente, tamanha barbaridade. 

Solicitadas graças especiais para a devoção em causa, foram 
expedidos por S. S. Pio VZ seis Breves (3), datados respectivamente 
de 6. 7. 8. 8. 23 e 26 de março de 1787 (*), outorgando concessões 
extraordinárias a quantos visitarem o Santuário em determinadas 
oportunidades ( 5 ) .  E desde o ano de 1790, vêm-se realizando, 
impreterivelmente, do dia 14 ao dia 24 de junho de cada milésimo, 
os festejos do Jubileu, durante os quais, com máximo respeito e or- 

( I )  Minuciosa descricão dessa formosura arquitetônica, traçada em 1910 
pelo Cônego Severiano de Campos Rocha, acha-se inserta às pgs. 116-1 18 da obra 
de Dutra de Morais ("História de Conceição do Mato Dentro") 

(2) Só surgiu o S . P . H . A . N .  em 1937. 
(3) Quando o Pe, Júlio Engrácia redigiu siia famosa "Relação Cronoló- 

gica do Santuário e Irmandade do Senhor Bom Jesus de Congonhas do Campo", 
estampada na "Revista do Arquivo Público Mineiro", Ano VIII, Fascículos I e 
11, Janeiro a Junho de 1903, Belo Horizonte, 1903, - era completamente ignorado 
o paradeiro de tais documentos pontificios (OP. c i t ,  pg. 43). 

(4) Três dêsses Breves foram encontrados em péssimo estado de conser- 
vação por Dutra de Morais, e se acham, atualmente, "arquivados na Arquidio- 
cese de Diamankina na estante correspondente aos documentos eclesiásticos de 
Conceição" (Op cii., Nota 58, pg. 121 ). 

(5) Catalogou o Pe. Bento Alves Gonditn, em I4 de Juiiho de 1790, o 
Suntário das Indulgências, concedidas aos Confrades do Senhor Bom Tesus de 
Matozinhos da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Mato Dentro, o 
qual Dutra de Morais transcreveu na sua obra, às pgs. 128-130, em consonância 
com o original, arquivado na Arquidiocese de Diamantina. 



dem, os fiéis, sem distinção de classe, se prosternam ante o Senhor 
de Matozinhos, agradecendo os benefícios obtidos. 

111 - O SANTUÁRIO DE CONGONHAS DO CAMPO 

Feliciano Mendes, português emigrado para o Brasil à cata de 
enriquecimento nos veeiros auríferos das Gerais, devoto, outrossim, 
do Senhor de Matozinhos, viu-se acometido de pertinaz doença, em 
meio a labuta desenvolvida com aquela precípua finalidade. De- 
siludido quanto ao objetivo colimado, voltou suas vistas para o 
benfeitor celestial, e fêz-lhe ardente promessa de dedicar-se intei- 
ramente a seu serviço, caso conseguisse restabelecer a saúde do 
corpo combalido pela enfermidade. Satisfeito em sua solicitação, 
isto é, curado dos males físicos, assentou acampamento no Alto do 
Maranhão, em sítio fronteiro ao Arraial das Congonhas do Cam- 
po. No mês de fevereiro de 1757, chantou modesta cruz naquela 
elevação de terreno, suspendendo ao lado singelo oratório com a 
imagem do Crucificado. Ciente da necessidade de aprovação ecle- 
siástica para ampliar e consolidar a devoção que acabara de instalar, 
dirigiu-se a seguir, nesse sentido, ao 1.O Bispo de Mariana, Dom 
Fr. Manuel da Cruz. Inteirado dos bons propósitos do postulante, 
não teve dúvida o prelado em outorgar-lhe a competente licença, 
expedindo a provisão de 21 de junho do supra-referido ano, entre 
cujas estipulações figurava o compromisso de construir o devoto, 
dentro de três anos, mercê de esmolas, condigna ermida, a fim de 
dar abrigo ao culto divino. Igualmente sabedor de que, para fa- 
zer-se eremita e receber óbulos destinados à instituição em causa. 
se tornava mister o beneplácito régio, não vacilou o ex-garimpeiro 
em requerê-lo de modo idêntico. Atendido ainda uma vez em sua 
súplica, pelo monarca lusitano ocupante do trono na ocasião, Dom 
Josè I, tratou Feliciano Mendes de pôr mãos à obra. Dispondo 
do pequeno cabedal que possuía a princípio, fruto de suas econo- 
mias na árdua faina das minas, a totalizar a soma de seiscentos mil 
réis em barras de ouro, comprara, em 6 de outubro de 1757, um 
moleque, de nome Sebastião, para ajudá-lo no afã de propagar 
a veneração ao Senhor de Matozinhos. Munido das permissões 
em questão, tomou hábito e bordão, pôs a caixinha a tiracolo, e saiu 
a pedir com tal fervor, que bem depressa alcançou fundos sufici- 
entes para ocorrer às despesas imprescindíveis à edificacão da 
capela. Mandando fazer o risco ou planta por pessoa capacitada, 
cujo nome infelizmente é ignorado, e pelo qual esboço pagou a 
quantia de três mil e seiscentos réis, contratou o ermitão Mendes 
os serviços de pedreiro e carpinteiro, mediante escritura pública 



lavrada no foro de Vila Rica, respectivamente com os mestres An- 
tônio Rodrigues Falcato e Antônio Gonçalves Rosn. Começada a 
edificação pela nave maior ou corpo da igreja, trabalharam os ope- 
rários com tanta intensidade que, num lapso de tempo sobremodo 
curto, se encontrava tudo bastante adiantado, em ponto de servir 
a prática dos atos reli iosos. Antes de expirar o prazo estabe- 
lecido por Dom Frei 2 anue1 d a  Cruz, ou seja, a 23 de dezembro 
de 1759, teve oportunidade o vigário Jácome Pacheco de visitar 
oficialmente as  obras, achando o templo em condições de nêle cele- 
brar-se, com toda a decência, o Santo Sacrifício da Missa. A 
imagem do Senhor de Matozinhos, em tamanho natural, foi man- 
dada vir de Portugal, e colocada no altar-mor, de tal sorte que, ao  
falecer o fundador, em 23 de setembro de 1765 (I), já se vinha 
exercendo em Congonhas do Campo, regularmente e de longa data, 
o culto a tão festejado taumaturgo. 

Os sucessores imediatos de Feliciano Mendes, nomeados pelas 
autoridades eclesiásticas marianenses, embora seni o espírito de 
sacrifício dêle, que não trepidava em sujeitar-se a longas e distan- 
tes caminhadas, solicitando auxílio para sua devoção, timbraram 
todos em elevar o padrão artístico do santuário. Na administra- 
ção do 2 . O  Ermitão, Custódio Gonçalves de Vasconcelos, a qual se 
prolongou de 4 de outubro de 1765 a 19 de junho de 1776, ficaram 
pràticamente concluídos quase todos os trabalhos da ornamenta- 
ção interior da igreja. São dêsse período a feitura e conclusão da , 

capela-mor por Francisco de 'Lima Cerqueira (1773), a pintura da 
mesma por Bernardo Pires da  Silva, em fins de 1774. a obra de 
talha dos altares laterais a cargo de Manuel Rodrigues Coelho (*), 
a douração dos altares de São Francisco e Santo Antônio, por Joáo 
de Carvalhais e Bernardo Pires da  Silva, que receberam pagamento 
por tais empreitadas, respectivamente em 29 de maio e 6 de junho 
de 1776. Os serviços de carpintaria estiveram sob a responsabi- 
lidade dos irmãos João e Anfônio Gonçalves Rosa, tendo o pri- 
meiro confeccionado as  cortinas do coro e o oratório existente sobre 
o arcaz da sacristia. Igualmente nesse interregno, alcaram-se as 
torres com os campanários à altura atual, por intermédio do mes- 
tre de cantaria Dominlzos Antônio Dantas. 

Inácio Goriyalves foi o 3 . O  Errnitão a zelar pelos interêsses do 
Bom Jesus em Congonhas do Campo, nomeado em sucessão a 
Vasconcelos, no dia 19 de julho de 1776. Coube-lhe efetuar os 
maiores empreendimentos, já no terreno das realizações materiais, 

( 1 )  Morreu Feliciano Mendes longe da sede de sua devocáo. no povoado 
de Antônio Pereira. duas léguas distante de Mariaiia, em exercício de sua missâo 
de ansariar donativos. 

(2) Segundo dados mais recentes da D.P.H.A N ,  essa talha é atribuída 
a Jerônimo Félix Teixeira. 



já no da devoção propriamente dita. Dentre os primeiros sobressai 
o plano de embelezamento exterior, entregue a competência do can- 
teiro Tomás da Maia Brito, que contratou e promoveu a execução 
doádro monumental, obra prima de bom gosto, tarefa essa iniciada 
por volta de 1777. Francisco Vieira Servas e ]oão Nepomuceno 
Correia e Castro representam dois valiosos colaboradores da orna- 
mentação interior, nesse período. Cinzelando os quatro grandes 
anjos tocheiros do altar-mor, ficou Servm para sempre lembrado. 
Decorando a nave maior com belíssimos painéis, deixou o Guarda- 
mor Nepomuceno Castro sua marca de valor inscrita indelèvel- 
mente no recinto do mimoso templo (I). Datam de 1779,432 os 
pagamentos efetuados a êsse pintor por conta dessas jóias de arte 
plástica, há pouco magistralmente restauradas pelos técnicos da 
D. P. H. A. N., e resguardadas contra os estragos futuros do tempo 
e dos insetos xilófagos (9. No campo da devoção em si, obteve 
Inácio Gonçalves o mais completo êxito. Organizada a Irmandade 
do Senhor Bom Jesus de Matozinhos de Congonhas do Campo, 
concedeu o Santo Padre reinante, Pio VI, imensa série de indul- 
gências, aplicáveis aos confrades e demais fiéis devotos, estatuídas 
em oito Breves, expedidos sucessivamente de 19 de fevereiro a 11 
de março de 1779. Originaram-se daí os grandes festejos 
do Jubileu, realizados a princípio em duas épocas do ano, maio e 
setembro. Começaram tais solenidades na era de 1780. Com o 
andar do tempo, reduziu-se a freqüência da romaria de maio, de- 
vido as dificuldades inerentes a estação outonal (chuvas copiosas, 
maus caminhos, rios transbordantes), e acabou por ser suprimida, 
firmando-se apenas a de setembro, efetuada, até os dias que cor- 
rem, entre 8 e 14 dêsse mês. Durante a gestão de Inácio Gonçalves, 
precisamente em janeiro de 1787, foi depositado na parte inferior 
e dianteira do altar-mor o Senhor Morto Jacente, passando a ve- 
nerar-se sob a invocação de Bom Jesus do Sepulcro, e tornando-se 
objeto de intenso culto pelas multidões de crentes. 

Falecido o terceiro ermitão em 1790, entrou a administrar o 
Santuário, Toma's da Maia Brito, que desempenhou as funções com 
satisfatória eficiência, até 1794, sendo, por morte, substituído por 
Vicenfe Freire de Andrade, cuja gestão se estendeu até 1807. 

(1) Consoante me asceverou, \~erbalineiite, o Prof. Lourival G. Machado, ao 
fazer-se a restauração do forro do corpo da igreja, ficou apurado tratar-se de 
pintura atribuível ao Kepomuceno. 

(2)  Sôbre essa paciente e delicada recuperação, estampou o Prof. Lourival 
Gornes Machado, t?o "Suplemei~to Literário de O E s t ~ d o  de SGo Paulo", Ano 
I, ns. 24 a 28, correspondentes aos dias 23 e 30 de março, 6, 13 e 27 de abril de 
1957, - cinco eruditos artigos intitulados "A reconquista de Congonhas", a 
enaltecer a eficiência com que se houve o grupo de restauradores, sob a chefia 
de Édison Mota, exumando as sutilezas da talha e pintura setecentistas de sob as  
camadas de tinta profanadoras, aplicadas posteriormente. 



Ocorreu, no período da direção dêste último, a assinatura dos con- 
tratos com o Aleijadinho para execução não só das sessenta e seis 
figuras dos Passos (I), talhadas em cedro, como das doze está- 
tuas dos profetas do Adro, esculpidas em pedra-sabão. Dois com- 
promissos firmaram-se para a fabricação das primeiras: um em 
1796, outro em 1798. Para elaboração das segundas, selaram-se 
termos de ajuste em 1800. Cêrca de 15 anos durou o andamento 
dessa empreitada monumental, imoitalizadora do gênio de Anfônio 
Francisco Lisboa. Sôbre seu valor técnico, bem como acêrca dos 
esplendores artísticos do Santuário, abrir-se-ão capítulos especiais, 
páginas adiante. 

Aprontadas as figuras dos Passos, encarnou-as em parte Fran- 
cisco Xavier Carneiro (Horto, Paixão, Coroação e C ~ u z  às Costas), 
realizando semelhante einprêsa nas demais, Manuel do Costa 
Ataíde (Ceia, Açoites e Crucificação). 

Exposta assim, de maneira sucinta, a seqüência da criação do 
maravilhoso conjunto arquitetônico de Congonhas do Campo, só 
nos resta salientar como fatos posteriores de maior relevância na 
vida do Santuário, a sagraqão do altar-mor e a da igreja, ocorridas, 
respectivamente, em 1871 e 1921, cujas atas se acham reprodu- 
zidas entre os documentos em apêndice ( 2 ) .  

(1) As capelinhas ou passos, onde se abrigam as personagens bíblicas da 
Paixão de Cristo, são em número de seis, alinhadas três a três na encosta que 
conduz ao Alto do Maranhão, e se edificaram em momentos diferentes, por mãos 
de vários arrematantes do serviço. 

(2) Todos os elementos informativos consignados neste apanhado foram 
extraídos da "Relação Cronológica do Santuário e Irmandade do Senhor Bom 
Jesus de Congonhas do Campo", de autoria do Pe .  Júlio Engrácia, inserta na 
"Revista do Arquivo Público Mineiro", Ano VI I I ,  Fascí~culos I e 11, janeiro a 
junho de 1903, pgs. 15-173, 1903, e bem assim de notas n~anuscritas fornecidas 
pelo Prof.  Paulo F. Santos, por sua vez obtidas do arquivo da D.P.H.A.N. 
Valeu-se ainda o A. de apreciáveis contingentes enviados por meio de cartas, 
subscritas por amigos e colaboradores, entre outros Dom Daniel Tavares Baêta 
Neves, Bispo Auxiliar de Mariana, Cônego Raimundo Trindade, diretor do 
Museu da Inconfidência de Ouro Prêto, e Pe.  J. Fagundes, reorganizador do 
arquivo do Santuário de Congonhas do Campo. A todos êsses solícitos coopera- 
dores, deixa consignado, de público, seu mais profundo reconhecimento, exterisivo 
ao Prof .  Soares Amora, diretor do Instituto de Estudos Portuguêses da U.S.P., 
o qual, por gentileza, lhe trouxe de  Lisboa cópias microfilmadas dos tratados de 
Antônio Coelho de Freitas e Antônio Cerqueira Pinto. 



DOCUMENTOS EM APENDICE (*) 

PETIÇÃO INICIAL DE FELICIANO MENDES A DOM FREI 
MANUEL DA CRUZ. 

"Exmo. e Revmo. Snr. (P. Petição de Ermida. Mariana, maio 
de 1757). 

Diz Feliciano Mendes, morador na freguesia das Congonhas 
do Campo, onde chamam Maranhão, que, por causa do seu zêlo, tem 
pôsto em muitos lugares e caminhos daquelas vizinhanças, algu- 
mas insígnias do Estandarte de nossa Redenção, para o fim dos 
fiéis venerarem a Santa Cruz; e pela mesma razão e pela grande 
devoção que tem a Santíssima Imagem do Senhor de Matozinhos, 
o suplicante, com outros devotos, em o mesmo lugar, em campo 
realengo, pretendiam fazer um nicho ou capelínha de alvenaria, 
com toda a decência, e nela colocar uma Santa Imagem em volta 
do mesmo Senhor, para os mesmos fiéis venerarem, e, diante dela, 
rezar quarta-feira em sua honra, e devotos, o têrço de N. Senhora 
e mais devoção; depois das quais, para maior decência, se fechar 
com uma porta de grades. Como não pode o suplicante, e demais 
fiéis, conseguir o referido sem licença de Vossa Exma. Revma. Pa- 
ternidade, pede a V. Excia. Revma., pelas chagas do mesmo Senhor, 
se digne conceder licença para, no dito lugar, se poder colocar o so- 
bredito Senhor, fazendo-se para êsse efeito o dito nicho ou capeli- 
nha, visto as  justas honras e santo fim a que se encaminha. E. R. M." 

PROVISÃO DE DOM FREI MANUEL DA CRUZ, DATADA DE 
21 DE JUNHO DE 1757. 

"Dom Frei Manuel d a  Cruz, da Ordem do Doutor Melífluo 
São Bernardo, Bispo dêste Bispado de Mariana e do Conselho de 
Sua Majestade Fidelíssima que Deus guarde &. 

(*) Todos os documentos aqui inseridos foram por mim trasladados para 
a ortografia portuguêsa simplificada atual, sendo a maioria transcrita da me- 
mória do Pe. Júlio Engrácia, 



A -todos os fiéis cristãos i~ossos súbditos saúde e paz para 
sempre em J c b U S  Lristo luosso bennor, que de toaos é verdaueiro 
reniedio e saivaçao: Fazemos saber que, atendendo Nos ao que, por 
petiçao retro, nos enviou a dizer l-ellclano Mendes, morador na 
Freguesia das Congonhas do Campo, havemos por bem de lhe 
conceder licença, pela presente nossa Provisão, para que possa 
edificar uma krmida com altar no Alto do Morro do Maranhao da 
Freguesia das Congonhas do Campo, na qual côinodamente se possa 
celebrar o Santo Sacrifício da Missa pelo Revmo Pároco, ou por 
outro qualquer sacerdote de sua licença, sendo por Nós aprovado, 
não só nos domingos e dias santos, mas também nos mais em que 
houver necesidade e pedir a devoção, tendo para isto todos os pa- 
ramentos necessários e os ornamentos competentes da cor do dia 
em que se celebra, sem prejuízos dos direitos paroquiais, com a 
condição, porém, de edificar dentro do tempo de três anos, pelos 
quais sòmente lhe concedemos esta graça para uma Capela sufi- 
ciente para celebração dos ofícios divinos; e depois de feita e 
acabada a dita Ermida, o seu Revmo Pároco a visitará, e nos fará 
ciente se nela se poderá dizer Missa, estando perfeitamente para- 
mentada, e passará certidão, nas costas desta, de sua visita, para a 
todo o tempo constar, e será registrada no L.Q do Registro Geral. 
Dada e passada nesta Cidade de Mariana, sob nosso sinal e sêlo 
de nossas Armas, aos 21 de Junho de 1757". Eu, Antônio Mon- 
teiro de Noronha, Escrivão Ajudante da Câmara Eclesiástica, a 
escrevi [L + SI (Rubrica do Bispo). (Copiada pelo Cônego Trin- 
dade, do 1 . O  L . O  do Registro Geral (1757), f l .  ilegível da Curia de 
Mariana). 

LICENÇA RÉGIA, L.O 1 .O PG. 6. 

"Dom José, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, 
daquém e dalém mar, em África Senhor da  Guiné, como governa- 
dor e perpétuo administrador que sou do Mestrado da Cavalaria e 
Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Faço saber aos que esta 
minha Provisão virem que sendo, digo, que atendendo ao que me 
representou Feliciano Mendes, morador na Freguesia de Nossa Se- 
nhora da  Conceição das Congonhas do Campo do Bispado de Ma- 
riana, sobre que, por devoção e esmolas do R.*Bispo do mesmo 
Bispado, havia erigido uma Ermida no Alto do Maranháo da mesma 
Freguesia, com a invocação do Senhor de Matozinhos, a que con- 
corriam os fiéis a venerar o Senhor na sua Imagem fazendo-lhes 
continuados milagres, e porque desejava servir nela de Ermitão e 



continuar as  obras da mesma, para honra e glória do mesmo Senhor 
e consolação dos fiéis; vem pedir fôsse servido conceder-lhe Pro- 
visão de Ermitão; por encontrar nêle zêlo e capacidade necessária. 
o que visto a resposta que deu o Procurador Geral das Ordens, 
Hei por bem conceder licença para se erigir a referida Ermida no 
Alto chamado do Maranhão, da dita Freguesia de N. S. da Con- 
ceição das Congonhas do Campo, com a invocação do Senhor de 
Matozinhos, e por me pertencer a mim, in solidum, a concessão 
dessa licença e não ao Kvmo. Bispo, que não podia dar, sou servido 
que o dito Feliciano Mendes sirva de Ermitão da mesma Ermida, 
para tratar do asseio dela, e, com as esnlolas que os fiéis cristãos 
lhe quiserem dar por sua devoção, continuar nas obras da mesma, 
com a declaração que será obrigado a dar contas, todos os anos, 
perante o visitador ordinário, do que despender das esmolas, ofer- 
tas que os fiéis por sua devoção lhe quiserem dar, que despenderam 
no culto e veneração do mesmo Senhor, e esta se cumpra e giizrdê 
como nela se contém, sendo passado pelo escrivão da  Ordem e 
valerá como Carta, pôsto que seu espírito haja de durar mais de 
um ano, sem embargo de qualquer Provisão ou Regimento em con- 
trário e se registrará na Câmara Eclesiástica do mesmo Bispado, 
e S. M. El-Rei nosso Senhor mandou pelos D. D. Manuel da Costa 
Mimoso e Francisco de Campos Limpo, deputados do despacho da 
Mesa da Consciência e Ordens. Constantino Pereira da Silva o 
fêz em Lisboa, aos nove de Fevereiro de mil setecentos e cinqüenta 
e oito anos". Seguem-se pagamentos de emolumentos e registros 
vários. 

TERMO DE ABERTURA DO PRIMEIRO LIVRO D E  ASSEN- 
TAMENTO DE ESMOLAS, ESCRITO A ROGO DE FELICIA- 
NO MENDES, POR NÃO SABER LER NEM ESCREVER, E 

CARIMBADO COM O SEU SINETE. 
Ano de 1757 

"Assento que faço das esmolas do Senhor Bom Jesus de Mato- 
zinhos do Alto do Maranhão da Freguesia das Congonhas. Em o , 
mês de Fevereiro do ano de 1757, principiei a trabalhar para o 
Senhor Bom Jesus, o tempo que estava com ânimo deliberado de 
retirar-me das Minas, por me achar com moléstias graves, e não 
podendo mais trabalhar; e estava com o projeto de ver se melho- 
rava no Reino para entrar em alguma Religião para trabalhar nela 
e cuidar sòmente de minha salvação; foi o mesmo Senhor servido, 

. estando eu neste Arraial das Congonhas, lembrar-me de lhe pôr 



eu a Cruz, no alto do Morro do Maranhão e na beira da  estrada 
que vem para o arraial, com a sua Santa Imagem, para que os pas- 
sageiros a venerassem e se lembrassem das Almas do Purgatório, 
e se rezasse ou cantasse o Santo Têrço de N. Senhora, para ter 
alguma parte naquelas orações que ali se fizessem por alguma 
alma mais devota do que eu; entrei a trabalhar para o mesmo fim, 
e, sem mais remédios nem diligência, me acho são de todo e sem 
a mínima moléstia; pelo que me veio ao pensamento que seria vir- 
tude do mesmo para que eu me empregasse aqui mesmo no serviço 
daquela sua Santa Imagem, e mudei de projeto porque me lembrei 
de que, quando me via aflito com minha moléstia, oferecia vontade 
de servir a qualquer imagem de N. Senhor ou de N. Senhora, que 
me livrasse dela, toda a minha vida, e que, ainda que se me desse 
quanto dinheiro houvesse no mundo, não largaria êste serviço, e 
permita o mesmo Senhor que eu o sirva como devo, e se não faço, 
ao menos tenho grande vontade de o fazer, e protesto não poupar 
o meu corpo em tudo que entender que é do Santo Serviço, e as 
faltas, que eu nêle tiver, o mesmo Senhor m'as há-de perdoar, 
porque conhece muito bem a minha fraqueza e fragilidade, além 
de minha rudeza, que eu, assim tal como sou, ofereço e faço votos 
de servir, com tôdas as  minhas forças e saúde que Êle me deu, e 
não só com isto mas também com tudo quanto possuo e tenho 
adquirido pelo meu trabalho e meu for ou puder ser por qualquer 
via. Quando estava para me retirar e entrei no serviço do Senhor 
Bom Jesus, possuia de meu, em ouro e barras, seiscentos mil réis, 
e, em seis de Outubro do dito ano de 1757, comprei um moleque 
com o meu ouro, por nome Sebastião, para me ajudar e continua- 
mente trabalhar comigo para o mesmo Senhor, e tudo aplico para 
o meu Senhor Bom Jesus, e desejava possuir muitos cabedais para 
Os empregar em seu Santo Serviço, de quem espero a retribuição 
por sua Divina Misericórdia em salvar a minha alma. E como, 
em virtude da Provisão que alcancei de S. Majestade para, como 
Ermitão, receber as  esmolas dos fiéis que derem ao Senhor Bom 
Jesus para as  suas obras, devo dar conta a S. Excia. Revma. ou seus 
visitadores, servirá êste Livro de assento de tôdas as  que tenho 
recebido e for recebendo, e em outro porei a despesa que delas fizer, 
para, a vista de um e outro, se tomarem as contas, com a declara- 
ção que usei logo, e entrei a despender todo o meu ouro que ficou 
da compra do dito moleque, e desde agora faço inteira doação ao 
mesmo Senhor de Matozinhos, de tudo que dêle toca, na forma do 
de meu testamento, que se há de achar comigo, seja tudo para 
maior honra e glória do mesmo Senhor Bom Jesus de Matozinhos * 



e sua Mãe Santíssima, com o testemunho do bom despacho, e para 
clareza de tudo, por ser esta a mesma verdade, mandei fazer esta 
declaração em que me assino. Congonhas do Campo e de junho o 
primeiro de 1758. 

Do Ermitão Feliciano j- Mendes". 

TÊRMO DA PRIMEIRA VISITAÇÃO GERAL. 

"O Dr. ]os& dos Santos, Cônego Penitenciário e Reitor do 
Seminário de Nossa Senhora da Boa Morte, Examinador Sinodal, 
Juiz das Dispensas Matrimoniais e Governador Geral dêste Bispado. 

Faço saber que, visitando pessoalmente a Capela do Bom Jesus 
de Matozinhos, filial desta Matriz de N. Senhora da Conceição de 
Congonhas do Campo, a achei com a decência necessária, e louvo 
muito ao seu Ermitão o zêlo e fervor com que se há no culto e vene- 
ração do mesmo Senhor, e atividade com que zela a nova ereção 
de seu templo, pelo que receberá do mesmo Senhor grandes prê- 
mios nesta vida e na outra, e recomendo muito ao Revmo. Capelão. 
para ativar aos aplicados ou devotos o exercício da Santa Oração 
mental, e o da Via Sacra, mandando colocar as  cruzes dela, por 
algum Religioso Franciscano, dentro da Capela, e que todos os do- 
mingos e dias santos se reze o Santo Têrço de N. Senhora, ao qual 
assistirá o Revmo. Capelão, e, não podendo, elegerá outra pessoa 
pia e temente a Deus, e fará, todos os primeiros domingos do mês, 
se leve em procissão a imagem da  mesma Senhora ao redor da 
Capela, ou por onde fôr mais conveniente, cantando-lhe o têrço, e 
levando o Revmo. ,Capelão, atrás do andor, a imagem de Cristo 
Senhor Nosso Crucificado, e pana que se faça o dito coni maior 
solenidade, se fará, com brevidade mais possível, um andor com 
perfeição e decência necessárias, algumas opas brancas, para, com 
elas vestidos, carregarem no dito andor a imagem da mesma Se- 
nhora, para o que exortará o Revmo. Capelão a seus aplicados e 
devotos, que concorram com suas esmolas para êste fim, tão santo 
e do agrado de Deus Nosso Senhor e de sua Mãe Maria Santíssima, 
que Ihes há-de remunerar êste serviço, com prêmios, não só nesta 
vida transitória, mas na da bmaventurança eterna, porque é certo 
que quem pratica tão louvável exercício, já nesta vida goza um 
sinal mui claro de vir a ser alevantado entre os cidadãos da Glória, 
por meio eficaz da Suprema Rainha dos Anjos, Maria Santíssima, 
Senhora Nossa, por cuja mão correm, como diz o seu servo e me- 
lífluo Doutor São  Bernardo, todos os benefícios de Deus; a qual 



procissão se fará nos ditos primeiros domingos do mês, a horas 
que não estorve ou embarace a procissão do Santo Têrço que da 
Matriz costuma sair, e, por que esta devoção mais se radique nos 
corações dos fiéis, mando ao Revmo. Capelão que então for, que 
todos os dias de N. Senhora que forem de preceito, leia, à estação 
da Missa, um dos seus prodígios ou exemplo, por algum livro de- 
voto; e que terá pena de se lhe estranhar e ser punido arbitraria- 
mente; e para que a êste Revino. chegue a notícia de todos, a publi- 
cará o Capelão em todos os domingos e dias santos: pena de sua- 
pensão, ipso facto. Dada nesta Freguesia de N. Senhora da Con- 
ceição de Congonhas do Campo, aos 3 de abril de 1761. Eu, ]ol;d 
Soares Aranha Brandúo, Secretário da Visita Geral, q. o subscrevi. 
O Visitador Geral Dr. ]os& dos Santos". 

ATA DA SAGRAÇAO DO ALTAR-MOR. 

"Aos quinze de agosto de mil oitocentos e setenta e um, dese- 
jando a Irmandade do Bom Jesus de Matozinhos de Congonhas do 
Campo tornar cada vez mais célebre o seu Santuário, já tão hon- 
rado com ótimas pinturas na Igreja, com estátuas de pedra no seu 
adro e com os passos da Paixão do Senhor na sua frente, depois 
de ter encarregado ao seu digno administrador o Revmo. Pe. 1060 
Rodrigues da Cunha da compra de finos mármores da Itália, e da 
tão dispendiosa condução dêles da Itália para o Brasil, e da Corte 
do Rio de Janeiro até Matozinhos; tendo feito armar o Altar e pavi- 
mento com os ditos mármores, e convidando para sua solene sa- 
gração o Exmo. e Revmo. Sr. Bispo de Mariana, Conde da  Concei- 
ção Dom Antônio Ferreira Vigoso, e clero vizinho, se procedeu a ela 
com inumerável ajuntamento de povo devoto no dito dia da gloriosa 
Assunção da Virgem Maria; gastando-se quatro horas na dita so- 
lenidade e Missa Cantada que se lhe seguiu, celebrada pelo Revmo. 
Cônego Luis Tirésio da Costa Braga, companheiro do Exmo. e 
Revmo. Snr. Bispo de Mariana, Conde da Conceição; e orando na 
dita função o Revmo. Pe. Mestre do Seminário de Mariana, Silvério 
Gomes Pimenta, com um elegante discurso análogo a solenidade 
do dia e da sagração. E para que a todo o tempo constasse e fi-  
casse em perpétua memória tão plausível Festa, requereu o dito 
Revmo. Snr. Pe. Administrador da Obra e digno Reitor do Semi- 
nário de Congonhas, ao Exmo. e Revmo. Snr. Bispo de Mariana, 
Conde da Conceição, que fizesse escrever pelo Secretário de sua 
Câmara Episcopal, no Livro do Tombo da Irmandade, o assento 



de todo o sobredito e se dignasse êle mesmo assiná-lo, com o Revmo. 
Cônego, seu companheiro, e com o mesmo Revmo. Administrador 
da Irmandade e Reitor do Seminário adjunto, aos dezesseis do dito 
mês e ano. Eu, o Pe. Inúcio Pereira de Almeida, Secretário do 
Bispado e Escrivão da Câmara Eclesiástica, que escrevi e assino". 
Seguem-se assinaturas de Dom Viçoso e demais autoridades 
presentes. 

ATA DA SAGRAÇÃO DA IGREJA. 

"Anno a Nativitate Domini Nostri Jesu Christi millesimo non- 
gentesimo vigesimo primo, die sexta mensis Novembris, Papa Do- 
mino nostro Benedicto XV, Antistite Mariannensi Domino Silverio 
Gomes Pimenta, Praeside Reipublicae Brasiliensis Domino Epita- 
tio Pessoa, Status ver0 Minas Gerais Domino Arthur a Silva Ber- 
nardes, Illmus . ac Rmus. Dominus Henricus Gasparri, Archiepis- 
copus Sebastensis ac Nuntius Apostolicus in Brasilia, solemniter 
consecravit Ecclesiam Boni Jesu Mattosinorum, in paroecia vulgo 
Congonhas do Campo. Archidioecesis Mariannensis sitam: et sin- 
gulis fidelibus in die consecrationes quadraginta dies de vera in- 
dulgentia in forma Ecclesiae consueta, juxta Pontificale Romanum, 
concessit. In quorum Fide Illmus. ac Rmus. Dnus Uuntisu Rpos- 
tilicus praesentes litteras exarari mandavit, ab Antistibus, Clero et 
a postulante Sacrationem Ecclesiae subsignandas. 

Ego Canonicus Dr. Domitius a Paulo Nardy Secretarius Archi- 
dioeceseos Mariannensis hoc instrumentum confeci: 

Congonhas do Campo, die anno et mense ut supra". 
Seguem-se assinaturas do Núncio Apostólico, Dom Henrique 

Gasparri, de Dom Silvério Gomes Pimenta, Arcebispo de Mariana, 
e de diversas outras altas personalidades, inclusive do atual Mi- 
nistro do Supremo Tribunal Federal. Dr. Francisco de Paula Roch? 
Lagoa Filho, que serviu de paraninfo no ato (postulante). 

(Copiada do arquivo do Santuário de Congonhas, pelo Pe. 
J. Fagundes, a pedido do Autor). 

VERSA0 PORTUGUESA,' FEITA PELO CONEGO TRINDADE. 

"Aos seis dias do mês de novembro do ano do Nascimento de 
Nosso Senhor Jesus Cristo de mil novecentos e vinte e um, reinando 
na Igreja Universal S. Santidade o Papa Bento XV, governando a 



Arquidiocese de Mariana o Exmo. Snr. Dom Silvério Gomes Pi- 
menta, presidindo a República dos Estados Unidos do Brasil o 
Exmo. Snr. Dr. Epitacio Pessoa e regendo o Estado de Minas Ge- 
rais o Exmo. Snr. Dr. Artur da Silva Bernardes, o Exmo. e Revmo. 
Snr. Núncio Apostólico, Dom Henrique Gasparri, consagrou sole- 
nemente a Igreja do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, sita na paró- 
quia de Congonhas do Campo desta Arquidiocese de Mariana, e, 
no mesmo ato, concedeu a cada um dos fiéis presentes quarenta 
dias de verdadeira indulgência, conforme o Pontifica1 Romano, na 
forma costumada da Igreja. Para constar, mandou o Exmo. e 
Revmo. Snr. Núncio que se lavrasse a presente ata que vai assinada 
pelos Snrs. Bispos, pelo clero assistente e pelo Postulante da Sa- 
gração. Eu, Cônego Dr. Domício de Paula Nardy, Secretário do 
Arcebispado, a escrevi. Congonhas do Campo, dia, mês e ano 
ut supra". 



ESBÔÇO HISTÓRICO DA CAPITANIA DE S. VI- 
CENTE NO SÉCULO XVI ATRAVÉS DO EPISTO- 

LÁRIO DOS JESUÍTAS 

1.a parte 

P R E F A C I O  

Afrânio Peixoto prefaciando a admirável publicação da Aca- 
demia Brasileira sobre o epistolário jesuítico, escreveu com graça 
e justeza que êle e seus companheiros Vale Cabra], J. B. da Silveira 
Caldeira, J. Capistrano de Abreu, Antônio de Alcântara Machado 
e Rodolfo Garcia haviam pago uma dívida, e insinuou que outros 
historiadores pagassem os juros ainda devidos. 

Desejamos ser um dos contribuintes dos juros a que se referiu 
o saudoso mestre. 

Para nós só juros módicos e pequena parte dêles, pois nossas 
forças não permitem saldar o débito, tão grande êle é. 

Iniciamos o estudo da correspondência dos Padres da Com- 
panhia por mera curiosidade mas o entusiasmo que sentimos na 
leitura das Cartas Jesuíticas nos levou a pacientemente ler e anotar 
as ânuas e as missivas, chegando a conclusão de que por elas po- 
deriamos reconstituir a história de São Paulo no século XVI. 

Eis porque escolhemos tal tema para a monografia que apre- 
sentamos ao Concurso de História (século XVI) promovido pela 
Comissão organizadora da celebração do IV Centenário da Fun- 
dação de São Paulo. 

Sabíamos que outros, e dos mais ilustres, já haviam feito 
estudos baseados na correspondência dos filhos de Santo Inácio 
de Loiola. Por êles foram feitos valiosas biografias, interpretações, 
dissertações, críticas, apologias, resumo das cartas, etc. 

Nosso despretensioso trabalho é fruto do desejo de extrair das 
Cartas Jesuíticas luz para elucidação dos acontecimentos do pri- 
meiro século da colonização portuguêsa nas plagas piratininganas. 

Podemos afirmar que tivemos o cuidado de examinar impar- 
m 



cialmente e com rigorosa ética e probidade histórica, sem apologia, 
nem maledicência, os relatos dos imortais missionários. 

Começamos nossos estudos por seriar cronològicamente todo 
o material epistolar jesuítico. Notamos logo, que elas não se su- 
cediam em jacto regular talvez pela irregularidade das comuni- 
cações, devido a escassez de navios e a precaridade da navegação 
daqueles tempos. 

Quanta dificuldade e quanto heroísmo nas viagens maritimas 
do século XVI. Frequentes eram os naufrágios. Correntes os as- 
saltos dos piratas. A navegação ein si própria, era difícil, incerta, 
sujeita as calmarias e raramente beneficiada pelas monções bene- 
volentes. 

A incerteza da nevegação determinando não raro a perda dos 
barcos que faziam as comunicações da Costa brasileira, e da Colônia 
com a Metrópole, motivou o desaparecimento de muitas cartas de 
Nóbrega, Leonardo, Anchieta e outros. A expulsão dos Jesuítas 
ocasionou por seu lado o extravio de parte dos arquivos dos ina- 
cianos. 

Revive a esperança para todos nós que amamos a história, de 
vermos entre os frutos da comemoração do 4.0 Centenário de São 
Paulo a volta das cartas escritas do Brasil, pelos jesuítas que aqui 
viveram e sofreram. 

A HEURISTICA DA HISTORIA DA CAPITANIA 
DE SAO VICENTE 

Desde os primeiros anos da segunda metade do século XVI 
começaram a ser publicadas cartas de jesuítas do Brasil. Em 1555 
em Barcelona apareceu no livro Copia de diversas cartas de alguns 
padres y hermanos de la Companhia de Jesus uma carta de An- 
chieta. Em 1559 foram publicadas outras cartas em Veneza. 

No século XVII vários autòres transcreveram ânuas ou mis- 
sivas de jesuítas do Brasil. Baltasar da Silva Lisboa, no Tomo VI 
dos "Anais do Rio de Janeiro" publicou três cartas. 

A Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro desde 
seus primeiros anos publicou cartas de mis'sionários de Loiola (I). 

( 1 )  Cartas Jesuíticas ria Revista do Iiistitiito I-Iistórico e Geográfico 
Brasileiro. 
Tomo IV - Carta de Padre Leonardo Vale, S. Vicente. 

V - Carta de Padre Manuel da Nóbrega. 
V I  - Iriformaçóes da  Terra do Brasil, de Padre Manuel da Kóbrega. 

" XXVII  - Manuscritos existentes no arquivo da Comparihia de Jesus, 
(Roma), em língua tupi (cópia). 



Coube a Teixeira de Melo publicar a primeira coleção de 
Cartas Jesuíticas, nos "Anais da Biblioteca Nacional". 

Em 1886 os ilustres pesquisadores Silveira Caldeira, Vale 
Cabral, Capistrano de Abreu obtiveram do Conselheiro Francisco 
Belisário Soares de Sousa, então Ministro da Fazenda, a publicação 
no Diário Oficial de uma série de obras relativas a história e geo- 
grafia do Brasil. Recebeu o título geral de "Matérias e achegas 
para História e Geografia do Brasil". No mesmo ano foram pu- 
blicadas em volumes "As informações e fragmentos históricos do 
Padre Joseph de Anchieta S.J." e "As Cartas do Brasil do Padre 
Manuel da Nóbrega" com a apresentação de Vale Cabral. 

Quarenta e cinco anos depois a atividade literária do acadê- 
mico Afrânio Peixoto fêz reeditar a s  cartas de Nóbrega, com novas 
notas de Vale Cabral e Rodolfo Garcia. No mesmo ano a Aca- 
demia Brasileira publicou "Cartas avulsas". Em 1933 as  "Cartas, 
informações, fragmentos históricos e sermões" do Padre Joseph 
de Anchieta. 
0 jesuíta Serafim Leite, membro da Academia Brasileira e 

do Instituto Histórico, escreveu a monumental "História da Com- 
panhia de Jesus no Brasil" e no correr da publicação da sua obra 
capital lançou "Páginas de História do Brasil" incorporada à Co- 
leção Brasiliana 1937; e ainda "Novas Cartas Jesuíticas" 1940 e 
em 1952 dois artigos publicados no "Jornal do Comércio". 

Afonso de Taunay publicou duas "Cartas Anchietanas" e "An- 
tigos Aspectos Paulistas". 

Podíamos citar ainda farta documentação proveniente das in- 
vestigações feitas no epistolário dos jesuítas. As indicações feitas 
bastam para a realização do nosso objetivo: esboçar a história 
da Capitania de São Vicente no século XVI através das cartas. 

Escrevendo as  suas cartas não tinham os jesuítas a preocu- 
pação de fazer história, isto é, contar os fatos conforme um plano 
preestabelecido com pormenores, circunstâncias, simpatias, anti- 
patias, preconceitos pró ou contra homens e soberanos, interêsses 
econômicos e materiais. 

Chegando as  novas terras, embora participando dos aconte- 

" XXXV - Colégio dos Jesuítas no Rio de Janeiro. 
" XLIX - Cartas do Padre Blasquez sobre o Brasil. 
" LXV - Narrsativa e~istolar de uma v ia~em e missão iesuítica de Padre 

Fernáo Cahin. 
- 

" XCIV - Informacóes jesiiíticas 110 fim do século XVI. 
I1 - Carta de Anchieta ao Padre Diogo Laynes. 

2 I11 - Carrta de Anchieta a Jácome Martins. 
VI - Informacões do Brasil e de suas capitanias. de Padre José 

de ~ n c G e t a .  " VI11 - Informações dos casamentos de índios no Brasil, de Anchieta. " LIV - Sermão da Conversão de São Paulo, de Padre Anchieta. 



cimentos, escreviam com simplicidade, sempre cautelosos no que 
informavam às suas Casas na Europa. Tinham mesmo a preocu- 
pação de evitar a imodestia, a soberba e outras hipertrofias da 
alma. Esta reserva aliás fora ditada pelo superior da Companhia. 

Salientavam de preferência o que aos irmãos de além-mar 
podia edificar. Tudo era feito de modo a louvar a Deus, pelo bem 
ou pelo mal que Ihes adviessem. As figuras humanas só valiam 
pelo reflexo do Criador. 

Foi isto um bem, foi isto um mal sobre o ponto de vista his- 
tórico? 

O julgamento critico a respeito das "cartas Jesuiticas" já 
passou, desde muito, pelos nossos maiores historiógrafos. Em um 
julgamento de plano temos as palavras de Varnhagem lidas no 
Instituto Histórico em 30 de outubro de 1840, nestes têrmos: 
"cada vez me convenço mais da minha opinião já anunciada pela 
imprensa que nas cartas dos jesuitas é que se acharão os do- 
cumentos para as duas primeiras épocas da história do Brasil; e 
nas que foram escritas de São Paulo e São Vicente por Leonardo 
Nunes e seus companheiros se encontrarão o mais antigo e es- 
sencial" (I). 

Em julgamento já não de plano, mas de acordo com a moderna 
exigência da metodologia da história, isto é, à luz da heuristica, 
ai estão os conceitos dos mais modernos historiadores, notada- 
mente, Capistrano, Garcia, Taunay, Serafim Leite e outros a res- 
peito das Cartas Jesuíticas. 

Os jesuitas do século XVI no Brasil são co-autores da nossa 
história colonial; foram ainda os que primeiro cuidaram das 
ciências que lastram a historiografia dessa época: a etnografia, a 
linguistica e a geografia. 

Vamos pois, tentar fazer um esboço da história da Capitania 
de Martim Afonso de Sousa colhendo o material no epistolário dos 
Jesuítas. Heuristicamente, é sem dúvida preciosa fonte. 

A Missão Jesuitica nas terras de São Paulo, começou com a 
viagem do Padre Leonardo Nunes, designado pelo Superior Padre 
Manuel da Nóbrega para evangelizar a Capitania de São Vicente. 

Partiu êle da Bahia, em 1.Q de novembro de 1549, em navio 
da Armada de Pêro Góis, que fazia viagem de inspeção às costas 
do Sul. 

( I )  Revista do Instituto Histórico e Geográfico Bradeiro, Tomo 11, pá- 
gina 524. 



CRONOLOGIA DAS CARTAS JESUíTICAS RELATIVAS A CAPITANIA 
DE SÁO VICENTE NO SÉCULO XVI 

SIGLAS: C .  A .  - Cartas avulsas 
C .  J .  - Cartas jesuíticas 
N.  C . J .  - Novas Cartas jesuiticas 
H . C .  J .  - História da Companhia de Jesus 
C . B .  - Cartas do Brasil 
P .  P .  - Padres. 

- - -  - -- - 

Data Local 

24-8- 1550 São Vicente 

20-6- 155 1 São Vicente 

1551 São Vicente 

1551 São Vicente 

São Vicente 

São Vicente 

São Vicente 

São Vicente 

São Vicente 

São Vicente 

São Vicente 

São Vicente 

São Vicente 

São Vicente 

1554 Piratininga 

?-7-1554 São Paulo de 
Piratininga 

Autor Destino Ol>servações 

Leonardo Nunes P .  P. e Irmãos Província Por- 
tuga'l C.  A. - pg. 57 

Leonardo Nunes P . P .  e Irmãos Província, Car- 
tas Avulsas - pg. 65 

Pêro Correia P . P .  e Irmãos Colégio de 
Coimbra C.  A. - pg. 94 

Pêro Correia Irmãos da Afriça - C .A.  - 

Pêro Correia 

Leonardo Nunes 

Diogo Jácomo 

Manuel da Nóbrega 

Manuel da Nóbrega 

Pêro Correia 

Antônio Rodrigues 

Pêro Correia 

Manuel da Nóbreg? 

Manuel da Nóbrega 

Manuel da Nóbrega 

José de Anchieta 

pg. 97 
P . Belchior Nunes, Coimbra, 

C . A .  - pg. 90 
P .  Manuel da Nóbrega - 

N . C . J .  - pg. 135 
P . P .  e Irmãos Col. Coimbra 

C. A. - pg. 101. 
P .  Mestre Simão Rodrigues, 

Portugal - N.  C.  J . - pg. 
34 

P'.M. Simão Rodrigues (Iri 
Jolrnal do Comércio, 24-8- 
1952) 

P .  Simão Rodrigues, Portu- 
gal - História da Cia. de 
Jesus, vol. IX, pg. 377 

Irmãos de Coimbra ( In  Pági- 
nas de História do Brasil, 
Ser. Leite) p. 120 

A um Padre do Brasil C .A.  
- pg. 137 

P .  Luís Gonçalves da Câmara 
N.C.J .  - pg. 39 

P .  Luís Goncalves da Câmara 
N.C.  J.  - pg. 51 

El-Rei D. João I11 - Cartas 
do Brasil - pg. 144 

P .  Inácio de Loyolla, Roma 
C. J.  - pg. 67 

18-7-1 554 São Vicente Pêro Correia P .  Luís da Grã, Bahia N.C.J. 
- pg. 171 



Data Local 

São Paulo 

Autor 
---- 

José de Anchieta 

Destino Observações 

Maio a Set. 
1554 
1554 

Quadrimestral. Cartas Jesuíti- 
cas - pg 35 

Irmãos Etifermos Coimbra 
C . J .  - pg. 62 

Cartas Jesuíticas - pg. 79 
Cartas Jesuíticas - pg. 85 

São Paulo José de Anchieta 

José de Ailchieta 
José de Anchieta 
Tosé de Ailchieta 

São Vicente 
São Vicente 
São Vicente Irmãos da Cia. em Portugal 

C. J .  - pg. 71 
P .  Itiácio de Loyolla Roma, 

N . C . J .  - pg. 55 
P .  Iriácio de Loyolla Carbs  

do Brasil - pg. 147 
P .  Inácio de Loyolla - Car- 

São Viceiite Maiiiiel da Nóbrega 

São Vicente Manuel da Nóbrega 

Manuel da Nóbrega 
tas do Brasil - pg. 150 

Trimestral - Cartas Jesuíticas 
- Pg. 87 

Cartas Jesuíticas - pg. 92 
Quadrimestral - C. J . - pg. 

97 

Maio a agosto 
de 1556 

9-12-1556 
Set. a Dez. 
1556, eiiv. 

4- 1557 
7-4- 1557 

São Paulo José de Aiichieta 

São Paulo 
São Paulo 

José de Anchieta 
losé de Anchieta 

São Paulo 

Bahia 

Bahia 

Sáo Vicente 

São Vicente 

São Vicente 

São Vicente 

São Vicente 

Sto. Inácio - Novas Cartas 
Jesuíticaç - pg. 182 

Moradores de São Viceiite C. 
do Brasil - pg. 163 

P. Minuel de Torres Prov. 

Luís da Grá 

Manuel da Nóhrega 

Manuel da Nóbrega 

José de Arichieta 

José de Aiichieta 

Manuel da Nóbrega 

Manuel da Nóbrega 

José de Anchieta 

José de Anchieta 

José de Anchieta 

José de Anchieta 

~ o r t .  N.C:J. - pg. 62 
P. Geral Diogo Lainez, Roma, 

C. T. 103. 
P. ~ e i a l  Diogo Lairiez, Roma, 

Cartas Jesuíticas - pg. 144 
P. Miguel Torres - Novas 

Cartas Jesuíticas - pg. 93 
P .  Francisco Henriques - 

N.C.J .  - pgs. 96, 98, 100 
P .  G .  Diogo Lainez, Roma 

C.J .  - pg. 165 
São Paulo P.  G. Diogo Lainez, Roma 

C .  J .  - pg. 177 
São Vicente P .  G. Diogo Lainez, Roma 

C.J .  - pg. 181 
P .  G. Diogo Lainez, Roma 

C. J. - pg 196 - Completa 
nos Anais da Biblioteca Na- 
cional. 

Cartas Avulsas - pg. 443 
Sermão, C. J . - pg. 499 
Cartas Avulsas - pg. 481 
Sermão comem. fund. S. Pau- 

lo, C.J.  - pg. 517 
Portugal, C.A. - pg. 498 

São Vicente 

São Vicente 
São Vicente 
São Vicente 
São Paulo 

Leonardo do Vale 
José de Anchieta 
Bxltasar Fernandes 
José de Anchieta 

São Vicente Baltasar Fernandes 



- - 

Data Local Autor Destino Observações 
pp - - 

31-12 (entre São Paulo Baltasar Feri~andes Pregaçáo Universal - H. Cia. 
1567 e 1570) de Jesus - tomo VIII ,  pg. 

29 
10-7- 1570 São Vicente Tosé de Anchieta P .  Geral Francisco de Borgia, 

Roma - C.J. - pg. 257 
8-4- 1577 São Vice1ite Tosé de Anchieta Fórmula de sua Profissão - 

Hist. da Cia. de Jesus tio 
Brasil, pg. 30, vol. VI11 

7-7- 1578 Baliia José de Anchieta Gaspar Schet. Aiituerpia C.J. 
- pg. 265 

15-11-1579 São Paulo Tosé de Arichieta Cap. Jerônimo Leitão, C.J . ,  
pg. 268 e Af .  Taunay, An- 
tigos aspectos paulistas, pg. 
375 

José de Anchieta Breve narrativa das Coisas re- 
lativas a Colégios e Residên- 
cias da cia. na Província 
Brasílica, C .  J .  301 

1585 José de Anchieta e Gramática da língua Miramo- 
Manuel Viegas mi, História da Cia. Jesus, 

Tomo IX, pg. 30 
2 1-3- 1585 São Vicente Manuel Viegas P .  G. Aquaviva - H . C . J .  

de B., Tomo IX - pg. 384 
9-8- 1 592 Bahia Marçal Beliarte H.C.J .  do Br., Tomo I - 

pg. 265 
7-9-1 593 Espírito Santo José de Anchieta P .  G. Aquaviva - C. J .  -- 

Pg. 2% 

ESBóÇO HISTORICO DA CAPITANIA DE SAO VICENTE 

Embarcaram na mesma ocasião o Padre Manuel da Nóbrega 
e o Irmão Diogo Jácome que ficaram em Pôrto Seguro. Seguindo 
para São Vicente o Padre Leonardo Nunes foi acompanhado de 
12 indios Carijós que se achavam em Ilhéus, e que eram devolvidos 
aquela Capitania do Sul, graças aos esforços dos Jesuitas que para 
isto obtiveram o consentimento do Governador Tomé de Sousa. 

A devolução dêsses indígenas, vitimas de uma velhacaria pra- 
ticada por dois armadores interessados no comércio da escravização 
dos gentios nas costas da Capitania de São Vicente (I), foi a 
solução que aos Jesuitas pareceu mais justa para êste caso, ocor- 
rido dois anos antes da chegada da Missão à Bahia. 

( I )  Sérgio Buarque de Holanda - As Peças da Terra - Estado de São 
Pai110 - Julho 1948 Apud. J .  P. Leite Cordeiro - Braz Cubas, pg. 150. 



O problema da liberdade dos indígenas foi desde o início da  
Missão Jesuítica um assunto candente nas relações dos Padres com 
os Portuguêses colonizadores ('). 

"Agora temos assentado com o Governador, que nos mande 
dar êstes Negros para os tornarmos a sua terra e ficar lá Leonardo 
Nunes para os ensinar" ( 3 ) .  

LEONARDO NUNES - CARTA DE 24 DE AGOSTO DE 1550 

A viagem do Padre Leonardo se assinalou por dois episódios 
marcantes, um no seu comêço, outro no fim. Primeiro a sua pas- 
sagem venturosa pela Capitania do Espírito Santo, onde se demorou 
um mês em pregação e desobriga religiosa dos Colonos e seus 
escravos; e a perseguição que o navio sofreu ao se aproximar das 
costas de São Vicente, por parte dos índios que naqueles mares 
se mantinham em atitude hostil, ora contra os portuguêses, ora 
contra os francêses. 

Enquanto a partida do Padre Leonardo Nunes da Capitania 
de São Vicente se cercou de vivas demonstrações de simpatia e 
gratidão por parte dos moradores, do meio dos quais arrebanhou 
para suas obras futuras a pessoa de Mateus Nogueira, mestre fer- 
reiro; nas proximidades de São Vicente teve a lamentar a morte 
de um companheiro de bordo, ferido por uma flecha, dentro a sarai- 
vada que.caiu sobre o navio, lançada de 7 canoas repletas de índios 
que durante 3 horas o perseguiram. Os de bordo tiveram que se 
"amparar atrás dos pavezes feitos com bernios e roupões" ( 4 ) .  

A reação do navio foi nenhuma: "trazíamos 2 tiros de ferro, mas 
que eram tais que ao primeiro tiro, logo a câmara de um dêles 
saltou no mar". 

É êste episódio uma indicação de que não reinava paz naquelas 
costas do Sul. 

O desembarque se fêz em São Vicente, em fins de dezembro 
de 1549, mas não ficaram nesta vila, foram se hospedar na outra, 
chamada de "Todos os Santos", onde o Padre Leonardo Nunes 
foi recebido com a s  maiores demonstrações de simpatia e respeito. 
Basta lembrar que houve do meio do povo, quem beijasse as suas 
vestes. 

(2) 1 . 0  Congresso Internacional de História da América, Setembro 1922 
- Vol. IV:  Liberdade dos fndios e a Companhia de Jesus. 

(3) Manuel da Nóbrega, Cartas do Brasil, pg. 82, Edição da Academia 
Brasileira de Letras, 1931 . 

(4) Cartas Avulsas, Edição da Academia Brasileira de Letras, pg. 1931, 
Leonardo Nunes, Carta de 24 de agosto de 1550, pg. 59. 



Não havendo ainda Hospital onde se hospedar ficaram em 
uma pobre casa onde fêz o Padre Leonardo pregação circunstan- 
ciada aos companheiros de viagem que eram os índios Carijós, e 
numerosos moradores das Capitanias de São Vicente e de Santo 
Amaro. 

Com esta primeira pregação do Padre Leonardo Nunes dava-se 
início a Missão Jesuítica nas terras de Martim Afonso de Sousa ao 

. iniciar-se a segunda metade do século XVI. 
Exercia a governança local o Capitão Antônio de Oliveira, 

fidalgo português vindo com o donatário, cujo segundo período 
administrativo começou no ano de 1549 e estendeu-se até 1552 por 
provisão do Donatário, datada de Lisboa aos 28 de janeiro daquele 
ano ( 5 )  . 

Exercia a Vigararia o Padre Gonçalo Monteiro, figura muito 
conhecida tendo exercido o mandato civil de loco-tenente do Do- 
natário, ao mesmo tempo que o cargo de Vigário de São Vicente, 
onde residia, no período de 1532 a 1539 (?). Foi neste pôsto 
substituído em 1339 pelo Padre Simão de Lucena que durante 
10 anos foi Vigário da Capitania. Em 1549, de volta do reino, 
tornou a assumir o encargo paroquial o velho Padre Gonçalo 
Monteiro ( 6 )  que desde então tomou contato com a Missão Jesuí- 
tica na pessoa do Padre Leonardo. 

A sorte da Capitania de São Vicente não diferia das demais 
Capitanias, do ponto de vista religioso prático. Os moradores das 
3 vilas pertencentes as donatárias de Martim Afonso e Pêro Lopes 
de Sousa, não primavam pela correção de costumes. Vivia-se em 
"grandíssimos pecados. . . assim casados, como solteiros, e muito 
mais os sacerdotes.. . todos com grande espanto de si vendo sua 
cegueira e perigos em que estavam tanto tempo havia. Porque 
havia muitas almas que não se haviam confessado 30 ou 40 anos 
e estavam em pecado mortal e isto publicamente" ( 7 ) .  

A palavra do Padre Leonardo Nunes estalou como um azor- 
rague sobre a cabeça de todos, sem distinção. E teve grande 
consonância na população que o ajudou gostosamente nos seus em- 
preendimentos 

(5) Frei Gaspar da Madre de Deus, Memórias para a História da Capi- 
tania de São Vicente - pg. 161, 3.a Edição, S. Paulo 1920. 

Francisco de Assis Carvalho Franco, Os Capitães-mores Vicentinos - Re- 
vista do Arquivo Municipal n.O LXV, 1940 - pg. 31. 

(6) D. Paulo de Tarso Campos - Antigos Vigários do Litoral de São 
Paulo - Revista do Arquivo Municipal, 1i .O XCIV - 1944 - pg. 201. 

(7) Cartas Avulsas - Ed. Acad. Bras. 1931 - Leonardo Uunes - 
pg. 61. 



CARTA DE LEONARDO NUNES DE SAO VICENTE 
DE 20 DE JUNHO DE 1551 

Em 20 de junho de 1551 já podia escrever para Portugal 
noticiando a construção da nova Igreja, "qual é a mais devota 
que agora há nesta costa. A capela é mui bem forrada e formosa e 
em 1/3 da Igreja por causa dos altares, também é forrado" ( 9 ) .  

Esta era a situação da população da costa, a Capitania porém 
abrangia uma região de "campo" que urgia visitar. 

Onde ficavam êsies campos? No planalto a 10 ou 12 léguas 
"daqui entre os índios estava algunia gente cristã derramada e 
passava-se o ano sem ouvirem Missa e sem se confessarenl e an- 
davam em uma vida de selvagem. Vendo isto determinei de ir por 
lá tanto por dar remédio a êstes cristãos como por me ver ccm 
êstes gentios, os quais estão mais afastados dos Cristãos que todos' 
das outras Capitanias" (I0). 

Qual a razão desta esquivança dos indígenas da Capitania 
de São Vicente? Não era por certo o obstáculo geográfico, pois 
êles eram mateiros incomparáveis, andarilhos por excelência e do- 
tados de outros predicados capazes de anular qualquer obstáculo 
desta ordem. 

Não dispondo a Capitania de pau brasil, tinha contudo uma 
agricultura e uma pecuária relativamente adiantadas. A necessidade 

(8) Serafim Leite- Novas Cartas Jesuíticas, pg. 37 - Carta de 12 de 
fevereiro de 1553, de São Vicente, pelo P .  Manuel da Kóbrega. Pessoas a 
quem a Companhia deve favores materiais em suas primeiras iristalaçóes etn São 
Vicente: Pedro de Góis, Luís de Góis, Pêro  Correia, Alvaro de Magalhães 
etc. . 

(9) Cartas Avulsas - Ed. Acad. Bras.  1931 - Leonardo Nunes - 
Carta de 20-6-1551 - pg.  65. 

(10). Cartas Avulsas - Ed .  Acad. Bras. 1931 - Leonardo Nunes - 
pg. 61. 

Nota: - Cotn efeito, o P. L. Nunes antes de São Vicente já havia toma- 
do contato com os iiidígenas de Bahia, Ilhéus, Pôrto Seguro, Espírito Santo e 
provàvelmerite já sabia da opinião do P .  Antônio Pires a respeito dos gentios 
.de Perrianibuco. "Os gentios desta Capitania têm hábito de conversar com a 
gente melhor da terra". 

( 1 1 )  Azevedo Marques - Apontamentos Históricos da Província de São 
Paulo, Edição 1952, Vol. 11, pg. 352. "Em 8 de junho de 1550 o Ouvidor Ge- 
ral Pedro Borges couvoca o capitão-mor, camaristas e homens bons da gover- 
nança da vila de São Vicente, para que determinem o preço do resgate do ser- 
viço dos escravos índios com mais eqüidade que anteriormente". 

(12) Cartas Avulsas - pg. 61. 
Nota :  - Toma a história conhecimento destas figuras de heróis brasilei- 

ros. Pêro Cor,reia, Protornartir da Cia. de Jesus no Brasil, vítima dos Cari- 
jós, e Manuel Chaves co-fundador de S. Paulo. 

(13) Cartas Avulsas - pg. 61. 
(Ia)  Ibidem, pg.  61. 



do braço (escravo) para a lavoura era grande. Os engenhos de 
cana de açúcar eram nas ilhas. O bugre estava no planalto. O 
assalto era o meio de apanhá-lo para escravizá-lo. Êste regimen 
de vida datava dos primeiros anos da exploração agrícola da Ca- 
pitania (I1) . 

Em dias daquele ano de 50, lá se foi na companhia de 2 
Irmãos, de pouco conquistados do meio dos reinóis, e que tinham 
a imensa qualidade de manejar o idioma dos indígenas como se 
fora o próprio. 

Foram êles - Manuel de Chaves e Pêro Correia, "os quais 
se determinaram de servir a Deus em tudo que eu Ihes mandasse 
e eu o aceitei assim pela necessidade, como por êles serem mui 
aptos para isso e de grande respeito, principalmente um dêles, 
chamado Pêro Correia" (I2) . 

"E indo na derradeira jornada topamos um mancebo com 
umas cartas para mim que me estavam esperando", "porque já ti- 
nham novas que eu desejava de os ir ver" (I3). 

Demorou-se 3 dias na companhia dêsses cristãos lá mora- 
dores que de modo algum anuiram ao seu conselho de voltarem 
i convivência pacífica dos patrícios da beira-mar. Preferiram a 
proposta feita pelo Padre "que se ajuntassem todos em um lugar 
e fizessem uma ermida e buscassem algum Padre que Ihes dissesse 
Missa e os confessasse" (I4) . 

E puseram imediatamente mãos a obra no preparo de um 
terreno para a futura Igreja ( ' 9 .  

Estava batizado o arraial de Sto. André da Borda do Campo. 
Não se sobressai a figura de João Ramalho. Para o Padre Leo- 
nardo acha-se ainda envolvida no coletivo "cristãos que eu achei 
derramado entre os índios" ( I6) .  

(15) Afonso d'E. Taunay. Na era das Bandeiras, Ed. Melhorameritos, 
1922 pg. 12, Comentando Teodoro Sampaio escreve, "que no alio 1550, a popii- 
lação branca do planalto nêle vivia dispersa, cabeiido ao jesuíta a iniciativa do 
agrupamento dos Europeus em uma povoação que foi Sto. André da Borda do 
C a m ~ o  . . . " 

(16) Cartas Avulsas - pg. 61. 
(17) Cartas Avulsas, Ed .  Acad. Bras. 1931, Leonardo Nuries, pg. 62, 

(18) Ibidem, pg.  62. 
Aqui é Piratininga e o Principal é Tibiriçá. Quem não o reconhece? A 

sua traça é a nobreza de sentimento cavalheiresco riiariifesto ao estrangeiro que 
lhe pisa as  plagas. 

(19) Ibidem. DE. 62 
(20j Ibidem, i;. 62. 
(21) Ibidem, pg.  62. 
(22) Serafim Leite. Novas Cartas Tesuíticas. Brasiliana. 1940. Carta de 

~ ó b r . e ~ á ,  12-2-53, "Dele (Luís de Góis) -recebeu sempre esta' casa muita cari- 
dade, pzrece-me que lhe temos muita obrigação de ajudar a salvar". 



Não parou o Padre Leonardo neste primeiro passo do pla- 
nalto, onde pôde trocar idéias com patrícios. Quis ir "dar com 
os índios as  suas aldeias, que estavam 4 ou 5 léguas dali" (I7). 

Nesta "entrada" verificou a azáfama de alguns índios a fa- 
zerem o caminho por onde o hóspede havia de passar, e por não o 
terem terminado manifestavam o seu pesar. - "Chegando a 
aldeia veio o Principal dela e me levou consigo a sua casa e logo 
se encheu de índios e outros que não cabiam ficaram fora, que 
trabalharam muito por me ver" (I8) . 

Houve promessa por parte do Padre para uma visita mais 
demorada - por perceber dêles "tristeza que mostravam por me 
eu haver logo de tornar, que não ia senão a vê-los e que outras 
muitas vêzes os visitaria, se tivesse tempo" (I9) . 

Não deixou de encontrar nesta taba, europeus a quem cofl- 
vidou para reingressar na cristandade; "também achei ali alguns 
homens brancos e acabei com êles que se tornassem aos cris- 
tãos" po). 

De volta desta sua incursão pelas terras altas dos campos de 
Piratininga concebeu o plano de aumentar a casa de São Vicente 
onde já viviam 8 irmãos, aderentes ou por aderir a Cia. de Jesus, 
"para também poder nela receber e ensinar os filhos dos Gen- 
tios" (21) . 

As esmolas choveram para criação desta segunda casa de 
ensino do Brasil, a cargo dos Jesuítas (22). 

Foi o primeiro fruto de seu peregrinar pela Capitania de Sã0 
Vicente, parte baixa ou parte alta, não fosse êle, o Padre voador, 
o Abaré-Bebê. 

A casa de São Vicente, destinada a ensinar os filhos dos 
índios e a acolher a s  almas devotadas que entre os reinóis tiveram 
ímpeto de aperfeiçoamento, no convívio de um ministro de Deus 
mais cioso das coisas santas do que até então Ihes era dado a ver 
naquelas latitudes. 

Em São Vicente conseguia o Padre Leonardo Nunes colhêr 
frutos nas duas searas, correspondentes aos dois grandes propó- 
sitos inspiradores da Missão Jesuítica nas terras de El-rei: - a 
cristianização dos selvagens e a moralizaqão da vida dos colonos, 
tão desviada das boas normas em que foram criados em sua pátria. 

(23) Serafitn Lette, Novas Cartas Jesuíticas, Carta de P .  Manuel da Nó- 
brega de 12-2-1553, pg.  37. "O Irmáo Pedro Correia é aqui grande instrumen- 
to para por êle Nosso Senhor obrar muito, porque é virtuoso e sábio, é a me- 
lhor língua do Brasil. Tem partes para se haver de ordenar de missa, mas tem 
impedimento que não pode ser sem dispensa e o nosso poder não se estende aos 
seus casos, que sáo morte voluntária de alguns índios gentios desta terra". 

(24) Ibiciem, pg. 38. "Luís de Góis, irmão de Pêro de Góis, fêz aqui um 
grande movitnento de si, e em fervor de espírito fizeram os votos da Compa- 
nhia êle e a sua mulher.. . ." Foi jesuíta na Índia, e o iritrodutor do tabaco na 
Europa. 



A esta época, segunda metade do século XVI, era possível 
contar a Missão com grandes conversões, ou melhor, adesões que 
deviam ter abalado profundamente o pequeno meio social da Ca- 
pitania. 

Bastaria a adesão de Pêro Correia (23), abastado armador 
e latifundiárioj homem de largas posses para causar espanto. 
Também a de outras pessoas como Manuel de Chaves, João de 
Sousa, Luís de Góis ("), todos homens que exerciam atividade 
nas vilas ,adjacentes. 

Mas, nem tudo eram flores, havia também pedras na estrada 
de "Abari.-Bebê". Para o lado da vila do pôrto, a ação morali- 
zadora era um tanto malsinada por parte dos "arnancebados" 
contra os quais a sua pregação era das mais cornbativas, e não 
só dêstes como da parte dos que estavam na posse dos índios 
"Carijós cristãos cativos, pelos haver salteado sem os quererem 
deixar, tendo-os injustamente" ( 2 5 )  . 

A casa de São Vicente era um viveiro de "línguas". Irmãos 
que falavam a língua tupi, o instrumento necessário para a cate- 
quese dos indígenas. Dela já saíra um aluno, o estudante André 
de Campos, mandado a Coimbra para fazer os seus estudos ecle- 
siásticos ( 2 6 ) .  

Aguardavam-se a vinda de Padres e Irmãos a chegarem de 
Portugal. O trabalho iniciado em São Vicente estava exigindo 
auxiliares de outro gênero. 

LEONARDO NUNES. CARTA DE 20 DE JUNHO DE 1551 

Propunha-se o Padre ~eonardõ  Nunes a ir a atender os pe- 
didos dos indígenas para que êle fosse vê-los em suas terras, logo 
que pudesse deixar a casa onde viviam os estudantes e os filhos 
dos índios de Piratininga. Frequentemente chegavam a São Vi- 
cente mensageiros de cristãos retidos entre os selvagens, pedindo 
socorro para os seus casos. "Dois homens estão daqui obra de 
80 léguas em uma terra de uns índios, que estão de paz com os 
Cristãos. Por não ter um Padre que ficasse com os Irmãos, não 
os fui buscar, porque é caminho de 2 a 3 meses. . . e também 

(25) Ca*rtas Avulsas, EX. Acad. Bras. 1931, pg. 63, Leotlardo Nunes, 
~ a r t à  Ag.  1550. 

(26) Ibidem, pg 101, Diogo Jacome. Carta de 1552, aos Padres e Irmãos 
do Colégio de Coimbra. 

(27) Ibidem, Leonardo Nunes, Carta de 20-6-1551 - pg, 68. 
(28) Supõe Serafim Leite que não foi outro o motivo por que Tom6 de 

Sousa mandou fechar o caminho, como se dizia, em vez de fronteira. Novas 
Cartas Jesuíticas, pg. 135. 



para trazer 3 mulheres que lá se acharam entre uns indios que 
\ 

são nossos contrários - mas iá. louvores a Deus, o vão deixando 
de ser porque mandaram dize; que fosse por elai que as  queriam 
dar" (27)  . 

A; comunicações que se faziam através do sertão da América 
do Sul na latitude sul de São Paulo, entre as  vertentes ocidental 
e oriental do Continente, estavam abertas ( '9 ) .  

LEONARDO NUNES. CARTA DE 29 DE JUNHO DE 1552 

"Depois de ter escrito a V. Rvma. (Padre Nóbrega) falei com 
uns Castelhanos que aqui estão e vieram do Peru até aqui por 
terra, e depois dêstes chegaram outros do Paraguai onde tem uma 
grande povoação.. . os quais me contaram a grande perdição das 
almas. .  . e juntamente me disseram mui bens daqueles gentios 
adonde estão, que são os Carijós, e a disposição que têm para 
serem bons cristãos" (29) .  

Estava colocada a deixa para um andarilho como o Padre 
voador "Isto me trouxe grande desejo de ir lá e quase me deter- 
minei fazê-lo.. . não sei se será esta a vontade de V. Rvma. a qual 
creio será a de Deus. . . "  (") . 

A viageni deveria consumir uns sete meses, sendo dois para 
permanecer na povoação paraguaia e cinco para consumir entre ida 
e vinda, sendo que esta por ser rio acima, levaria uns 3 meses. 

Os benefícios desta excursão não são para se desprezar, tanto 
para a regeneração da população castelhana onde reinam os maiores 
despropósitos em matéria de bons costumes, inclusive dos sacer- 
dotes que por lá vivem, como para a catequização dos indígenas 
daquele rio, que muito merecem. "Todavia se assim N. Senhor 
me fizer sentir os Irmãos e a gente virtuosa e de respeito desta 
Capitania me aconselharem, determino ir e será depressa" 

A atração para que essa viagem se realizasse era dia a dia 
crescente. "Já tenho determinado de ir lá e agora me disse um 
homem que veio de lá que um mancebo mui virtuoso que sabe 
mui bem a língua está esperando por mim, para deixar o mundo e 
ser meu cornpanheiro o que será grande ajuda para os gentios, 
porque sua língua é .mui diferente da dêstes" ("1. 
- 

(29) Serafim Leite, Novas Cartas jesiiíticas, pg. 135, Carta do  P .  Leonar- 
do Nuties ao P .  Maiiuel da Kbbregn, São Vicente, 29-6-52. 

(30) Ibidem, pg. 136. 
(31) Ibidem, pg. 137. 
(32) Ibidem, pg. 139. 
Frederico Edclweiss, Tupis e Guarariis - Estudos de Etnologia e linguísti- 

ca, Publicaqões do Museu da Haliia, 1947, Pgs .  51, 55, o debate dos etnologistas 
se há uma língua ou se duas, tem em favor da duzlidade êste texto expressivo. 



"A minha partida, se N. Senhor for servido de eu ir, será no 
primeiro dia de agosto" ( 3 3 )  de 1552. 

Não partiu, pelos trabalhos que o assoberbavam, apesar do 
seu grande desejo.de visitar Paraguai e Peru. 

A Missão Jesuitica de São Vicente contava com um novo filho, 
o Padre Manuel de Paiva, chegado do Espírito Santo, onde havia 
trabalhado com afinco na catequese dos Tupiniquins. 

CARTA DE UM IRMAO ESTUDANTE - SÃO VICENTE 
10 DE MARCO DE 1553 

Chegaram a Capitania de São Vicente pela 1." vez o Gover- 
nador Tomé de Sousa e o Padre Manuel da  Nóbrega, acompa- 
nhado do Padre Francisco Pires e 4 rapazes estudantes. 

Vieram em dezembro de 1552. 
A chegada a Santos das duas maiores autoridades civil e ecle- 

siástica, deve ter sido motivo para grandes manifestações dos 
vicentistas. 

O Padre Leonardo Nunes veio ao encontro do Padre Nóbrega 
em barco para levá-lo, não tendo sido muito feliz esta baldeação 
porque em meio d a  travessia desabou um grande temporal que fêz 
soçobrar a pequena embarcação em que êles iam devendo o Padre 
Nóbrega salvação (por não saber nadar) aos esforços dos índios, 
que o levaram para uma ilhota próxima (34) .  

Nóbrega manifestou muita alegria por estar salvo das ondas 
e pisar o sol,o de São Vicente. Ao chegar ao Colégio, foi recebido 
pelos alunos, filhos dos gentios, em numero que excedeu de 80, 
sem contar os pais "que vão e vêm a ver os seus filhos que aqui 
aprendem" (35)  . 

O ano de 1553 foi cheio de decisões para a Missão Jesuítica. 
O Padre Manuel da Nóbrega se inteirou da vida da Casa e 

do Colégio, fundado pelo Padre Leonardo e seu companheiro que 
lá estavam desde 1550 e dos Irmãos que a Missão havia conquis- 
tado na convivência com o meio colonial (36) .  

Encontrou provas consoladoras da ação dêsses seus filhos e 

(33) Ibidem, pg. 139. 
(34) Carta de 10 de março de 1553, escrita por um estudante que viajou lia 

Armada de Tomé de Sousa - em Jornal do Comércio de 24 de agosto de 1952, 
por Serafim Leite. 

(35) Carta citada. 
(36) "O colégio dos meninos de Jesus em São Vicente", conferência do Pa-  

dre Serafim Leite, Revista do Instituto Histórico de São Paulo, vol. XXXII I ,  
pg. 35. 



também encontrou acusações contra êles. Cabia-lhes fazer uma 
indagação em regra, de uma coisa e de outra. 

A vida na vila, apesar das melhorias obtidas no comporta- 
mento geral dos habitantes, ainda apresentava inconvenientes: as  
intrigas, a maledicência, o boquejo campeavam por todos os re- 
cantos. 

O C ~ l é g i o  ia bem. O número de estudantes crescia mas a s  
dificuldades para a sua manutenção não eram poucas. 

CARTA DE MANUEL DA NÓBREGA - S. VICENTE 15 DE 
JUNHO DE 1553 - AO PADRE L U í S  GONÇALVES 

DA CÂMARA 

"Esta Casa de São Vicente é a mais pobre de todas, e padecem 
os Irmãos e Padres, e meninos muita fome e frio, e é maravilha 
não fugirem para os seus pais. . . Nós vivemos de esmolas. E do 
que têm os meninos não usamos, antes Ihes damos das nossas es- 
molas, e contudo não parecemos pobres" ( 3 7 ) .  

A crônica de violências cometidas contra o direito de asilo, 
não era pequena. Mais de uma vez o refúgio de um índio "sal- 
feado", "enganado", escravo ou escrava, na casa do Colégio, foi 
cobrado ao responsável do momento com descompostura, ameaça 
e vias de fato; "porque vêm muitos acolher-se a esta nossa Igreja 
e Colégio, dizendo que os socorramos, que os têm cativos contra 
direitos, uns dizendo que foram salteados, outros dizendo que 
foram enganados, e nós não os podemos fazer bons, porque a jus- 
tiça desta terra é remissa" ( 3 8 )  . 

A repercussão dêstes fatos no sentido de diminuir a força 
moral que os Jesuítas conseguiram junto da gentilidade, era muito 
penosa; cabia uma tomada de contas contra a reprodução dêsses 
fatos. 

"Também devia Sua Alteza lançar' mão desta Capitania de 
São Vicente pois é a entrada para dentro da terra, e provê-la de 
justiça de que está muito falta" ( 3 9 ) .  

"Quando cheguei a esta Capitania achei umas índias, parte 
forras e livres, parte escravas, solteiras e casadas, as  quais serviam 
a casa e traziam lenha e água e faziam mantimentos para os me- 
ninos e ainda que estavam bem apartadas da conservação dos 

(37) Serafim Leite. Novas Cartas Tesuíticas, vn. 47. Carta de S. Vicente - - 
de M .  da Nóbrega, 15-6-53. 

(38) Serafim Leite, Hist. Cia. de Jesus no Brasil, Vol. IX, pg. 378. Carta 
de Pêro Correia em 10-3-53. 

(39) S. Leite. Novas Cartas Jesuíticas, pg, 45, Carta de M. Nóbrega - 
15-6-53. 



Irmãos, contudo por estarem na mesma rua, davam escândalo aos 
de longe em Ihes parecer que estavam muito familiares. Mas os 
da vizinhança, que sabiam e viam a verdade, não se escandalizavam. 
Eu todavia desde que cheguei ordenei a Confraria do Menino Jesus 
e lhe entreguei todo o temporal para a sustentação e serviço desta 
casa. Há dois mordomos e um provedor. . . " (40)  . 

Casos mais graves, foi a acusação frontal de João Ramalho 
(já estremecido com os Padres 'de São Vicente e "excomungado 
pelo Vigário da terra"), contra o Padre Manoel de Paiva e outros 
Irmãos, no sentido de mau comportamento com as índias, acusação 
que levou o Padre Nóbrega a abrir inquérito, começando por 
afastar todos os Irmãos da Casa do Colégio, só os readmitindo 
depois de acabada a inquirição ("1). 

. . ."Contudo por cumprir com o mundo e tirar alguma pre- 
sunção, despedi-os a todos quantos aqui achei dêsses que andavam 
por fora e tirei, com o Vigário, quase quantas pessoas há nesta 
-- 

(40) Ibidem, pg. 45, 16. 
(41) O episódio que deu lugar a êste estremecimento nas relações de João 

Ramalha com os Padres da Cia. de Jesus (antes da  chegada de Nóbrega) tem 
merecido especial atenção dos que estudam a Paulística. É um dos episódios mais 
lnencionados pelos historiógrafos de São Paulo seiscentista. O que se colhe na 
epistolografia Jesuítica está contido em duas locações, uma devida. a Pêro  Correia 
e outra. a Diogo Jácome, em suas cartas respectivas de 1552. Pêro Correia: Car- 
ta de 8 de junho (Cartas avulsas, pg. 92) : "E uma destas (índias doutrinadas) 
se achou umas dez léguas daqui, onde quiseram tratar mal o nosso Padre, e o 
ameaqarain com um pau, e o ameaçador foi uin homem que há 40 anos que está 
nesta terra, e tem já bisnetos, e sempre viveu em pecado mortal, e anda exco- 
mungado, e o Padre não quis dizer missa com êle e daqui veio, depois da Missa 
acabada, a querê-lo maltratar, por que êle é possante; mas a índia ali pregou mui- 
to rijo e com grande fé, oferecendo-se a padecer da companhia com o Padre se 
cumprisse. Eu  não me achei ali, mas contaram-mo dois Irmãos muito bons 1í1i- 
guas, que iam com o Padre: um dêles se chama Manuel de Chaves, e o outro Fer- 
nando, moço de 15 até 18 anos. . . " 

A outra passagem é de autoria do Irmãa Diogo Jácome (Cartas avulsas, 
pg. 104) está vazada em linguagem muito menos clara, por causa da tradução 
do original italiano, seu idioma: "contra o Padre que com todo o an1o.r o re- 
prehende e exhorta com todos os meios que pode e para isso busca, e são que 
ha hi tal que sobre ir daqui ha dez leguas sobre uma pessoa que haverá 20 ou 
30 anos que está em pecado mortal sôbre com todos os mimos com que primeiro 
o trouxe, e vendo .sua obstinação sobre estar excomungado pelo Vigário da  terra, 
quiz o nosso Padre ir lá a dizer missa, porque se passa um ano e dois que não 
veem a Deus, nem no vemSa ver, podendo vir'; e estando lá dizendo missa, entrou 
êste homem, de maneira que lhe mandou o Padre dizer que se sahisse que não po- 
dia celebrar com ele e saindo, sairam tambem dois filhos seus da terra com ele 
de maneira que se determinaram para, como acabasse a missa, de lhe darem na 
cabeça, o qual acabando a missa se saiu, e veiu para ele, o qual lhe rogou que não 
tivesse conta com êle, que era melhor cristão que ele e que fazia. muito boas 
obras, mas não dizia si estava apartado do pecado para lhe aproveitarem, e 
assim tiveram mão nele e depois vieram os filhos com suas armas que são uns 
homens selvagens contra o nosso mesmo P$re e ele assentado de joelho diante 
deles, aparelhado a receber o que viesse. . . 



Capitania, por testemunhas do que sabiam, sem achar coisa ne- 
nhuma e fiz a verdade pública a todos e ganhou-se tirar dos cora- 
ções alguma presunção, i custa de rnuitos me julgarem por mal 
atentado; e os Irmãos ganharam coroa da paciência e deram muito 
bom exemplo de si até que os tornei a recolher" ( 4 2 ) .  

Não era pois angelical o meio vicentino em 1553. 
Outros fatos colhidos nas demais Capitanias davam ao Padre 

Nóbrega cada vez mais a convicção de que para uma obra evan- 
gélica produtiva, exemplar e avassaladora, era mister trabalhar 
no seio da gentilidade mesma, cujas idéias religiosas pouco nítidas, 
facilmente podiam ser substituídas por uma fé baseada, uma vez 
que se aplicasse método catequético consentâneo com inteligência 
tão primitiva quanto a dêles. 

CARTA DE MANUEL DA NóBREGA AO PADRE SIMÃO 
RODRIGUES - 10 DE MARCO DE 1553 

"E segundo o nosso parecer e experiência que temos da teria 
esperamos fazer muito fruto porque temos por certo que quanto 
mais apartados dos brancos tanto mais crédito nos têm os índios. 

Éramos cada dia importunados por êles: Que como tardamos 
tanto em os ir ensinar?" ( 4 3 ) .  

Este propósito estava bem amadurecido. As orações propi- 
ciatórias estavam sendo feitas com jejuns e disciplina na comu- 
nidade, composta de 4 Padres e alguns Irmãos, para que a "en- 
trada" pela terra a dentro, fosse feita quanto antes: . . ."assem 
támos de ir 100 léguas daqui a fazer uma casa e nela recolher 
os  filhos dos gentios e fazer ajuntar muitos índios em uma grande 
cidade, fazendo-os viver conforme a razão. . ." ( 4 4 ) .  

A emprêsa não Ihes pareceu extremamente difícil, pelo que 
na terra já se tinha conhecimento, e sobretudo pela experiência 
que o Irmão Pêro Correia tinha dos índios, já tendo a respeito 
dêles traçado um plano de redução. 

O Governador por seu lado se inteirava da situação, natu- 
ralmente por outras vias. Tomé de Sousa estêve sempre de acordo 
com a idéia dos Padres penetrarem no sertão, de modo que foi 
com grande estranheza, que Nóbrega viu o Governador se ma- 
nifestar contra a ida definitiva da  Missão para o interior, alegando 

(42) Novas Cartas Jesuíticas, pg. 46. 
(43) Carta de Nóbrega de 10 de março de 1553, Jornal do Comércio de 

24-8-52. 
(44) S. Leite, Novas Cartas Jesuíticas, pg. 41, Carta de M. da Nóbrega 

- 15-6-1553. 



contra esta iniciativa uma série de motivos que decididamente lhe 
haviam sido incutidos pelos homens da Capitania e outros interes- 
sados nas coisas da terra. 

"Não se pôde isto esconder de Satanás, porque havendo-me 
o Governador dito que lhe parecia bem entrarmos, desde que soube 
que levávamos capela e cantores, e que havíamos de fazer casa, o 
estorvou por tôdas as  vias, dizendo que se acolheriam lá os mal- 
feitores e outros homens devedores fugiriam para lá, e que quando 
os índios fizessem alguma coisa mal feita, que não poderiam 
vingar-se dêles, pelo perigo em que nos punham. As quais tôdas 
e outras muitas parecem ter alguma cor, mas nãc deviam bastar; 
e a principal causa de tôdas foi fechar-se o caminho, por razão 
dos castelhanos que estão pouco mais de cem léguas desta Capi- 
tania, e dizem que na demarcação de El-Rei de Portugal" ("1.  

Estas palavras não convenciam. Os motivos alegados vinham 
capeando outras razões mais poderosa* 

Não convinham essas comunicações com a banda castelhana. 
através do território legalmente demarcado pelas estipulações do 
Tratado de Tordesilhas ("6) . 

E não convinha também porque corria com fortes visos de 
veracidade que no "hinterland" não próximo havia minas de prata 
e ouro, "e tem-se por certo haver muita prata na terra e tanta 
que dizem haver serras delas e muita notícia de ouro, pelo qual 
fechou e atalhou o caminho até Sua Alteza prever a isto" ( ' 7 ) .  

Dos entendimentos havidos entre o Governador Tomé de Sousa 
antes de sua partida e o Padre Manuel da Nóbrega, ficou assen- 
tado "em não fazer mudança até Sua Alteza mandar recado ao  
Governador de coisas que êle escreverá ou informará de palavras 
se lá for êste ano, e da determinação delas depende muito o modo 

(45) S. Leite, Novas Cartas Jesiiíticas, pg. 41 - Carta de 15-6-53. 
Nota: - A medida mais importante para o fechameritn da fronteira foi a 

elevação do hurgo de João Ramalho, no alto do planalto, - a Borda do Cani- 
po, em vila constituída com foral, câmara representativa, pelouririllo, alcaide- 
-mor e denominação cristã - Vila de Sto.  André, (de escolha livre do Gover- 
nador Tomé de Sousa) e foral expedido em 8 de setembro de 1553, pelo Capitão- 
-mor Antônio de Oliveira, e ratificado pelo Doriatário. 

(Af.  ta una,^. Na era das bandeiras, pg. 1 1  ) . 
(46) A epistolografia jesiiítica possui um docuinento muito valioso para 

demonstrar quanto o intercâmbio entre a vila de Assuncáo fundada em 1537 por 
João de Salazar Espinhosa, no dia 15 de agosto, e os portos da' Capitania de 
São Vicente se fazia com certa facilidade. 

A carta de Antônio Rodrigues, soldado, viajante e jesuíta português corl- 
forme escreve Serafim Leite, é êste documeiito valioso. Ela. tem um sabor de 
fruta do mato. Ela tem uma oportunidade extraordinária para o momeiito em 
que se estava: - à véspera da fundação de São Paulo de Piratininga - êste 
momento em que achamos que o P. Nóbrega se retraiu para meditar no melhor 
a fazer na Capitania de São Vicente. 



que havenios de ter em servir a N. Senhor nesta Capitania e nas 
outras" ( 4 8 )  . 

Não foi estranho ao conhecimento do Governador, um certo 
movimento entre os habitantes das vilas litorâneas no sentido de 
subirem também para tentarem a vida no planalto, seduzidos talvez 
pela miragem das minas por lá existentes. 

"Sucedeu que a partida do Governador (chegou a Bahia a 
1.o de maio) alguns moradores da terra, quer por ficarem descon- 
tentes do Governador, quer por alguma notícia ou esperança que 
tem de haver nesta terra ouro ou prata, sabendo que nós que- 
ríamos ir pela terra a dentro a assentar casa, quase que toda esta 
Capitania ou muitos dos Principais dela, se moviam para ir para 
onde nós assentássemos" ( 4 9 ) .  

Esta possibilidade devia ser evitada, porque fora abrir a s  
portas a grandes males %a despovoar-se esta Capitania. 

Com a palavra dada ao Governador nos têrmos em que vimos, 
retraiu-se o Padre Manuel da Nóbrega para meditar melhor sobre 
o problema de catequese nas terras de São Paulo e resolver uma 
questão que já vinha desde o Padre Leonardo Nunes. 

"Eu achei nesta Capitania uma demanda em aberto, que trazia 
Pêro Correia com Brás Cubas, antes que entrasse na Companhia; 
e quando entrou concertou-se o Padre Leonardo Nunes com Brás 
Cubas, antes que se assentasse o concêrto, foi-se Brás Cubas fugido 
para Portugal por coisas mal feitas nesta terra, sendo Capitão. 
E agora que veio, negou o concêrto a Leonardo Nunes e sendo êle 
o que devia, se andava queixando que lhe deviam. A cujas vozes 

Antônio Rodrigues irrotnpe inopinadamente na marinha vicentiiia pelo mês de 
maio de  1553, e não vacila em procurar o foco de atração que era o colégio 
de São Vicente, para os que tinham uma alma de aventureiro. Esta, Antônio 
Rodrigues a tinha - em alta escala, primeiro pelo ouro, pela conquista, e ou- 
tros motivos, o último pelo Evangelho, aos 37 anos de idade. 

Procurou Nóbrega para ser irmão da Companhia. O Superior não subesti- 
mou a sua contribuição, ao contrário, tomou-a na melhor conta. "Mandou-me o 
Padre que eu vos desse conta da minha vida e das mercês que Nosso Senhor me 
tinha feto, e por eu ter ido daqui do Brasil ao Peru, por terra e tornado, (se- 
gundo S .  Leite os Jesuítas consideravan~ o Paraguai como parte integrante do 
Brasil) vos escrevesse também um dos gentios que por estas terras há, espe- 
rando ser ajudado de vós para sua salvação.. . e para vos dar esta conta vos 
quero escrever o princípio da  minha vida a estas partes.. ." (Serafim Leite, 
Págirias de Histórix do Brasil, pg. 122). 

(47) Novas Cartas Jesuíticas - pg. 43. 
Nota:  - Arquivo Aguirra, Revista do Instituto Histórico de São Paulo, 

vol. XXXVI.  Fontes para o estudo da  mineração do ouro e diamantes em São 
Paulo. 

(48) M. da Nóbrega, Carta de 10-3-1553 - publicada no J. do Com. de  
24 de agosto de 1952. 

(49) M. da Nóbrega, Carta de 10-3-1553 - publicada no J. do Com. de 
24 de agosto de 1952. 



mandei eu saber a coisa como passava e achei que Pero Correia 
lhe demandava dois mil e seiscentos cruzados de tôda a sua fa- 
zenda, que lhe destruiu evidentemente, pelo qual fêz Pêro Correia 
uma doação aos meninos de tudo quando tinha; e os Mordomos 
seguiam a demanda..  . e onde antes o Padre Leonardo Nunes se 
contentava com nada, agora, por concêrto, deu os escravos que 
tinha tomado a Pêro Correia e mais dez vacas para os meninos 
ter leite e outras coisas e creio que lhe tirariam toda a sua fazenda, 
porque ainda que é o mais rico da terra, nem tudo bastará para 
pagar a demanda se se acabara. E disse que será verdadeiro servo 
dos meninos" ( 5 0 ) .  

As informações dadas por Antônio Rodrigues a respeito da 
boa vontade dos indígenas dos sertões próximos da barranca do 
rio Paraguai e Paraná - os Carijós - coincidiam com as colhidas 
pelo Padre Leonardo Nunes. 

Mas não tiveram maior repercussão no ânimo do Superior 
dos Jesuítas, porque não havia possibilidade de realização. 

"Se por esta gentilidade se pudesse andar sem levar resgates 
e ferramenta já não esperáramos tanto porque para passar des- 
povoado que há é mister levar índios e guias que ensinem o ca- 
minho e que matem caça e pesquem, e tirem o mel das árvores 
porque não há outro sustento" (jl). 

Não sendo possível a emprêsa maior, a menor podia ser feita. 
A casa de São Vicente achava-se repleta de meninos, pois "a 

gentilidade desta Capitania alguma vantagem tem a das outras, 
ainda que tem os mesmos costumes. Dão os filhos de boa vontade 
e, se tivéssemos com que os manter e criar em Cristo, todos os 
dariam. Mas, não se tomam senão os que se pode sustentar de 
comer, porque de vestido, muito pouco o andam, e todos andam 
nus" ( 5 2 )  . 

Este é um primeiro fato e capaz de influir em uma resolução 
natural como a repartição dêstes alunos para outro lugar. 

Um segundo fato foi se saber que "pelo campo daqui doze 
léguas, se querem ajuntar 3 povoações numa, para melhor apren- 
derem a doutrina cristã e mostram grande fervor e desejo de 
aprender o que Ihes preguem. Com êle gastaremos o tempo, até vir 
o Irmão Correia da Bahia para entrarmos" (53). 

(50) Scr. Leite. Novas Cartas Jesuíticas, pg. 48. Carta de 15 de junho de 
1553. Idem T .  P.  Leite Cordeiro, Brás Cubas e a Capitania de Sáo Vicente, pg. 
107 - São - ~ a u l o ,  1951. 

(51) S. Leite, Novas Cartas Jesuíticas, pg. 43 - Carta de Nóbrega, de 
S. Vicente. 

(52) Ibidem, pg. 44. 
(53) Ibidem, pg. 44. 



Ao escrever ao Padre Luis Gonçalves da Câmara em junho 
de 1553 pede que intervenha junto ao Rei ("Se lá não parecer tão 
mal fazer casas entre a gentilidade, haja de Sua Alteza recado 
para pedir ao menos se formos a gentilidade contrária desta, onde 
os cristãos tê as suas povoações" (s4) . 

Estava resolvida a subida para o planalto de Piratininga desde 
julho de 1553, num como primeiro passo de penetração. 

Duas cartas do Padre Manuel da Nóbrega marcam o inter- 
regno dêste ato cheio da maior significação para a história de 
São Paulo: a carta de 15 de junho escrita de São Vicente, e a 
carta de 31 de agosto escrita do sertão de São Vicente. 

CARTA DO PADRE MANUEL DA NOBREGA - 31 DE 
AGOSTO DE 1553 SERTÃO D E  SAO VICENTE - AO PADRE 

LUíS GONÇALVES DA CÂMARA 

"Ontem que foi o dia da degolação de S. João, vindo eu a 
uma aldeia, se ajuntam novamente e se apartam os que se con- 
vertem e onde pus dois Irmãos para os doutrinar, fiz solenemente 
uns 50 catecumenos dos quais tenho boa esperança de que serão 
boiis cristãos e merecerão o batismo e será mostrada por obras a 
fé que tomam agora" ("1. 

A tática era procurar os selvagens de boa vontade, "alguns 
escolhidos, que N. Senhor terá entre êstes gentios". 

Pêro Correia. é o instrumento desta parlamentação por ser 
grande conhecedor da língua dos nativos. 

As melhores e maiores adesões se davam da parte da gente 
moça, dos filhos dos bugres. "Os moços principalmente vêm-se 
para nós de tôdas as  partes". 

A melhor prova desta tendência é o que se registra com es- 
panto: um dos filhos de João Ramalho, veterano dos portuguêses 
vivendo no planalto, pai e avô de quase todo o mundo ali nascido, 
e que não morria de amores pelos Padres, foi quem acompanhou o 
Padre Nóbrega em suas excursões pelos campos piratininganos (6G). 

Para se estabelecer definitivamente na povoação não era pre- 
ciso reunir fatores mais felizes, do que esta simpatia mútua entre 
os que lá viviam e os que lá chegavam. 

Foi isto a primícia de uma coisa que São Paulo de tôdas as 

(54) S. Leite, Novas Cartas Jesuíticas, pg. 149 - Carta de Nóbrega, de 
S .  Vicente. 

(55) Novas Cartas Jesuíticas, pg. 51. Cajrta de M. da Nóbrega escrita do 
sertão de São Vicente ao P. Luís Gonçalves da Câmara, em 31 de agosto de 
1553. 



éras de antanho como de hoje sempre praticou - abrir o seu seio 
para receber novos hóspedes e absorver novas gentes ( 5 7 ) .  

"João Ramalho é muito conhecido e venerado entre os gentios 
e tem filhas casadas com os principais homens desta Capitania e 
todos êstes filhos e filhas são de uma india, filha dos maiores e 
mais principais desta terra. De maneira que nêle e nela (58) e 
em seus filhos esperamos ter grande meio para conversão dêstes 
gentios" (58). 

Este casal vivia em situação condenada pelas leis civis e reli- 
giosas, visto ser êle casado em Portugal, mas vivendo há 40 anos 
no Brasil, com outra mulher e muitos filhos. 

Antes das suas relações com o Padre Nóbrega, já havia feito 
uma sindicância para saber se ainda vivia a sua metade lá dei- 
xada, a fim de casar-se com a india brasileira, mãe de seus filhos. 
Até agora não tivera resposta de sua consulta a Portugal. 

(56) Incomparável cicerone êste jovem Ramalho. Donde vinha esta prova 
de estima pessoal dada ao P .  Manuel da  Nóbrega? Do P a i ?  Sabemos quantu 
era estabanado, rude, déspota ! . . . da Genitora? Provàvelmente, saberido-se qua~i-  
to  a sua alma era apta aos bons sentimentos. Do avô? - estava bem de acôrdo 
com os sentirnetitos que êle, o velho cacique Tibiriçá, dera a Nóbrega, corno já 
havia dado a Leonardo Nunes quando êste jesuíta há 3 anos passara ràpida- 
mente por Piratininga. 

(57)  Repete-se em Piratiiii~rga entre Nhbrega e Tibiriçá o que já aconte- 
ceu na Bahia entre Nóbrega e Caramuru; a simpatia, a amizade, e afeiçáo es- 
pontânea, cultivadas no curso do tempo. 

Ali Catarina, a Paraguaçu, aqui Isabel, a Bartira! criaturas que em meio 
daquela agrestia do Brasil dos Qinhentos puseram utna nota de suavidade rias 
relações humanas. 

(58) Carlos D, Fernandes "Gesta Xostra", Rio, 1942, pg. 17: 

BARTIRA 

Por  tua graça e afável gentileza 
Nem pareces provir de pais vorazes 
Nova Eponina em zêlo e amor acesa 
Suave Bartira, flor dos Goianazes. 

Com tua eiileante singeleza 
A João Ramalho meigamente fazes 
Volver-se em lar a rústica aspereza 
k. entre èle e os teus trmios se urdirem pazes 

Quanto deve o Brasil a essa ternura? 
Que alta dama haverá que se prefira 
A tua ingênua e tutelar candura? 

Oh!  quanto sangue humano se efundira 
Quanto tropel de guerra estrênua e dura, 
Sem teu gesto de amor, doce Bartira! 

(59) S. Leite, Novas Cartas Jesuíticas, pg. 52. Carta de M. da Nbbrega 
escrita em 31 de agosto de 1553, do sertão de São Vicente. 



Tomou o Padre Nóbrega a iniciativa de pedir ao Padre Luís 
Gonçalves da Câmara para tratar dêste negócio, indo a Vouzela, 
para se informar e amparando a sua causa com dizer: "se êste 
homem estiver em estado de graça, fará N. Senhor por êle muito 
nesta terra. Pois estando em pecado mortal, por sua causa a sus- 
tentou até agora" ("0). 

A situação era idêntica para muitos homens, cristãos ou pa- 
gãos: - a mancebia, e o incesto eram coisas correiites e moentes 
naquelas plagas sertanejas. 

Era necessário achar um caminho para dirigir êstes casos di- 
fíceis de consciência, a fim de que não se tornassem êles um obs- 
táculo insuperável para a marcha da evangelização daquela gente. 

"O que temos dito para os gentios se deveria também ter e 
haver para os cristãos destas partes, ao menos até que do Papa 
se alcance geral indulto" ("1). 

E nu particular de João Ramalho "Se o Núncio tiver poder 
hajam dêle dispensa particular para êste mesmo João Ramalho 
poder casar não obstante houvesse conhecido outra sua irmã e 
quaisquer outras parentes dela" ( 6 2 ) .  E não trepida em acrescentar 
"Se isto custar alguma coisa êle o enviará de cá em açucar". 

O iriterêsse que Nóbrega mostrou pelo caso de João Ramalho 
e outros se comprova pelos dizeres finais desta sua carta: "Es- 
crevo isto a V.R. para na primeira embarcação, mandar resposta 
a esta Capitania de São Vicente" (63) 

Os propósitos que esta carta revelam são, os de edificar 
antes do material, o social; o espiritual e o moral, isto é, primeiro 
a civis, e depois a urbs. 

O rnelhor a fazer era aplainar os caminhos do Senhor, não 
tinham outro objetivo êstes passos dados junto aos habitantes. 

CARTA DE NÓBREGA A EL-REI D. JOAO 111 - 
SÃO VICENTE - 1554 

Em carta a Dom João 111, escrita em 1554, alude levemente 
a casa de São Vicente e à povoação de João Ramalho, isto apenas 
como ponto geográfico para dar a distância do mar, 10 léguas, 
e menciora - "Piratinim, onde Martim Afonso de Sousa primeiro 
povoou". E frisa que é ai, duas léguas além da  Borda do Campo 
de Santo André, povoação de João Ramalho (64). 

Por que lá? Porque ali foi a primeira povoação de Cristãos 

(60)  Novas Cartas Jesuíticas - pg. 52 
(61) Ibidetn, pg. 53. 
(62) Ibidein, p g  53. 



que nesta terra houve em tempo de Martim Afonso de Sousa, e dali 
"vieram a viver ao mar, por razão dos navios do que agora todos 
se arrependem?" ( ' j 5 ) .  

Por que o lugar é salubre e bem aparelhado d'água e de 
solo, também de bons ares?. . . Nem só por isto, o que já era 
bastante. 

". . .Ajuntamos todos o que N. Senhor quer trazer a sua 
Igreja, e aquêles que sua palavra e Evangelho engendra pela 
pregação, e êstes de todo deixam seus costumes e se vão estre- 
mando dos outros e muita esperança temos de serem verdadeiros 
filhos da Igreja, e vae-se fazendo uma formosa povoação e os 
filhos dêstes são os que se doutrinam no colégio de São Vi- 
cente" (") , 

A índole boa dêstes índios foi para Nóbrega um "abre-te 
sésaino" onde êle mergulhou, ávido de fazer o bem. 

Estava feita a escolha do local ("7). Só faltava o dia da fun- 
dação solene com o batismo da localidade e a s  ocorrências do 
dia 25  de janeiro de 1554, a primeira Missa e a fundação do 
Colégio . 

CARTA DE PÉRO CORREIA - 8 DE JUNHO DE 1354 

Antes desta data, ainda no decorrer de 1553, foram feitas 
excursões pelos territórios adjacentes. Os batedores eram três: 
Nóbrega, Pêro Correia e Manuel de Chaves (?). 

"Nosso Padre Nóbrega, querendo entrar pela terra a dentro, 
enviou um irmão que sabia algum tanto da  língua (Pêro Correia) 
ao qual, como quem ia por obediência, livrou N. Senhor de mui 
grandes perigos, e depois de haver êle entrado cincoenta ou ses- 
senta léguas, foi o Padre Nóbrega, levando um Irmão consigo 
(Manuel de Chaves?) e 4 meninos, e em sua peregrinaçh tinha 
esta maneira, que quando entravam em alguma aldeia dos índios, 
um dos meninos levava uma cruz pequena levantada, iam can- 
tando as  ladainhas e logo se juntavam os meninos do lugar com 

(63) Novas Cartas Jesuíticas, pg. 53. 
(64) Afonso  de Taunay S .  Paulo n o  século X V I .  Tours.  1921. Batista Pe- 

reira. A cidade de Anchieta, Arquivo Municipal de S .  Paulo, n.? X X I I I .  1936. 
(65) Cartas do  Brasil - pg. 154, Nóbrega ao P. Inácio de Loyolla, 1556. 

(66) Cartas d o  Brasil - pg. 145, Nóbrega a4 El-Rei, D. João 111, 1554. 
(67)  Teodoro Sarnpaio - Revista do Instituto Histórico de  S .  Paulo, V o l .  

X ,  1905 - pgs. 526: "Aqui neste pequeno espaço de não mais de quatro alquei- 
res de terra, a que aquêles dois ribeiros convergentes davam a figura de  u m  
triângulo, aqui o lançaram os fundamentos da  cidade que nos acidentes naturais 
do  terreno encontrava a mais eficaz defesa". 



êles. Maravilhava-se muito a gente de coisa tão nova e recebia-os 
muito bem. Ao partir dos lugares também iam cantando as la- 
dainhas" (G9) . 

Registra-se nestas incursões a astúcia com que Nóbrega fa- 
zendo uso de um lenço empapado d'água burlou a maldade de 
uma tribo de índios, que preparavam uma grande festa de vingança 
contra prisioneiros, e não consentira111 que os batizassem, alegando 
que com o batismo a carne humana se tornaria mortífera. 

As missões do Irmão Pêro Correia nestas entradas parciais 
pelo sertão, foram as mais arriscadas. A sua condiqão de peni- 
tente e criminoso de morte, dava-lhe um desprendimento pouco 
comum, de que Nóbrega soube tirar proveito, não por frieza de 
coração o11 interêsse pessoal, mas para que êle servisse a Deus 
em penitência. 

Foi assim que foi mandado ir até o território dos Tupiniquins, 
indios com pouca disposição para a catequese, e manobrados pelos 
filhos de João Ramalho, postados em locais próprios a assaltar 
os índios contrários que por lá fossem, sós ou acompanhados de 
homens castelhanos. 

O livramento de prisioneiros espanhóis caídos na sanha dos 
Tupiniquins se conta por mais de um indivíduo, pois eram pessoas 
que vinham em companhia de bandos de selvagens Carijós que 
transitavam pela margem esquerda do rio Paraná, com destino a 
São Vicente. 

Quem por tais brenhas se arriscasse (Nóbrega e seus com- 
panheiros eram nisto useiros e vezeiros) quando regressavam a 
"êste lugar de índios convertidos em que estamos e se chama Pira- 
tininga e está dez leguas pela terra a dentro, onde temos Igre- 
ja" (70), devia sentir-se feliz,, talvez seguro. 

A carta de Pêro Correia, assim supomos, não descreve o 
acontecimento principal que nestes meses ocorrera no planalto, a 
f u n d a ç ã ~  de São Paulo. 

Era Piratininga êste lugar onde duas vêzes ao dia se diri- 
giam a Igreja, onde há uma Escola, onde um Irmão ensina a ler 
e a escrever e também contar, e como o mestre é tão vigilante 
que quando um aluno por preguiça deixa de ir à aula, "o manda 
-- 

(68) A ternura foi  o sentimento que animou Nóbrega na fundação de São 
Paulo A preociipaçáo humana foi o móvel da sua ação na concretizaçáo dessa 
eriiprêsa, a íiiiica até agora, onde a sua vontade se dilatava sem os obstáculos que 
o convívio Iiu~uano cria. 

(69) Cartas avulsas, pg. 137. Carta de Pêro Correia a u m  Padre d o  Brasi., 
8 de junho de 1553. 

Nota :  -- A isto A f r â n i o  Peixoto chama a traça de Nóbrega, comparável na 
nossa época às passeatas com banda d e  música à frente, e o e f e i t o T q u e  êste 
aparato f a z  na alma popular, é sempre o mesmo, arrasta as massas. 

(70) Cdrtas avulsas - pg. 139. 



a buscar por outros e seus pais folgam muito de os castigar. 
Alguns dêstes meninos são mui bons e mui bonitos" (71) .  

E para mostrar a marca superior dêste docente (Antônio 
Kodrigues) consideremos a força dêste argumento usado por 
êle junto de seus alunos para Ihes anunciar, mais aos pais que aos 
filhos, êste fato de maior interêsse para a vida econômica de São 
Paulo, a existência do minério de ferro nas terras de Piratinin- 
ga ( 7 3 ) .  

" . . . Se cressem em Deus que, não sòmente Ihes daria N. Senhor 
as  coisas celestiais que para os seus tinha, mas que neste mundo 
em suas terras e lugares descobriria muitas coisas as  quais não 
queria que êles conhecessem até agora porque não conheciam seu 
Criador, e agora, depois que começaram a ser cristãos, há desco- 
berto N. Senhor uma mina de ferro, aqui em sua terra e como 
vêem isto, êles mesmos uns aos outros dizem o mesmo" ( 7 4 )  . 

CARTA QUADRIMESTRAL DO PADRE JOSÉ DE ANCHIETA 
- PIRATININGA, 5 DE SETEMBRO DE 1554 

Em janeiro de 1554, chegam a São Vicente, vindos da Bahia 
onde se achavam desde julho de 1553, trazidos pela Armada em 
que viajou o 2.0 Governador do Brasil, Dom Duarte da Costa, os  
Padres Afonso Brás e Vicente Rodrigues, e os Irmãos José de 
Anchieta e Gregório Serrão. Era o reforço pedido por Nóbrega a 
Bahia, tendo ido até lá o Padre Leonardo Nunes que com êles 
regressou a São Vicente em 24 de dezembro de 1553. Foram rece- 
bidos pelo Padre Manuel da Nóbrega. 

Êstes novos elementos pouco se demoraram nesta vila, foram 
mandados para cima, para o planalto: "Assim, alguns dos Irmãos 
mandados para esta aldeia, que se chama Piratininga, chegámos 
a 25 de janeiro do ano do Senhor 1554 e celebramos em paupér- 
rima 'e estreitíssima casinha a primeira Missa no dia da Conversão 
do Apóstolo São Paulo, e por isso, a êle dedicamos a nossa 
casa" (9 . 

Depois da solenidade da  1." Missa ( 7 6 ) ,  com a escolha do 
nome de São Paulo para a nova localidade, a vida da povoação vai 
iomando impulso com distribuição das funções pelos diversos 
membros da Companhia lá reunidos. "Moramos aqui presente- 

( 7 1 )  Cartas avulsas, pg. 139. 
( 7 2 )  Sera f im Leite, Antônio Rodrigues. Primeiro Mestre-escola de São 

Paulo, 1553-1554 i n  Jornal d o  Comércio, 1952. 
(73) O s  índios e m  geral tinham muita estima aos objetos d e  ferro, facas, 

anzóis, cunhas, anéis, - objetos c o m  os  quais, os salteadores, os piratas os en- 
gabelavam e venciam a relutância dêles. 

(74) Cartas avulsas - pg. 139. 



mente - 8 Irmãos aplicados na doutrina destas almas e pedindo 
a infinita Misericórdia Divina para que finalmente nos conceda por 
algum tempo acesso para combater outras muitas gerações com 
a palavra de Deus, as quais todos cremos que, se lhos pregamos, 
se converterão a fé" (I7). 

Era a relização do plano fundamental da missão no Brasil 
- o aldeamento como célula mater da evangelização dos selvagens 
brasileiros. 

"De janeiro até o presente tempo permanecemos algumas vêzes 
mais de vinte, em uma pobre casinha feita de barro e paus, coberta 
de palhas, tendo quatorze passos de comprimento e apenas dez de 
largura, onde estão ao mesmo tempo a escola, a enfermaria, o 
dormitório, o refeitório, a cozinha, a despensa; todavia não invs  
jamos as  espaçosas habitações, de que gozam em outras partes 
os nossos Irmãos, pois Nosso Senhor Jesus Cristo se colocou em 
mais estreito lugar, e dignou-se nascer em pobre manjedoura e 
entre dois brutos animais, e morrer em altissima cruz por nós (I8). 

A cabana que havia foi feita pelos índios. Outra casa em 
melhores condições estava sendo construída pelos Irmãos sob a 
mestria do Padre Afonso Brás. 

A angústia de espaço é muito grande. As aulas de gramática 
se davam as mais das vêzes fora de casa, ao ar  livre, apesar do 
frio que é muito forte, ainda assim preferível ao fumo dentro de 
casa. "Já os meninos que frequentam a escola, cujo ânimo não 
se abala, expostos ao vento e ao frio, agora também, aquentando-se 
ao calor da fogueira, em paupérrima e antiquissima, porém, de 
certo, feliz cabanazinha, vemos que se aplicam a lição" (I8). 

O principal alimento é a farinha de pau feita com a raiz' de 
uma planta - a mandioca, que depois de apodrecida é torrada 
em grandes vasos de barro, é comida. Era o substituto da farinha 
de trigo. As carnes selváticas eram a outra parte da alimentação 
(macacos, corças, lagartos, e outros semelhantes, aves, etc.. . .). 

(75) Cartas Jesiiíticas, Carta Quadrimestral do P .  José de Anchieta de 5 de 
setembro de 1554, pgs. 38. 

(76) Quadro de Oscar Pereira da Silva, Fundação da cidade de São Paulo 
- Museu Paiilista. 

(77) a) Teodoro Sampaio São Paulo no tempo de Anchieta, dg. 105-139 
. do 111 Centenário do Venerável Joseph de Anchieta, 1900. 
b) Etigênio Egas, Sáo Paulo, a Cidade, Revista do Instituto Histó- 

rico e Geográfico de São Paulo, vol. XIV,  1912. 
c) Batista Pereira, A cidade de Anchieta, Revista do Arquivo Mu- 

nicipal XXIII,  1936. 
d) Serafim Leite, Páginas de História do Brasil., Cap. V, Fun- 

dacão de São Paulo, pgs. 81-97, 1937. 
e) Afonso de Taunay, Velho São Paulo, I volume, A fundaç50 de 

São Paulo e o Colégio Jesuítico, pgs. 25 a 43, 1952. 
(78) Cartas Jesuíticas, pg. 43. 



Peixes do rio menos frequentes. Havia muitos vegetais bons para 
a alimentação e legumes: favas, abóboras, muitas folhas cozidas 
como ervas. E em vez de vinho o milho cozido em água, A qual 
ajuntava-se mel que é abundante. É com êle que se adoçam as  
tisanas e os remédios. "E se isso temos com fartura, quase que 
não nos parecemos a nós mesmos pobres" ( 8 " ) .  

"O qve pois pertence a conservação da nossa vida, adquirimos 
com o trabalho das nossas mãos, como o bem-aventurado Apóstolo 
Paulo, para que não sejamos pesados a ninguém" 

Tornou-se um arrimo daquela pobre casa de São Paulo de 
Piratininga o Irmão Mateus Nogueira, cujos trabalhos de ferreiro 
interessavam muito aos índios que os encomendavam en-i troca 
de mantimentos, farinha, carne, peixe, legumes (s". 

Também recebiam alimentos de esmola, dados pelos indí- 
genas. "E assim muitas vêzes o Senhor a cujos cuidados nos en- 
tregamos, nos provê de todas as coisas de que carecemos, até de 
onde menos esperávamos" (83). 

Piratininga era um oásis de compreensão. Não se dirá o 
mesmo das outras aldeias situadas a noroeste de Piratininga, res- 
pectivamente denominadas Maniçoba e Geribatiba. Nesta residem 
os Irmãos Manuel de Chaves e Gregório Serrão. Naquela os Padres 
Francisco Pires e Vicente Rodrigues, experin~entados catequistas 
das aldeias das Capitanias de Pôrto Seguro e Bahia, mas que 
naquela, onde têm escola, não contam com boa aceitação. 

"Tendo os Irmãos gasto um ano quase inteiro no ensino de 
uns certos que distam de nós 90 milhas e tinham renunciado a 
costumes pagãos, estavam determinados a seguir os nossos, e 
haviam-nos prometido que nunca matariam aos contrários, nem 
usariam de carne humana em suas festas, . . .agora porém indu- 
zidos pelos conselhos e palavras dêstes Cristãos ( . . .que Cristãos? 
"uns tais" nascidos do pai português e mãe brasílica, que estão 

(79) Cartas Jesuíticas, pg. 43. 
(80) Ibidem, pg. 44. 
(81) Ibidem, pg. 44. 
(82) Este homem modesto tornou-se por seu ofício de ferreiro um presti- 

moso Irmão, Veio do Espírito Santo com O P. Leonardo, e em São Vicente no 
Colégio, já cra mestre de sua arte para os meiiinos, e foi referindo-se a êle, 
que Nóbrega fala, em sua carta de . .  . . "Mando ensinar alguris moços da terrx 
para o sertão, a ferreiros e tecelões. . ." (Novas Cartas Jesiiíticas, pg .  49) . 

A pesca devia ser por certo uma das maiores ocupacões dos índios habi- 
tantes dos Campos de Piratiiiinga. A presença de dois rios era um convite. O 
nome Piratininga é um indício que ali se lidava com peixe: pois quer dizer peixe 
a sêco. Natural é pois que um pequeno instrumeiito de ferro, o anzol, tivesse 
grande sedução para os índios. E o ferreiro Mateus Nogueira tornou-se um 
homem precioso naquelas alturas e naqueles anos dos quinhentos. 

(83) Cartas Jesuíticas, pg. 44. 



distantes de nós 9 milhas em uma povoação de Portuguêses") 
voltaram a prática de seus costumes hediondos" 

A causa desta obstinação era a influência que êsses malditos 
cristãos exerciam ainda sôbre grande parte da população indígena 
espalhada pelas terras banhadas pelo Anhambi e seus afluentes. 

Esta influência já datava de muito tempo. Agora ela se tor- 
nava odiosa, com a presença dos santos colonizadores, nas regiões 
onde êles nunca admitiram concorrente. 

Vivem a aconselhar entre as  tribos que lhes são mais dóceis 
que "se apartem de nós e só a êles que também usam de arco e 
flechas, como êles creiam, e não dêem o menor crédito a nós, que 
para aqui fomos mandados por causa de nossa perversidade" 

A persistência da catequese a cargo dos Padres, nessas al- 
deias afastadas, e a relutância dos filhos de João Ramalho, em 
não perder a sua influência sôbre os indígenas, tiveram que se 
chocar nas terras piratininganas, de que se ficaram as famosas 
frases de ameaça, tão diversas na boca dos contendores: 
- Acautelai-vos com a santa Inquisição. 
- Acabarei com as  Inquisições a flechas. . . 
E sôbre êste debate murmura o Irmão José Anchieta em sua 

carta de 1554: "E são cristãos. . . nascidos de Pais cristãos! - 
Quem na verdade é espinho, não pode produzir uva" ("). 

Estava lançada a cizânia em terras de São Paulo de Pira- 
tininga. 

A marcha da catequese não poderá seguir o curso tranqüilo 
que seria a desejar. 

"E assim, se não se extinguir de todo êste tão pernicioso 
contágio, não só não progredirá a conversão dos infiéis como 
enfraquecerá o de dia em dia, necessariamente desfalecerá. Toquei 
nestas coisas de passagem. Torno porém ao propósito" 

O propósito era fazer a descrição da população indígena der- 
ramada pelos sertões do Oeste "em nada diferente dêstes, no ali- 
mento e no modo de viver e na língua, todavia muito mais mansos 
e mais propensos as  coisas divinas, o que claramente conhecemos 
pela conservação de alguns que conhecemos aqui entre nós, bas- 
tante firmes e constantes" ("9). 

E de próximo em próximo, conforme o roteiro seguido pelo 

(84) Cartas Jesuíticas, pg. 46. 
(85) Ibidem, pg. 46. 
(86) Paulo Prado, Paulística. "Seria esta cena uma comprovante de um 

traço psicologico do caráter altivo do homem de Sáo Paulo?" 
(87) Cartas Jesuíticas, pg. 47. 
(88) Ibidem, pg. 47. 
(89) Ibidem, pgs. 48 e 49. 



Irmão Antônio Rodrigues se podiam ir por entre esta indiada de 
boa índole e toda inclinada ao bem da catequese, até o Peru, por 
um rumo, e até o Amazonas por outro. 

Piratininga como centro de catequese não cessava de pedir 
missionários. 

CARTA DE JOSÉ DE ANCHIETA - PIRATININGA - 1555 
- AOS PADRES E IRMAOS DA COMPANHIA DE JESUS 

EM PORTUGAL 

Padre Manoel da Nóbrega resolveu mandar o Irmão Pêro 
Correia acompanhado de João de Sousa e Fabiano de Lucena, 
abrir caminho para os Ibirajaras. Partiram no dia 24 de agosto 
de 1554 e antes de chegar a esta parte deram com uma povoaçáo 
de índios onde foram bem recebidos e donde Pêro Correia escreveu 
dando boas noticias, a melhor das quais era a disposição dêstes 
índios de se gruparem em grande povoação, para que lá fossem 
os Irmãos os ensinar e como penhor desta boa disposição entre- 
gavam um índio cristão prisioneiro e condenado a ser comido, e 
um Castelhano também cativo e doente. 

Pêro Correia deixou entre os indios da povoação perto do 
mar, e Irmão Fabiano de Lucena para doutriná-los e tratar do 
castelhano doente, e prosseguiu no seu caminho juntamente com 
João de Sousa em busca dos Ibirajaras. 

Era êste dia 6 de outubro de 1554. 
Ao lado desta finalidade havia uma outra, talvez mais pre- 

mente. "Padre Manuel da Nóbrega enviou o Irmão Pêro Correia 
a descobrir os Ibirajaras e também havia outra coisa de muita 
importância que havia de fazer, que era procurar passada a uns 
castelhanos de qualidade que com suas mulheres, nobres e deli- 
cadas, aportaram aqui, inda à cidade do Paraguai que é sujeita 
ao Imperador. E como não pudessem ir por terra, depois de alguns 
anos constrangidos de pobreza determinaram ir-se por mar até 
umas aldeias de índios: o Irmão Pêro Correia os havia de esperar 
para fazer que os indios não Ihes fizessem mal; partiu, pois, com 
outros dois Irmãos dia de São Bartolomeu, depois de recebido o 
Santíssimo Sacramento e com muitos trabalhos e fomes chegaram 
a um rio que se chamava Cuparaguai, donde se presumia que ha- 
viam de ir os castelhanos e em o caminho lhe sucedeu o que 
disse" ( 9 0 )  . 

Esperava-se em São Vicente a chegada do Padre Luís da Grã, 
procedente da Bahia, para se resolver de que modo acudir a obra 

(90) Cartas Jesuiticas, pg. 75. Carta de Anchieta de 1555. 



da evangelização dêstes povos - tão aptos a aceitarem os ensi- 
namentos cristãos. A falta de missionários esterilizava mais do 
que as dificuldades de toda ordem que podiam encontrar. 

Que caminho haveria para que os índios buscassem espon- 
tâneamente a catequese? Como pedir a Deus que suscitasse êsse 
caminho? Neste sentido elevavam-se as preces de todos os que 
naquele mundo se afadigavam. "A Deus ótimo e máximo". . . (O1). 

Desce o Padre Manuel da Nóbrega para São Vicente e leva 
consigo como secretário o Irmão José de Anchieta ("2) .  

O Padre Leonardo Nunes que partiu em junho para a Europa 
é portador da última carta escrita por Anchieta em nome do Padre 
Superior. "Já escrevi outras, principalmente pelo Padre Leonardo 
Nunes, depois de cuja partida chegaram as  vossas e nos deram 
grandes consolacões. As novas que há por cá nas Quadrimestrais 
se verão longamente" ( 9 3 ) .  

A missão que o Padre Leonardo Nunes levava se revestia da  
maior importância para o prosseguimento da obra de catequese 
naquele setor vicentista. Êle tinha a autoridade que a experiência 
dá. Nos 4 anos de sua atividade na Capitania de São Vicente, 
seja marinha, seja planalto, seja vila, seja sertão, junto dos reinóis, 
junto dos selvagens, no que diz respeito ao  meio, a doutrinação, 
ao funcionamento das Casas, a possibilidade de Seminário e a s  
dificuldades para isto - tudo lhe era familiar, pois com tudo 
isto êle lidou de perto e com inteligência ( O 4 )  . 

CARTA DE JOSÉ DE ANCHIETA - PIRATININGA - 
JITLfiO DE 1554 - AO PADRE GERAL INÁCIO DE LOYOLA 

A experiência feita com o recolhimento na Casa de São Vi- 
cente de órfãos mestiços (portanto com os órfãos de Lisboa) com 

(41) A hipí~tese da existência de minas preciosas de ouro, prata, ferro e 
oiitros mitais nas terras do  Brasil, levou ao cérebro do jovem canarino, mestre 
de gramática em Piratiniiiga, um plaiio de catequese diferente: "Sejam êles obri- 
gados a fazer por força o que nada resolveria a fazer por amor" - (Cartas 
lestiíticas, pg. 49).  

(92) Escr'evelido aos seus colegas de Coimbra, nesta sua carta abre o seu 
coracáo de exilado, para falar beni da nova terra em que vivia "porque é terra 
mui boa; e porque não tinha purgas nem regalos de enfermarias, "n~uitas vê- 
zes era neceqário comer folhas, mostarda cozida com outros legumes da terra" 
além de "ensinar gramática em 3 classes", "estando dormindo" ser "despertado 
para fazer perguntas",e "em tudo isto para que raro e assim é" "e podeis ver 
minha disposicão pelas cartas que escrevo, as cluais parecia impossível poder es- 
crever estando lá". (Cartas Jesuíticas, pg. 63).  Carta de São Vicente aos I r -  
mãos enfermos de Coimbra. 

(93) Cartas Jesuíticas, pg. 62. 



o fito de "ajudarem nas conversões dos gentios, e dêstes os que 
fossem aptos e tivessem boas qualidades recolhê-los para Irmãos, e 
os que não fossem tais dar-lhes vida por outro modo" (") não deu 
o resultado esperado. 

"É a gente mais perdida desta terra, e alguns piores que os 
mesmos índios". Exemplo: "Um dêles que era casado, e outro 
daqueles de que fazíamos alguma conta, tentados do espírito de 
fornicação no mês de julho fugiram. Pôs-se logo muita segurança 
e diligência e foram pegados, o que nos deu conhecimento bem 
claro dêles" ( 9 6 ) .  

Estes casos eram bastante instrutivos para que não se perdesse 
mais paciência e dinheiro com os mestiços. 

Havia que tentar outro método: "criá-los na mesma conta que 
os índios, e quando chegarem a anos de discrição, mandá-los 5 
Espanha, onde há menos inconvenientes e perigos para serem 
ruins que aqui onde as  mulheres andam nuas e não sabem se negar 
a ninguém. . . e importunam os homens, jogando-se com êles nas 
rêdes, porque têm por honra dormir com os cristãos ( 9 7 ) .  

CARTA DE JOSÉ DE ANCHIETA AOS IRMÃOS ENFERMOS 
DE COIMBRA - SÃO VICENTE - 1554 

"Também vos digo que não basta com qualquer fervor sair 
de Coimbra, senão que é necessário trazer alforge cheio de vir- 
tudes adquiridas, porque de verdade os trabalhos que a Companhia 
tem nesta terra, são grandes e acontece andar um Irmão entre 
os índios, seis, sete meses, no meio da maldade e seus ministros, 
e sem ter outro com quem conversar senão com êles; donde convém 
ser santo para ser Irmão da Companhia" 

Das coisas que se passavam além do âmbito da Capitania, 
a que mais interessava a Missão Jesuítica, desde o Superior até 
0s Irmãos, eram as relações com o Paraguai onde os gentios bem 
subjugados num perimetro de cem léguas estão sob o poder do 
Imperador da Espanha. 

(94) Batista Pereira - Cidade de Anchieta, Rev. Arq. Munic., vol. XXISI, 

pg. 14 - Leonardo Nunes, o Padre Voador. 
(95) Cartas Jesuíticas, pg. 67. 
(96) Sbidem, pg. 67-68. 
(97) Ibidem, pg. 68. 



CARTA DE MANUEL DA NóBREGA AO PADRE GERAL 
INÁCIO DE LOYOLA - SÃO VICENTE - 25 DE MARCO 

DE 1555 

"Eu sou importunado cada dia assim tlos espanhbis por 
cartas que me mandam, como dos mesmos índios, que vem de 
muito longe, com grandes perigos, buscar-nos. Até agora, por não 
ter pessoa suficiente e por outros respeitos, não mandei. Espero 
pelo Padre Luís da Crã e com seu conselho determinarei" ("9). 

A realidade lhe restava parecendo cheio de tropeços. A maior 
parte dêstes decorria dos ádvenas: As costas do Brasil estavam 
enxertadas de maus elementos, e se a Metrópole não tomar uma 
providência para coibir esta romaria dos piores para cá, a colo- 
nização não dará nenhum resultado. 

"Torno a dizer a V. P. que se esta costa do Brasil não se 
povoar de melhor gente do que até agora tem vindo a ela, a qual 
faça viver os índios em razão e justiça, não se pode fazer mais 
conta dela que de sustentar-se alguns Irmãos da Companhia em 
Colégios, e ganhar-se alguns filhos dos índios, alguns dos quais 
depois de grandes, não são seguros de voltar aos costumes de seus 
pais. . . " ('('9 . 

CARTA DE JOSÉ DE ANCHIETA AOS PADRES E IRMÃOS 
DA COMPANHIA DE JESUS EM PORTUGAL - 

PIRATININGA - 1555 

Colhe a Missão Jesuítica o seu primeiro desastre pessoal na 
viagem que através da gentilidade Carijó ou Ubirajara fizeram 
Pêro Correia e João de Sousa ( 'O ' ) .  

A instabilidade psicológica dos selvagens é uma coisá pro- 
verbial. Adoece o Irmão Fabiano de Lucena, que ficou com êles, 
restabelece-se o castelhano de quem ficara enfermeiro.. . a in- 
fluência benéfica do Irmão começou a esmorecer. Os índios 
mataram uni contrário e estavam dispostos a completar a sua he- 

(98) Cartas Jesuítica.i, José de Aticliieta, pg. 64, Carta de junho de 1554 
- Quando de riossos dias podemos antever os fatos, é que vemos quanto Atl- 
chieta foi fiel a si mesmo nas praias de Iperoig! 

(99) Novas Cartas Tesuíticas. DE. 58 - Carta de Manuel da Nóbrega. de - ., 
SZo bicente a 25-3-1555.- 

- 

(100) Novas Cartas Jesuíticas, pg. 60 - São Vicente, Carta de 23-3-1555. 
(101) "Dêste modo Pêro  Correia ~ a r t i u  oara os confins dos Ibiraiaras no 

dia 6'de óiit~ibro de 155% como já se disie, e se-1150 tornou mais de lá se& como 
memória digna de toda lembrariça por parte dos nossos pósteros". Aconteceu 
o imprevisto. h crônica não registra a passagem dos espanhóis por Cananéia e 
seus sertões, mas registra uma tragédia das mais negras que se conta nesses tem- 
pos seiscentistas. 



diondez comendo-lhe a carne. O Irmão Lucena advertiu-lhes di- 
zendo: "Quantas coisas Deus Nosso Senhor havia criado em o 
mar e a terra para seu mantimento" e sem confiar na simples 
admoestação foi às  casas dos índios e numa delas e,lcontrou "um 
pedaço de carne humana posta ao  fumo" e Ih'as retirou ( ' O 2 ) .  

Éste gesto corajoso causou na indiada acessos de ódio. O 
Irmão Lucena conveio consigo mesmo retirar-se dentre os índios 
furiosos, e chegou a Piratininga salvo. "Louvor ao Senhor que 
nô-10 restituiu", 

Não ficou simplesmente neste insucesso relativo a incursão 
dos Irmãos Pêro Correia e João de Sousa através de Cananéia ( Io3 ) ,  

por entre as  tribos dos Carijós e Tupis que nesta ocasião se inter- 
penetravam. A vilania de um aventureiro espanhol havia pôsto 
no coração de uns índios da mesma família, mas de outras pa- 
ragens, a suspeição contra os dois Irmãos viajores, - tornando-os 
pessoas mal intencionadas, fazendo papel de espiões em favor dos 
Tupis, seus inimigos. 

A conseqüência desta intriga foi a cena da traição. "Des- 
pedindo-se sairam com êles 10 ou 12 índios principais, e estando 
apartados já das povoações, começaram a flechar o Irmão Sousa. 
que (segundo dizem) se pôs de joelhos louvando o Senhor e assim 
O mataram" (Io4) .  

Não teve melhor sorte o Irmão Pêro Correia que os enfrentou 
com a sua palavra autorizada, já agora desatendida, caindo sob 
as  flechas mortíferas dos Carijós que o alvejaram durante todo 
o seu discurso até que não pôde mais suportar. Deixou cair o 
bordão e caiu de joelhos para morrer. . . "assim morreram nossos 
dois Irmãos, bendito seja o Senhor. A nós outros muita conso- 
lação nos causou sua morte e pedimos outra semelhante ao Senhor, 
e agora cremos que quer fundar aqui sua Igreja, pois lavra pedras 
desta maneira para o fundamento" (Io5). 

Ao lado desta consagração por parte da Missão Jesuítica, 
fazendo justiça aos méritos de Pêro Correia, tantos maiores quanto 
sabido era que êle foi um convertido (dos primeiros dias) ao  
chegar a São Vicente o Padre Leonardo Nunes (êste também já 
rendido ao Criador de forma trágica); que foi um homicida, que 
não se poupou perante Deus e os homens em reparar o seu crime; 
que foi um ricaço da Capitania; que foi um pecador de praxe em 
São Vicente. 

(102) Cartas Jesuíticas, pg. 76, Carta de J. de Anchieta, Piratininga, 1555. 
(103) Era um dos ramos do trívio que ligava o Rio Paraná às costa de 

São Vicente (Teodoro Sampaio, "São Paulo de Piratininga no fim do século 
XVI, Revista do Instituto Histórico de São Paulo - v01 IV, pg. 261). 

(104) Cartas Jesuíticas, pg. 76, Carta de Anchieta, de Piratininga. 
(105) Ibidem, pg. 76. 



A população de Piratininga com o Cacique Tibiriçá 2i frente, 
chorou sentidamente a sua morte. 

"Já morreu o Senhor do falar, aquêle que sempre nos falava 
a verdade, aquêle que com o coração nos amava, já morreu nosso 
pai, nosso irmão, nosso amigo, "e outras coisas semelhantes" ( ' O G ) .  

O Irmão João de Sousa foi também conquista dos primeiros 
tempos da Missão. Nunca traiu a confiança nêle posta pelos seus 
superiores. Era pessoa santa. Foi desprezado pelos que não foram 
capazes de se regenerar de seus maus costumes. Teve as missões 
mais arriscadas e tanto que caiu em meio delas varado por uma 
flecha. E assim "detrás das panelas da cozinha, porque era nosso 
cozinheiro, tirou-o o Senhor e o elegeu para tão grande coroa" ( ' O 7 ) .  

A tragédia se deu pelo Natal de 1554. 

CARTA DE JOSE DE ANCHIETA - SÃO VICENTE - 
*-7J@=-- --T>T - --- - 15 DE MARCO DE 1555 

A escola de Piratininga - dois filhos dos índios - era uma 
colmeia de esperanças. Eles aprendem a ler, escrever, cantar 
e alguns ajudam e cantam na missa: "Estes são nossa alegria 
e consolação, porque seus pais não são mui domáveis, pôsto que 
sejam mui diferentes dos das outras aldeias, porque já não matam, 
nem comem os contrários, nem bebem como dantes" ( ' O 8 ) .  

Passa pela primeira vez sobre a jovem povoação de São Paulo 
de Piratininga uma réstea da benevolência de EI-Rei. No dia do 
mártir S. Lourenço (10 de agosto de 1555), fêz-se a distribuição 
de umas peças de roupa, mandadas por Sua Alteza, como era de 
sua mercê desde que ao Brasil mandou a missão jesuítica. 

Folgam muito com os seus vestidos. Realizam tocatas, e 
"assim as mais das noites se ajuntam a cantar coisas de Deus em 
sua língua" (Io8) . 

Acha-se em São Paulo de Piratininga o Principal dos Carijós 
cujo nome de batismo é Antônio de Leiva, que veio com um grande 
séquito para levar até lá o Padre Nóbrega e Irmãos. A viagem 
ficou marcada para todo o mês de maio. 

A chegada do Padre Luís da Grã a São Vicente no dia 15 
de maio de 1555 fêz adiar a partida. A viagem não se realizou. 
Um segundo motivo foi o estado de guerra reinante entre os Tupis, 
passagem forçada para as bandas dos Carijós. 

(106) Cartas Jesuiticas, pg. 76-77 - Carta de Anchieta, Piratitiinga, 1555. 
(107) Cartas Jesuíticas, pg. 77 - Carta de Anchieta, Piratininga, 1555. 
(108) Ibidem, pg. 85. 
(109) O Irmão Antônio Rodrigues, mestre dos meninos, era um exímio to- 

cador de flauta. 



CARTA DO PADRE MANUEL DA NóBREGA AO PADRE 
GERAL INÁCIO DE LOYOLA - SÃO VICENTE - ANTES 

DE 3 DE MAIO DE 1556 

Os dois Padres fizeram a profissão, um na mão do outro. 
"Ele a fêz em minhas mãos como Provincial, por não haver outro 
prelado na terra, e qual eu depois nas suas, como professo, e, 
porque as embarcações nesta terra são dificultosas, e não nos 
esperamos ver tão cedo, o Padre Luís da Grã e eu, ma aceitou 
com tal intenção que V.  P .  o haja por bem". . . (11°) . 

Nóbrega embarcou para a Bahia no dia 3 de maio de 1556 
e chegou a 30 de junho. 

Assumiu a direção da missão jesuítica o Padre Luis da Grã 
grande missionário das aldeias da Bahia, onde chegara em 1553 
na Armada que trouxe D. Duarte da Costa e cuja autoridade 
Nóbrega respeitava, pois coni êle tratou de todos os assuntos e 
coisas da capitania antes de partir. 

A observação já permitia estabelecer uma diferenciação entre 
a s  diversas camadas de selvagens com quem haviam tomado 
contato. 

Os piores são os de beira-mar, porque são indômitos e os mais 
má~iipulados por esta gente que tem vindo desterrada do reino 
que só sabe ser mesquinha e perversa para com êles. "Assim me 
parece que com êstes gentios da costa se fará pouco e com aquêles 
onde não chegam a conversão dos cristãos, um pouco mais, e 
com aquêles que estão já sujeitos e domésticos se fará muito 
fruto" . 

CARTA DO PADRE MANUEL DA NÓBREGA AO PADRE 
GERAL INACIO DE LOYOLA - SÃO VICENTE - ANTES 

DE 3 DE MAIO DE 1556 

Em Piratininga, no momento da partida do Padre Manuel 
da Nóbrega ensinava-se gramática a 4 ou 5 estudantes, bem conio 
faziam-se exercícios espirituais. 

A mantença da 'casa é feita: 1.0 pelo trabalho dos índios que 
lhe dão dos seus mantimentos e de sua criação; 2.0 pela boa 
indústria de um homem leigo que com 3 ou 4 escravos da casa 

( 1  10) Cartas do Brarsil., pg. 147. 
( I  l I )  Luís Silveira - Cartas de Capistrano de Abreu a Lino de Assunção 

coleção Fontes da História do Brasil - -~ içboa  - 1946, pg. 15. "No meu en- 
tender, ou antes no meu suspeitar a personalidade mais importante dos Jesuítas 
no Brasil durante o século XVI não é Anchieta nem Nóbrega; mas o Padre Luís 
da Grã". 

(112) Novas Cartas Jesuíticas, pg. 60, Carta de 25-3-1555. 



e outros tantos seus, planta e cria; 3.0 algumas esmolas que fazem 
a casa; 4 . O  a esmola que El-Rei dá;  5.9 com a atividade de uin 
Irmão ferreiro. 

A casa é proprietária também de algumas vacas as  quais "por 
nossa contemplação se deram aos meninos quando estavam em 
São Vicente, e do leite delas se mantém a casa" ( " 3 ) .  

A casa de São Vicente por ser casa de meninos, tinha uma 
manutenção certa visto receber de El-Rei, ainda que com difi- 
culdade, uma quota de manutenção e possui outros proventos. 

A de Piratininga porém não tinha situação definida. Era ela 
Casa de meninos ou Colégio da Companhia? Conforme fosse Lima 
coisa ou outra a sua situação variava. A consulta feita até então 
não havia tido resposta, por isto foi renovada ao debaterem os 
Padres Nóbrega e Grã a situação da casa de Piratininga. 

Esta consulta era inadiável, porque havia chegado i Província 
do Brasil a constituição da Companhia de Jesus, cujas estipulações 
nessa parte de teres e haveres dos Irmãos, não eram fáceis de 
ser observadas na Província brasílica. A Casa de São Vicente 
ainda podia ser incluída nas exigências da lei mas a de Piratininga 
estava merecendo as  atenções dos maiores da Companhia. 

Ao se separarem os dois jesuítas divergiam quanto a possi- 
bilidade de a Companhia ter ou não propriedades, isto é, terras 
para serem cultivadas pelas mãos dos escravos. Nóbrega era fa- 
vorável, o Padre Luís da Grã a isto era contrário. 

Assim divergentes, se separaram, naquele ano e mandaram 
aos seus superiores da metrópole um questionário expondo a opinião 
de ambos. Estas foram as questões: 

a) Convém que a Casa de Piratininga seja dos meninos? 
Melhor é que os Irmãos andem por aqui e por ali, pelas povoações, 
ensinando e doutrinando a pais e filhos. 

6) Se El-Rei quiser a Casa de meninos e os quiser manter, 
não terão os Irmãos mais que a superintendência espiritual sobre 
êles. 

c )  "E já que El-Rei os não queria manter nem nos convenha 
tê-los, se será bom fazermos daquela casa, Colégio da Companhia; 
e nisto o nosso voto é que, se Sua Alteza quisesse dar aquela 
casa alguns dízimos de arroz e miunças, já que ali hão de estar 
Padres e Irmãos.. . e a Sua Alteza custaria menos do que lhe 
custa o que nos agora dá, e podia dar-nos alguns moios de arroz 
do dízimo e o dízimo da mandioca da vila de Santo André. . ." (l14)). 

A consulta era informada de uma série de condições que já 

(1  13) Cartas do Brasil., pg. 153 - As duas cartas de Nóbrega ao P. Geral 
Itiácio de Loyola antes de sua partida para a Bahia, seguiram pelo mesmo navio. 



preexistiam nas terras distantes do Brasil e que convinham ser 
atendidas, para que a solução viesse pelo melhor. Se os itens 
acima fossem concedidos por El-Rei caducavam vários pontos que 
estavam em execução: "a nós escusar-nos-ia de mandarmos fazer 
mantimentos, nem termos necessidade de ter escravos, e com isto 
e com mais o que a Casa tem, seria Colégio fixo, porque já tem 
casas, igrejas, e cêrca e muito bom sítio, pôsto o melhor da terra, 
de toda abastança que na terra pode haver, em meio de muitas 
povoações de índios e perto da vila de Santo André que é de 
cristãos, e todos os cristãos desejam ir ali viver se Ihes dessem 
licença" (115)  , 

Com efeito, processava-se um êxodo da Capitania de São 
Vicente, muita gente a abandonava, o que estava previsto desde 
muito, quando Tomé de Sousa por lá estivera. "A Capitania de 
São Vicente se vae pouco a pouco despovoando, pelo pouco cuidado 
e diligência que nisto El-Rei e Martim Afonso de Sousa têm, e se 
vao passando ao Paraguai, pouco a pouco. . . " (n6) .  

CARTA DE MANUEL DA NOBREGA AO PADRE MIGUEL 
DE TORRES - BAHIA - 2 DE SETEMBRO DE 1557 

O próprio Padre Luís da Grã a respeito de ter ou não bens 
o Colégio, já mudara de parecer. Da Bahia escreve Nóbrega em 
2 de setembro de 1557, ao Padre Provincial de Portugal, Padre 
Miguel Torres: "De São Vicente escrevi (em 1556) conforman- 
do-me com o Padre Luis da Grã, que nos parecia não se haver de 
aceitar de El-Rei, terras nem escravos, para grangearia; agora, 
conformando-me com o que de lá escrevem, e com o parecer dos 
Padres daqui, digo que se aceita tudo, até palhas; e digo que se 
Sua Alteza nos quisesse mandar dar uma boa dada de terras, onde 
ainda n5o for dada, com alguns escravos de Guiné que façam 
mantimentos para esta casa, e criem criações, e assim para an- 
darem num barco, pescando e buscando o necessário, seria muito 
acertado, e seria a mais certa maneira de mantimentos desta casa. 
Escravos da terra não nos parece bem tê-los por alguns incon- 
venientes. Dêstes escravos de Guiné manda êle trazer muitos à 
terra" (=I7) . 

( 1  14) Cartas do Brasil, pg. 154 - Carta de Nóbrega ao Padre Inácio de 
Loyola - 1556. 

( 1  15) Ibidem, pg. 154. 
(1 16) Novas Cartas Jesuíticas, pg. 6 9  - Carta de Nóbrega ao Provincial 

em Portugal, 1557. 
( 1  17) Novas Cartas Jesuíticas, pg. 67 e 68. 
Nota: - A entrada de negros africanos na Capitania de São Vicente é de 

1557. Maurício Goulart. Escravidão africana no Brasil. Sousa Martins Editora, 
pgs. 106 e seguintes. 



São Paulo de Piratininga crescia. "Alguns de outras aldeias 
se vêm aqui a pousar em esta com suas casas" (l"). 

Ensinava-se e oravase. Tôdas as atividades estavam em 
função destas duas. O trabalho de manutenção da casa, o trabalho 
de assistência física e espiritual da população estavam ao pro rata 
do trabalho catequético. 

Anchieta era professor e médico. Afonso Braga construía a 
nova Igreja. Manuel de Paiva diretor do Colégio. Luis da Grã 
com os Irnlãos Gregorio Serrão e Manuel de Chaves, viviam na 
aldeia de Jeribatiba, a 6 milhas de Piratininga, onde se firmava 
uma nova povoação, sem Igreja e residência de Irmãos. 

CARTA DE JOSE DE ANCHIETA - TRIMENSAL .- 
PIRATININGA - MAIO A AGOSTO DE 1556 

Lá "a doutrina cristã marcha em boa ordem e onde também 
duas vêzes por dia a s  mulheres vão a Igreja e igualmente alguns 
homens, entre os quais não faltam os que, contando muito bem 
os dias, se por acaso se empregam na cultura das terras, em che- 
gando o sábado, deixam o trabalho e procuram o povoado" (ll"). 

Assistiam à missa cantada nos domingos, faziam jejum e 
abstinência nos dias de preceito, mòrmente na Quaresma, costume 
êste observado mesmo longe do povoado. E entre êles mesmos, 
alguns já tomavam a iniciativa das Cerimônias mais simples do 
culto, na ausência dos Irmãos ou Padre. 

Os sacramentos eram administrados em Jeribatiba, inclusive 
o casamento que pressupõe o batismo. 

Do palmar de Jeribatiba, cujo principal era Caiubi - índio 
batizado com o nome de João, e daí em diante João Caiubi - 
Luís da Grã avançou pela selva adiante, mais duas milhas em 
procura de almas para salvar. 

Está, pois, a vista uma nova aldeia além de Jeribatiba. Vai 
amadurecendo a observação dos Padres e Irmãos, que se ocupam 
dos índios, em Piratininga e seus arredores, quanto ao  caráter e 
psicologia dos mesmos. 

A correlação entre a religião e a medicina se fazia facilmente 
entre as devotas e os Padres, - nada mais natural, pois "dependia 
de nós (segundo elas), a restituição da saúde, porque conhecemos 

Ciro S. Pádua, O Negro no Planalto (do XVI ao XIX) Revista do Insti- 
tuto IFist6rico de Sáo Paulo, vol. XLI - pg. 127 e seguintes, 

( 1  18) Cartas Jesuíticas, pg. 86 - Carta de Ancliieta, 15 de março de 1555. 
( 1  19) Cartas Jesuíticas, pg. 89 e 90. Carta trimensal de Anchieta. Maio a 

agosto de 1556. 



e pregamos a Deus; "por isso é que a s  mulheres nos demonstram 
extraordinária estima" (120) . 

Em relação aos homens, já as  coisas não eram tão fáceis. 
Há que distinguir: uns muito acessíveis aos mandamentos divinos, 
outros niais rebeldes. Para aquêles a Igreja era uma porta aberta 
onde êles iam, ouviam e praticavam; para outros era necessário 
irem a êles onde estivessem, para trazê-los ao templo. 

Tomar parte na conversação dos nomes era a mola de traqão, 
para vencer a resistência. Tratar com êles na maior familiaridade 
era o que deviam fazer os Irmãos encarregados das visitas as 
casas. 

. . ."as conversações particulares os impressionam muito, ao  
verem o nosso esforço e o nosso cuidado, não podem deixar de 
admirar e reconhecer o nosso amor para com êles, principalmente 
porque vêem que empregamos toda diligência no tratamento de 
suas enfermidades, sem nenhuma esperança de lucro" (Iz1) . 

A paga dêste benefício era a salvação das almas. "E fazemos 
isto na intenção de preparar para o recebimento do batismo, caso 
haja necessidade, os seus espíritos, em tais circunstâncias mais 
redutíveis e mais brandos: por igual motivo é que desejamos as- 
sistir a s  parturientes, a fim de batizar mãe e filho, se o caso 
exigir" (Iz2). 

A doutrinação dos meninos prossegue. "Duas vêzes por dia 
se reunem na escola e todos êles, principalmente de manhã, porque 
depois de meio-dia, cada um precisa de prover i sua subsistência, 
caçando ou pescando, e se não trabalharem, não comem" (Iz3). 

Que a instrução estava dando bom resultado, não há negar. 
"Se por acaso algum dêles se entrega a qualquer ato, que saiba 
aos costumes gentios, ainda que em proporções mínimas, quer nos 
trajes, quer na conversação, ou qualquer outra coisa, imediata- 
mente o censuram e o escarnecem" (Iz4). 

CARTA DE JOSÉ DE ANCHIETA - DEZEMBRO DE 1556 - 
PIRATININGA 

O tempo mostrou que nem todos tinham esta adesão franca 
à nova maneira de viver cristã! Na carta de dezembro de 1556 
queixa-se Anchieta: "Mas ainda os mesmos muchachos que quase 

( 120) Ibidem, 88. 
(121) Cartas Jesuíticas, pg. 88. 
( 122) Ibidem, pg. 88. 
(123) Pbidem, pg. 89. 
(124) Ibidem, pg. 89. 



criamos a nossos peitos com o leite da doutrina cristã, depois de 
serem já bem instruídos, seguem a seus pais, primeiro em habi- 
tação e depois nos costumes" ( I W ) .  

Não se pode avaliar todo o mal que isto fêz. Por mais de 
uma vez já isto tem acontecido em Piratininga. A coisa é tal que 
"se. . . "não viessem à Igreja alguns escravos dos Portuguêses 
que aqui vivem, tocar-se-ia a campainha por demais e não haveria 
nenhum dos índios que se ensinasse" ( I2" .  

Mas não é isso de maravilhar quando se sabe que os brasis 
costuniavam nunca morar em um lugar certo, senão por algum 
tempo depois do que passam a outro e outro. 

Entretanto vários melhoramentos se registram. 
Já a nova Igreja está pronta. "O primeiro de novembro nós 

passámos e entrámos com procissão em nossa Igreja nova, feita 
com os trabalhos dos Irmãos, maiormente com o suor do Padre 
Afonso Brás e ao seguinte dia, de Finados, trouxeram as mulheres 
suas ofertas à Igreja, como é costume dos Cristãos" ( I 2 ' ) .  

Esta atividade dos que estavam no planalto não devia pre- 
judicar as vilas da beira-mar. 

O Padre Luís da Grã como fazia na Bahia indo de Salvador 
as aldeias, ia de Jeribatiba a Santos, através de caminhos de 
bugres; 

CARTA DE JOSÉ DE ANCHIETA - QUADRIMESTRE DE 
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 1556 - PIRATININGA - 

ABRIL DE 1557 

"agora é ido o Padre Luís da Grã ao mar a ensinar os escravos 
dos Portuguêses e pregar aos senhores, aonde sem cessar ensina 
colhendo muito fruto de confissões e admoestações, máxime dos 
escravos.. . movem-se êles a isto com grande fervor e devoção 
e alguns dêles há que sabem dar melhor conta das coisas que 
tocam a fé que os mesmos senhores" (Iz8). 

A melhor conseqüência da instrução religiosa dada na escola 
e nas Igrejas (distinto para jovens e adultos) é a possibilidade de 
casamentos entre os estecúmenos, casamento com todos os ca- 
racteres de uma união responsável e prolífica. Isto tanto no pla- 
nalto como na marinha. "Batizamos todos os pequenos e algumas 

(125) Ibidem, pg. 92. 
(126) Cartas Jesuíticas, pg. 97. 
(127)Ibidem, pg, 97. Está explicada a frase de Nóbrega, escrevendo a Sto. 

Inácio, quarido diz que em Piratiniriga havia duas Igrejas e Casas (no plural). 
É que Sle se foi quando a nova Igreja estava quase pronta. 

(128) Cartas Jesuíticas, pg. 97. 



moças, as  quais depois que crescerem possam casar com os moços 
que se ensinam na escola" (Iz9). 

A intransigência dos Padres nas questões de casamento criou 
entre os catecúmenos mais de um caso com apêlo para o lado do 
agrave físico e ameaça de morte aos Padres. 

O velho exemplo dos filhos de João Ramalho entre os sel- 
vagens Tupininquins não tinha cessado, embora também não 
tivesse tido nenhuma conseqüência maior, senão êste espírito 
de animosidade conhecido. 

"Nós outros aparelhados, pra tudo o que vier, tendo ao Senhor 
por Defensor, nada tememos" (130) . 

A balela espalhada era "ai ajudando-nos dos Portuguêses, 
matar aos que não são batizados, e aos que já batizados, fazer 
nossos escravos isto mesmo lhe dizem outros índios" (131). 

A presença do pagé dava à falsidade dêsse propósito a maior 
gravidade, porque "si lhe diz isto, algum feiticeiro a que chamam 
pagé, nenhuma coisa tem por mais verdadeira ainda que destes 
nenhum ousa vir aqui senão ocultamente, porque os repreendemos 
inili gravemente" . 

"Contudo alguns dos mesmos índios o tem por mentiroso 
como nos disseram de dois catecúmenos que daqui foram, em cuja 
casa o santo com os seus ousou entrar" 

Uma das piores coisas que ainda reinava entre os índios. tes- 
temunha de sua instabilidade de caráter e até malícia era o número 
de habitações que êles tinham, em geral 3, destinadas às  bebe- 
deiras que praticavam. Êste costume perturbou muito a marcha 
da catequese. 

"Não há dias, que alguns Castelhanos daqueles que moram 
em a cidade do Paraguai, da qual em as passadas se fêz menção 
não podendo sofrer a malícia e soberba dêstes índios,. que já em 
diversos tempos tem morto muitos cristãos, os acometeram e des- 
truiram 3 aldeias, matando alguns e cativando os outros, com 
mulheres e filhos, e tornaram-se por rogos de alguns Portuguêses, 
que em aquela razão andavam pelo sertão,. mas ameaçando e de- 
terminando de tornar a destruir esta brava nação" 

(129) Cartas Jesuíticas, pg. 98. 
(130) Ibidem, pg. 98. 
(131) Ibidem, pg. 98. 
(132) Ibidem, pg. 99. 
(133) Ibidem, pg. 99. 
(134) Cartas Jesuíticas, pg. 101. Carta de J. de Anchieta, fins de abril, 

1557. 
Nota: - Gentil de Assis Moura, O caminho do Paraguai a Santo André 

da Borda do Campo - Reconstituiçáo do itinerário, Revista do Instituto Histó- 
rico de São Paulo, vol. XI I I .  



Houve uma revolta entre êstes índios ofendidos. Não podendo 
vingar-se imediatamente dos espanhóis, voltaram-se contra os 
portuguêses (confundindo êstes e aquêles na mesma odiosidade) 
prendendo os que se achavam por aquelas brenhas, matando um 
dêles, despindo o cadáver arrastando-o pelos matos, e assaltando 
outro de quem roubaram objetos que trazia, inclusive os escravos 
que o acompanhavam. Dentre êstes havia um índio cristianizado 
dos.que se batizaram em Jeribatiba, que arrancou das mãos dos 
assaltantes uma formosa imagem de Nossa Senhora, depois de 
com o mesmo lutar com risco de vida. 

Êste episódio é prova de um grande amor a religião dado 
por um catecúmeno de Jeribatiba. 

CARTA DE JOSÉ DE ANCHIETA - DE 19 DE JUNHO DE 1560 
- DE SÃO VICENTE AO PADRE GERAL 

Desde maio de 1558 que não se escrevia para a Europa. A 
razão era a falta de navio vindo de lá e a tal ponto isto prejudicou 
a terra que nem vinho para a missa havia. 

Não pôde Anchieta dar muito boas notícias da obra de cate- 
quese dos índios ao escrever em junho de 1560: "Há tão poucas 
coisas dignas de se escrever que não sei que escreva, porque se  
escrever a Vossa Paternidade que haja muito dos brazis conver- 
tidos, enganar-se-á a sua esperança, porque os adultos a quem 
os maus costumes de seus pais têm convertido em natureza, 
cerram os ouvidos para não ouvir a palavra de salvação e conver- 
ter-se ao verdadeiro culto de Deus, não obstante que continua- 
mente trabalhamos pelos trazer a Fé; todavia quando caem em 
alguma enfermidade, do que parece morrerão, procuramos de os 
mover a que queiram receber o batismo, porque então comumente 
estão mais aparelhados; mas, quantos são os que conhecem e 
queiram estimar tão grande benefício?" . 

Os exemplos comprovadores poderiam ser apontados com 
facilidade. Volta a êste propósito a necessidade de associar-se a 
medicina com a religião, a fim de que essas duas finalidades pre- 
cipuas d i  sociedade produzissem os seus efeitos salutares. Esta 
simbiose entre a medicina e a religião deu-se desde os primeiros 
dias da vida de Piratininga. Onde os Irmãos viam doentes os 
tratavam com os meios naturais e espirituais. 

(135) Cartas Jesuíticas, pg. 145 - Carta de 1-6-1560. 



Um quadro dará uma visão melhor dos casos atendidos sobre 
êste dup!o aspecto, médico e religioso. 

Doente 

Catecíimeno 
Cateciimeno 
Ferido 
Cristão casado 
Catecúmena 
Irmã da mesma 
Irmã da mesma 
Manceba de Por- 

tuguês por 40 
anos 

Lugar onde Reiilidzo 
-- - 

Pr6ximo de Piratininga Nihil 
Outro lugar Niliil 
Campo de luta Sim 
5 léguas de Piratininga Sangria 2 vêzes 
Removida para Piratiniiiga Sim 
Piratininga Sangrias 
Outro lugar Siin 

Piratininga Muitos 

Nihil 
Nihil 
Não 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

Sim todos os 
Sacramentos 

"Faleceu há pouco uma velha que havia sido manceba de 
um Português quase quarenta anos, e ainda gerando muitos filhos; 
esta como os nossos Irmãos houvessem muito admoestado, que 
olhasse para si, e não quisesse ir-se ao inferno por aquêle pecado, 
logo arrependida, e conhecendo a maldade com que havia vivido. 
aborreceu o pecado perseverando na castidade, e trabalhava de 
purgar seus pecados com muitas esmolas que nos fazia. Agora 
ferida de uma longa e incurável enfermidade, foi a Piratininga, 
onde deixou uma casa para seus filhos e escravos. Entendia 
sòmente as coisas tocantes à salvação de sua alnia, confessava 
e comungava muitas vêzes, e dando-nos muitas esmolas, apare- 
lhava eternos tabernáculos na vida. Visitavam-a muitas vêzes os 
Irmãos, confortavam-a nas divinas palavras, principalmente quando 
já no ultimo, tendo corruptos os membros secretos (esta era sua 
enfermidade, que é mui comum nestas mulheres do Brasil, ainda 
virgens), mas o Padre Afonso Brás e o Irmão Gaspar Lourenço 
intérprete, tendo mais âninio ao odor que sua alma havia de dar, 
venceram o fedor que aos outros era intolerável, estiveram toda 
a noite sem dormir, esforçando-a com divinad palavras, em que 
ela muito se deleitava, até que expirou com ditoso fim, como é 
de crêr" . 

"MI-iitas vêzes nos levantamos do sono, ora para os enfermos, 
e os que morrem, ora para as mulheres de parto, sobre as  quais 
pomos as  relíquias dos santos e parem, e o que elas não ignoram, 

(136) Cartas Jesuíticaç, pg. 148. Anchieta, Piratininga, 1 . O  de junho de 
1560. Esta cena descreve a morte de Bartira. 



começando a sentir as  dores, logo as mandam pedir, havendo-se 
primeiro confessado". 

Êstes os partos normais, mas havia os  provocados "os me- 
ninos movidos" O que acontecia "muitas vêzes mais por hu- 
mana malícia que por desastre, porque estas mulheres brasílicas 
mui facilmente movem: ou iradas contra seus maridos, ou os não 
têm por rnêdo; ou por outra qualquer ocasião mui leviana matam 
os filhos; ou bebendo para isto algumas beberagens; ou aper- 
tando a barriga; ou tomando alguma carga grande; e com outras 
muitas maneiras que a crueldade desumana inventa" (I3'). 

Esboçava-se uma aprendizagem de artes manuais. 
A forja de Mateus Nogueira, junta-os agora a arte de tor- 

neiro do Irmão (italiano) Diogo Jácome, perito em fazer rosários 
para a gente devota, e outros objetos necessários a o  desenvolvi- 
mento da \ida coletiva. 

". . .quase nenhuma arte das necessárias para o comum uso 
da vida deixa de fazer os Irmãos: fazemos vestidos, sapatos, 
principalmente alpercatas de um fio como cânhamo, que nós outros 
tiramos de uns cardos lançados n'água e curtidos, cujas alpercatas 
são mui necessárias pela aspereza das selvas e das grandes en- 
chentes d'água, é necessário passar muitas vêzes por grande es- 
paço até a cinta, e algumas até o peito, barbear, curar feridas, 
sangrar, fazer casas e coisas de barro, e outras semelhantes coisas 
não se buscam fora, de sorte que a ociosidade não tem lugar 
nenhum na casa" . 

São Paulo de Piratininga cresce. "Em lugar dos catecúmenos 
que de Piratininga se foram, vieram outros de diversos lugares, 
que se vieram unir segundo a vida cristã" (140). Padre Afonso 
Brás tem sido incansável na ajuda da construção de casas de 
taipa, para os novos habitantes encontrarem facilidade de resi- 
dência na localidade. 

(137) Cartas Jesuíticas, pg. 149, Carta de J. Anchieta, junho de 1560. 
(138) Cartas Jesuíticas, pg. 149, Carta de J. Atichieta, junho de 1560. 

a) Lopes Rodrigues, Anchieta e a Medicinq 1934, Belo Horizonte. 
h )  Serafirn Leite, Páginas de Histbria do Brasil, Cap. XIII, Os  je- 

siiítas tio Brasil e a medicina, Brasiliana, 1937. 
c) Liclirgo Santos Filho, História da Medicina Brasileira, Tomo I1 

- Cap. 11, A medicina jesuítica, pgs. 23 a 33, São Paulo, 1947. 
d)  Ordival Cassiano Gomes, Formação e espírito da medicina brasi- 

leira no século XVI. I V  Concrresso de História Nacional. 1949. - 
Vol. VIII, pg. 431. 

e) Xavier Pedrosa, O exercício da Medicina 110 século X V I  e XVIT 
- IV Congresso de História Nacional, 1949, Vol. VIII, pg. 249. 

f )  Carlos da Silva Araújo, Medicina e Farmácia ao  tempo d o  Go- 
vérno Geral, I V  Congresso de História Nacional, Vol. VIII, 
pg. 33. 

( 139) Cartas Jesiiiticas, pg. 151 . 



Estes fatos davam a São Paulo um título que ela ainda não 
tinha' provisionalmente, mas sem dúvida mereceria ter, o de vila. 

É neste ambiente animador que o Padre Luís da Grã faz 
as suas pregações cheias de fervor, e sem demonstrar nenhuma 
fadiga, as repete, mesmo que o auditório masculino seja pequeno. 
Pregar e ouvir confissões, é o seu estilo de vida quando está em 
Piratininga. 

Uma providência que teve a maior repercussão naquela po- 
voação em meio dos portuguêses foi a visitação, casa a casa, que 
o Padre Luís da Grã fêz com seu intérprete, Ir. Manuel de Chaves 
no dia em que um tufão terrível caiu sobre a região piratiningana, 
destruindo casas, arrancando telhados, derrubando árvores, com 
muito vento e granizo. 

Fazendo jantar todo o mundo na Igreja por ser o lugar mais 
seguro, pregou a todos um sermão de circunstâncias e por fim 
consentiu que os velhos doentes e crianças lá ficassem até o dia 
seguinte (I4') . 

A catequese florescia de belos exemplos de renúncia a lu- 
xúria da parte da mulher e de desprendimento vital da parte do 
homem indígena. Pela primeira vez abre-se no chão da Igreja de 
São Paulo de Piratininga um túmulo para receber o corpo de um 
índio cativo em favor do qual intervieram os Irmãos Manuel de 
Chaves e Gonçalo de Oliveira, sem serem atendidos pelos inimigos, 
obtendo apenas permissão de ficarem perto do condenado a fim 
de estimulá-lo na sua intrepidez que foi completa, pois recusou 
at6 a noite nupcial com a manceba. 

Foi morto de joelhos, a pauladas na cabeça e o corpo foi 
entregue aos Irmãos que o trouxeram em rêde para ser sepultado 
na Igreja. 

É êste um protomártir indígena da Igreja de São Paulo de 
Piratininga. 

"Bendito seja Deus cuja infinita sabedoria chama de diversas 
partes os seus escolhidos, para que ocupem o número daqueles 
que hão de ser admitidos i sorte dos filhos de Deus" (I4'). 

O crime foi praticado fora do recinto da povoação de São 
Paulo. 

"Quanto aos índios do sertão, muitas vêzes estamos em guerra 

( 140) Cartas Jesuíticas, pgs. 151 e Plínio Salgado, como nasceram as cida- 
des do Brasil, pgs.  42, 43, Lisboa 1946. 

(141) Foi isto uma ótima ocasião para congregação de todos os habitantes 
tanto fndios como portuguêses. 

Não é descabida neste lugar a reminiscência da polêmica, travada por Eduar- 
do Prado e Pereira Barreto a respeito da tempestade e seus estragos nas flores- 
tas. Ver Eduardo Prado, Conferência e Polêmica, São Pazilo 1906, tip, salesiana, 
pgs. 144, 5, 6. 



coni êles e suas ameaças sempre padecen~os; mataram há poucos 
dia? a alguns Portuguêses que vinham do Paraguai, ficando en- 
soberbecidos coni esta maldade, ameaçando-nos com a morte" 
Ameaçando só não, atacando e assaltando as roças e fazendo 
cativos. 

Unia repetição indígena do rapto das Sabinas - deu-se por 
lá pelos tantos de 1560, com um exemplo porém digno de admi- 
ração que só na época da inartirologia cristã, foi dado ver. 

"Fio ano passado deram em uma casa aqui junto da Vila e 
cativaram rnuitas mulheres que tinham saído de casa, e iam fu- 
gindo: embarcando-se nas canoas que as  levaram, mas entre 
aquelas uma mestiça, que frequentava aqui a doutrina e confis- 
sões, com ânirno varonil resistiu aos inimigos para a não levarem 
e como traball-iassern muito para a embarcar, e não podiam con- 
seguir, a mataram com feias feridas". . . ( I 4 * ) .  

A heroína indígena fêz o que dizia As outras que faria, caso 
fosse assaltada pelos índios contrários "não havia de se deixar 
levar viva, para que a não tomassem por inanceba, como faziam 
a todas as  outras, porque se havia de deixar antes matar do que 
ir com êles, pois sabia de certo que corria perigo padecer força 
a sua castidade" E assim fêz. 

Uma ocorrência veio como o fio do destino agitar o ambiente 
de São Vicente. A vila vicentina não interessava ao comércio f l i -  
busteiro, não tinha nem pau vermelho, nem minério, e vegetava. 
Não dormia profundamente porque os Tamoios de comparsaria 
com os francêses de vez em quando a punham em sobressalto, 
mas a sua decadência era visível. 

Foi preciso aparecer o aventureiro João de Bolés para 
dar-lhes agitação por algum tempo. O francês trouxe-lhe vida e 
calor. A figura de hóspede era de agitador. Assim foi entre os  
francêses, no Rio de Janeiro, de quem se afastou por incompa- 
tibilidade com o Capitão Wilegaignon, como foi em São Vicente, 
medindo-se intelectualmente com o Padre Luis da Grã. Veio de 
Genova para instruir os companheiros da missão francesa, fun- 
dadores da França Antártica, com seda ila baía de Guanabara. 

Tiiiham o apoio dos gentios senhores da região, os Tamoios 
inimigos dos portuguêses, por má orientação dos mesmos. Os 
francêses por suas maneiras afáveis, tiveram grande aceitação 
junto das tribos costeiras. 

A missão era herética. O aventureiro surgiu em Santos acom- 

(142) Cartas Jesuíticas, pg. 156. Carta de José de Anchieta, I . ?  de junho 
de 1560. 

(143) Ibidem, pg. 156. 
(144) Ibidem, pg. 156. 
(145) Cartas Jesuíticas, pg. 157. 



panhado de 3 conipatriotas, sendo bem recebidos e benigiiamente 
tratados no meio vicentino, formado de reinóis. 

A sua Iábia era o instrumento de seu sucesso, dizia-se fidalgo 
e letrado e com esta opinião e uma fácil e alegre conversação que 
tinha, fazia espantar os homens para o estimarem. 

"Escreveu também uma breve carta ao Padre Luís da Grã, 
que então estava em Piratininga, na qual lhe dava conta de quern 
era, e o que havia aprendido, dizendo que depois que o mestre de 
sua adolescência, varão singular, o havia metido nas escolas das 
Pierides, havia bebido da fonte cabalina ameníssimos arroios de 
sabedoria, e se havia passado ao estudo da Sacra Teologia e Divina 
Escritura, a qual para mais facilmente poder alcançar, havia apren- 
dido a língua sacra, isto é, a hebréia, dos mesmos Rabis, dos quais 
tinha ouvido de muitos peritos, e que praticaria com o Padre quando 
se vissem" (I4=) . 

Era um desafio. 
Não ficou nisto a sua protérvia. 
"Passaram-se muitos dias quando começou a arrotar de seu 

estômago, cheio de fedor dos seus erros, dizendo muita coisa sob 
as imagens dos santos, e o que aprovava a Santa Igreja do Sacra- 
tíssimo Corpo de Cristo, do Romano Pontífice, das Indulgências, 
e outras muitas que adubava com certo sal de graça, de maneira 
que ao paladar do povo ignorante, não só paieciam amargas, 
mas mesmo doces" 

Sabendo desta atitude do audacioso francês, resolveu o Padre 
Luis da Grã ir a São Vicente e tomou as providências que lhe pa- 
receram as devidas. Devia arrancar-se o mal pela raiz. 

Bolés para disfarçar ou fugir as conseqüências dêsses seus 
conceitos ofensivos i religião d'El-Rei, baixou as suas invectivas 
sôbre o jesuíta Luís da Grã chefe da missão na Capitania de São 
Vicente, isto é, personalizou a ofensa. Então acusou Luis da Grã 
de não doutrinar os portuguêses, preferindo catequizar os índios, 
e fêz outras acusações mais apropriadas para irritar a pessoa do 
sacerdote. 

Procurou Luís da Grã, o Vigário, "requerendo que não dei- 
xasse ir adiante esta peçonha luterana, e com sermões públicos 
admoestasse o povo que se acautelasse daqueles homens, e dos 
livros que trouxeram chefes de heresias" (I4*). 

A opinião de muitos habitantes de São Vicente foi favorável 
ao francês e desfavorável ao Padre Luís da Grã cuja vida deste- 
merosa e dedicada 6 causa do bem nas terras brasílicas não podia 
correr parelha com a passagem por Santos de um aventureiro. 

(146) Cartas Jesuíticas, pgs. 157, 8. 
(147) Cartas Jesuíticas, pg. 158 e ver nota 179, pgs. 162. 



"Tanto valeu de repente a sua autoridade diante de todos, 
que muito se diminuiu a do Padre que todos tinham em muita 
reputação por exemplo de vida e singular doutrina" . 

A reação logrou, entretanto, as  melhores conseqüências, pois 
foi ,João Bolés enviado à Bahia onde se foi explicar junto às  auto- 
ridades civis e eclesiásticas. Passou em Santos por um simulacro 
de Santo Ofício (Is0) . 

Foi por intermédio de João Bolés que Mem de Sá se inteirou 
melhor das intenções dos francêses do Rio de Janeiro, e depois 
destas inforn~ações embarcou na Armada sob o colaando de Bar- 
tolomeu da Cunha e chegou à Bahia em novembro de 1559, com 
o objetivo de combater os que se achavam entrincheirados no 
Forte de Coligny no Rio de Janeiro. Veio com o Governador o 
Padre Manuel da Nóbrega. 

A Capitania de São Vicente deu ao episódio referido uma 
assaz precisa contribuição em homens e ânimo. "Daqui foi socorro 
em navios e canoas e, nós outros, demos o costumado socorro 
de orações além das particulares que fazia cada um, diziam-se 
cada dia umas litanias na Igreja, acabada a Missa. . . " (Is1) . 

Mas, não só êste socorro espiritual foi dado à expedição de  
Mem de Sá para ocupação do Rio de Janeiro. Também para tratar 
da tripulação armada que de São Vicente seguira, foram um Padre 
e um Irnião, aquêle o Padre Fernão Luís Carrapeta (Padre secular 
que entrou para a Companhia aos 46 anos) e êste, o Irmão Gaspar 
Lourenço (admitido por Leonardo Nunes) que servia de intérprete 
para os índios que vieram na tropa do Governador. 

A queda do Forte Coligny foi obtida pela graça de Deus e 
pelas armas luso-brasilicas a 15 de março de 1560 (IE2) . 

A 31 de março entrava a esquadra em São Vicente para con- 
sertar as  avarias. 

(148) Cartas Jesuíticas, pg. 158. 
(149) Ibidem, dg. 158. 
( 150) Dom Paulo de Tarso. Revista do  Arquivo Municipal de São Paulo. 

n.? ?(CIV, pg. 214 - "Antigos vigários do ~ i t Ô r a l  de São ~ a u l o " .  
(151) Cartas Jesuíticas, pg. 159 - Carta de S. Vicente de  1-6-1560. 
(152) Quadro sinótico da expulsão dos franceses segundo Nóbi-ega. Chegada 

no Rio a 21 de fevereiro de 1560. Disposição das Forcas. Um guia conhecedor 
da Guanabara. 

a) O guia deveria ir à frente e providenciar o desembarque das tro- 
pas. Não foi feito. Parou longe e não chegou. 

b)  Ficar a Armada próxima à terra e ir para certo lugar, para os 
batéis deitar gente à terra. Não foi feito. Chegaram de dia, a 
Armada foi vista e sentida. 

c) Prisão da galera francesa "Esaure" que no pôrto carregam pau 
brasil, a gerite dela fugiu e refugiou-se no Forte Coligny, 

d )  0 s  franceses estavam no Forte. Os Tamoios com êles. 
e)  A prudência mamdava ficar em guarda. Apêlo a São Vicente por 

soldados. 



O Irmão Gaspar Lourenço após o ataque ao Forte Coligny 
voltou a Santos doente de febre e câmeras de sangue, entidade rnór- 
bida própria desta estação do ano e bastante fatigado pelas refre- 
gas em que se empenhou com seus compatriotas. 

Chega a São Vicente o Governador Mem de Sá vitorioso da 
sua investida sobre os francêses do Rio de Janeiro; e o Padre 
Manuel da Nóbrega torna à Capitania com a saGde abalada, mas 
disposto a fazer o máximo. O seu aspecto físico era de uma 
pessoa doente: magro, o rosto e os pés inchados, as pernas apos- 
temadas e provAvelmente outras enfermidades, não obstante em 
poucos dias se sentir melhor, e, "esperamos na bondade do Senhor 
que pouco a pouco lhe irá dando saúde" 

A maioria dos Irmãos está em Piratininga onde os filhos dos 
portuguêses aprendem a gramática. Em São Vicente estão sem- 
pre dois Sacerdotes. 

O Padre Luís da Grã foi investido por carta de Portugal, 
da direção desta província do Brasil, patente trazida pelo segundo 
Bispo, Dom Pedro Leitão, que chegou i Bahia em 9 de dezembro 
de 1559. 

O investimento se fêz na Igreja (de São Vicente) perante os 
Irmãos a cujos pés se prostrou beijando-se conforme a praxe ado- 
tada pelos Padres de Portugal quando são investidos de missão 
de ultramar. 

f )  São Vicente já vinha em caminho. Chegando, desencadeou-se O 

ataque. 
g) Houve desobediência e temor geral, diante do inimigo tão forte. 

Nóbrega, o que mais o impressionava era ver os Capitães da Ar- 
mada tão desunidos ao Governador. 

i) A explicação que corria: Mem de Sá não estava nas boas graças 
de El-Rei. 
Agora ouça Vossa Alteza as  grandezas de Nosso Senhor: 

1 )  Fôrça de ânimo do Governador para sofrer tudo e trazer a voti- 
tade de todos à sua. 

2) A uma por vontade, a outros por vergonha lhes pareceu bem aco- 
meter a fortaleza. 

3) Depois de dois dias de peleja : 
- não se pôde entrar; 
- não havia mais pólvora; 
- só as das câmaras para atirar; 
- como recolher aos navios os homens? 
- como recolher a artilharia posta em terra? 

4) O número dos franceses eraa de 70 homens, o número de índios 
além de 800 homens. Mortos nossos já excediam a 12. 

5) A fortaleza foi tomada. 
6) Uma aldeia de índios inimigos foi invadida com morte de diversos. 
7) A necessidade de consertar as avarias dos navios obrigou a Expe- 

dição a. voltar a São Vicente onde entrou a 31 de março de 1560. 
(153) Cartas Jesuiticas, pg. 160. 



CARTA DE MANUEL DA NóBREGA AO CARDEAL INFANTE 
DOM HENRIQUE - SÃO VICENTE - 1 DE JUNHO DE 1560 

De São Vicente escreve Nóbrega ao  Cardeal Infante sôbre 
os acontecimentos que êle testemunhou e sôbre as conseqüências 
futuras que pendiam sôbre o Rio de Janeiro. "Parece muito ne- 
cessário povoar-se o Rio de Janeiro e fazer-se nêle outra cidade, 
con-io a da Bahia, porque com ela ficará tudo guardado, assim 
esta Capitania de São Vicente, como a do Espírito Santo, que 
agora estão bem fracas, e os francêses lançados de todo fora, e 
os índios se poderem melhor sujeitar, e para isso mandar mais mo- 
radores que soldados, porque doutra maneira pode-se temer com 
razão ne redeat imnzundus spiritus cum aliis septem nequioribus 
se, et sint novissima pejora prioribus; porque a fortaleza que se 
desmanchou como era de pedras e rocha, que cavaram a picão 
facilmente se pode tornar a reedificar e fortalecer muito melhor" (I5'). 

Regressa Mern de Sá para a Bahia. Com êle voltam o Padre 
Luis da Grã e dois Irrnãos. Chegam a Salvador em 28 de agosto 
de 1560. 

Com o advento do Governador Mem de Sá  a Missão Jesuítica 
na Bahia havia logrado grande desenvolvimento. 

O regulamento decretado por Mem de Sá  abrangia todas as  
questões relativas à coexistência de índios e reinóis. O interêsse . 
dêstes era oposto ao daqueles. Os reinóis queriam que os índios 
se entredevorassem, uns acabassem com os outros, que se fur- 
tassem mutuai~iente, de modo a funcionar o sistema de resgates, 
isto é, vender os contrários, no mercado dos que se interessavam 
por escravos; que os índios não tivessem terras - estas podiam 
ser surripiadas ao bel prazer dos brancos; e que não fossem os 
índios apartados em grandes povoações onde ficassem a coberto 
de qualquer razia 2 socapa (I"). 

(154) Cartas do Brasil., pg. 227. 
(155) Gentil de Assis Moura - Revista (10 Instituto Histórico e Geográfico 

d t  Sao Paulo, 1701. S IV,  1912, pg.  335 - "A primeira lei de liberdade dos fn- 
dios (10 Brasil". 

(156) Cartas Jesiiíticas, pg. 161, nota 170; 
"Etn 1558, logo depois de tomar posse do govêrno, Mem de Sá a coiiselho 

de rícíbregn., para estabelecer a paz entre as fndios da Bahia e facilitar a sua 
catecluese, promulgou três leis "sob graves penas" : 

Primeira, que nenhum dos nossos confederados ousasse dali em diante co- 
mer carne humana. 

Sezunda, que 1150 fizesse guerra senão com causa justa aprovada por êle 
e os de :eu Conselho. 

Terceira, que se juntassem em povoacões grandes, em forma de repúblicas, 
levaritassem nelas igrejas, a que acudissem os já cristãos a cumprir com as  
obrigações de seu estado, e os catecúmenos à doutrina da F é ;  fazendo casa aos 



A ação do Governador em prol dos silvicolas foi decisiva ( I 5 " ) .  

Não se vêem mais aquelas cenas deploráveis de comer carne 
humana perto dos muros da cidade, quando não dentro dela, e 
outras façanhas repugnantes A natureza humana. 

A lei de Mem de Sá trouxe a humanização do trato com os 
selvagens do Brasil. A liberdade dos índios, o seu respeito e dos 
seus direitos, por parte dos mais fortes e dos mais civilizados, 
ficaram bem estabelecidos. 

Os seus frutos foram inegáveis. 
A doutrinação ganhou imensaniente com as determinações 

desta lei, imposta pelo 3.0 Governador do Brasil. 
Mas não foi só aplausos que esta ação de Mem de Sá recebeu. 

Ela contrariou a muitos e com ela granjeou inimigos. "Mas isto 
custou-lhe descontentar a muitos e por isso ganhar inimigos, e 
certifico a Vossa Alteza que nesta terra, mais que nenhuma outra, 
não poderá um Governador e um Bispo e outras pessoas públicas, 
contentar a Deus Nosso Senhor e aos homens, e o mais certo sinal 
de não contentar a Nosso Senhor é contentar a todos, por estar 
o mal assim introduzido na terra e por costume" (I5') . 

O espírito de justiça - o expurgo de pena de talião - nas 
relações criminosas dos índios para com os povoadores brancos 
- regularmente cumprida por EIem de Sá;  assim o foi em Ilhéus, 
ou em Paraguaçu, assim ia ser feita entre os índios de Sergipe 
que sacrificaram o 1 . Q  Bispo e os que com êle iam. 

Padres da Companhia para que residissem entre êles, a fim da iilstrucáo dos 
que quisessem converter-se". . . (Simão de Vasconcelos, Crônica, 1I. vol., livro 
2, nsl 50-2). 

(157) Cartas do Brasil., pg. 221, Carta de Nóbrega ao Cardeal Infante de 
1.Q de junho de 1560. 





SAUDAÇÃO DO SR. AURELIANO LEITE AO 
CHANCELER DO URUGUAI E AO MINISTRO 
ARIOSTO GONZÁLES, PRESIDENTE DO INSTI- 
TUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DO URUGUAI 

Louvemos com toda a sinceridade o Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo pela abertura de suas portas para esta ses- 
são especial, dedicada aos representantes da cultura e do govêrno 
modelar da República Oriental do Uruguai, que desvanecem o 
Brasil com a sua visita. 

A República Oriental do-Uruguai, desde a sua definitiva eman- 
cipação, no ano da graça de 1827, tem sido dos nossos melhores 
amigos, dessa amizade continua e sincera, que, sem embargo das 
tormentas políticas que estremeceram o nobre povo, nunca afrou- 
xou, antes, cada vez mais, se apertou. 

E entre as nações, como entre as pessoas, as amizades, tal qual 
o vinho, quanto mais velhas, melhores são. 

Mas a modelar República do Uruguai não se apresenta pe- 
rante n6s, brasileiros, com apenas a credencial de um velho ami- 
go, mas como um país potente e grande, na sua exigüidade terri- 
torial, seja de sentido moral e da inteligência, seja do sentido eco- 
nômico. 

A sua movimentada história está cheia de belas páginas de 
sacrificio e heroísmo, na formação de sua venturosa nacionalidade, 
sabendo, pelas mãos de patriotas como os Generais Artigas e Ri- 
vera, sair da confusão, da heterogeneidade espanhola de lutas in- 
cessantes e desenfreadas da Colônia, para certa homogeneidade, 
que acabaria na admirável organização política plasmada no sé- 
culo corrente e que cintila hoje na face sul-americana do mundo. 

Do aspecto intelectual, sem falar nos seus escritores do pas- 
sado e do presente, fulgurando nas letras poéticas e nas do roman- 
ce e das ciências, principalmente, do direito e da história, chama 
atenção a sua cultura jurídica. 

Do aspecto econômico, bafejado o seu solo por verdadeira 
proteção de Deus, o seu povo, operosa raça em que se encontram 
gotas de sangue brasileiro, soube tirar da sua fertilidade privilegia- 



da e da amenidade de seu clima, as  riquezas imensas que fazem 
a sua invejável prosperidade. 

As suas armas brazonadas, em escudo meio polônes, envol- 
vido pelo branco-azul de sua bandeira e encimado pelo sol nascen- 
te marcando a sua posição geográfica, lograram reunir em sínte- 
se clara e expressiva, distribuídas pelos seus quartiis; o glorioso 
passado de lutas, no "Cerrito de Ia Vitoria", a cultura do direito, 
filha da admirável consciência jurídica de seu povo, na balança 
da justiça, e a sua invejável situação econômica, no cavalo e no 
boi, com que o arrematam. 

Ora, çenhores, aquêles que, por parte da República Oriental 
do Uruguai, hoje nos visitam, bastariam para ser queridos e fes- 
tejados entre nós, trazerem essa prestigiosa representação: os 
mandatários são um prolongamento sem perda de substância do 
mandante. 

Todavia, o Snr. Chanceler Santiago Rompani e o Snr. Minis- 
tro Ariosto González não apenas nos honram, também honram o 
seu nobre país, pelas virtudes que ornatn a s  suas altas pessoas. 

O Snr. Chanceler Santiago Rompani, quando chegou a atin- 
gir o seu culminante posto na administração pública do Uruguai, 
não foi por pouco merecer. Jovem, embora, como todos vemos, 
antes de ascender à chancelaria de seu país, já havia passado pelo 
Ministério do Trabalho e embaixadas no exterior. Advogado bri- 
lhante e professor abalizado de Direito Constitucional, com obras 
publicadas a respeito, o seu nome já era conhecido no Brasil, em 
especial por aquêles que não olvidam que fomos governados, uru- 
guaios e brasileiros, embora em pequeno lapso de tempo, pelo mes- 
mo príncipe, o Imperador Dom Pedro I, e sabemos como aquêle 
povo prima na escolha de seus homens públicos, indo recrutá-los 
nos celeiros dos genuínos estadistas. 

Temos notícia, Snr. Chanceler, de que V. Exa. é uma das fi- 
guras de prol de seu país. 

Quanto ao Snr. Ministro Ariosto González, ao receber dos 
seus confrades do Instituto Histórico e Geográfico do Uruguai a 
investidura de sua presidência, não foi senão por atender a sua 
valia como legítima expressão da cultura histórica de nosso caro 
irmão e vizinho, cultura que não se confinou no espaço de suas 
fronteiras, mas chegou até nós. 

E foi atendendo a êsse indiscutível mérito, concretizado em 
suas excelentes obras históricas, no método, na forma e na essên- 
cia, que o elegemos (já antes de nós o pai dos institutos de nosso 
país - o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, já lhe havia 
concedido êsse titulo) um de nossos membros correspondentes, lá 
fora, dando-lhe por companheiros em nosso quadro dessa alta ca- 



tegoria de Sócios dêste velho sodalicio as ilustres figuras de Carlos 
Montero, Daniel Castelhano, Felipe Ferrero, Rafael Scl-iiafino, 
Raul Bustamante e Simon Lucuix. 

Apresentando-lhes em nome do Iiistituto HistOriço e Geográ- 
fico de São Paulo, os nossos melhores cumprimentos, de irmãos 
pelo coração e pelo espírito, Siir. Chanceler Santiago Rompani e 
Snr. Ministro Ariosto Gonzalez, e agradecendo a sua presença a 
esta memorável sessão, pedimos a VV. Excelências que levem para 
a sua grande pátria e os seus grandes honiens a reafirrnação de 
nosso desinteressado anior e profundo respeito, a uma e outros, 
porque dignificam, neste rnomento sombrio que o mundo atraves- 
sa, a humanidade. 





DE WOODROW WILSON A HARRY TRUMAN 

(Da Sociedade das Nações às Nações Unidas) 

Os estudiosos que perquirem as origens da Sociedade das Na- 
ções costumam levar muito longe suas indagações a respeito. Há-os, 
como Cougéas, que vislumbram os traços característicos dessa en- 
tidade na Anfictionia de Delfos e, sobretudo, na Liga de Corinto. 
Mas, a Anfictionia, como assinala Ténékidès, (Revue Générale de 
Droit-International Public, 38/6), "é uma reunião junto a um san- 
tuário, dos povos vizinhos a êsse santuário, para adorar a sua di- 
vindade"; e a Liga de Corinto, ou Liga Helênica, "era uma confe- 
deração de paz e aliança entre as cidades confedgadas e, sobre- 
tudo, uma liga ofensiva contra os persas", (ibidem, p. 15). 

Já Santo Tomás de Aquino, em seu De Regimine Principium, 
estabelecia, em 1274, o plano de uma monarquia universal, em 
que o poder supremo seria exercido pelo Papa, a quem, como re- 
presentante de Deus, estariam sujeitos todos os monarcas. E o 
próprio Dante imaginou a organização de um Estado Universal 
Unitário, submetido a ação de um só govêrno. 

Yves de la Brière vê mesmo na Organização Cristã da Idade 
Média a Sociedade das Nações como uma realidade palpável e 
não sòmente como um puro ideal. E o fato histórico, a seu ver, 
foi desxnpenhado pela Igreja, pelo Papado, ao tempo em que sua 
influência moral e social estava em pleno fastígio. Nos dias de 
hoje, continua, "a Igreja Católica exerce junto as almas, em ra- 
zão da assistência divina e imortal, a mesma missão religiosa do 
tempo do Cristianismo, ela transmite aos príncipes e aos po- 
vos a mesma mensagem de paz e de justiça. E, a despeito de to- 
das as transformações, tôdas as secularizações, tôdas as aposta- 
sias da cidade moderna, o Papado romano permanece como a mais 
alta autoridade moral do mundo inteiro, continuando a represen- 
tar a mais universal e a mais pacificadora de tôdas as influências", 
(La Société des Nations?, p. 2 9 )  . 



Charles Dupuis assinala em como, desde o império romano 
até agora, primeiro a Europa, depois o mundo, oscilaram entre a 
organização internacional e a anarquia das soberanias, (Les anté- 
cédents de la Société des Nations, in Recueil des Cours, 60/5) .  
Passa em revista, num estudo aprofundado, os projetos rudimen- 
tares de organização internacional, como o projeto de Sully, mais 
conhecido como o Grand dessin de Henri IV, o Nouveau Cynée, 
d'Emeric Crucé, A plan for universal and perpetua1 peace, de Je- 
remias Bentham, o projeto de paz perpétua, de Emmanuel Kant, 
o Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, de l'abbé de 
Saint Pierre, o plano de Adam Czartoryski, os ensaios de organi- 
zação internacional, que se seguiram a queda de Napoleão. A 
êsses precursores, de nacionalidades várias, temos que incorporar 
o português Silvestre Pinheiro Ferreira, cujo Projeto dum tratado 
de confederação e mútua garantia da independência dos Estados 
que nêle se mencionam é justamente relembrado pelo professor 
Lôbo d'Ávila Lima, em sua interessante monografia Da Sociedade 
das Nagões. 

Se quisermos esquecer, todavia, essas influências remotas, 
que vieram, através dos séculos, preparando a obra dos estadistas 
de 1919, não será possível, contudo, olvidar o trabalho prepara- 
tório do Pacto, que se entrevê, desde logo, nas Conferências da  
Paz de 1899 e de 1907. Assinala-o Léon Bourgeois, no histórico 
da atividade do Conselho e da Assembléia, em 1920. As Confe- 
rências de Haia "tinham estudado o proble~na do desarmamento, 
a codificação das leis de guerra, a organização da arbitragem, vi- 
sando a solução pacifica dos conflitos internacionais. O Pacto é 
uma herança destas Conferências". . . (Conf. Léon Bourgeois, 
L'oeuvre de la Société des Nations, p .  35)  . 

Sendo o Pacto de 1919, entretanto, uma herança das Confe- 
rências da Paz, força é reconhecer que a Sociedade das Nações 
nasceu, em verdade, dos sacrifícios da guerra. 

"Que a Sociedade das Nações nasceu dos holocaustos san- 
grentos da primeira guerra mundial", ensina William E, Rappard, 
(Vues rétrospectives sur la Société des Natjons, in Recueil des 
Cours, 7 1/12 I ) ,  "é tão incontestável, como são igualmente eviden- 
tes as  origens guerreiras das Nações Unidas. É desnecessário in- 
dagar se, sem as duas grandes conflagrações do século XX, a CO- 

munidade internacional seria ainda hoje tão inorganizada como 
era em 1914, ou se os progressos da obra de Haia, então previs- 
tos, teriam tido por efeito dota-la, no interregno, de outras insti- 
tuições permanentes. O que está històricamente estabelecido é 
que a guerra de 1914 foi a mãe da Sociedade de 1920, no mesmo 



sentido e em idêntica medida que as Nações Unidas, de 1945, fo- 
ram criadas pela guerra de 1939". . . - 

A mais antiga manifestação, no sentido de uma organização 
internacional dêsse gênero, vamos encontrá-la, no início da primei- 
ra guerra, em discurso proferido em Dublin, a 25 de setembro de 
1914, pelo primeiro ministro Asquith: " .  . .Isso significa, enfim, 
OU isso deveria significar, quiçá após um processo lento e gradual, 
a substituição a força, no conflito de.ambições rivais, aos agrupa- 
mentos, as alianças e ao equilíbrio precário, por uma verdadeira 
sociedade européia, baseada no reconhecimento de uma igualdade 
de direito estabelecida e imposta por uma vontade comum. Há 
um ano, tal idéia pareceria utópica. É possível que ela não possa 
ser realizada hoje, ou an~anhã. Mas, quando esta guerra for ga- 
nha pelos aliados, esta idéia será submetida a apreciação dos ho. 
mens de estado da Europa e ela será logo adotada por êles". . . 

A iniciativa foi retomada e acrescentada por Sir Edward Grey, 
ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, em carta de 10 de 
agosto de 1915, ao coronel House, conselheiro íntimo do presiden- 
te Wilson: "Meu espírito gravita mais e mais em tôrno da convic- 
ção de que a recusa de uma conferência foi a decisão fatal de onde 
resultou a guerra, o ano passado e em tôrno da moral que disso 
convém extrair: a pérola de grande preço, se acaso pudesse ser 
descoberta, seria uma sociedade das nações, com a qual se pudes- 
se contar para obter que os conflitos, não importa entre que na- 
ções, fossem regulados pela arbitragem, a mediação, ou a con- 
sulta com outras nações. O direito internacional até agora não 
possui sanções. A lição desta guerra é que as potências devem 
cogitar de o armar de uma sanção". 

A idéia caía em terreno propício. Menos de dois meses an- 
tes, fundara-se em Filadélfia a League f o  enforce peace, sob o pa- 
trocínio do presidente Taft. Proclan-iava ela ser "a base funda- 
mental do programa a ser submetido a quem de direito, na fu- 
tura conferência da paz, a de que as  grandes potências mundiais 
devem ser convidadas a formar uma liga de paz, assegurando, uma 
convenção entre seus membros, o princípio de que qualquer dêles 
tem o direifo de ser consultado, numa eventualidade de guerra". 
Entre os princípios cardiais da nova organização, estabeleciam-se 
os seguintes: a )  a solução judicial para as questões que não pude- 
rem ser resolvidas mediante negociações diretas entre as  partes; 
b)  em se tratando de questões não suscetíveis de apreciação judi- 
cial, seu encaminhamento ao Conselho de Conciliação; c)  coação 
econômica, ou militar por parte das potências signatárias, contra 
aquêle que.cometer ato de hostilidade contra qualquer delas, antes 
de submeter o objeto da disputa a arbitragem, ou a conciliação; 



d)  codificação das regras de direito internacional a serem obser- 
vadas pelo tribunal a que se refere a cláusula primeira. 

A 22 de setembro de 1915, Sir Edward Grey novamente se 
dirigia ao coronel House- colocando o problema em têrmos decisi- 
vos: "Para mim, levando a efeito a eliminação do militarismo e do 
navalismo, meu objetivo principal é estabelecer para o futuro a 
segurança contra toda guerra de agressão. O que os Estados 
Unidos estão dispostos a empreender nesse sentido? Proporia o 
presidente a criação de uma sociedade de nações, que se obriga- 
riam, umas em relação as  outras, a tomar partido contra todo Es- 
tado, que violasse um tratado, não respeitasse certas regras de 
conduta na guerra. . . ou que recusasse, em caso de divergência in- 
ternacional, recorrer a qualquer outro método de solução, que não 
a própria guerra?" 

Ainda não havia chegado para a América a hora decisiva da 
tomada de posição no conflito. Wilson pesa bem a sua respon- 
sabilidade. Escuta os clamores de seu povo e as  vozes que vêm 
de fora, no sentido de que a América tome o lugar que lhe cabe, 
nas convulsões da Europa desalentada. 

A 27 de maio de 1916, falando aos membros da  League to en- 
force peace, preconiza o presidente a criação de uma sociedade uni- 
versal de Nações, "para impedir toda guerra, empreendida con- 
trariamente às obrigações contratuais, ou sem aviso e antes que 
suas causas fossem submetidas A opinião do mundo - uma ga- 
rantia virtual de integridade territorial e de independência política". 
E acrescenta: "Estou seguro que exprimo a opinião e os votos do 
povo americano, quando declaro que os Estados Unidos estão dis- 
postos a participar de toda associação de nações, que se torne pos- 
sível criar, com o propósito de defender êsses princípios e de asse- 
gurar-se contra sua violação". O mesmo pensamento expressa 
o presidente perante o Senado, em seu discurso de 22 de janeiro 
de 1917. 

Seis messs antes, na famosa conferência de Buenos Aires, Rui 
Barbosa proclaniara, com rara eloqüência, qual o dever da Amé- 
rica, no conflito que ensangüentava a Europa. "Os oceanos que 
nos circundam não nos insulam moral, juridica e politicamente do 
resto do globo. Da cordilheira em que a natureza deu a sua co- 
luna vertebral a êste corpo gigantesco, desde as  montanhas Ro- 
chosas até aos Andes, desde a Califórnia até a Patagônia, o egois- 
mo dos homens não lograria extrair massas bastante vastas de 
granito para cercar de uma inpenetrável muralha chinesa o Novo 
Mundo. Correntes misteriosas, profundas e indestrutíveis, como 
essas que atravessam continuamente os mares, transportando nas 
suas águas o calor de um a outro hemisfério, entretêm nas rela- 



ções intelectuais, econômicas e políticas dos Estados a comunhão 
dos interêsses, tendências e sentimentos". . . 

O clamor do apóstolo viu, mais tarde, êsse anelo s~tisfeito: 
Wilson proclamava os seus catorze princípios e os Estados Uni- 
dos, a 2 de abril de 1917, entravam decisivamente na guerra. 
Pershing retribuía a Foch, em proporções infinitamente maiores, 
a 'ajuda que Lafayette prestara a Washington, há um século e meio 
de distância.. . E na fronteira da Europa, o Brasil também es- 
têve presente, nesse instante; como presente estêve depois nas ne- 
gociações para o estabelecimento da paz. 

A 11  de novembro de 1918, a Alemanha depunha as armas, 
assinando com os chefes aliados o armisticio, que determinava a 
cessação das hostilidades. Iniciam-se os preparativos para a reu- 
nião de Versailles e Wilson decide assumir a chefia da delegação 
americana A Conferência da Paz. 

O problema da criação da Sociedade das Nações foi pelo pre- 
sidente desde logo apresentado. Tinha êle em mãos o antepro- 
jeto britânico de Phillimore, assim como o anteprojeto francês, re- 
digido pela comissão presidida por Léon Bourgeois e da qual o 
professor Larnaude foi o colaborador mais ativo. Uma comissão 
americana, presidida pelo coronel House, elaborou também o seu 
anteprojeto. As características essenciais do Pacto foram decidi- 
das em sucessivas reuniões, no Hotel Crillon, onde se convencio- 
nou em definitivo fosse êle incorporado aos Tratados de Paz. Léon 
Bourgeois era de opinião que três fases diversas devia oferecer 
o trabalho de liquidação da guerra: I . O )  o tratado de paz; 2.9) a exe- 
cução do tratado; 3.") a organização da paz estabelecida, por um 
convênio internacional. 

O Pacto da Sociedade das Nações, composto de 26 artigos, 
tem a data de 28 de abril de 1919. Compreende 32 membros ori- 
ginários, dos quais o primeiro mencionado, Estados Unidos da 
América, não chegou a integrar a Sociedade, por haver o Senado 
recusado ratificar o Ato Institucional, aos 19 de março de 1920. 

O entrevêro dos isolacionistas foi conduzido pelo senador 
Lodge, cujo neto, o embaixador Henry Cabot Lodge, a cujo lado 
tive a honra de trabalhar no Conselho de Segurança e na Assem- 
bléia Geral, presta agora a mais leal e eficiente colaboração às 
Nações Unidas, na qualidade de Chefe da Delegação Americana. 
A ausência dos Estados Unidos da associação de Genebra foi uma 
das causas do fracasso dessa instituição. Intenta Wilson levan- 
tar a opinião americana, percorrendo o país de ponta a ponta, 
para, com a imposição do povo, ganhar a batalha no Senado; mas, 
é forçado a interromper sua excursão, em Denver pela moléstia ine- 
xorável, que trabalha pelos seus adversários e contra os interêsses 



da paz.  . . Sete votos apenas faltaram, para completar os dois 
terços, exigidos pela Constituição; sete votos que foram suficientes 
para alterar o destino do mundo. . . 

No nioiiiento da conclusão do Pacto, entenderam as potências 
signatárias estabelecer os meios que Ihes pareceram eficazes para 
obstar a guerra. No art. 8.0, reconheceram que a niantença da 
paz exigia a redução dos armamentos de cada país "ao mínimo 
compatível com a segurança nacional e com a execução das obri- 
gações internacionais inipostas por uma ação comum". Mas, bal- 
dados foram os esforços da Sociedade a fim de regular êsse assun- 
to, cuja principal barreira estava especialmente na impotência da 
organização, para garantir a segurança de seus membros. A ação 
coletiva, de que fala o art. 10, jamais foi regulada de forma a tra- 
zer a tranqüilidade geral. Quanto à arbitragem, ou ao exame 
pelo Conselho das disputas surgidas entre os membros da So- 
ciedade, nos têrrnos do art. 12, tal não impediu que, à revelia dela, 
se praticassem violações graves, sem que a entidade internacional 
tivesse forças para impedí-10. Assim aconteceu, entre 1930 e 
1939, corn as  agressões praticadas pelo Japão, pela Itália e pela 
Alenianha. Quanto ao dispositivo do art. 16, estabelecendo a 
forma de garantir a segurança coletiva ,com o concurso de todos 
os Estados, na repressão a ser adotada contra o agressor, veio 
êle a perder o seu prestígio, mercê das decisões interpretativas ul- 
teriormente adotadas. . . 

Da Sociedade das Nações restou, assim, quanto ao fim precí- 
puo, que determinou a sua criação - mantença da paz e da se- 
gurança internacionais - apenas a ação de presença e, com ela, 
a influência moral exercida sôbre os governos e os povos. 

Tomando conhecimento d a  representação da Itália contra a 
Etiópia, o Conselho adotou, aos 5 de outubro de 1935, uma reso- 
lução unânime, reconhecendo a violação do art. 12 do Pacto, por 
parte da primeira. Ratificado foi êsse voto pela Assembléia Ge- 
ral. Debalde. Não se decretaram as sanções adequadas, contra 
o Estado agressor. Depois, foi a ação de Hitler contra a Tche- 
coslováquia, a Áustria e a Polônia. Estamos em setembro de 
1939. É a guerra! E se esgarça, nas brumas do passado, a som- 
bra da Sociedade das Nações. . . 

Dois anos são passados. O sucesso das armas nazistas é 
evidente. A França está dominada. E a Lufhvaffe, em golpes 
metódicos e sucessivos, procura abater o ânimo da heróica Ingla- 
terra. 



A frente de seu govêrno encontra-se, porém, um titã e, em 
torno de seu chefe e de seu rei, pronto para a luta, o povo inteiro 
da ilha invencível. É quando Winston Churchill profere o jura- 
mento solene, que é o compromisso pessoal de cada um dos habi- 
tantes do Reino Unido: "We will fight on the beaches..  . We 
shall never surrender ,and even i f ,  which I do not for a momenl 
believe, this island or a large part of it were subjugated and starv. 
ing, then our empire beyond the seas, arnied and guarded by the 
British fleet, would carry on the struggle". . . 

Não desesperando das dificuldades do presente, mas, visando 
garantir a vida pacífica das gerações futuras, Churchill e Roose- 
velt encontram-se, a bordo do "Augusta", firmando a Carta do 
Atlântico, de 14 de agosto de 1941, a qual representa, em verda, 
de, a certidão de batismo das Nações Unidas. Tais princípios são 
ratificados na Declaração das Nações Unidas, de 1." de janeiro de 
1942, à qual o Brasil prestou sua adesão, aos 10 de abril de 1943. 

Seguem-se as reuniões de Casablanca, as  duas Conferências 
de Quebec, o Pacto de Moscou, a Conferência do Cairo, a Decla. 
ração de Teheran, a Conferência de Yalta. Nesta última, efetua- 
da em fevereiro de 1945, Churchill, Roosevelt e Stalin deliberam 
estabelecer o mais cedo possível, com os seus aliados, uma orga- 
nização internacional "to maintain peace and security". Ao lado, 
todavia, dessas reuniões, de caráter nitidamente político, outras 
facetas do interêsse geral não são descuradas. Daí a Conferên- 
cia de Agricultura e Abastecimentos, de junho de 1943, o Acordo 
sobre Assistência e Reabilitação, de 9 de novembro, a Conferên- 

' cia da Organização Internacional do Trabalho, a de Bretton 
Woods, a de Aviação. . . Revivem, de tal arte, alguns dos órgãos 
da antiga Sociedade das Nações, outros são criados, de sorte que 
passem a integrar a organização futura, colhendo os melhores en- 
sinamentos da experiência pretérita. 

A 12 de abril de 1945, sofria o mundo civilizado uni golpe 
tremendo: o repentino falecimento do presidente Franklin Delano 
Roosevelt. Não permitiram os fados que o denodado campeão, 
contemplasse o coroamento de sua obra, em São Francisco. As- 
cendendo à presidência, caberia a glória de assinar a Carta de 26 
de junho de 1945, em nome dos Estados Unidos, ao vice-presiden- 
te Harry S. Truman. 

O espírito democrático do novo presidente faz-se sentir desde 
o primeiro momento. Homem de fé e homem de ação, poderia 
êle dizer, convictamente: "I ask only to be a good and faithful 
servant of my Lord and my people". E expressar, perante o Con- 
gresso, êste alto pensamento de estadista: "O dever dos grandes 
Estados é servir, não dominar aos povos do mundo". E, nessa 



mesma ordem de idéias, afirmaria solenemente, em outra opor- 
tunidade : "Roosevelt compreendeu, como poucos homens, o que o 
domínio do mar representa para a sobrevivência dêste país; a es- 
quadra norte-americana desempenhará um papel primordial, en- 
quanto não possa atuar a Organização das Nações Unidas: até 
que a O .  N .  U . alcance o desejável grau de eficiência, a esquadra 
norte-americana evitará que qualquer agressor converta em reali- 
dade suas tentações de donlínio". . . E assim tem sído, com 
efeito. 

Entre 25 de abril e 26 de junho de 1945, reunem-se em São 
Francisco os representantes de cinqienta nações, para darem cor- 
po e forma a nova organização internacional, entrevista na Carta 
do Atlântico e de que se fizera em Dumbarton Oaks um primeiro 
esboço. 

No choque inevitável de interêsses entre potências de diversa 
significação política, militar e econônlica, teriam de surgir e em 
verdade surgiram grandes dificuldades. Mas, que estas não eram 
irren~ovíveis, a nielhor demonstração a temos na própria assinatura 
da Carta. 

Deu-se, no Conselho de Segurança, um lugar permanente i 
China, aos Estados Unidos, à França, ao Reino Unido e à União 
Soviética; mas, não se reservou igual prerrogativa à América Latina, 
que representa a têrça parte dos membros da Organização. 

Estabeleceu-se para os membros permanentes do Conselho o 
direito de veto, de acordo com os compromissos assumidos em 
Yalta. E êsse privilégio fêz com que se anulassem, em verdade, 
os resultados esperados da ação do Conselho, ao qual a Carta ou- 
torgou a responsabilidade da mantença da paz e da segurança in- 
ternacionais. 

Mas, (repito aqui as palavras por mim proferidas em plená- 
rio, na IX Assembléia Geral da O .  N .  U . ,  a 1." de outubro de 
1954), "no cumprimento de seus deveres, o Conselho de Seguran- 
ça age conforme as finalidades e os princípios das Nações Uni- 
das. Um dos princípios fundamentais da Organização está con- 
signado no parágrafo 1 .O, do art. 2.O da Carta, que reconhece "a 
igualdade soberana de todos os seus membros". É o mesmo prin- 
cípio que Rui Barbosa defendeu, em 1907, como representante do 
Brasil na Segunda Conferência da Paz. Todavia, essa igualda- 
de jurídica de todos os membros das Nações Unidas está em con- 
tradiçáo com o parágrafo 3.", do art. 27 da Carta, que reconhece 
aos membros permanentes do Conselho de Segurança o direito de 
veto, em todas as  questões de fundo. Isso representa, repetindo 
as  palavras do Sr. Basdevant, o poder reconhecido a certos Esta- 
dos de impedir, por um voto negativo, que o Conselho de Segu- 



rança tome uma decisão; é o poder mesmo de impedir a Organiza- 
ção das Nações Unidas de tomar as decisões mais importantes. 

"Em São Francisco, a delegação do Brasil aceitou o princí- 
pio do veto. Era mister elaborar e adotar a Carta, o que não se- 
ria possível sem o reconhecimento dêsse princípib. O presidente 
da Delegação do Brasil i V Sessão da Assembléia Geral das Na- 
ções Unidas explicou claramente a nossa atitude a êsse respeito: 
depositámos toda a nossa confiança nas grandes potências, as 
quais êsse privilégio foi outorgado, pois estávamos convencidos 
que dêle não fariam um uso abusivo. 

"A experiência por nós adquirida, desde as primeiras reu- 
niões do Conselho de Segurança, convenceu-nos, todavia, que o 
Conselho jamais poderá exercer sua ação, de maneira satistória, 
enquanto um de seus membros permanentes tiver a possibilidade 
de anular os esforços dos outros membros, para a mantença da 
paz e da segurança. Os sessenta vetos opostos pela União Sovié- 
tica 8s decisões do Conselho demonstram como a questão deveri 
ser atentamente estudada, quando da revisão da Carta, em 1955" 
Far-se-á, contudo, essa revisão desde logo? E a revisão atingi- 
rá, de qualquer forma, êsse ponto substancial? Aguardemos. E 
confiemos. 

Mais perfeita, nesse ponto, é a estrutura da Organização dos 
Estados Americanos, organismo regional, que se abriga sob a 
cúpula das Nações Unidas e que se foi formando à base da união 
indestrutível entre as repúblicas dêste hemisfério, iniciada no Con- 
gresso do Panamá, em 1826, graças à visão profética de Bolívar. 

Representam as Nações Unidas, de qualquer forma, um avand 
ço, em confronto com a Sociedade das Nações? Evidentemente. 
Os órgãos, de que ela dispõe, fizeram o seu primeiro ensaio em 
Genebra. São, agora, mais vigorosos e mais eficientes. As di- 
ficuldades da época presente são infinitamente maiores que as  
apresentadas aos estadistas e diplomatas de 1920. Há um confli- 
to mais rude de ideologias. A ciência revelou o mistério da ener- 
gia nuclear, transformando-a, como a vai transformando, em ele- 
mento de trabalho e de paz, mas possibilitando também o seu em- 
prêgo na guerra e na destruição. As chamadas grandes potên- 
cias dispõem de recursos econômicos mais vastos, de organização 
militar mais poderosa, de armas mais aperfeiçoadas e de técnica 
mais perfeita. 

Não desesperemos, porém. Em dez anos de vida das Nações 
Unidas, não se poderiam esperar melhores resultados. Natura 
non facit saltus. Aguardemos a evolução que ela há de realizar, 
sem dúvida, a caminho do ideal sonhado pelos seus criadores. 

A cooperação internacional, para a mantença da paz, nós a 



vimos realizada na Coréia, onde os soldados de mais de uma de- 
zena de nações formaram sob a bandeira das Nações Unidas e en-i 
nome dela lutaram. As normas da Comissão de Medidas Cole- 
tivas, aprovadas na última Assembléia, deram corpo a um progra- 
ma de ação conjunta entre os povos, para assegurar o respeito aos 
princípios consagrados na Carta. 

Não se transforma o mundo com um golpe de mágica. Não 
se dominam as ambições humanas com uma só palavra, ou um 
gesto apenas. A semente lançada ao solo necessita aguardar a 
germinação para que reponte, cheia de viço, a árvore que dará 
flores perfumadas e sazonados frutos. 

É mister que se veja todo o imenso trabalho já realizado nas 
Nações Unidas, pelos seus órgãos máximos - a Assembléia Ge- 
ral, o Conselho de Segurança, a Côrte Internacional de Justiça, o 
Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, o Secretaria- 
do; a ação exercida pelas Comissões de Desarmamento, de Me- 
didas Coletivas, de Observação da Paz, de Direito Internacional, 
dos Direitos do Homem, do Estatuto da Mulher; sua Agência de 
Reconstrução da Coréia e a dos Refugiados da Palestina, além de 
outras, a fim de que se compreenda integralmente a sua missão. 
E ao lado dessas, as agências especializadas, como a Organiza- 
ção Internacional do Trabalho, a Organização de Abastecimentos 
e Agricultura, a Organização para a Educação, Ciência e Cultura, 
a Organizaqão Mundial da SaYde, o Fundo Monetário Internacio- 
nal, tôdas elas credoras de largos benefícios propiciados aos po- 
vos de todos os continentes. 

Não é êste, porém, o momento adequado para o estudo da 
obra formidável que as Nações Unidas vêm desenvolvendo, através 
de todos os óbices que se têm apresentado, no decênio decorrido 
desde a sua fundação. Sôbre os escombros da Sociedade das Na- 
ções, desaparecida entre os fumos da  guerra de 1939, levanta-se 
o edifício majestoso da nova Organização. Sessenta nações lhe 
emprestam a sua cooperação e o seu prestígio; mas, sob a ban- 
deira das Nações Unidas, por força mesma dos ideais que a ins- 
piram, devem abrigar-se todos os povos da terra. 

Invoquemos a proteção divina, a fim de que ela possa reali- 
zar integralmente os seus desígnios. Praza aos céus consigam as 
Nações Unidas prosseguir na rota de seu destino, num ambiente 
de liberdade e de paz, - dessa paz pregada no Evangelho, sob 
cuja bênção possa edificar-se, no futuro, um mundo mais feliz para 
a humanidade sofredora. 



INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO 
DE SÃO PAULO 

Curso de História de São Paulo 

Há poucos meses a UNESCO espalhou pelo mundo, através 
do rádio e da imprensa, o seguinte: Em atenção ao pedido dos 
historiadores alemães, os Estados Unidos da América do Norte 
e as  nações ocidentais concordaram em SUBSTITUIR nos com- 
pêndios de história para os cursos primário e secundário, a pala- 
vra BÁRBAROS, referente aos povos nórdicos da Antiguidade, pe- 
lo têrmo GERMÂNICOS, porque embora milenar, aquela não ex- 
prime a realidade histórica; da mesma forma a França e a Itália 
resolveram recomendar aos autores de livros didáticos mais UNI- 
FORMIDADE na exposição dos acontecimentos políticos ligados 
aos dois povos, sem sacrifício da verdade; assim, por exemplo: 
NAPOLEÃO, IMPERADOR DOS FRANCESES ERA ITALIANO 
e não francês, conforme está escrito nos livros escolares franceses; 
a Savóia foi anexada à França depois de ter corrido muito sangue 
francês e italiano, porque essa região sempre estêve unida a pe- 
nínsula itálica. E com isso, a UNESCO deseja evitar o ensino 
perigoso da história deformada pela paixão ou pela ignorância. 

Com êsse objetivo, a Argentina e o Brasil concordaram, há 
poucos anos, em ELIMINAR dos textos históricos escolares ar- 
gentinos e brasileiros, as  palavras ofensivas à dignidade dos dois 
povos, sem ofensa a dignidade da História. Pouco depois, a Aca- 
demia Nacional de História da Argentina resolveu substituir as  
expressões Colônia e Período Colonial, por PERIODO MONÁR- 
QUICO para diferenciá-lo do atual PERÍODO REPUBLICANO. 

Dentro dêsse mesmo critério científico e conforme suas pró- 
prias finalidades culturais, o INSTITUTO HISTÓRICO E GEO- 
GRÁFICO DE SÃO PAULO, a requerimento do Diretor do De- 
partamento de Cursos e Conferências do sodalício, nomeou uma 
COMISSÃO ESPECIAL composta dos Srs. Prof. Dr. Ernesto de 
Sousa Campos, Dr. Aureliano Leite, Dr. Alfredo Gomes, Coronel 



Luís Tenório de Brito, e Prof. Dr. Tito Lívio Ferreira, para es- 
colher o nome a ser dado ao conhecido "período colonial" ou "co- 
lônia", onde se inscrevem anos de HISTÓRIA LUSO-BRASILEI- 
RA, cujos capítulos são páginas da HISTÓRIA DE PORTUGAL. 
Depois de acurado estudo, a COMISSÃO ESPECIAL chegou ao 
resultado seguinte: 1 )  A palavra colônia e a locução período colo- 
nial não tem significado histórico, eni face da concordância veri- 
ficada na documentação dêsse tempo, onde se lê tão sòmente ES- 
TADO DO BRASIL; 2) Mais próprio ao período LUSO-BRASI- 
LEIRO é o designativo BRASIL-LUSITANO, - porque o Brasil 
nos primeiros trezentos anos de nossa terra e nossa gente foi LU- 
SITANO JURíDICA E POLiTICAMEN'TE, embora continuasse 
sendo lusitano mesmo depois de independente; 3) Nessas condi- 
ções, como o têrmo colônia e seu derivado colonial são adctados 
em falta de outro mais consentâneo com a realidade histórica, o que 
corresponde, na verdade, aos três séculos de ESTADO DO 
BRASIL, PROVINCIA DO IMPÉRIO DE PORTUGAL, é a de- 
signação BRASIL-LUSITANO, de acordo com a terminologia his- 
tórica; 4) E assim, didaticamente, os períodos da História do 
Brasil são : BRASIL-LUSITANO, BRASIL-REINO, BRASIL IM- 
PÉRIO e BRASIL-REPÚBLICA. 



CONSTITUIÇÃO E SOCIOLOGIA 

(O sentido da dissolução da Constituinte de 1823 e 
da outorga da Constituição 'de 1824) 

Luis WASHINGTON VITA 

O problema histórico das razões que teríam levado a D. Pe- 
dro I dissolver a Assembléia Constituinte de 1823 é dos mais con- 
trovertidos. Os historiadores divergem na sua interpretação, os 
fatos ensejadores se revestem de diminuta densidade de crise para 
justificar tão radical medida, e os três documentos oficiais - a 
proclamação de 13 de novembro de 1823 e o manifesto de 16 de 
novembro do mesmo ano, ambos assinados pelo Imperador, e mais 
o decreto de dissolução de 12 de novembro de 1823, rubricado por 
Sua Majestade Imperial e referendado pelos ministros Clemente 
Ferreira França e José de Oliveira Barbosa - são palavrosos e 
polêmicos, justificando mais uma situação de fato do que pròpria- 
mente descrevendo uma crise e oferecendo a terapia saneadora. 

Vejamos os fatos. Eleita uma Assembléia Constituinte, esta 
instalou-se a 17 de abril de 1823. Liberada pelos irmãos Andra- 
das, apeados do poder, passou o Parlamento a uma oposição siste- 
mática ao Imperador, inspirando gazetas políticas descritas por 
um historiador contemporâneo, e possuído de espírito de isenção, 
como facciosas (1). Informa John Armitage que a Assembléia 
causava ao Imperador "muita aflição, visto que a conduta faccio- 
sa dos Andradas punha o Gabinete em progressivos embaraços". 
E o próprio Imperador acabou sendo arrolado dentre os saudosis- 
tas do regime colonial, resultando dêsse procedimento, ao ver de 
Pandiá Calógeras, "ingrato e pouco digno" (2) um estado de coi- 
sas intolerável. Um simples incidente - a agressão de um far- 
macêutico por um oficial fiel ao Govêrno - acendeu e fêz explo- 
dir a bomba. E tal "bomba" foi uma carta inserida no jornal "A 
Sentinela" que fazia observações desabonadoras aos militares 
portuguêses que se haviam incorporado ao exército do Brasil. Os 

( I )  JOAO ARMITAGE, História do Brasil, 3.a ed., Rio de Janeiro, Zé- 
lio Valverde, 1943 - pg. 1 1 1 .  

( 2 )  P A N D I P  CALÓGERAS, Formação histórica do Brasil, 2,s ed., Sáo 
Paulo, Companhia Editora Nacional, 1935 - pg. 1 12. 



ofendidos agrediram o boticário Davi Pamplona Corte Real, aço- 
riano e não brasileiro, suposto autor do artigo. Êste, ao invés de 
recorrer à justiça ordinária apelou para a Assembléia que, graças a 
Antônio Carlos, quis transformar um simples caso de polícia em 
caso politico. Observa porém o Visconde de Pôrto Seguro que 
tudo não passava de um mal-entendido, e o próprio" agressor, o 
major de artilharia José Joaquim Januário Lapa, também assim o 
explicou, muito embora não negasse o seu crime. Daí ter salien- 
tado o conselheiro Francisco Gomes da Silva, nas suas "Memó- 
rias", que o incidente não foi mais que um pretêxto "que certos 
caudilhos entenderam dever aproveitar, para começar a batalha, 
tendo como certa a vitória" (3) .  Fundamente ferido em suas mais 
nobres intenções, e vilipendiado em seus atos, a 12 de novembro 
de 1823 D. Pedro ordenava a dissolução da Constituinte. 

Segundo a narrativa dêsses fatos esboçada por João Ribeiro, 
a Assembléia estava dominada pelo povo que a invadira e excita- 
da por Antônio Carlos, que tolhia a ação dos moderados, desani- 
mando-os de se opor a coisa alguma. Declarada em sessão per- 
manente pelo "perigo que corria" com as tropas fiéis ao Govêrno 
nos seus flancos, a Assembléia pediu ao  govêrno explicação pelo 
aparato daquela força militar, na tarde de 1 1  para 12 de novem- 
bro, chamada, de acordo com o gosto retórico da época, a "Noite 
da Agonia". "Afinal, à 1 hora do mesmo dia aproxima-se a tro- 
pa do edifício onde deliberavam e, dela destacando-se, entrega um 
oficial ao Presidente da Constituinte um decreto em que o Impera- 
dor declara ter convocado aquela assembléia a fim de salvar O 

Brasil dos perigos que lhe estavam iminentes . . . mas que havendo 
ela perjurado na defesa da pátria e da  sua dinastia havia por bem 
dissolvê-la" ( 4 ) .  Ao ver de outro historiador dos nossos dias, 
Hélio Vianna, o decreto tinha plena justificativa, e a Assembléia 
fora "merecidamente dissolvida" por seus excessos legislativos, 
para não dizer políticos, e nunca apenas constitucionais" (5).  

Quanto aos documentos, na proclamação sobre a dissolução 
narra o Imperador os fatos de acordo com seu ponto de vista, afir- 
mando que "estas verdades são inegáveis, vós bem a conheceis pelo 
vosso juízo, e desgraçadamente as íeis conhecendo melhor pela 
anarquia. Se a Assembléia não fosse dissolvida, seria destruída 
a nossa santa religião e nossas vestes seriam tintas em sangue" (6). 

3) Apud i11 nota de Garcia Júnior in J. ARMITAGE, o c., pgs. 1 12/3. 

(4) Cfr. JOÃO RIBEIRO, História do Brasil, 14.a ed., Rio de Janeiro, 
Livraria Sáo José, 1953 - pg. 368. 

(5) HÉLIO VIANNA, Fornzação brasileira, Rio de Janeiro, José Olítn- 
pio, 1935 - pg. 124. 

( 6 )  Aqud AGEN(3R DE ROURE, Fomação  constitucional do Brazil, 
Rio de Janeiro, Jornal do Comércio, 1914 - pg. 295. 



--- - 

No manifesto que justifica a dissolução, fala o Imperador em "sú- 
bita borrasca, que enlutou o nosso horizonte. O gênio do mal ins- 
pirou danadas tenções a espíritos inquietos e mal intencionados e 
soprou-lhes aos ânimos o fogo da discórdia". E mais adiante: 
"Foi crescendo o espírito de desunião; derramou-se o fel da  des- 
confiança; sorrateiramente foram surgindo partidos e de súbito 
apareceu e ganhou formas uma facção desorganizadora, que come- 
çou a aterrar os ânimos dos varões probos que, levados só do zêlo 
do bem público e do mais acrisolado anior da pátria, tremiam de 
susto à vista de futuros perigos. que previam e se Ihes antolha- 
vam". E ainda: "Não parou só o furor revolucionário neste de- 
tinado desacato. Passou-se avante e pretenderam-se restringir-se 
em demasia as  atribuições que competem pela essência dos gover- 
nos representativos ao Chefe do Poder Executivo e que me haviam 
sido conferidas pela Nação como Imperador Constitucional e De- 
fensor Perpétuo do Brasil". Dai a razão de se "pôr em prática 
um remédio tão violento", porquanto "nenhum outro era óbvio, nem 
tão poderoso como o da dissolução da Assembléia" (7 ) .  Final- 
mente, nos considerandos do Decreto de Dissolução a Assembléia 
é acusada de ter "perjurado ao tão solene juramento que prestou 
à Nação, de defender a Integridade do Império, sua Independên, 
cia e a minha dinastia" (8). 

Agenor de Roure analisou exaustivamente os motivos que te. 
riam levado D. Pedro I ao seu "remédio tão violento", concluindo 
que a s  alegações justificativas eram infundadas. Para êle, não era 
exato que a "nossa santa religião" corria o risco de ser destruída: 
"Não há um ato, um gesto, uma palavra de um deputado, quanto 
mais da maioria da assembléia, no sentido de reduzir sequer a 
força oficial da Religião Católica"; também não é verdade que os 
Andradas houvessem ameaçado a pessoa do Imperador; da mesma 
forma é inexata a inexistência, na Assembléia, de uniformidade 
dos verdadeiros princípios que formam os governos constitucionais 
e a harmonia dos poderes divididos, já que "a Assembléia respei- 
tou sempre êsses princípios"; é falsa a assertiva que registra con- 
sinuados ataques ao Poder Executivo; é infundado o motivo da 
restrição das atribuições do poder imperial; finalmente, longe es- 
têve a Assembléia de semear a discórdia entre os cidadãos nasci- 
dos no Brasil e em Portugal, mas ao contrário. Em suma: "Os 
motivos dados pelo Imperador, para justificar a dissolução da As- 
sembléia, eram infundados, falsos mesmo" (9) . 

Qual, então, teria sido a verdade verdadeira? Para muitos 

(7) Apud AGENOR DE ROURE, o.c., pgs. 297-8, 299, 300. 
(8) Apud AGENOR DE ROURE, o.c., pg. 301. 
( 9 )  AGENOR DE ROURE, o.c., pgs.167/70. 



estudio,qos do problema, a explicação está no fato do papel que 
iria representar o Imperador na Carta Magna em discussão e na- 
quela que êle acabou por outorgar ao país. O projeto em discus- 
são era de autoria de Antônio Carlos de Andrada e Silva, enquan- 
to a Constituição outorgada fôra redigida por Martim Francisco 
de Andrada e Silva. É curioso observar que alguns autores atri- 
buem a paternidade da Carta Imperial a Antônio Carlos - por 
exemplo, Agenor Roure, Valdemar Ferreira (10), etc. - mas hoje 
parece que o verdadeiro autor tenha sido Martim Francisco, cujo 
projeto fôra aproveitado quase na íntegra pela cornissão de dez 
membros incumbida pelo Imperador de redigir o novo projeto de 
lei fundamental da monarquia. Nesse sentido, informa Carlos Ma- 
xiiniliano (1 l )  : "Em discurso perante a Câmara dos Deputados 
o Sr. Felisbelo Freire descreveu como verificara haver Martirn 
Francisco, o jurista dentre os três Andradas primitivos, que redi- 
gira um projeto que foi, quase na íntegra, aproveitado pelos ela- 
boradores da Constituição Imperial. Em apartes, o deputado Mar- 
tim Francisco, neto do Martim colaborador da obra da Indepen- 
dência, confirmou as revelações de Felisbelo, acrescentando que o 
seu avô, discípulo de Benjamim Constant, introduziu no seu pro- 
jeto o Poder Moderador, contra a vontade expressa de José Bo- 
nifácio. - O código supremo definitivo achava-se redigido em es- 
tiln sóbrio e preciso, porque Martim Francisco era jurista; ao pas- 
so que imprópria e prolixa fôra a linguagem do projeto oferecido 
a Constituinte por Antônio Carlos, simples orador e homem de 
letras". 

Por outro lado, a carta outorgada diferia do projeto principal- 
mente nos seguintes pontos, que Homem de Melo salientou: "a) o 
projeto só reconhece três poderes: o legislativo, executivo e judi- 
cial; e nenhuma menção faz do poder moderador, cujas funções, 
marcadas na atual Constituição, são ali definidas e atribuídas ao 
Imperador como ramo da legislatura, e chefe do poder executivo; 
6) pelo projeto, o Imperador não pode dissolver a câmara dos de- 
putados. Só pode convoci-la, adiá-la ou prorrogá-la; c) o herdei- 
ro da coroa ou Imperador do Brasil que suceder em coroa estran- 
geira e aceitar entende-se que renunciou à do Império (art. 157); 
d) aos ministros condenados o Imperador só pode perdoar a pena 
de morte (art. 142, 5 8)" (12). Segundo Valdemar Ferreira, 

(10) VALDEMAR MARTINS FERREIRA, Histúria do direito constl- 
tziciontrl braszlciro, São Paulo, Max Limonad, 1954 - pg. 48. 

(11) CARLOS MAXIMILIANO, Corizentários à constztuiçáo brasileira, 
4.a ed., Vol I, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1948 - pgs. 32/3. 

(12) F .  I .  MARCONDES HOMEM DE MELO, A ~ o l z ~ t z t ~ l ~ ã 6  perante 
a Izistório, Rio de Janeiro, Tip. da Atualidade, 1863 - pg. 21. 



"êsses, e não outros, foram os motivos por que a Constituinte teve 
os seus trabalhos interrompidos pela sua dissoIução" (13) .  

A 26 de novembro nomeou o Imperador um Conselho de Es- 
tado, composto de dez membros, a fim de organizar uma Consti- 
tuição que merecesse a aprovação imperial. Sob a presidência 
pessoa! de D. Pedro I a nova Carta foi elaborada em apenas quin- 
ze dias e o resultado foi, no dizer de João Ribeiro, "obra de sen- 
satez e de verdadeiro espírito liberal" (14), ou, ao ver de Milton 
Barcelos, "esta Constituição apresentou-se bem mais liberal do que 
a projetada pela Constituinte" (15) .. Daí êste justo pronuncia- 
mento de Eduardo Espínola: "É de louvar o ato do monarca abso- 
luto aprovando uma Constituição baseada em princípios democrá- 
ticos tão bem pronunciados" ( 16), isto porque, segundo a ponde- 
ração de E .  V .  Cata-Preta, embora lhe falte a instituição do ha- 
beas-corpus, só  admitida pelo Código de Processo Criminal, foi 
em dois pontos adiante da própria Constituição que veio a ser ado- 
tada pelos constituintes republicanos de 1891: a )  quanto a ordem 
das matérias, por contemplar o povo em quem residia a soberania 
nacional antes dos órgãos dessa soberania; e b)  ao disposto sobre 
o estado de sítio, in verbis, "pedindo a segurança do Estado que se 
dispensem, por tempo determinado, algumas das formalidades que 
garantem a liberdade individual" ao invés de "suspendendo-se as  
garantias. . . " como na Constituição da República (17) . 

Tambem ajudou a precipitar os acontecimentos a lentidão em 
que se arrastavam os trabalhos da Constituinte, perdendo-se em 
controvérsias acadêmicas. Tudo era pretêxto para exibições ora- 
tórias, ciesde o título da Carta Magna. Encimava a proposição 
"Projeto de constituição para o Império do Brasil". O deputado 
Gomide, possivelmente professor de retórica em alguma província, 
fêz questão de observar: "Projeto d a  Constituição" ao invés do de. 
Todo o primeiro dia foi perdido a toa, pois se aprovada a Cons- 
tituição, deixaria de figurar no título o "de" ou "da", pois deixaria 
também de ser projeto. Rejeitada a emenda gramatical, seguiu- 
-se a discussão do preâmbulo, que dizia: "A assembléia geral cons-, 
tituinte e legislativa do Império do Brasil, depois de ter religiosa- 
mente implorado os auxílios da Sabedoria Divina, conformando-se 
aos princípios de justiça e de utilidade geral, decreta a seguinte 
constituição". Novas questões gramaticais voltaram a baila. Só 

- 
(13) VALDEMAR MARTINS FERREIRA, o c ,  - pg. 48. 
(14) JOÁO RIBEIRO, o c., - pg. 368. 
(15) MILTON BARCELOS, Evolução constitucional do Brasil, Rio 

de Janeiro, Imprensa Nacional, 1933 - pg. 61 . 
í 16) EDUARDO ESPÍNOLA. Constztuicão dos Estados Unidos do Brasil, 

Vol. 'I, ' ~ i o  de Janeiro, Freitas Bastos, 1952 pg.  8. 
(17) E. V. CATA-PRETA, Organização politica do Brasil, Livro do 

Centenário dos Cursos Jurídicos, Vol. 1, 1928. 
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o deputado Ferreira Araújo levantou duas questões: a desnecessi- 
dade de dizer "religiosamente" tratando-se de "Sabedoria Divina" 
e a necessidade da conjunção "e" para separar a mesma sabedo- 
ria dos princípios de justiça, "por serem idéias distintas", senten- 
ciava o nobre deputado. A assembléia achou que o colega sabia 
menos português que Antônio Carlos, e não apoiou a emenda, mas 
deu guarida a outra, do deputado Maia, substituindo "Sabedoria 
Divina" por "Trindade Santíssima, Padre, Filho e Espírito Santo", 
expressão julgada mais conforme à religião católica romana. E 
neste ponto o debate se arrastou mais do que o devido. Houve 
quem lembrasse que a Constituição francesa de 1791 usara a ex- 
pressão "debaixo dos auspícios do Ente Supremo" e que a espa- 
nhola falava em "Deus Todo-Poderoso". Houve tambkm quem 
sustentasse que o preâmbulo feito por Antônio Carlos era a melhor 
coisa que o projeto tinha, e não convinha tocar. O deputado Silva 
Lisboa, porém, apoiando a emenda que adotava a "Santíssima 
Trindade", acabou o discurso de joelhos e lembrou Franklin no 
Congresso Americano a pedir uma reza diária antes da votação da  
Constituição. Mas houve quem estranhasse tamanho zêlo religio- 
so, que "não podia acreditar muito i pessoa dêle possuído". E 
houve quem achasse que a "Santíssima Trindade" era um dos 
mistérios da religião, mas não era o único, devendo fazer-se men- 
ção de todos. Houve quem afirmasse que "sabedoria divina" e 
"Espírito Santo" eram uma e a Qesma coisa e que, sendo o "Espí- 
rito Santo" pessoa da "Santíssima Trindade", "sabedoria divina" 
e "Santíssima Trindade" eram expressões equivalentes. Houve 
quem proferisse "Santíssima Trindade" à imitação das leis fun- 
damentais de Lamego. Houve quem lembrasse que o preâmbulo 
não ofendia a religião, pois os deputados, por ocasião da instala- 
ção da Constituinte, "tinham assistido à festa do Espírito Santo 
em dois atos solenes da Igreja". Houve quem achasse o debate 
muito natural, "porque de teologia e de medicina todo mundo en- 
tende". Houve quem dissesse que "não se ajoelhava por não ser 
hipócrita, como o velho Lisboa fizera". Enfim, o preâmbulo pas- 
sou tal qual o redigira Antônio Carlos, mas com o título dado por 
Silva Lisboa: "Em nome da Santissirna Trindade", isto é, entrou a 
"Santíssima Trindade", mas também ficou a "Sabedoria Divina". 
Êste o magro resultado depois de palavras ásperas, xingações e 
demonstrações de fé religiosa, sem contar as  questões de gramáti- 
ca ( 1  8 )  . Quando, a 12 de novembro de 1823, D. Pedro I dissol- 
via a Constituinte, apenas 23 artigos tinham sido votados, e a As- 
sembléia havia sido instalada a 17 de abril, ou seja sete meses 
antes, o que quer dizer que os constituintes aprovavam cêrca de 
três artigos por mês e, nessa média, os 272 artigos do projeto 

18) Cfr .  ANAIS, Vol. V, pgs. 1 1  1 e segs. 



exigiriam pelo menos sete anos de discussões gramaticais, teoló- 
gicas e "tutti quanti". . . - 

Por outro lado, a Constituição outorgada teve, de certa for- 
ma, um pronunciamento popular através de um "referendum" co- 
munal. Assim, a 20 de dezembro de 1823, o Senado da Câniara 
do Rio de Janeiro anunciava ao público que, havendo lido o pro- 
jeto, "não achara reflexão alguma a fazer e antes encontrara uma 
prova não equívoca do liberalisn~o de Sua Majestade, do seu mi- 
nistério e do seu Conselho de Estado, pois uma Constituição mais 
liberal ainda seria a destruição do sistema monárquico constitucio- 
nal jurado e menos liberal teria contra si a vontade geral dos po- 
vos". Assim sendo e convencido de que "uma nova Constituinte 
nada adiantaria, pois teria de aceitar o projeto ou fazer outro no 
mesmo sentido e por outras palavras, perdendo-se dois anos com 
risco da segurança pública", o Senado da Câmara mandou colo- 
car na sua sala "dois livros em que todos os cidadãos livremente 
e sem a mais pequena coação - num, os que quisessem que a 
Constituição fosse logo jurada, e noutro os que preferissem a reu- 
nião da nova Constituinte", de modo a conhecer-se a opinião do 
povo fluminense (19).  Os livros estiveram à disposição do pii- 
blico até janeiro de 1824, quando o Senado da Câmara encer- 
rou as  assinaturas abertas a 23 de dezembro do ano anterior. 

O resultado do plebíscito fora favorável ao Imperador, como 
constata o ofício dirigido pelo Senado à Sua Majestade: "Estan- 
do exuberantemente reconhecido, pelo extraordinário número de 
assinaturas, a vontade geral do povo em jurar a Constituição feito 
pelo Conselho de Estado", pedia a Câmara Alta o dia para, em 
solene deputação, fazer chegar ao  conhecimento do Imperador 
"essa mesma expressão da vontade geral", insinuando o Senado a 
escolha do dia 9 de janeiro, segundo aniversário do "Fico", ao que 
concordou D. Pedro I (20).  No dia marcado, usou da palavra 
o presidente Desembargador Juiz de Fora, que disse, entre outras 
coisas: "O número de assinaturas favoráveis à Constituição inde- 
pendentemente da nova Constituição, encheu as  páginas dos livros 
e excedia de muito às que haviam sido obtidas nos dias marcados 
nos fastos do Império, ficando vazias as páginas do livro desti- 
nado às  assinaturas dos que pensassem diversamente, pois todos 
viam que a Constituição assim decretada não podia ser obra de 
uma facção". A 25 de março de 1824 o Imperador "com guarda" 
assinava a Constituição Imperial e a jurava, conforme diz a apos- 
tila posposta i Imperial Assinatura, "anuindo às Representações 
dos POVOS". 

(19) Edita1 do Senado da Câmara do Rio de Janeiro, em 20 de dezembro 
de 1823. 

(20) Decisão n.O 8, de 4 de janeiro de 1824. 



Em geral, a Constituição, entendida como lei básica de um 
Estado que define sua organização e formula os direitos funda- 
mentais de seus cidadãos, ou seja, é a ordenação básica que rege 
o exercício do poder público e na qual são estabelecidos os limi- 
tes que Esse mesmo poder se traça. Com isso, a Constituição for- 
ma um nexo entre diversas esferas da vida humana objetivada, pelo 
qual se vinculam setores da realidade política, jurídica, sociológi- 
ca, etc. Sendo expressão de uma ordem, a Constituição é sempre 
um sistema de normas e, ao mesmo tempo, criadora de normas, 
desde porém que reflita, como sistematização jurídica, a realidade 
fácticia, pois é o resultado de todo um conjunto de circunstâncias 
sociais de toda ordem. A expressão mais objetiva e conseqüente 
dêste conceito sociológico de Constituição foi formulada por F. 
Lassalle, para quem "a Constituição é a soma dos fatores reais de 
poder que regem a um país", entendendo por fatores reais de po- 
der "essa força ativa e eficaz que informa todas as leis e institui- 
ções jurídicas da sociedade em questão, fazendo que não possam 
ser, em substância, mais que tal e como são" (21). Dai, os pro- 
blemas constitucionais não são, em última instância, problemas de 
Direito, mas de Poder, e a verdadeira Constituição de um país resi- 
de nos fatcres reais e efetivos de poder imperantes na nação. Ou, 
nas palavras de Lassalle: "Os problemas constitucionais não são 
primariamente, problemas de direito, mas de poder; a verdadeira 
Constituição de um país só reside nos fatores reais e efetivos de 
poder que nesse país regem; e as Constituições escritas não têm 
valor nem são duradouras senão quando dão expressão fiel aos 
fatores de poder imperantes na realidade social" (22 ) .  

Como se vê, é caracteristica do conceito sociológico de Cons- 
tituição entender que a estrutura política real de um povo não é 
criação de uma normatividade, mas expressão de uma infra-estru- 
tura social, e que se tal normatividade quer ser vigente há de ser 
expressão e sistematização daquela realidade social subjacente. 
Contudo, observa García-Pelayo que "a enunciação apenas da pa- 
lavra Constituição nos provoca uma série de representações de ín- 
dole estatal, jurídica e política. Pensâmo-Ia como uma organiza- 
ção dos supremos poderes do Estado, como um conjunto de nor- 
mas jurídicas com um determinado conteúdo, e talvez também com 
certas garantias formais e, enfim, como alguma coisa que em sua 
estrutura e funcionamento está condicionada por ideais políticos 
e como uma forma através da qual o poder politico-social se con- 
-- 

(21) F LASSALE,  Qué es una constztución? (trad. epp. de W. Roces), 
Buenos Aires, Ed. Siglo Veinte, 1946 - pg. 53. 

(22) F. LASSALE,  o.c, pg  91. 



verte em poder estatal" (23).  De fato, a Constituição faz parte 
integrante da ordem juridica, enquanto é expressão das normas 
organizadoras, isto é, da ordem de competências, com vistas as 
quais se cria o resto do Direito (normas de conduta) e se assegura 
sua vigência. A Constituição também faz parte integrante da 
ordem estatal, pois o Estado é uma unidade de poder que atua me- 
diante a delegação de tal poder. Finalmente, a Constituição faz 
parte da estrutura politica, pois todo povo tem um modo concreto 
de existir politicamente: é monarquia ou república, federação ou 
Estado centralizado, individualista ou coletivista, tranqüilo ou con- 
vulsivo, etc., e um aspecto parcial desta forma de existência se faz 
patente pela Constituição. Como observa Garcia-Pelayo, ['toda 
Constituição representa de modo racional ou tradicional, absoluta 
ou de compromisso, uma concreção de valores políticos, e qual- 
quer que seja a expressão de suas normas - legal ou consuetudi- 
nária, sistemática ou a-sistemática - cabe descobrir em sua base 
os "princípios" políticos sustentadores. E, enfim, as forças polí- 
tico-sociais se convertem em estatais e suas diretivas programáti- 
cas se transformam em normas jurídicas por e através da estru- 
tura constitucional" (24) . 

A base dessa compreensão sociológica da Constituição como 
deveríamos entender os motivos que levaram a D. Pedro I dissol- 
ver a Assembléia Constituinte de 1823 e outorgar a Constituição 
de 1824? 

De acordo com o testemunho de John Armitage, os constituin- 
tes de 1823 eram integrados, na maioria "quase exclusivamente 
de Magistrados, Juízes de Primeira Instância, Jurisconsultos, e al- 
tas dignidades da Igreja, sendo pela mor parte homens quinqua- 
genários, de noções acadêmicas, e inclinados à realeza. A mino- 
ria era composta do clero subalterno, e de proprietários de peque- 
nas fortunas, ávidos de liberdade, mas liberdade vaga e indefini- 
da, que cada um interpreta a seu modo, e guiando-se por seus pró- 
prios sentimentes" (25) . Essa composição humana, de "status" 
aristocrático, estava prevenida contra qualquer reivindicação da 
burguesia mercantil, em geral de origem reinol. O projeto de An- 
tônio Carlos reflete fielmente seu caráter classista na discrimina- 
ção dos direitos políticos. Como observa Caio Prado Júnior, "Os 
grandes proprietários rurais, principais responsáveis pela indepen- 
dência, reservavam-se todas as vantagens políticas dela. Com êste 
fim, adota o projeto uma complicada hierarquia de direitos políti- 
cos, que do simples direito de votar nas assembléias primárias (as 
eleições eram de dois graus) ao de ocupar os assentos no Parlamen- 
to, vai sucessivamente restringindo o círculo dos cidadãos dêles in- 

(23) M .  GARCfA-PELAYO, Derecho constitucional comparado, 3.a ed., 
Madrid, Revista de Occidente, 1953 - pg. 99. 



vestidos. Excluem-se de todos, isto é, não se consideravam na ter- 
minologia adotada, cidadãos ativos, os criados de servir, os jornalei- 
ros, os caixeiros de casas comerciais, enfim qualquer cidadão com 
rendimentos líquidos inferiores ao valor de 150 alqueires de fari- 
nha de mandioca. Numa palavra, tôda a população trabalhadora 
do país, os escravos naturalmente incluídos. Para os eleitores de 
segundo grau, que escolhiam os deputados e senadores, exigia-se 
um rendimento do valor de 250 alqueires. Finalmente, para os 
deputados requeria o projeto 500 alqueires (1.000 para os sena- 
dores); a qualidade de proprietário, foreiro ou rendeiro por longo 
prazo de bens de raíz rurais, de fábricas ou de qualquer estabe- 
lecimento de indústria. Excluíam-se portanto os que auferissem 
renda de profissão mercantil" (26) .  

O partido que representava a classe abastada dos proprietá- 
rios rurais dominava na Assembléia Constituinte. A burguesia ci- 
tadina corria o risco de perder os privilégios conseguidos nos idos 
medievais, e no Brasil do primeiro têrço do século XIX desenro- 
lavam-se lutas pretéritas entre o feudalismo e a burguesia. E como 
nos fins da Idade Média, o Imperador uniu-se aos vilões - o par- 
tido português - e derrotou a aristocracia rural. Os filhos de 
burguêses tomam os cargos públicos e favorecem os interêsses da 
classe que representam. Os derrotados se queixam num parecer 
da Coniissão de Fazenda da Câmara "do comércio, empolgado to- 
do pelos estrangeiros, que regurgitam em privilégios, enquanto a 
agricultura se vê ameaqada de repentina privação de forças" (27) .  
Informa Caio Prado Júnior que aos diretores e acionistas do Ban- 
co do Brasil, "fundado em 1808, com caráter semi-oficial, e que, 
como era natural, caíra inteiramente nas mãos do comércio portu- 
guês do Rio de Janeiro, cumulava o govêrno de favores, fechando 
os olhos a tôda sorte de abusos de que eram os responsáveis; o que 
fêz mais tarde um deputado - Odorico Mendes - chamá-los em 
plena câmara de ladrões" (28) .  

Talvez nesta compreensão estamental esteja ã solução do pro- 
blema das razões que teriam levado D. Pedro I a dissolver a Cons- 
tituinte de 1823, integrada por uma classe adversa às de catego- 
ria inferior, classe essa que no projeto de Constituição nem sequer 
considerava como brasileiros os escravos aqui nascidos (ex-vi do 
art. 5.", 5 1.O) e que, relutante, aceitou uma emenda posterior, onde 
os escravos passaram a brasileiros, mas não a cidadãos. A Cons- 

(24) M .  GARCfA-PELAYO, o c ,  pg 101. 
(25) J .  ARMITAGE, o c ,  pg. 106. 
(26) CAIO PRADO JÚNIOR, Evolz~çáo política do Brasil e outros es- 

tudos, Sáo  Paulo, Ed. Brasiliense, 1953 - pg. 53.  
(27) Parecer de 27 de julho de 1828 sobre a questão do Banco do Brasil. 
(28) CAIO PRADO JÚNIOR, o.c, pgs. 58/9. 



tituição Imperial, expressão de um poder, quis exprimir o poder, 
no projeto, do patriciado rural, e na carta outorgada, exprimiu o 
poder da burguesia comercial, até a renuncia do Imperador. O 
Ato Adicional foi o canto fúnebre dessa burguesia, desta vez sim- 
bolizada no mais trágico marginal da sociedade do Segundo Im- 
pério: Mauá. Sòmente com o advento da República a burguesia 
volta à cena, graças aos pequenos burgueses das forças armadas 
que alijam do poder os bacharéis rurais. Mas esta já é outra his- 
tória que, dizem, diria Rudyard Kipling . . . 





JOAQUIM CAETANO DA SILVA 

Contatos com D. Pedro I1 

DOM CARLOS TASSO DE SAXE-COBURGO E BRAGANÇA 

Muito foi escrito recentemente sôbre o autor do "L'Oyapoc et 
l'Amazonel' (I). Com a crescente importância econômica do 

(I) Joaquim Caetano da Silva nasceu a 2 de setembro de 1810, na antiga 
povoação da Guarda do Serrito (hoje cidade do Jaguarão), da freguesia do Es- 
pírito Santo do Jaguarão, na então Províucia de S. Pedro do Rio Grande do 
Sul. Filho de Antônio José Caetano da Silva, natural da ilha de Sta. Cata- 
rina e de D. Anna Maria Floresbina, natural de Paranaguá. 

Aos 16 anos deixou a Província natal, a. fim de completar seus estudos na 
França. Fêz os estudos das disciplinas preparatórias, e em seguida o curso 
de medicina na faculdade de Montpellier. Sustentou tese que versou sôbre idéias 
da filosofia medical, a 29 de agosto de 1837. Dois anos após sua chegada à 
França, recebe o diploma. de membro da Sociedade de História Natural de Mont- 
pellier. A 14 de novembro de 1831 é laureado, pela Universidade de Franca, 
bacharel em letras. No ano de 1836, o nosso jovem da Guarda do Serrito é 
feito membro titular do Círculo Médico de Montpellier e membro correspon- 
dente da Sociedade Real de Medicina de Gaud. Regressou ao Brasil, com O tí- 
tulo de Doutor em Medicina, e, pelo que se notará, com um enorme capital de 
conhecimentos. Em 21 de novembro é nomeado Professor do I Colégio Pedro 
11. No mesmo lecionou gramática portuguesa, retórica e grego. Também foi 
Professor, em quase todas as mesmas matértas, no Liceu Provincia3l do Rio de 
Janeiro. Reitor do Colégio D. Pedro 11, a 26 de Junho de 1839, sucedendo ao 
Bispo de Anemúria. Sócio Efetivo do Instituto Histórico e Geográfico Bra- 
sileiro, em 29 de dezembro de 1838 e Sócio Honorário do mesmo a 8 de julho 
de 1859. 

A,17 de novembro de 1854 é nomeado Cônsul Geral nos Países Baixos. 
Regressou à Pátria em 1863. Foi Diretor do Arquivo Nacional. Entre 

várias honrarias que já citamos, destacamos as seguintes : Cavaleiro da Ordem 
de Cristo (18-7-1841) ; Oficial da Rosa (30-11-1845) e, posteriormente, Digna- 
tário. Também teve a Comenda da Ordem de Cristo de Portugal. Membro da 
Sociedade de Geografia de Paris (6-7-1856). 

Casou na França, a 24 de novembro de 1837, com D. Suzana Clotilde de 
Moinac, filha do Diretor da Academia de Belas Artes de Montpellier. 

O fim da vida passou-o em NiterOi, no bairro de São Domingos, numa casa 
à beira mar. 

Viveu doente, quase cego, abatido moralmente e assim findou seus dias, 
aos 63 anos, a 27 de fevereiro de 1873. Infelizmente, o seu arquivo não chegou 
aos nossos dias. Certamente, muitos documentos importantes estariam nele 
conservados. 

Hoje, Joaquim Caetano da Silva é um dos patronos da Academia Brasileira 
de Letras, cuja cadeira é ocupada pelo Dr. Gustavo Barroso. 



Amapá, a imprensa tem relembrado o Dr. Joaquim Caetano da Sil- 
va ( 2 ) ,  exaltando seu valor e o inestimável serviço prestado ao  
nosso País. 

Com muito acêrto foi apresentado a Câmara Baixa do Con- 
gresso, um projeto, no qual, esclarecido e ilustre Deputado gau- 
cho (") solicitou verba para a construção de um imponente monu- 
mento no Amapá, que pudesse símbolizar, parcialmente, a gratidão 
-- do Brasil a um dos seus mais ilustres e esquecidos filhos. 

Se ao Barão do Rio Branco couberam os merecidos louros da 
vitória do Brasil na questão com a Guiana Francesa, que nos deu 
o Aniapá ao Dr. Joaquim Caetano da Silva coube, inegável- 
mente, o mérito de proporcionar, através de sua obra, uma base 
irrefutável a brilhante tese do grande Chanceler (5). 

(2) Obras tle Joaquim Caetz~jo da Silva: 
a )  .Suplesirenfo ao Dicionário de Ailtôriio de Moraes Silva. 
h )  1;ragiilent d'uiie memoire sur Ia chute des corps. hloiitpellier 

11-11-1836. 
c) Qurlques idées de philosophie medicale. - Montpellier, 1837. 
d)  Meniória sôbre os limites do Brasil com a Guiana Francesa, con- 

forme o sentido exato do  Art. 8.0 do Tratado de Utrecht. Revista 
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Tomo 14.0. Foi 
lida ria presença do Imperador, nas sessões de 26 de setembro, 
10 e 24 de outubro de 1851 . 

e)  L'Oyclpoc et PAwrazone: questions brezilienne et française. Pa-  
ris, 1861, 2 volumes. 

f )  Questões anlericanas - Publicado na Revista do Instituto His- 
tórico e Geográfico Brasileiro. Tomo 26.9, 1863. 

g )  Grn~trátice Portuguesa - Inédita. 
li) Mecnnisnio da língua grega - Inédita. 
i) Appendice ao parecer do Sr.  Diogo Soares da Silva de Bivar sô- 

hre o fiidice Cronológico do Sr. Agostinho Marques Perdigão Ma- 
Iheiro. Publicado na Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro. Tomo 15.9. 

j )  .Cobre n gravidade. Publicado na Minerva Braziliense, tomo I.?, 
do qual o Dr.  Joaquim Caetano da Silva foi um dos redatores. 

k) O Oynpok. Memória apresentada à Sociedade de Geografia de 
Paris. Revista Popular, Rio de Janeiro, Tomo I .o, pgs. 32 a 42, 
163 a 169, 224 a 232 e 39 bis a 45. 

(3) Deputado Flores da Cunha. O projeto foi apresentado, em 1956, à 
Câmara dos Deputados, onde ainda se encontra. Na Comissão de Educação e 
Cultura, mereceu êste, brilhante parecer do Relator, Deputado Portugal Tavares. 

( 4 )  As terras litigiosas com a Guiana Francesa representavam 260.000 km2. 
O motivo do litígio entre o Brasil e a França é por demais conhecido, sen- 

do desnecessário, portanto, relembrá-10. 
(5) Ko  ano de 1898 foram descobertas algumas minas de ouro em Calsoe- 

ne, e a região foi invadida por soldados franceses. O Brasil protestou imediata- 
mente, através do Ministério das Relações Exteriores, contra tão prepotente in- 
vasão. O Ministro do Exterior de então era Carlos Augusto de Carvalho, o 
qual propôs à França a arbitragem para pôr terino à grave questão. Foi esco- 
lhido o Presidente da Suiça. São ilotórias as passagens do Barão do Rio Branco, 
como Ministro na Confederação Helvética e Advogado do Brasil. Sua nomea- 
cão a 22 de novembro de 1898, suas Memórias entregues ao Presidente da Suiça, 



"L'0,yapoc et l'Amazonen, na época, possibilitou ao Govêrno 
Imperial agir com mais firmeza diante da crescente avidez da 
França, e em nossos dias simboliza e testemunha o patriotismo 
desinteressado dos nossos maiores. 

Poucos-foram os que, na época, alcançaram e compreenderam 
o serviço prestado pelo gaucho de Jaguarão ao Brasil. Teve eco 
dentro do venerando Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
mas, nas esferas oficiais, poucos até deviam ter lido o seu tra- 
balho. 

D. Pedro I1  o orientou e o estimulou sempre, dando-lhe, tam- 
bém, seu auxílio nas horas mais críticas. O Imperador, após a 
leitura de sua brilhante memória sôbre os limites do Brasil com 
Guiana Francesa, em 1851 ( 6 ) ,  o nomeia Encarregado de Negó- 
cios, a 14 de novembro do mesmo ano, nos Países Baixos ('), a 

contendo brilhante tese e apresentando esmagadora documentacão, sua vitória 
pela obtenção do luminoso laudo de 1.9 de dezembro de 1900, são um orgulho 
para o Brasil. Não devemos esquecer, porém, que na I.* Memória entregue ao 
Presidente, Rio Branco cita nada menos que 55 vêzes a obra de Joaquim Caetano 
da Silva, e na 2.a Memória, 17 vêzes, - anexando ainda, como documento, 
"L'Oyapoc et 1'Amazonen, a fim de ser conhecido e apreciado pelo eminente Ar- 
bitro de Berna. 

(6) As passagens do D r .  Joaquim Caetano da Silva pelo Instituto Histó- 
rico e Geográfico Brasileiro, são das mais interessantes. Por  ocasião da ins- 
talação do Instituto, êle era um moço entre os respeitáveis e venerandos con- 
sócios, pois tinha apenaiç 28 anos de idade ! 

A leitura de sua Memória sôbre os limites do Brasil e a Guiana Francesa, 
nas três sessões já citadas, e que teria influência decisiva na sua vida e obra; 
contando com o entusiasmo de D .  Pedro 11, nesta importante questão. 

Seu contato com o Instituto, mesmo no exterior, continua. 
De Lisboa, onde se encontrava a caminho dos Países Baixos, envia uma 

carta, acompanhada por cópias do Tratado Provisional de 4 de março de 1700, 
entre Portugal e a França e da carta de doação da Capitania do Cabo do Norte 
a Bento Maciel Parente ( R . 1  .H.G.B. ,  Tomo 15, 1852). 

Novamente em ofício, datado cie Haya, encontramos Joaquim Caetano da 
Silva agradecendo ao Instituto uma medalha que lhe fora conferida (R.I.H.G.B,. 
Tomo 1 7, 1854) . 

E m  1857 (Tomo 20) pede a simpatia do Instituto para o monumento à 
memória de Geof f ray Saint-Hilaire. 

A leitura do seu trabalho "Questões Americanas" mereceu a publicação na 
mesma Revista, no seu Tomo 26.0, vol. 27, de 1863. 

No  necrológio dos sócios falecidos em 1873, Frei Custódio Alves Serrão 
e Joaquim Caetano da Silva, o orador, Dr.  Joaquim Manoel de Macedo esboça- 
-lhe uma biografia sucinta e feliz. (Tomo 36.0, vol. 47). 

Finalizando as principais passagens do ilustre brasileiro pelo Instituto His- 
tórico, cabe-nos sublinhar a importante proposta feita após seu falecimento, de 
ser colocado na Sede do mesmo, um retrato do Dr.  Joaquim Caetano da Silva: 
(Tomo 39, vol. 53, 1876). 

(7) Sua passagem na Diplomacia se resume na nomeação, a 14 de riovem- 
bro de 1851, de Encarregado de Negócios junto a o  Govêrno dos Países Baixos, 
e em 17 de fevereiro de 1854, sua nomeação para Cônsul Geral no mesmo país. 



fim de poder pesquisar nos Arquivos Holandeses, esclarecendo êste 
controvertido caso dos limites do Brasil com a Guiana Francesa. 

Da Europa, o Dr. Joaquim Caetano prestava contas e man- 
tinha ao corrente o Imperador. 

Em 2 de agosto de 1857, por exemplo, dirigia a D. Pedro 11, 
eufórica missiva na qual participava ao seu Soberano as va- 
liosas descobertas realizadas, que viriam esclarecer, definitivamen- 
te, controvertida questão. Diz o ilustre gaucho: 

"Senhor. 
. . . . . . . . . . . . . . . .Senhor, quando eu asseverava ao Governo Im- 
perial que provaria terminantemente o direito do Brazil ao Oyapoc 
do Cabo d'orange, acrescentava - sem embargo de quaesquer 
apparencias em contrario - precisamente tinha em mira, não s6 
os mappas allegados por França (e outros mais graves, que ella 
esqueceo) não só o texto de Berredo, mas tambem, e muito espe- 
cialmente, a formidolosa declaração official Portugueza, que bem 
conhecia desde Lisboa, por um officio dos Pleniponteciarios Por- 
tuguezes em Utrecht, de 4 de Fevereiro de 1713, de que logo en- 
tão passei copia ao Governo Imperial, em 1 de Abril de 1852. 
Tambem eu, Senhor, com grande magoa de minha alma, muito tem- 
po conceituei irrespondivel aquelle papel. Ultimamente porem, 
desde o principio de Janeiro de 1856, neste, e em todos os mais pon- 
tos da tenebrosa questão do Oyapoc, foi DEOS servido aluminar-me 
tão resplandecente, que, sem o minimo receio de illusão, protesto, 
Senhor, a Vossa Allagestade Imperial, que este renhido pleito, mo- 
vido ha cento e sessenta annos, no glorioso reinado de Dom Pedro 
Segundo de Portugal, ficará sentenciado por n6s - ao menos 
quanto ao direito - no reinado gloriosissimo de Dom Pedro Se- 
gundo do Brasil. Com os mais profundos acatamentos beijo a 
augusta mão de V .  M .  I . ,  Senhor, de V .  M .  I .  feitura addictissima. 

Joaquim Caetano da Silva" 

Novamente, no dia 6 de Fevereiro de 1859, dirigia de Paris 
2 seguinte interessantissima carta a D. Pedro 11, na qual te- 

O ~audoso Prof.  Feijó Bittencourt diz no seu valioso trabalho sobre "OS 
Fundadores" do Instituto Histórico que "da sua passagem pela Diplomacia, Joa- 
quim Caetano voltou sem nenhum feito que lhe aumentasse a nomeada, como que 
desinteressado da carreira, para voltar ao  que era - professor. Em todo caso, 
tinha escrito "L'Oyapoc et l'Amazonen, que, no dizer dos coevos, valeu por cem 
mil homens estendidos na fronteira, em defesa dos iioçsos direitos territoriais". 

(8) Miiseu Imperial. M .  82-D. 3781. Sem indicação de lugar. 
(9) Cópia dessa carta, do punho do Barão do Rio Branco, existe no seu 

arquivo, no Itamaratí. Foi-nos gentilmente cedida pelo Acadêmico Luís Vianna 
Filho. 



mos a exata impressão da certeza do triunfo da causa do Brasil, 
que animava seu signatário : 

"Senhor. 
Hoje mesmo tive a certeza que está nomeado pelo Governo 

Francez para ir tratar diplomaticamente, no Rio de Janeiro, a ques- 
tão do Oyapoc, e .provavelmente partira pelo vapor de março, o 
major de Engenheiros Alfred de Saint Guantin, autor da Meino- 
ria que o Principe Napoleão mandou inserir na Revue Coloniale 
de Agosto e Setembro de 1858 e logo publicar avulsa. E venho 
deprecar a V .  M .  I . ,  Augusto Defensor Perpetuo do Brasil, que, 
pelo amor do Brasil, não admita sobre a pendencia do Oyapoc ne- 
gociação alguma, enquanto não aparecer o trabalho terminante 
que estou redigindo. Falta-me o talento preciosissimo de escre- 
ver depressa, mas em assunto de tanta magnitude o essencial é es- 
crever com acerto. O Governo Francez vai vendo que do meu 
trabalho resultará infalivelmente o triunfo do Brasil; e por isso 
se empenha em promover um desfecho antes da minha demons- 
tração e longe de mim. Se V .  M .  I .  resolve que não pode escusar 
a projetada negociação, em tal caso deprecarei a V .  M .  I .  se digne 
escolher-me para seu negociador. 

Com o mais profundo acatamento beijo a augusta mão de 
V . M .  I ., Senhor, de V . M . I .  feitura addictissima. 

Joaquim Caetano da Silva". 

Os  termos firmes e convictos, nos quais se dirige ao Monar- 
ca, dão-nos um quadro fiel do "trabalho terminante" que estava 
prestes a ser concluido. 

O "triunfo do Brasil" viria sòmente muitos anos mais tarde, 
todavia acreditamos que já estas cartas do nosso notável e estu- 
diosíssimo patrício, tenham alcançado seu alvo, permitindo outras 
atitudes da parte do Govêrno Imperial. E quando Joaquim Cae- 
tano acabou seu trabalho sobre os limites, pronunciando ,26 con- 
ferências na Sociedade de Geografia de Paris, é mais uma vez D. 
Pedro I1 que o ajuda na publicação das mesmas, financiando o 
livro "L'Oyapoc et I'Amazone" . 

Pois no ano seguinte, o Dr. Joaquim Caetano da Silva en- 
contrava-se em serissimas dificuldades, diante de "huma categó- 
rica repulsa do meu instante pedido", mediante despacho do Mi- 
nistério (I0). Recusou-lhe êste os meios para custear a publica- 

(10) O Gabinete que estava no poder em 1B60 era o Gabinete Ferraz, que 
se organizou em 10 de agosto de 1859. Presidente do Conselho, Ferraz; Fazen- 
da, Ferraz ; Estrangeiros, Sinimbú ; Guerra, Sebastião do Rego Barros ; Mari- 
nha, Paes Barreto; Justiça, Paranaguá; Império, Almeida Pereira. 



ção de sua obra. Recorre, então, novamente, ao seu Augusto Pro- 
tetor. 

O apêlo é comovente, deixando bem claras as  dificuldades, 
nas quais devia-se enc0ntrar.A carta (I1) desesperada vem de Paris 
(Rue du Chemin de Versailles, 39), com data de 23 de outubro 
de 1860: 

"Senhor. 

Recebi hontem, por despacho ministerial de 21 de Setembro. 
huma categorica repulsa do meu instante pedido de 6 de Março, 
6 de Julho, e 6 de Agosto do corrente anno. Em tamanho deses- 
pero, viro-me de novo para a augusta pessoa de Vossa Magestade 
Imperial, depositando em seu coração paternal esta confidencia 
tremendissima: Que, nos termos em que me acho, nem poderei ti- 
rar da typographia os dous volumes francezes do meu trabalho do 
Oyapoc . . . . . Já vê Vossa Magestade Imperial a profundidade 
do abismo. Pelo amor do Brazil, pelo amor da Familia Imperial, 
pelo amor de Deos, não me deixe Vossa Magestade Imperial ca- 
hir nelle. Salve-me Vossa Magestade Imperial, outra vez, e para 
sempre, ouvindo compassivo a esta suplica lacrimosa: Valer-me 
a Casa Imperial com mil Libras Esterlinas, para eu ir repondo por 
quotas trimensaes de cem Libras desde Julho de 1861. 

Ah, Senhor! Se por este mesmo paquete se dignasse Vossa 
Magestade Imperial acudir-me com metade! Calado de dor, beijo 
a augusta mão de Vossa Magestade Imperial. 

feitura addictissima 
de V . M . I .  

Joaquim Caetano da Silva" 

Em 2 de janeiro de 1861, pede de Paris transferência para 
Bruxellas, aspiração que o Imperador não satisfez (I2). 

Finalmente, a 23 de julho do mesmo ano e também de Paris, 
escreve a D. Pedro 11, pedindo desculpas por não ter enviado ain- 
da a S .M. ,  a Imperatriz e às Princesas, os volumes encadernados 
de sua obra ( I3) .  

Cedo, o Irriperador compreendeu o que significava para o 
Brasil a memorável obra "L'Oyapoc et l'Amazone", pois, após uma 
reunião do Ministério, lança no seu diário particular, com data de 
22 de fevereiro de 1862 (I4), a seguinte nota: "Lembrei que seria 

(1 1) Museu Imperial, CXXIX - 6359. 
(12) Museu Imperial, CXXX - 6372. 
(13) Museu Imperial, idem. 
(14) Museu Imperial, XXXV - N.? 1.055. 



injusto e impolítico deixar sem emprego ao Dr. Joaquim Caetano 
da Silva, depois da obra imponente sobre a questão do Oyapoc, 
obra que, aliás, nenhum dos Ministros parece ter lido por inteiro" 

Vemos que, na ocasião, ninguém dos Ministros (I5) se preo- 
cupava ou dava o justo valor ao grande esfôrqo do Dr. Joaquim 
Caetano da Silva. 

No mesmo diário encontramos mais uma nota do dia 8 de 
março do mesmo ano, na qual D. Pedro I1 se refere novamente 
ao Dr. Joaquim Caetano com as seguintes palavras: 

"Depois fallei com o Euzebio a respeito da cerimonia do dia 
25 d'esse mez, e com o Joaquim Caetano da Silva, a quem disse 
que, como individuo e soberano, tinha feito tudo o que posso para 
o bem d'elle e apreço de sua obra muito importante sobre o Oya- 
poc; mas elle lembrou-me o desejo de alguma graça que emquanto 
não obtivesse remuneração que lhe desse para viver e o consideras- 
se perante o publico, e eu respondi que proporia essa graça em 
despacho, como o fiz, constando os Ministros em que se lhe desse 
a comenda darosa ,  ou o grau superior ao que já tivesse na ordem". 

Sua Majestade considerava a obra "muito importante", po- 
rem, perante a opinião pública, Joaquim Caetano queria receber 
"alguma graça" que fosse uma recompensa ao seu esfõrço. 

Derlato foi promovido de Oficial para Dignatário da I Or- 
dem da Rosa. 

Seus contatos com D. Pedro I1 demonstram quanto ambos pen- 
savam patrioticamente. Seus esforços foram vitoriosos e, hoje, 
o Brasil todo deve-lhe gratidão e sua memória deve ser venerada. 

Faço minhas as palavras de Sílvio Romero: "Joaquim Cae- 
tano da  Silva é a glória mais doce, mais pua, mais desinteressa- 
da do Brasil". 

(15) O Gabinete, na ocasião, estava assim constituido: 
Presidente do Conselho e Ministro da Guerra, Marechal Marquês de Caxias; 

Ministro da Justiça e interino do Império, Sayão Lobato (depois Viscotlde de 
Nictheroy) ; Fazenda e interino dos Neg6cios do Império, Parailhos (depois 
Visconde do Rio Branco) ; da Marinha e interino da Agricultura, então desta- 
cado do Ministério do Império, o chefe de esquadra Joaquim José Igriácio (de- 
pois Visconde de Inharuma) . 
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BERNARDO PEREIRA DE VASCONCELOS 

Resistência à sedicão militar de 1833 

I - PROLEGÔMENOS 

Não me parece que deva entrar desde logo na quota parte que, 
dentro do estudo da obra de Bernardo de Vasconcelos, me toca: 
a resistência A Sedição Militar de 1833. Julgo indispensável certo 
preparo preliminar sôbre o valor humano do glorioso ouropretano, 
o conceito que a sua figura de estadista impôs a todos quantos têm 
examinado a sua existência, conquanto rápida, trabalhosa e fecun- . 
da, enérgica e profícua. 

Homens há que aparecem no palco da vida pública, principal- 
mente, assinando produções literárias ou científicas, adornados, uns, 
de títulos de honorificência, outros, de láureas culturais e acadê- 
micas. Não se repetem raramente aquêles que enfileiram ao nome 
todas as grãs-cruzes ou comendas recebidas, das mais as menos 
prestigiosas ordens e cavalarias. Não se repetem raramente tam- 
bém aquêles que alinham sob o nome os cargos pomposos que 
ocupam e as associações pedantes a que pertencem. 

Ora, isso, de regra, nada diz, nada acrescenta a valia do ho- 
mem público, chegando mesmo, de regra, a comunicar-lhe a sus- 
peita de empavonada mediocridade. 

Muito poucos podem, entretanto, apresentar-se perante a hu- 
manidade - e nisto, sim, transparece inequívoco merecimento, re- 
fulge glória inapagável - recobertos dos conceitos contemporâneos 
e pósteros que a figura de Bernardo de Vasconcelos alcançou reu- 
nir, depois dêle morto. O ilustre Sr. Nestor Massena, no seu livro 
"Direito Parlamentar no Brasil". deu-se a pachorra de estampar 
uns poucos dêsses conceitos, numa das primeiras páginas da obra 
citada. Reproduzo-os, em seguida : 

"Bernardo Pereira de Vasconcelos, "Mirabeau do 
Braiil", na frase de Armitage; e "Franklin" ou "Adams" 



do Brasil, na expressão de R. Walsh; de quem o Sena- 
dor Mendes de Almeida, fazendo-lhe o necrológio, no Se- 
nado do Império, asseverou ser "o mais distinto dos nos- 
sos estadistas"; a quem J. Manuel de Macedo proclamou 
"o célebre lidador de nosso parlamento"; de quem Joa- 
quim Nabuco escreveu ter sido "gigante parlamentar"; 
de quem Silveira Martins, segundo o testemunho de seu 
filho José Júlio, considerava o maior dos nossos homens 
públicos; que tinha, segundo Euclides da Cunha, "uma 
alma titânica"; de quem Aurelino Leal disse ser "o gran- 
de, o extraordinário Bernardo de Vasconcelos, a quem 
ainda não se fêz a devida justiça e que na desenvolução 
das idéias democráticas, exerceu um papel de pondera- 
dor"; Bernardo de Vasconcelos, segundo Alfredo Vala- 
dão, "era o maior onde estivesse"; foi, conforme Tava- 
res de Lira, gênio político, e, segundo Otávio Tarquínio 
de Sousa, "grande entre os maiores da nossa terra"; 
Bernardo de Vasconcelos, o "Grande", na expressão 
de Tobias Monteiro; segundo o Barão de Rio Branco, 
é o verdadeiro mestre do parlamentarismo no Brasil". 

Pois, êsse famoso estadista brasileiro, conquanto nascido em 
Minas Gerais, era por "jus sanguinis" um perfeito luso, oriundo de 
genitores portuguêses. Seu pai, bacharel de Coimbra, natural do 
Pôrto, chegara a ser suspeitado de inconfidente, pelo que sofreu ca- 
deia eni Ouro Prêto, à ordem do Visconde de Barbacena. 

Português pelo sangue e pelo espírito. porque se educara na 
Metrópole, desde os 12 anos de idade, regressando de lá com o 
canudo de bacharel pela Universidade do Mondêgo, já com 24 pri- 
maveras no lombo, saberia ser brasileiro conio poucos, defendendo 
as justas aspirações do atrasado país natal. Emparelhar-se-ia coni 
o Padre Diogo Antônio Feijó, êsse mameluco paulista oriundo do 
mais fundo dos séculos e onze anos mais velho do que êle. 

Mas, aos 1821, Bernardo de Vasconcelos exercia o scu pri- 
meiro cargo público, como Juiz de Fora da vila de Guaratinguetá, 
no glauco vale do Paraíba, guardado pelos dois muralhões inrér- 
minos e azuis das serras do Mar e da Mantiqueira. Por ali, daí 
a pouco, transitaria o Príncipe Dom Pedro, na sua estrepitosa ca- 
valgada do Rio de Janeiro à colonial São Paulo, a qual precipita- 
ria a proclamação da Independência, as margens do riacho do Ipi- 
ranga, mofino afluente do Tamanduateí, que rola as  suas parcas 
águas até o glorioso Tietê. 

O fogoso Regente descansara em Lorena e Guaratinguets. 
Mas não se avistara com o Dr .  Bernardo. A êsse tempo, o 



moço magistrado já havia provavelmente se demitido de Juiz da 
Vila. Por sinal que não saira dali, sem escrever, antes, monogra- 
fia dedicada a Nossa Senhora da Aparecida, santa milagreira, que, 
a uma légua de Guaratinguetá, A beira do pedregoso Paraíba, de 
águas incorruptíveis, já atraia devotos de todas a s  partes, que iam 
tornando famosa a sua ermida plantada na coroa de um monte bem 
íngreme. 

Bernardo de Vasconcelos preferiu dedicar-se a imprensa e à 
política, em Ouro Prêto, sua "pátria", como costuma dizer, em- 
bora nela houvesse passado apenas a meninice. Chega a recusar 
a nomeação de desembargador na Província do Maranhão. Dêsse 
título, a que não fêz jus, pois parece que nunca o exerceu, tirou-se 
o tratamento que se lhe deu em Minas Gerais, por algum tempo: 
"Desembargador Vasconcelos". 

Os  Srs. Otávio Tarquinio e Nestor Massena, em suas conhe- 
cidas obras, repetindo o velho Xavier da  Veiga, mostram que o 
Desembargador fizera da imprensa provinciana o seu primeiro tram- 
polim político. A despeito disso, quando, nas Montanhas, se ini- 
ciou através de "O Universal", que apareceu no ano de 1825, e vi- 
veria até 1842, já estava eleito deputado perante a Câmara Geral, 
inaugurada aos 6 de maio de 1826. Pelo menos, de 25 a 36, êsse 
órgão mineiro de imprensa recebeu-lhe a orientação, segundo Xa- 
vier da Veiga, o que parece em antagonismo com declaração do 
próprio jornal, já em 1826, de que o Desembargador Vasconcelos 
não era redator daquele periódico, nem nêle tinha parte alguma. 

A não ser que desde então se usasse o "despistamento" de 
que em nossos dias amorais se usa e abusa. 

Mas Vasconcelos, logo de início, chega a impor-se na Câmara 
dos Deputados e consegue esclarecer, guiar, orientar como obser- 
va Alfredo Valadão, em "Da Aclamação à Maioridade". 

Preparando-se cuidadosamente para exercer a representação, 
como admite o Sr. Otávio Tarquínio, êle, de regra, dominava as 
questões, em discursos vivos e rápidos, sem nenhum romantismo, 
mas repassado de objetivismo. Assim ocorreu no debate do Có- 
digo Criminal. Assim ocorreu em outros magnos assuntos, como 
no da fundação dos cursos jurídicos, logo no início do Império. 

Por sinal que então combateu de rijo a localização de unia 
escola superior na Província de São Paulo, sob a alegação de que 
em Minas Gerais, pela superioridade de sua cultura, residia o lugar 
próprio. Aliás, já antes, os mineiros pleitearam uma universidade 
para o seu extenso território. O autor dêste ensaio possui expres- 
sivo documento, assinado por seu trisavõ, Matias Gonçalves Moi- 
nhos de Vilhena (cunhado de Bárbara Eliodora), e mais três cam- 
panhenses de prol, em que defendem com calor essa idéia, já em 



1823. Queriam uma universidade na cidade de Mariana. Essa 
preferência por Mariana deve-se, sem dúvida, a influência de Ma- 
tias de Vilhena, dada a sua afeição e de seu pai, do mesmo nome, 
a essa católica cidade. As outras representações de Minas incli- 
navam-se para Ouro Prêto. 

Português pelo sangue e pelo espírito, Vasconcelos revelava- 
se de ordinário mais nacional que os próprios mamelucos da Câ- 
mara dos Deputados, na defesa dos nossos problemas principais. 
Não raro, criticava os métodos coimbrenses e, no seu vivo verde- 
-amarelismo, chegava a exprimir-se em "língua brasileira", a Mário 
de Andrade, que só o fim do século viria produzir. 

O seu prestígio político cada vez se firmava mais, na sua 
Província. Aos 35 anos, de novo se assentava, eleito por seus con- 
terrâneos, na câmara temporária, legislatura de 1830. Nesse ramo 
do Poder Legislativo e fora, pela imprensa, defendia, mais do que 
o regime, a consolidação da Independência e os princípios liberais 
ameaçados pelo absolutismo. Ataca o Imperador e ataca os Mi- 
nistros, de viseira erguida. Sobretudo em Minas Gerais, êle tor- 
na-se o condutor da opinião liberal. E para melhor demonstrar a 
impopularidade do govêrno da  nação, apregoaria, dai a pouco, em 
comentários ácidos e enérgicos, a derrota de um titular do Minis- 
tério, no pleito que se avizinhava. 

O fogoso Imperador visita, em pessoa, a s  Montanhas, com o 
intuito de apaziguá-las. Leva pelo braço a jovem e bela Imperatriz 
Dna. Amélia. Mas os mineiros, firmíssimos nas suas convicções, 
não se deixam comover ante aquêle aparecimento faustoso. E não 
se petrificam diante dos Imperadores, espetáculo nunca visto, mas 
agem, resistem a sedução e fazem dobrar com força os sinos, por 
onde passa o desfile bragantino. Os sinos chamavam os fiéis para 
missa em intenção da alma de Líbero Badaró, assassinado na im- 
perial São Paulo, a mando dos absolutistas. 

De uma feita, Vasconcelos chega a ameaçar de levantar o país, 
acaso insistissem em fraudar a Carta Constitucional outorgada por 
Pedro I: "E persuadirei ao povo para que resista em inassa con- 
tra toda a invasão que houver em dano de suas liberdades e de seus 
direitos e também para derribar as  cabeças que ainda tentarem a 
sujeitá-lo a escravidão". 

Comenta com muita propriedade N. Massena: "De uma ca- 
beça fria como a dêsse mineiro, tais palavras tinham significação 
inaudita". 

Às barbas do Imperador, presente ao colégio eleitoral de Ma- 
riana, o Ministro Silva Maia é derrotado, como, com antecedência, 
anunciava Bernardo de Vasconcelos. 

Mas atingimos os primeiros dias do ano de 1831. Em váo, o 



destemido D. Pedro tenta manter-se no trono solapado pelo clamor 
das multidões. O procedimento frequente dos portuguêses incon- 
formados com a realidade brasileira, com o fato do imenso país 
não mais Ihes pertencer, e a pretensão do moço imperante de querer 
conciliar uma coisa com outra, apressam-lhe a abdicação. Afinal, 
no dia 7 de abril, cai no Brasil a facção absolutista e o fundador 
da Monarquia embarca na bela nau inglêsa "Warspite", em deman- 
da da velha Europa. Verdade que não ia para repousar. Lá mes- 
mo, aguardavam-no lutas domésticas talvez mais graves. 

Segundo o Cônego José Antônio Marinho, no seu noticioso 
livro sôbre a Revolução de 1842, "o sucesso de 7 de abril foi um 
golpe terrível que sofrera em sua influência a facção absolutista; 
foi um fruto bem amargo, nos desatinos dela; e o país o recebeu 
entre os transportes de indefinível entusiasmo; não porque o Sr. D. 
Pedro deixasse as plagas do Império, que fundara, mas porque o 
povo, cansado de sofrer uma política violenta e estragada, acredi- 
tou ver diante de si um futuro melhor, que antes terrível lho mos- 
travam a marcha administrativa, os desperdícios e as dilapidações 
dos seus ministros. A facção absolutista, atordoada e cheia de 
terror, ralada de remorsos por seus pecados anteriores, proclamou- 
se arrependida; colocou-se sob a proteção do Partido nacional; mos- 
trou querer confraternizar com êle, aceitar de boa fé e respeitar as 
instituições juradas. Acreditaram os vencedores na sinceridade 
dos protestos, e fizeram retumbar em todo o Império o grito de 
perdão aos iludidos. Com efeito, a generosidade nacional esqueceu 
as graves ofensas recebidas desde 1822; e perdoou as recentes de 
março". 

Instituída a Regência Trina Provisória, e logo depois, a Per- 
manente, é chamado para a pasta da Justiça, êsse padre enérgico 
e patriota que se chamava Diogo Antônio Feijó. 

"Feijó chamado ao Ministério da Justiça, reconheceu a neces- 
sidade de ligar-se com o partido absolutista para salvar a monar- 
quia; aceitou o sacrifício e apesar das enérgicas e assustadoras re- 
clamações do partido exaltado, sustentadas pela tropa, e apoiadas 
pelo comandante das armas da Côrte, o marechal José Joaquim de 
Lima, não houve uma única deportação; a segurança individual foi 
respeitada, e o terror banido da sociedade. Os absolutistas conti- 
veram-se por algum tempo nos Limites da prudência, e conduzidos 
pelo instinto da própria salvação, esforçavam-se por apoiar o go- 
vêrno. O ministro da Justiça, firme em aniquilar o partido republi- 
cano, e realizar o programa do moderado, o qual era sustentar a 
monarquia com as instituições liberais, perseguiu o primeiro até o 
extermínio; mas desde que deixou êle de incutir temores aos abso- 
lutistas, acreditaram êstes estar passada a borrasca, revolucioná- 
ria, julgaram fraco o partido moderado, e persuadiram-se de que, 



abandonando-o, sucumbiria o Govêrno, e bem que êste os tivesse 
salvado de tantos perigos, apresentavam-se êles tramando-lhe a 
queda. Erigiratn sociedades com o fim de inutilizar a revolução 
de 7 de abril; urdiram quotidianas conspirações e os que em 1842 
deram-se por amigos exclusivos do Sr. D. Pedro 11, forcejavam por 
comprometer seu trono; eram os mesmos que em 1831 conduziram 
a monarquia às bordas do abismo em que se teria infalivelmente 
abismado, se fortes e robustos pulsos de muitos em 1842 persegui- 
dos como rebeldes, a não tivessem sustido nas margens do despe- 
nhadeiro". 

Continua-se a pregar no Brasil a Federação, e, até, a República. 
Mas a Federação ganha vulto, torna-se a idéia dominante. "O exal- 
tamento popular, assevera Felisbelo Freire, en-i "História Constitu- 
cional do Brasil", fazia para ela convergir a maioria da opinião. 
Criou-se uma situação subjetiva essencialmente revolucionária e 
anárquica, pela qual se pode apreciar o sentimento de liberdade e 
independência que inspirava aos homens de então. Êle chegou 
mesmo a colocar em situação precária e litigiosa a sorte das insti- 
tuições, contra as  quais se levantavam as formas civis do país, ins- 
pirando um projeto de república federativa . . .". 

Bernardo de Vasconcelos foi um dos companheiros de Diogo 
Feijó, no primeiro ministério da Regência Pertnanente, ocupando a 
pasta da Fazenda. 

Pertence-lhe a redação do manifesto que o Ministério dirigiu 
ao Senado e i Câmara, mostrando a situação do país: 

"O Ministério governaria inspirado pela harmonia e confian- 
ça firmada entre todos os seus membros; executaria rigorosamen- 
te as  leis; reprimiria com energia todo o motim, tumulto, revolta, 
sedição; exigiria castigo dos criminosos; promoveria a prática efi- 
caz do regime parlamentar e do sistema representativo; não con- 
sentiria mudanças da dinastia imperial, e nem alterações da forma 
do govêrno; mas coadjuvaria a decretação de reformas constitucio- 
nais conforme as necessidades da época; reclamaria do corpo legis- 
lativo os meios mais apropriados a combater a anarquia e defender 
a ordem e a sociedade; extinguiria enfim abusos e prevaricações 
que se tinham cometido nos tempos passados, e que tanto haviam 
escandalizado a opinião pública em todos os ramos do serviço ad- 
ministrativo". 

Mas os maiores adversários de Vasconcelos foram os Andra- 
das. Irmanando no alvo as duas energias incríveis dessas duas 
enfermiças criaturas - Feijó e Vasconcelos, os desancavam por 
todas as  maneiras. Distingue-se nos ataques Martim Francisco, 
que, com relação a Vasconcelos, visa as suas próprias moléstias 
físicas, aquelas que não dependem da vontade do homem. 



O movimento de caráter restaurador ia no auge. Urgia D. 
Pedro voltar ao trono que lhe pertencia por todos os direitos. 
Assim o queriam indiscutivelmente os pugnazes Andradas, ligados 
agora aos portuguêses. 

Êsses gestos levaram José Bonifácio, como parece natural, a 
perder a tutoria dos príncipes imperiais. 

A luta sem peias encandesce. Predizia-se conio certa a vitó- 
ria dos terríveis "Caramurus", os restauradoristas. Para salvar a 
coroa do menino Pedro I 1  e a monarquia liberal, trama-se o contra- 
-golpe da reforma constitucional, transformada a Câmara dos 
Deputados em Assembléia Constituinte. 

Já está pronta e até imprensa a chamada "Constituição de 
Pouso Alegre", composta na tipografia do "Pregoeiro Constitucio- 
nal", redigido pelo Pe. José Bento, depois Senador Imperial. 

As principais inovações dêsse projeto constitucional, que se 
considera um passo para a República, foram seis, ou seja: esta- 
belecimento de uma quase federação; extinção do poder modera- 
dor encarnado no Imperador; dois anos de mandato para os depu- 
tados gerais; senadores não vitalícios; extinção do Conselho de 
Estado; províncias com câmara e senado, embora os presidentes 
de nomeação da Coroa. Além disso, retirava do Imperador o título 
de "Defensor Perpétuo do Brasil". 

Entendem alguns fosse tal projeto, em grande parte, da auto- 
ria de José Bento. Não penso assim, dadas as  fracas luzes de 
José Bento em confronto com Vasconcelos, Evaristo da Veiga, Pe. 
Custódio e o próprio Diogo Feijó. Parece mais um trabalho de 
colaboração. 

Mas Vasconcelos, nesse passo, aliara-se a Feijó para a exe- 
cução do plano, que importava na renúncia da Regência e eleição 
de outra, adotada em bloco a "Constituição de Pouso Alegre". 

Demitem-se os ministros. Voltam às Câmaras para as  pri- 
meiras "demarches". Tenta-se o objetivo em 30 de julho de 1882. 

Honório Hermeto Carneiro Leão, o filho notável do quartel- 
-mestre de Jacui, frustra-lhes, porém, o plano. Tudo falha e des- 
morona-se. Segundo expressão de historiador do episódio: "A 
regência ficou e o Ministério caiu". Disso tudo surgiu, como Ta- 
vares de Lira ressalta, a personalidade inconfundível de homem de 
estado db futuro Marquês de Paraná. 

Por êsse tempo, Vasconcelos conta apenas 37 anos. Mas a 
sua saúde continua cada vez mais precária. Êsses transtornos não 
o impedem de voltar a oferecer ao cumprimento do seu mandato, 
na Câmara baixa, toda a sua dedicação e competência. 

E entremeia a matéria legislativa com a política pura, revi- 



dando os lançaços brutais de Martim Francisco, em quem zombou 
"o orgulho e a filaucia"; "a compreensão mais vasta do que o uni- 
verso"; "a vontade mais forte do que o destino"; "as baforadas de 
impostura e má f é .  . .". 

Segundo Nestor Massena, só um mês mais tarde, fechada a 
Câmara, Martim respondeu pela imprensa o último discurso de 
Vasconcelos e "acusou-o de ter saido de Guaratinguetá, ao tempo 
em que fora Juiz de Fora, fugido como implicado em venda de 
terras que não lhe pertenciam". Referindo-se ao Ministério de 
Feijó e Vasconcelos, tachou-o de "Administração de "voleurs" e 
"coupe-gorges", "conjugadores do verbo rapio"; e com uma im- 
piedade inominável, para ferir o inimigo na sua desgraça física, 
não hesitou em afirmar: 

"Eu nasci coberto de carnes e não lazarento, ou com a pele 
sobre os ossos, como o Sr. Bernardo". 

Curiosa coincidência é que o então companheiro de Vasconce- 
los nessa campanha política e na descompostura de Martim, Diogo 
Feijó, também viera a sofrer de "tabes dorsalis", ou melhor, da- 
quilo que, em linguagem empolada, é chamado "ataxia locomotora 
progressiva". 

Mas Vasconcelos, da cidade de Ouro Prêto, em férias parla- 
mentares, revida-o com não menor ferocidade, pela "Aurora Flu. 
rninense". O menos de que chama Martim é de "nulidade admi- 
nistrativa e literária", o que devia contundir muito, pois não há 
coisa que tanto fira a vaidade humana como deprimir-se os dotes 
intelectuais de alguém. 

E o tempo corre, enquanto que a agitação restauradora cresce. 
Antônio Carlos, irmão de José Bonifácio, ex-tutor dos príncipes, e 
de Martim (que tentava envolver os adversários num jogo de di- 
versão, atacando a Vasconcelos), lá partiria para a Europa, a 23 
de março de 1833, para confabular com Pedro I, em disputa a ferro 
e fogo com o irmão Miguel, usurpador do trono da menina Maria 11. 

Todavia, reage a Sociedade Defensora da Independência che- 
fiada, na Corte, por Evaristo da Veiga. Secunda-o, entre outros, 
Bernardo de Vasconcelos. 

Estavam as coisas nesse pé, quando irrompe na pacata Ouro 
Prêto uma revolta militar. 

Já não é sem tempo que se cuide em ver êsse movimento. 
Entretanto, os estirados prolegômenos que se traçaram não 

me parecem ociosos. Já se colocou dentro dos olhos, de quem não 
tinha especial conhecimento dessas ocorrências, o recorte varonil 
da principal figura das cenas que explodiram em Ouro Prêto, pela 
noite distante de 22 de março de 1833. 



I1 - A SEDIÇÃO DE OURO PRETO 

Nenhum autor dos que mais a fundo têm cúidado da matéria 
- Homem de Melo, Pereira da Silva, Cônego Marinho, Alfredo 
Valadão, Otávio Tarquínio, Nestor Massena, Amadeu de Queirós, 
etc., descreve mais minuciosa e imparcialmente a Sedição Militar 
de Ouro Prêto que José Pedro Xavier da Veiga, em "Efemérides 
Mineiras", v. 2, de pags. 343 a 370. Resumir-nos-emos assim 
quase que a reproduzí-las. 

"O movimento manifestou-se de chofre e bruscamente. 
"Há muito prenunciava-se próxima revolta restauradora em 

Minas Gerais. Os sintomas disso cada dia mais se acentuavam 
pela organização de clubes secretos e pela polêmica azêda dos pe- 
riódicos de Ouro Prêto, S. João d'El-Rei, Sabará, Mariana e Caeté: 
- o Universal, o Novo Argos, o Astro de Minas e o Homem Social, 
apoiando o govêrno legal da Regência e de seu delegado na provín- 
cia, e tendo maior eco na opinião; - e o Grito do Povo, Papagaio, 
Vigilante e Despertador Mineiro, órgãos da oposição, tão constan- 
tes na brecha como intrépidos no ataque". 

"Convencido, ou pelo menos, seriamente receios0 de um mo- 
vimento armado na provincia, dera o govêrno da Regência algumas 
providências adequadas para em tempo reprimí-lo eficazmente". 

"Em documento contemporâneo encontramos nota de terem 
vindo para Minas não menos de 10.000 armas de infanteria e ca- 
valaria, algumas peças de calibre 4, cêrca de 300 arrôbas de pól- 
vora e 500 de chumbo, armamento e munições em quantidade como, 
até então, jamais se vira na província". 

"Mostrará, entretanto, a sucinta resenha dos fatos, que vamos 
fazer - manuseando papéis oficiais inéditos e os jornais do tempo 
- que, se o govêrno da Regência era ativo e vigilante, o de Minas 
Gerais andava descuidos0 e cego, apesar da voz pública - a voz da 
oposição pelo menos - considerar o presidente da província as- 
sessorado e dirigido pelo seu substituto, Bernardo Pereira de Vas- 
concelos, cuja sagacidade não era inferior à sua grande ilustração". 

Depois dêsse introito, Xavier da Veiga debulha os sucessos 
da Sedição. 

"Presidia a província o desembargador Manuel Inácio de Me10 
e Sousa (posteriormente senador e Barão do Pontal), que a 22 de 



niarço estava ausente da Capital, em Mariana, aonde fora concor- 
rer como eleitor a eleição para o preenchimento de uma vaga de 
deputado a Assembléia Geral. Tencionando regressar naquele 
mesmo dia a Ouro Prêto, apenas duas léguas distante, não trans- 
mitira a administração ao vice-presidente, Bernardo Pereira de 
Vasconcelos. 

"Achava-se êste na noite de 22 de março, casualmente, no pa- 
lácio de Ouro Prêto, em visita ao  deputado padre José Bento Leite 
Ferreira de Melo, rnenibro do Conselho do Govêrno e hóspede do 
presidente Melo e Sousa, quando, às  7 horas, teve aviso de que 
naquela mesma noite haveria na cidade sublevação da tropa de 
primeira linha, que a guarnecia, e que um tiro dado no quartel 
seria a senha para o movimento insurrecional. 

"Imediatamente assume o vice-presidente Vasconcelos o go- 
vêrno da província, passando a dar a s  providências, possíveis no 
momento, para frustrar o plano dos revoltosos. Mas só As 10 ho- 
ras apareceram-lhe o comandante das armas, coronel Gomes Freire 
de Andrade, e o primeiro comandante da guarda municipal perma- 
nente; e apenas saiam êstes a cumprir a s  ordens recebidas, soou 
no quartel o tiro convencionado, sendo imediatamente soltos pelos 
revoltosos trinta e tanto presos militares que ali estavam e, ajun- 
tando-se todos, logo se dividiram em dois grupos. 

"Ocupou um dêles a Praça da Independência e desceu outro 
para a rua São José (hoje Tiradentes), dando brados sediciosos e 
espalhando o terror na população. 

"Tocam a rebate, formam-se ajuntamentos populares em di- 
versos pontos, alvoroça-se a cidade. Muitos guardas nacionais 
saem de suas casas, debalde procurando armas, já apreendidas 
pelos sublevados. A força policial, mal dirigida ou desnorteada, 
ora cavila, ora perde o tempo e complica a situação, encaminhan- 
do-se para lugares diferentes dos que lhe foram designados, e 
quando um de seus comandantes, capitão José Alexandrino, cum- 
prindo ordens do govêrno, busca acalmar o tumulto militar, é prêso 
pelo capitão do exército D. José Carlos da Câmara, um dos mais 
ativos do levante. 

"Aparecendo então em Palácio o tenente-coronel da guarda 
nacional Manuel Soares do Couto, ordena-lhe o vice-presidente que 
forme a sua gente postando-a junto ao Palácio; ao  que se escusa 
Soares do Couto, dizendo "que não devia sacrificá-la a fúria dos 
militares de 1.qinha . . .". Eram chefes dêstes os coronéis Manuel 
Alves de Toledo Ribas e Teobaldo Sanches Brandão; engenheiros 
major João Reinaldo Werna e Bilstein e capitão Francisco Joaquim 
da Silva Bittencourt; e major de comissão Bernardo da  Silva Bran- 
dão, partidários da restauração, como o era aquêle Soares do 
Couto. 



"Expedida urgente comunicação aos membros do Conselho 
do Govêrno, obsta a respectiva reunião o tumulto crescente da tropa. 
Dizendo propor-se a pacificar esta, dirige-se à Praça o Ouvidor da 
comarca, Dr. Antônio José Monteiro de Barros, e pouco depois 
volta dali com um ultimatum dos revoltosos, impondo a s  seguintes 
condições para êles se aquietarem: - deposição do presidente Ma- 
nuel Inácio de Melo e Sousa; demissão e prisão do vice-presidente 
Bernardo Pereira de Vasconcelos e do conselheiro do Govêrno pa- 
dre José Bento Leite Ferreira de Melo. 

"Repelido o ultimatum, sem embargo dos esforços que para 
sua aceitação fêz o Ouvidor, voltou êste a comunicar aos insurgen- 
tes o malogro de sua missão. 

"Requinta o furor dos amotinados, que por largo tempo, em 
enorme alarido, soltam imprecações, ameaças - e morras! - con- 
tra o Govêrno e os membros do Conselho, com especialidade contra 
Vasconcelos e José Bento, que mais Ihes incorriam nos ódios. 

"Novas e idênticas tentativas do Ouvidor para serem aceitas 
a s  condições impostas pelos sediciosos não têm melhor êxito que 
a primeira, e adiantada ia a noite, continuando cada vez mais amea- 
çadora e temível a atitude dos revoltosos, cujo número é aumen- 
tado pela agregação de alguns civis - fanatizados por causa da 
recente proibição legal de enterramentos nas igrejas - e da turba 
anônima aventureira que, em tais circunstâncias, soi aparecer e 
agir para colher proventos das desordens. 

"Vendo repetidas vêzes repelida com firmeza a intimação que 
dirigiram ao govêrno, os sediciosos - plano d'antemão concerta- 
do ou alvitre de momento - aclamam vice-presidente da província 
o tenente-coronel Manuel Soares do Couto, membro do Conselho 
do Govêrno, mas não dos mais votados. 

"Soares do Couto, assentindo logo, declara-se investido da 
administração pública. Faz mais: apresenta-se perante a tropa, 
ouve-lhe e atende-lhe de pronto as  exigências, entre as quais: ser 
colocado no comando das armas o coronel Manuel Alves de Tole- 
do Ribas, em lugar do coronel Gomes Freire de Andrade, estando 
aquele fora do quadro efetivo por disposição de lei recente; serem 
do mesmo modo reintegrados outros oficiais militares, avulsos tam- 
bém por força de lei; ficar suspensa a publicação do Universal e do 
Novo Argos, órgãos governistas, redigidos por Vasconcelos, José 
Pedro Dias de Carvalho e Herculano Ferreira Pena. 

"Já tendo, como se vê, praticado atos governativos, e de ca- 
rfiter grave, o vice-presidente intruso foi no dia seguinte, pelas 8 
horas da  manhã, tomar posse e prestar juramento dêsse cargo pe- 
rante a câmara municipal - antes coacta do que cúmplice no mo- 
vimento. 



"Em sua comunicaqão a câmara para êsse fim (que lemos em 
extrato no respectivo livro de atas),  Soares do Couto afirma que 
a população da cidade nada sofrerá pelos fatos com moderação 
praticados na noite anterior (noite de 22) .  

"A câmara mandou logo lavrar o têrmo de posse "apesar de 
reconhecer (textual) que era êste ato contrário a lei de 1.0 de ou- 
tubro de 1828. 

"Em seguida, assistiu o vice-presidente intruso a um Te-Deum 
na igreja do Carmo, donde voltou à Praça, proclamando à tropa e 
ao povo. Correspondendo aos vivas que êle então ergueu, os se- 
diciosos reclamaram-lhe a imediata prisão e deportação de Vas- 
concelos e de Ferreira de Melo, ao que Soares do Couto logo aten- 
deu, ordenando que por uma escolta fossem ambos presos e entre- 
gues ao coronel 'Toledo Ribas. 

"De feito, as 1 1  horas do dia (23) invade o palácio do govêr- 
no grupo numeroso dirigido pelo Ouvidor da comarca, Monteiro de 
Barros, e prende ali os deputados Vasconcelos, vice-presidente da 
província, e Feryeira de Melo, os quais são imediatamente entre- 
gues a uma escolta e, entre estrepitosa vozearia e detonação de fo- 
guetes, levados a casa do coronel Toledo Ribas, no alto das Cabe- 
ças, daí seguindo para Queluz. 

"Ao mesmo tempo que ocorriam êstes fatos, agentes dos ven- 
cedores davam buscas em muitas casas da cidade, prendiam ou pu- 
nham em fuga precipitada quantos indivíduos lhes eram suspeitos 
ou desafetos. 

"Por sua parte, o tenente-coronel Soares do Couto, instalado 
sem demora em Palácio, expedia circulares às  Câmaras, e oficiava 
aos ministros do Império e da Justiça, informando-os dos aconte- 
cimentos, mas com alguma alteração, dos fatos ocorridos, no inte- 
rêsse de justificar ou explicar seu ilegal procedimento". 

Nessa altura da narrativa, o autor campanhense intercala a 
transcrição dos ofícios referidos, que parece desnecessário repro- 
duzir. Seguem-se depois os fatos: 

"Enquanto na Capital se passavam os graves acontecimentos 
da noite de 22 de março, o desembargador Melo e Sousa nada sabia 
a respeito em Mariana, e só na manhã de 23  foi despertado por 
amigos que o avisaram das ocorrências e, mais, que um dos cabe- 
ças da sedição, coronel Teobaldo Sanches, à frente de muitas pra- 
ças de linha, aproximava-se daquela cidade. Ocultou-se intimidado 
o presidente, e só no dia 27 animou-se a sair de Mariana, conforme 



comprometeu-se a fazê-lo para com o intruso govêrno da província, 
em carta de 23, fiel reflexo de seu espírito fraco e aterrorizado. 

"O vice-presidente Bernardo de Vasconcelos, entretanto, acom- 
panhado do conselheiro do govêrno Ferreira de Melo, dirigia-se efe- 
tivamente para o Rio de Janeiro a tomar parte nos trabalhos da 
Câmara dos Deputados, à qual pertenciam ambos. 

"Em Queluz é acolhido com calorosas demonstrações de aprê- 
ço, manifestando o povo da vila (hoje cidade) a mais decidida re- 
provação ao movimento sedicioso de Ouro Prêto, atitude essa que 

. fêz a escolta que o acompanhava adotar o prudente alvitre de re- 
gressar à Capital. 

"Em Barbacena, além de idênticas manifestações locais, rece- 
beu Vasconcelos um enérgico e bem inspirado ofício (de 1 de 
abril) da Câmara Municipal de S. João d'El-Rei, reunida em sessão 
permanente desde que teve notícia da sedição, exortando-o patriò- 
ticamente, a vista da repulsa quase geral que se manifestava em 
relação ao levante militar de Ouro Prêto, a ir estabelecer provisò- 
riamente ali o govêrno da provincia. 

"Para isso garantia-lhe a Câmara toda a segurança e dedica- 
díssimo apoio, até à chegada a S. João d'El-Rei do presidente Melo 
e Sousa, a quem ela também oficiara conjurando-o a reassumir seu 
pôsto legal, que era o pôsto da honra, sem cavilação e perda de 
tempo". 

Esta iniciativa esclarecida da mun'icipalidade são-joanense, 
importante alvitre de grande alcance para a imediata organização 
da resistência ao movimento sedicioso, acolheu-a pronta e resolu- 
tamente Vasconcelos, que no dia 5 de abril restaura o govêrno legal 
mineiro em S. João d'El-Rei, desenvolvendo máxima atividade. 

No dia subseqüente dirige um manifesto aos Mineiros (publi- 
cado no Astro de Minas de 9 de abril de 1833), expondo-lhes os 
acontecimentos e concitando-os a auxiliarem por todos os modos o 
justo empenho do govêrno para suplantar-se a sedição e restabele- 
cer-se a ordem e o domínio da lei no território da província. 

"Ao passo que, com enérgica solicitude e inteligente esforço, 
o vice-presidente Vasconcelos desenvolvia a ação governativa em 
S. João d'El-Rei, ação continuada do dia 10 de  abril em diante pelo 
presidente efetivo Me10 e Sousa, já então naquela cidade quase tô- 
das as Câmaras, chefes da guarda nacional, autoridades e influên- 



cias políticas, dos municípios aonde chegara a noticia da sediçáo, 
se pronunciavam espontânea e energicamente em favor da legali- 
dade e começavam a organizar ativamente contingentes de forças 
para defendê-la. 

"Seria a unanimidade das Câmaras a estigmatizar explícita e 
positivamente a sedição militar, se não ocorressem três exceções: 
a da Câmara de Ouro Prêto, no próprio foco da revolta, agindo 
manifestamente sob o influxo do terror; a da de Mariana, que aliás 
pretendeu justificar sua "neutralidade" aguardando a deliberação 
do govêrno da Regência, como já vimos no oficio de Soares do 
Couto aos ministros do Império e da Justiça; e a da Câniara de 
Caeté, ao que parece, procedendo por errônea mas bem intencio- 
nada sugestão do respeitável Visconde de Caeté, que, acêrca de 
sua atitude na conjuntura, explicou-se no Senado em sessão de 31 
de maio de 1833, na qual, assim como em sessões anteriores, outros 
senadores igualmente se ocuparam da sedição de Ouro Prêto, dis- 
cutindo um projeto de anistia". 

Mas enquanto êsses sucessos se desdobravam nas montanhas 
virentes de Minas Gerais, a Regência Trina dava, da Côrte distante, 
providências rápidas e enérgicas. 

"O govêrno da Regência, por sua parte, apressou-se em con- 
denar vivamente a sublevação militar, dirigindo e publicando nesse 
sentido proclamações aos Mineiros, e ordenando reiteradamente 
aos revoltosos submissão à lei e às autoridades constituídas". 

Ao mesmo tempo, censurou o Ministério o procedimento fraco 
do presidente Me10 e Sousa, ao determinar-lhe que reassumisse seu 
cargo com toda a urgência. 

Ante a obstinação dos sublevados, senhores da Capital, o go- 
vêrno da Regência fêz partir às pressas do Rio de Janeiro o general 
José Maria Pinto Peixoto, nomeado comandante-chefe das for- 
ças que fossem organizadas na província para operar pelo resta- 
belecimento da ordem pública e repressão do levante. 



"Em 1821 fora êsse distinto militar quem mais fêz para com 
antecipação do dia designado, ser a 20 de setembro eleita e no dia 
seguinte empossada a primeira Junta do govêrno provisório da pro- 
víncia, passo assinalado para a independência nacional. Prece- 
dia-o assim a recordação honrosa de seus serviços A Liberdade. 

"Com o general Pinto Peixoto vieram apenas algumas praças 
de linha e diversos oficiais militares, acreditando a Regência, como 
aconteceu, que a guarda nacional de Minas e os cidadãos que se 
oferecessem voluntariamente para auxiliá-la dariam elementos bas- 
tantes para o fim desejado, a vista dos gerais e bem significativos 
pronunciamentos do povo mineiro em condenação do movimento 
sedicioso. 

"Já era tempo de pôr-se côbro 21 anarquia nascente. Dois go- 
vernos funcionavam na província, ambos expedindo ordens em sen- 
tidos opostos, ambos administrando conforme o objetivo que visa- 
vam e os interêsses a que serviam: - o govêrno revolucionário, do- 
minando na Capital, mas circunscrito a uma limitadíssima área de 
obediência; e o govêrno legal, em S. João d'El-Rei, cuja ação se 
estendia por quase todos os municípios, conquanto embaraçada 
por dificuldades de comunicação resultantes da agitação geral e 
de desordens em vários pontos, fomentadas pelos insurgentes. 

"Os chefes revoltosos, entre os quais consideramos como o 
mais prestigioso e dos mais ativos o vice-presidente intruso Soares 
do Couto - não obstante a "coação" que depois alegou em justi- 
ficativa de seu procedimento - os chefes revoltosos, dizíamos, so- 
freram bem depressa amarga decepção vendo organizar-se a resis- 
tência enèrgicamente e por toda a parte, e surgirem, em vez do 
apoio que esperavam, inúmeras e formais manifestações hostis ao 
seu anti-patriótico cometimento. 

"Foram, sem dúvida, de grande desânimo e esmorecimento as 
primeiras impressões que êsses fatos Ihes trouxeram; todavia não 
sucumbiram. 

"Ao contrário, logo tomaram novo e extraordinário alento, 
dispostos a tentar na luta a sorte das armas, ou porque renasces- 
sem-lhes na mente quiméricas esperanças de triunfo, ou porque em 
muitos dêles os ódios acumulados suplantassem quaisquer temores, 
ou, finalmente, porque se julgassem já assaz comprometidos e pre- 
ferissem cair combatendo a capitular com desdouro. 

"Nesse propósito, que certamente abona-lhes a virilidade e o 
valor, organizaram ativamente suas forças, às quais não faltavam 
armas e munições, inclusive algumas peças de artilharia; e trata- 
ram de aumentar o número dos combatentes com quantos indivi- 
duos podiam aliciar por meio de promessas, de ameaças ou de re- 
compensas, e ainda com o concurso daqueles que - direta ou in- 



diyetamente - estavam ligados a êles por afeições, interêsses, res- 
sentimentos comuns ou solidariedade partidária. 

"Não obstante seu número limitado - algumas centenas de 
combatentes apenas - eram arrojadas a s  disposições dos sediciosos. 

"Prova-o a deliberação desastrada, ao que nos parece, e por 
certo temerária, de sairem êles da cidade ao encontro das forças 
legais, muito mais numerosas, quando no recinto da Capital, pelas 
vantagens naturais da topografia, se nos afigura que muito menos 
perigosa Ihes seria a posição. Digam os competentes sobre 2ste 
ponto. 

"As forças legais se foram organizando, instruindo e discipli- . 
nando ràpidamente em S. João dlEl-Rei, A proporção que ali che- 
gavam contingentes da guarda nacional dos outros municípios do 
centro e sul da província - S. José, Barbacena, Mariana, Caeté, 
Sabará, Queluz, Pomba, Baependi, Lavras, etc. - que acudiram 
com prontidão e energia extraordinária A voz do govêrno legal e 
aos reclamos do dever". 

Período de intolerância política e de desordens deploráveis 
êsse, mas também de cívica abnegação e de patriotismo exemplar! 

"Em pouco mais de um mês, apesar dos p6ssimos caminhos e 
das morosíssimas con~unicações postais, cêrca de seis mil guardas 
nacionais (então era uma esplêndida realidade e não um simulacro 
irrisório a milícia cívica entre n6s), cêrca de seis mil guardas na- 
cionais estavam em armas, a caminho da Capital! E contavam-se 
entre êles muitos membros de familias das mais consideradas e 
estimáveis da província, e nos comandos de batalhões ou de com- 
panhias, animados de ardor marcial pelo estímulo puro do dever, 
niineiros distintos pelo caráter e posição social, at; a véspera, en- 
tretanto, pacaJos negociantes, lavradores ou industriais!". 

Na apologia rasgada que Xavier da Veiga entoa ao  gesto dos 
mineiros, reproduz do seu tio, o preclaro Evaristo da Veiga, êste 
expressivo tópico : 

"Continuaremos a responder aos detratores do Povo Mineiro. 
Somos a isso obrigado por mais de um título; e quando outro não 
tivéssemos, se não o de sermos Brasileiro, êsse bastara, no negó- 
cio de que se trata; porquanto a conduta nobre, patriótica, entu- 



siástica daquela população industriosa, na crise da sedição da Ca- 
pital, é um dos mais belos florões da nossa recente história. 

"A glória que resulta aos Mineiros, de sua devoção sublime, 
dos esforços a que se elevaram, para fazer triunfar o império das 
leis, bem como da unanimidade de sacrifícios que ofereceram c0111 
êsse intuito, é já uma propriedade Nacional. Em vão procuram 
denegrir ações tão formosas, aquêles que ou daqui excitaram, ou 
aqui aplaudiram a insurreição de parte da tribo funcionária contra 
o voto de uma província inteira. O Brasil saberá que o Povo hli- 
neiro, esquecendo nesta ocasião cômodos, lucros, propriedades e 
famílias, para mais seguramente possuirem tudo isto, se apressa- 
ram de todos os pontos a correr às armas, a fim de sufocar a seJi- 
ção; que homens dados só aos trabalhos da lavoura, ou de minera- 
ção, não hesitaram um só instante em trocar as enxadas, e os ins- 
trumentos da indústria, pelas armas, quando viram que uma faccão 
retrógrada ia imprimir feia nódoa ao crédito de uma provincis 
tranqüilamente progressiva. Guardas nacionais em número de 
mais de 6.004, voluntariamente se uniram às suas bandeiras, e 
marcharam para o pôsto de honra, com um júbilo, com uma dedi- 
cação que assombrava a todos, e dava alta idéia do caráter de um 
tal povo: os pobres deram suas pessoas, os ricos, suas pessoas e 
sua bolsa, os cidadãos de medíocre fortuna, ombrearam com os 
ricos; e ao exército da legalidade nada faltou, sem que fossem ne- 
cessários dispêndios do Tesouro público, ou requisições opressi- 
vas a particulares. Sabe-se com quanta dificuldade a disciplina 
se mantém em corpos milicianos, ou de Guardas Nacionais, acam- 
pados fora de suas casas, não habituados os soldados bisonhos a 
obediência militar, e vendo nos oficiais a sua própria feitura. Mas 
as vêzes no código de guerra, e no acampamento dos amigos da lei, 
nenhuma contestação, nenhum ato de desobediência ou de capri- 
cho, veio trazer amargura as fileiras da força cidadã. Se nós 
descêssemos a particularidades, se relatássemos todos os atos de 
desinterêsse, de generosidade, de coragem individual que nessa 
luta se praticaram, daríamos a medida do belo caráter que os Mi- 
neiros desenvolveram: é por fatos semelhantes que muitas vêzes 
se pode melhor apreciar a índole de um povo, do que pelos acon- 
tecimentos e resultados gerais; porém, o desempenho de uma tal 
tarefa encheria longas páginas, e já em parte ela tem sido preen- 
chida pelo nosso colega da Verdade, a quem nos remetemos. 

"Podemos assegurar que desde a luta da nossa Independência 
gloriosa, o Brasil não viu sucessos que tanto revertam em honra 
sua, e aonde se patenteasse um entusiasmo mais puro pela liber- 
dade, maior coragem para os sacrifícios durante o combate, maior 
humanidade e horror ao derramamento de sangue, depois da vitó- 



ria. Os Mineiros mostraram-se capazes de ser livres: nestas pa- 
lavras temos feito todo o seu elogio". 

.Depois dessas merecidas loas aos mineiros, o esforçado cro- 
nista campanhense retoma o fio da narrativa dos acontecimentos: 

"Em fins de abril puseram-se as forças legais, às pressas or- 
ganizadas, em movin~ento, parte para o Caeté e o grosso delas em 
direção à Capital da província, em cujas proximidades seguiu de- 
pois uma coluna para Mariana. 

"Não tardaram seus encontros parciais e escaramuças com os 
sediciosos, dando-se tiroteios mortíferos em Santa Rita e Boa Vis- 
ta, no distrito de Ouro Prêto, com desvantagem para os rebeldes, 
inferiores em número e sem o abrigo que teriam, forte e por todos 
os lados, se tivessem se acastelado dentro das muralhas da Capital. 

"Afinal, feriu-se o combate de José Corrêa (9 de maio), cujo 
resultado ainda Ihes foi mais desastroso, havendo entre êles qua- 
torze mortos e trinta e tantos feridos (alguns gravemente), ao 
passo que os legalistas tiveram poucos feridos e sòmente três ou 
quatro mortos na ação. Como nos precedentes encontros, era as- 
sinalada a inferioridade numérica dos insurgentes no ataque de José 
Corrêa; mas dispunham ali de algumas peças de artilharia e de ofi- 
ciais veteranos, adestrados no uso das armas e que, como os sol- 
dados, houveram-se com denodo e valor. 

"Recolhendo-se apressadamente à Capital, refletiram os sedi- 
ciosos na situação apertada em que se achavam. O desbarato de 
José Corrêa e o conhecimento de certo da incomparável superiori- 
dade de elementos dos legalistas trouxeram-lhes, como era natural, 
desânimo completo. De então em diante tratou cada um de eva- 
dir-se com as cautelas possíveis; e no intuito de garantir o êxito 
da fuga, que demandava tempo e disfarces, simularam persistir na 
resistência armada. 

"A 14 do mesmo mês de máio, dirigiram, com vinte assinatu- 
ras (dois assinaram-se vencidos), uma mensagem ao general Pinto 
Peixoto juntando proposta para o reconhecimento do presidente 
Melo e Sousa, mas impondo as  seguintes condições: 1.") retirada 
das tropas insurgentes e seus auxiliares para o arraial da Cachoei- 
ra do Campo, sendo êste evacuado pelas forças legais que ali aquar- 
telavam e prestando-se àquelas tropas seus soldos e os víveres ne- 
cessários; 2.") evacuada a Capital pelos sediciosos, entraria nela 
o presidente Me10 e Sousa sem nenhum acompanhamento de força 
armada e sem haver procedimento algum contra aquêles que por- 
ventura fossem julgados comprometidos nos acontecimentos, desde 



22 de março, até que a respeito dêles deliberassem o Govêrno e 
Assembléia gerais, a quem iam se dirigir por meio de uma depu- 
tação. E concluíam os representantes ameaçando, se rejeitada 
fosse a última condição, de recorrerem a todos os meios que a de- 
sesperação Ihes sugerisse, inclusive o incêndio dos arquivos da 
Capital! 

"Na mesma data oficiou o vice-presidente intruso Soares do 
Couto ao  marechal Pinto Peixoto, alegando a coação em que se 
achava no govêrno e fazendo referências a proposta dos sediciosos 
sem opinar sobre ela. 

"Por sua vez, também a 14 de maio, a Câmara Municipal - 
que aliás com sinceridade não duvidosa poder-se-ia dizer coata e 
efetivamente pouco depois assim o confessou e consta da ata da 
respectiva sessão de 20 de maio - representou aquele general, pe- 
dindo-lhe que aceitasse as condições ditadas pelos revoltosos! 

"A êstes respondeu Pinto Peixoto, por intermédio da Câmara, 
em têrmos não só enérgicos mas até de desusada violência, repe- 
lindo a proposta e exigindo de modo peremptório: 

I.? - serem imediatamente recolhidos às prisões os celerados 
que os sediciosos haviam soltado para os auxiliarem no movimento 
rebelde; 

2.0 - apresentarem-se os chefes da sedição (a  começar pelo 
tenente-coronel Manuel Soares do Couto) à pessoa e no local por 
êle general designados, a fim de terem o conveniente destino; 

3." deposição de armas pela tropa de linha e permanentes, 
acolhendo-se logo sob a bandeira da legalidade; 

4.Q - ir 2 Câmara Municipal, ou uma comissão de 9 membros 
por ela nomeada entre pessoas com qualidades de eleitor, a locali- 
dade - Boa Vista - entregar a êle general as  chaves da cidade e 
acompanhá-lo na entrada que tinha de fazer na Capital. 

"Não recebendo resposta da Câmara em têrmos que o conten- 
tasse, oficiou-lhe Pinto Peixoto aspèrrimamente no dia 20, da Ca- 
choeira do Campo, ordenando-lhe pela última vez a estrita e ime- 
diata observância do que êle havia exigido, e avisando que no dia 
23, pelas nove horas da manhã, faria, com as forças sob seu co- 
mando, a entrada na Capital. Era-lhe isto então mais fácil do que 
no princípio do mês. Caeté já se havia submetido a legalidade, e o 
tenente-coronel José Manuel Carlos de Gusmão, com as  forças da 
divisão às  suas ordens, acabava de desalojar os sediciosos de Ma- 



riana, prendendo os chefes rebeldes que ali pôde encontrar e rein- 
tegrando as autoridades por êles depostas. Só restava o Ouro 
Prêto resistindo, ou melhor, aparentando ainda resistência. 

"Já tinha assaz contemporizado o General Pinto Peixoto, seja , 
por que supusesse os sediciosos muito fortificados na Capital e a 
prudência lhe aconselhasse todas as  precauções, para não colhê-lo 
desapercebido qualquer surprêsa -, seja por espírito humanitário, 
qUe lhe sugerisse delongas, na esperança de obter a infalível capi- 
tulação dos insurgentes sem novos sacrifícios de sangue". 

Convicto, pois, que não mais podia protrair a investida sobre 
a Capital, sem desdouro de seu nome e das fôrças que comandava, 
o general tratou de se desempenhar daquele dever inelutável. 

Efetivamente, conforme declarara, na manhã de 23 de maio 
(não as  9 mas às 11 horas) entrou na cidade o exército legal sob 
o comando em chefe do marechal José Maria Pinto Peixoto. 

"Compunham-se as  respectivas fôrças - da  divisão coman- 
dada pelo tenente José Joaquim de Lima, postada na Boa Vista; da 
divisão comandada pelo coronel Jacinto Pintó Teixeira, posta em 
São Sebastião; da divisão comandada pelo major Elisiário Garcez 
de Araújo, postada em Santa Rita; e da  divisão comandada pelo 
tenente-coronel José Manuel Carlos de Gusmão, postada em Ma- 
riana. 

"A entrada das tropas seguiram-se evoluções e continências 
militares, leitura de uma proclamação terminada com os vivas do 
estilo e ofertas de coroas de louros ao  general Pinto Peixoto, reco- 
lhendo-se logo a quartéis as  tropas, que não tiveram então ini- 
migos a combater, pois que com antecedência, e ainda na véspera, 
se haviam evadido da cidade os sediciosos, e com êles muitos indi- 
víduos que na realidade não pertenciam ao levante, mas incorriam 
em suspeitas ou temiam vinganças particulares de desafetos, que 
contavam entre os vencedores. 

"A 23 de maio, portanto, estavam restauradas a lei e a ordem 
na Capital mineira, graças especialmente ao patriotismo dos nossos 
próprios conterrâneos e B dedicação e brios da guarda nacional da 
província. 

"Três dias depois (26) fêz também sua entrada em Ouro Prê- 
to o presidente Me10 e Sousa, a cujo encontro foram, até o Tripuí, 
o marechal Peixoto, seu estado maior e outros oficiais além de 
grande número de cidadãos residentes na Capital, em Mariana e 



outros lugares, vendo-se as ruas guarnecidas por 3.200 praças da 
guarda nacional, soldados permanentes, etc. 

"Celebrou-se solene Te-Deum, depois do qual, e de receber na 
Praça as continências de toda a força armada ali reunida, o pre- 
sidente dirigiu uma proclamação à guarda nacional, louvando-lhe 
entusiasticamente os assinalados serviços, o valor e a dedicação a 
causa pública". 

Penetrando na critica das ocorrências, Xavier da Veiga verbera 
a Sedição. 

"Não há negar que foi temerária, absurda e criminosa a sedi- 
ção; que o seu triunfo seria funestíssimo para o pais, animando as  
esperanças e manobras restauradoras e agravando a - já precária 
- situação financeira e social do Brasil, e particularmente da pro- 
víncia; e que eram aleivosas as acusações feitas pelos sediciosos 
ao govêrno, de conspirar pelo advento da República. 

"Em república de fato - república unitária parlamentar - 
estava então o país sob o regimen de uma Regência eleita pelo 
povo, mas o partido situacionista não cogitava absolutamente em 
tornar o fato temporário em direito permanente, por qualquer meio 
de reforma constitucional ou de revolução. 

"E todo o decênio regencial o que foi senão uma luta constan- 
te e vigorosa entre o partido moderado, sustentáculo governamen- 
tal, e os partidos extremamente opostos, - restaurador, isto é, ab- 
solutista disfarçado, e exaltado, isto é, radical, republicano?. . . 

"Tudo isso se conhece nitidamente, considerando de modo im- 
parcial e examinando coni atenção e calma os fatos e documentos 
do tempo, e estudando-se sem preconceitos os homens que então 
figuraram nas diversas agremiações políticas". 

E continua adiante: 

"Seja qual for a face por que se a considere, examinados os 
fatos com imparcial serenidade, é-se forçado a reconhecer que a 
sedição militar de Ouro Prêto foi acontecimento desastroso, e fruto 
de lamentáveis paixões. 

"Inspirada secretamente por uma facção antipatriótica e mal 
orientada que tramava restaurar Pedro I, anulando assim a revo- 
lução gloriosa e popular de 7 de abril, e desde logo tentando der- 



rocar o regime democrático que o governo da Regência represen- 
tava, o niovimento de 22 de março de 1883 teve como causas oca- 
sionais queixas, desgostos e preconceitos, individuais ou de classes, 
e para ocultar o impulso reservado a que obedecia sòmente bradou 
em nome dêsses preconceitos, desgostos e queixas - alguns dos 
quais justificáveis ou mesmo justificados, deve-se reconhecê-lo. 

"Mas êsse movimento, conquanto gravíssimo nos seus intuitos, 
violento nos seus processos, ruinoso em suas conseqüências, não 
ergueu por bandeira que o legitimasse um só principio respeitável, 
um lema de reforma, uma única idéia nova de govêrno popular ao  
serviço da Liberdade. 

"Ao contrário, apesar de cogitar em rumo bem diverso, simu- 
lou constantemente em seus atos públicos, em todo o seu ostensivo 
procedimento, firme e sincera adesão as  instituições vigentes, a 
Regência, e ao imperador menor, que ela representava.. . 

"E agindo a um tempo por insuflação estranha e secreta e 
sob o domínio dos próprios despeitos e rancores, foram temerários 
os sediciosos abalançando-se a cometimento de tal magnitude, ab- 
solutamente desprovidos de recursos ou elementos proporcionais 
que Ihes pudessem dar esperança razoável de bom resultado na 
arrojada emprêsa. 

"Destarte, causando geral e penoso abalo na província, agra- 
varam em extremo as próprias condições, pois atrairam sobre si 
não só a justa punição legal do delito perpetrado mas também ex- 
cessos condenáveis da repressão governativa na província, o que 
foi, além de abuso repreensível, êrro político manifesto. 

"O deplorável acontecimento - um dos mais importantes e 
ruidosos da História Mineira - na complexidade dos males mo- 
rais e materiais que produziu, devera ser profícuo, ao menos, como 
exemplo vivo e lição eloqüente para os partidos, inspirando-lhes no 
futuro procedimento severamente correto nas normas da prudência, 
do patriotismo e da justiça". 

Entretanto o judicioso cronista, mostrando-se imparcial e jus- 
to, castiga nestes têrmos também, de outro lado, o facciosismo exa- 
gerado do Govêrno, ou seja, da Regência, inspirado por Bernardo 
de Vasconcelos : 

"Não se pode, no entanto, contestar igualmente que - ins- 
pirado as vêzes num partidarismo exagerado e não contendo, como 
lhe cumpria, os excessos de seus amigos e mesmo de agentes seus 



cuja intolerância e exaltamento iam até ao abuso do poder e aos 
extremos da ameaça, não se pode contestar, dizemos, que o govêr- 
no da província, até certo ponto ao menos de algum modo provo- 
casse o desastrado e deplorável movimento. 

"Era o presidente Me10 e Sousa homem moderado, tímido e 
bonacheirão, mas a ningukm escapava a grande influência que sobre 
seu ânimo fraco exercia Bernardo de Vasconcelos, chefe de partido 
e a quem nunca se atribuíam moderação política e escrúpulos de 
justiça entre os notabilíssimos predicados que o distinguiam como 
estadista, o maior do Brasil na sua época. E essas circunstâncias, 
não há negar, muito concorreram para a acumulação e fermento 
dos desgostos e rancores que, afinal, explodiram violentamente. 

"Corrobora o nosso asserto a atitude de exageradíssirna seve- 
ridade assumida pelo govêrno e seus amigos na perseguição e pu- 
nição dos vencidos, e tanto que até colocou-o em conflito com a 
alta magistratura do Estado, agindo êle, nesse procedimento pouco 
generoso e impolítico, ainda por inspiração daquele mesmo esta- 
dista, que aliás - instruído e sagaz como era - de certo proce- 
deria com moderação e esclarecida clemência, se tivesse a respon- 
sabilidade legal do poder". 

Porém, a anistia, tão do hábito dos brasileiros, tardou mas não 
faltou. Aos 19 de junho de 1835, restabeleceu-se a paz tão dese- 
jada em toda a Província, livrando-a do espetáculo doloroso de 
prisões e outras perseguições odiosas e sem limite. 

Pela descrição sucinta dos fatos, não há negar o papel saliente, 
decisivo e acertado de Bernardo Pereira de Vasconcelos na resis- 
tência à Sedição. 

Foi êle, desde o primeiro instante do dia 22 de março de 1833 
até as suas últimas e cruéis conseqüências o Cérebro da pronta e 
adequada reação. Aquele corpo ressequido, achacadó de dores 
fulgurantes, contendo uma vida prêsa por um fio, sustentava para- 
doxalmente uma inteligência robusta, uma viva vontade, uma ati- 
vidade pronta, eficaz e múltipla. 

Ele foi o chefe, êle foi a alma, êle foi tudo, na resistência. 
Sem êle, Minas Gerais teria caido redondamente nas garras dos 
"caramurus". Outras unidades do Império, por desventura, lhe 
seguiriam o exemplo e o árdego Dom Pedro I voltaria ao Brasil, 
àquele Brasil que, segundo êle próprio o dissera, não o amava por- 
que não era brasileiro nato e também não amava o seu augusto 
filho e sucessor - êste porque não era mulato. . . D. Pedro I vol- 
taria, com a saúde arrebentada, já tuberculoso desenganado, para 
morrer aqui, logo de entrada, como morreria tràgicamente no Pa- 
lácio de Queluz, na velha Lisboa. 



Indiscutivelmente, um dos que pelejaram com mais eficiência 
contra a restauração foi Esse mineiro sem sangue paulista, origi- 
nário de lusos puros, foi êsse português de Portugal, que no com- 
bate pelos direitos do Brasil, estava na primeira linha, ombro a 
ombro com os mamelucos, qual Diogo Feijó e outros. Tudo faz 
crer, pelo que se tornaria no seu "regressismo" político, que a s  suas 
idkias sempre foram as  de um monarquista conservador "enragé". 
Serviu-se como escudo momentâneo dos postulados liberais. Mas 
o que sempre, permanentemente, lhe forrou as  convicções, foi um 
patriotismo raro, foi uma devoção sem limites ao  pais em que nas- 
ceu. Travestiu-se de liberal para lhe poder defender melhor a 
integridade nacional conquistada em definitivo pelo 7 de abril. 

111 - "TROUVAILLE" HISTÓRICA 

Para mim, os estudos genealógicos só oferecem uma utilidade 
real: servir de meio à demonstração de teses estranhas ao  seu âm- 
bito. No caso da Sedição de Ouro Prêto, a genealogia presta-nos 
um serviqo de certa valia. Realmente, se alguém, por acaso, qui- 
ser pôr em dúvida o sentido restaurador daquele movimento militar 
que Vasconcelos mais que outros conseguiu anular, basta fazer 
êsse alguém atentar para um dos seus chefes: Coronel Manuel 
Alves de Toledo Ribas. Depois disso, só por má-fé poder-se-á 
manter qualquer dúvida a respeito. 

Ora, êsse militar era nada mais, nada tnencs, que tio carnal 
da Marquesa de Santos. Busque-se Silva Leme, 5.Q v., Titulo To- 
ledos Pisas. Lá está o fato. O Coronel Manuel Alves era irmão 
da mãe da Marquesa, D.". Escolástica Bonifácio de Toledo Ribas, 
depois Viscondessa de Castro, casada com João de Castro Couto 
e Melo, depois Visconde de Castro. 

Quem quiser recordar a influência da Pompadoiir brasileira 
perante Dom Pedro I, terá logo debaixo dos olhos a proteqão es- 
candalosa dessa mulher, que depois prestaria serviços de monta a o  
país, a seus inúmeros parentes. De modesta, conquanto honrada 
família da velha e imperial São Paulo, emparelhar-se-iam os seus 
principais membros, por fôrça dos encantos femininos de D." Do- 
mitila, com príncipes e princesas. Pais, tios, irmãos e filhos guin- 
daram-se a altas posições, na Corte. 

O Coronel Manuel Alves, depois Brigadeiro, reapareceria em 
Queluz (Minas), comandando forças legais contra os  revolucioriá- 
rios de 1842. Ora, êsse Coronel era tio amado e predileto d a  
Marquesa de Santos. Adivinhava-lhe os pensamentos para poder 
servi-la. E a Marquesa era "caramuru", sonhava com a volta do 
Imperador, não mais talvez por desejá-lo .- ela já amava o Briga- 



deiro Tobias, mas pela importância indireta que o estouvado e 
glorioso monarca lhe voltaria a d a r .  . . 

Parece-me que nenhum historiador, dos que têm cuidado da 
Sedição de Ouro Prêto, levou em consideração o caso particular 
do Coronel Manuel Alves. Ignoravam-no, por certo. Não ponho 
dúvidas, pois, em que a sedição era pela restauração e que dentro 
dela estava também a figura irrequieta da Marquesa de Santos. 

Jamais vi qualquer documento a respeito da participação da- 
' quela titular nos acontecimentos. Mas contou-me João Mendes, 

diligente funcionário da  Câmara dos Deputados, o qual também 
gosta de história, ter visto nos tumultuados arquivos da sua repar- 
tição qualquer coisa a êsse respeito. 

Ai fica a "trouvaille" anunciada. 

IV - A COOPERAÇÃO DO PADRE JOSE' BENTO 

Não se tem dado ao Padre José Bento a importância que me- 
rece, como colaborador na resistência oferecida por Bernardo de 
Vasconcelos, à Sedição de Ouro Prêto. Grave injustiça. José 
Bento. aliado a Vasconcelos, a Evaristo da Veiga, tão moço rouba- 
do ao Brasil, a Diogo Feijó, a o  Padre José Custôdio Dias, não des- 
cansou na defesa de uma pátria realmente emancipada e liberal. 
E foi dos que não praticaram a apostasia do seu ideal, acabando 
êle, Feijó e alguns outros, inimigos rancorosos do próprio Bernardo 
de Vasconcelos, quando do seu "regressismo político". 

Aliás, discute-se a valia moral e intelectual dêsse bravo sacer- 
dote, entregue por inteiro A vida pública. 

O Senhor Alfredo Valadão, em sua notável obra "Campanha 
da Princesa", sempre que se lhe torna oportuno, - e muito antes, em 
1914, na sua memória sôbre a tentativa de golpe de Estado de 
1832 (Anais I Congresso Histórico Nacional) - tece os maiores 
elogios à personalidade de José Bento. Quando naquela amorosa 
dedicação à Campanha, entoa hinos de louvor à lendária cidade 
sul-mineira, enfileirando a galeria dos seus filhos ilustres, lá coloca, 
nos primeiros lugares, o Padre José Bento, ex-Deputado e Senador 
do Império, sem lhe traçar qualquer restrição, mesmo do aspecto 
moral. Lembra as  suas lutas pela política de alto nível; a sua pre- 
cocidade, lançando em Pouso Alegre, já em 1830, o periódico "O 
Pregoeiro Constitucional", em cuja tipografia se compôs e imprimiu 
a "Constituição" que tomou o nome da alegre Vila, beira Mandú, em 
cujo documento tem como exato certa colaboração daquele chefe 
liberal; o seu papel como braço direito de Vasconcelos na resistên- 
cia à Sedição de Ouro Prêto; a sua combatividade e capacidade 



como orador parlamentar das duas câmaras; a sua ação no mo- 
vimento liberal de 1842. Entende enfim, como Sisson, em capitu- 
lo que se atribui a Farnese, que "se José Bento aprimorasse a sua 
cultura literária, científica completa, seria o primeiro vulto do seu 
tempo". 

Todavia, nem todos pensam inteiramente como mestre Vala- 
dão. Há, por exemplo, um judicioso escritor nosso coestaduano, 
aqui já citado, A. de Queirós, que, em pequeno volume publicado 
em 1833, em Belo Horizonte, nega na formação moral de José 
Bento virtudes apreciáveis. Do livro referido, extrato êste trecho:' 

"José Bento, embora não exercesse o mandonismo inferior dos 
régulos, não deixava de ser um homem autoritário e violento nos 
seus atos, tanto públicos como particulares. Não obedecia a in- 
junções partidárias, nem a certos preconceitos sociais, principal- 
mente os que se referiam à vida eclesiástica. A sua existência par- 
ticular, representação social e preocupações pessoais, eram as de 
todos os sacerdotes políticos que, por isso, vivem mais ou menos 
afastados da igreja. 

"A vida doméstica de José Bento era como a de qualquer se- 
cular; sua casa vivia franqueada e entregue a freqüência mundana 
dos jantares e reuniões noturnas. Tinha êle em sua companhia, 
uma filha legitimada, não o preocupando de modo nenhum os re- 
paros dos desafetos sôbre o seu procedimento licencioso o que, 
aliás, era comuníssimo entre os padres de seu tempo". 

O certo é que José Bento teve inimigos ferozes na sua própria 
terra adotiva, a formosa Pouso Alegre. Morto embora por ques- 
tões de divisas com vizinhos, parece fora de dúvida que os seus 
matadores fossem acoroçoados pelos seus adversários políticos. Se e 

nas garras daqueles não caisse, nas garras dêstes cairia. E' o 
próprio Senador quem, cheio de saúde, aos 58  anos de idade, pouco 
antes da penosa viagem da Côrte para a sua Vila, escrevera o seu 
testamento, ciente de que os encarniçados adversários politicos do 
seu município não o poupariam. 

Narra mesmo A. de Queirós que, após o assassínio do ilustre 
político, os terríveis inimigos, livres, impunes, criaram em torno 
de sua vida "lendas da libertinagem": 

"A semente germinou com pujança, depois em virtude de cos- 
tumes de José Bento, mais ou menos licenciosos - muito cornuns 
e geralmente tolerados naquele tempo - criaram-se em torro dêle 
lendas de libertinagens inomináveis, incestos, adultérios e mance- 
bias, crimes vergonhosos, atribuídos todos ao homem detestado 
pelo despeito de uns e malsinado pela adulação de outros. 

E enquanto perdurou o domínio deprimente do chefe conser- 
vador, que sucedeu A desorganização geral - originada do crime 



- essas lendas tomaram tal vulto e se modificaram por tal ina- 
neira, a ponto de quem toma estas notas ter ouvido de pesssoa 
altamente qualificada de Pouso Alegre, que o padre José Bento 
foi chefe de uma quadrilha de salteadores que matava, roubava, 
saqueava, e tinha a sua sede numa célebre fazenda do Turvo. .  . 
Esta lenda difamante conservou-se através dos tempos, adquirindo 
para muita gente o cunho de verdade, em conseqüência, talvez de 
confusão estabelecida entre o padre José Bento e o famigerado 
padre Joaquim Arruda, chefe, em 1830, dos terríveis salteadore,; da 
Mantiqueira . . . 

Em virtude dos intuitos difamatórios de inimigos implacáveis, 
esta foi a fama que deixou de si o fundador e benfeitor de Pouso 
Alegre. 

Durante quarenta anos não houve na cidade nenhuma maiii- 
. festação ou qualquer referência pública, lisonjeira, à memória do 

malfadado senador. E assim, de certo, continuaria por muitos 
anos ainda, se um homem estranho aos velhos rancores locais, o 
vereador Joaquim Augusto Moreira de Queiroz, não se tivesse leni- 
brado de propor à Câmara Municipal, em sessão de 8 de fevereiro. 
de 1882, que se desse o nome de Senador José Bento à praça prin- 
cipal da cidade. 

Foi a primeira e merecida homenagem que se prestou ?I memó- 
ria de um ilustre brasileiro, cujo nome corria no Sul de Minas, con- 
fundido com o dos salteadores. . . 





NECROLóGIO DOS SÓCIOS FALECIDOS EM 1955 

Mais uma vez reune-se o Instituto Histórico e Geográfico em 
sessão magna, a fim de não só cultuar os seus mortos mas também 
exaltar a grata efeméride assinaladora de que nos fins do século 
passado, um pugilo de homens de boa vontade, alicerçado nas fôr- 
ças do espírito, fundou esta Casa, atualmente, um dos cenáculos 
de maior projeção nacional no setor das letras históricas. 

Ao fazê-lo, registra em seus Anais, sentidamente e de modo 
muito especial, que o primeiro a ser pranteado êste ano era o único 
remanescente do grupo de dpndadores, daquela veneranda e glo- 
riosa coorte cujos esforços, trabalhos, renúncias e sobretudo amor 
a S. Paulo e ao Brasil, deram nascimento ao templo de Clio em 
terras piratininganas. 

Chamava-se Bento Pereira Bueno o consócio ilustre que trouxe 
até as nossas gerações o exemplo vivo de um varão plutarqueano. 
Nascido em Jundiai, feitas as primeiras letras no Colégio "Culto a 
Ciência", diplomado pela Academia de Direito de S. Paulo, tendo 
marcado com os traços de uma forte personalidade e uma inteli- 
gência de escol, a sua passagem naqueles centros de ensino, aden- 
t r o ~  Bento Bueno pela estrada das atividades profissionais, salien- 
tando-se no jornalismo e na política, onde veio a ocupar cargos de 
alta relevância e a cooperar acertadamente na administração não só 
estadual mas também nacional, reflexo que esta era do que se pas- - 
sava nas terras piratininganas daquela saudosa época em que se 
prestavam as justas homenagens e se tributava a São Paulo o papel 
e o valor de Estado líder da Federação. 

Vindo dos últimos tempos imperiais, Bento Buenb viveu com 
intensidade os grandes movimentos da história do país. Sua pena 
de jornalista veemente, colaborador do "Correio Paulistano" e fun- 
dador do jornal "A Revolta", serviu com entusiasmo ao abolicio- 
nismo e A propaganda republicana. 

Formado ao lado de Campos Sales, Prudente de Morais, Fran, 
cisco Glicério, Quirino dos Santos e outros republicanos de sólida 
têmpera, gaIgou sucessivamente os degraus do serviço público: - 



Delegado de Polícia, Diretor do Ginásio do Estado, Chefe de Po- 
lícia no Govêrno Bernardino de Campos, Comissário de Emigração 
e, no limiar do século, Secretário do Interior no período governa- 
mental de Rodrigues Alves, fases tôdas de uma vida impoluta nor- 
teada pelo bem da coletividade. 

Dos últimos períodos, destacam-se as  melhorias introduzidas 
no setor da  emigração, os empreendimentos nas esferas da saúde 
pública e da instrução, e os trabalhos desenvolvidos juntamente 
com o general José da Silva Jardim e com o presidente de S. Paulo 
na defesa do Estado e da legalidade por ocasião da revolta da 
armada. 

Ainda não bastava, porém, à Pátria, a sua integral dedicação. 
Eleito presidente do Estado, Carlos de Campos confiou-lhe a Pasta 
da Justiça e Segurança Pública. Exerceu-a serena e dignamente 
em meio a tormenta que agitou S. Paulo nos meados de 1924 com 
o movimento revolucionário chefiado pelo General Isidoro Dias 
Lopes. Não desfaleceu um só momento a sua coragem cívica e, 
reintegrado o Estado no clima da ordem, continuou a servi-lo com 
discernimento. Homem também de reconhecida e provada cora- 
gem fisica, demonstrou-a repetidamente, sendo frequentes as  pas- 
sagens a respeito evocadas por biógrafos e memorialistas como se 
dá com o nosso prezado confrade Edvard Carmilo ao  comentar a 
deposição de Américo Brasiliense. 

Não lhe faltou também prestígio social, pois, em 1900, era 
eleito primeiro presidente do Clube Atlético Paulistano que con- 
gregava, na época, a mais fina sociedade da Capital do Estado. 

Tanto nos cargos de confiança como nos eletivos em que exer- 
ceu o mandato do povo no Senado Estadual e na Câmara dos Depu- 
tados, Bento Bueno cumpriu exemplarmente os deveres de cidadão, 
vindo a falecer ministro aposentado do Tribunal de Contas, seu 
derradeiro campo de ação como servidor emérito da Pátria. 

Tôdas aquelas virtudes de varão de Plutarco, que se fundiram 
na personalidade do nosso venerável confrade, resumiu-as o sau- 
doso Afonso José de Carvalho na frase lapidar: Bento Bueno "E' 
possuidor de uma têmpera de verdadeiro paulista". 

Dos sócios efetivos, lamentamos, em primeiro lugar, a morte 
de dona Francisca Neves Lôbo que espalhou a mancheias o saber 
entre a infância e a mocidade paulista. 

Espírito superior, teve as  atenções focalizadas para as  esferas 
da intelectualidade, o que lhe valeu o ingresso no Centro Cultural 
Juvenal Galeno, do Ceará; na Associação Cultural, de Mato Grosso; 



na Sociedade dos Homens de Letras do Brasil; na Confraternité 
Balzacienne, de Montevidéu; no Instituto de Cultura Americana de 
Tolosa, em La Plata, na Argentina, títulos todos conquistados com 
os dotes da inteligência e com a série de publicaçóes que compõe a 
sua bibliografia, da qual se salientam as "Lições Úteis" já em ter- 
ceira edição e as coleções abrangendo sínteses biográficas de mú- 
sicos, poetas e outras personalidades. Obra expressiva de educa- 
ção cívica e moral, levou a efeito a prezada confrade com os seus 
livros. 

Em linguagem acessível ao público a que se destinava, o volu- 
me "Lições Úteis", editado pela Livraria Francisco Alves, teve ime- 
diata aprovação da Diretoria Geral do Ensino, e os volumes, encer- 
rando as biografias de cinco musicos nacionais e de quarenta es- 
trangeiros, repercutiram favoràvelmente na crítica. O mesmo 
aconteceu com a coletânea designada "Glórias Brasileiras", bem 
recebida pelas secções literárias do "Diário de São Paulo", "Cor- 
reio Paulistano", "Fôlha da Manhã", "O Estado de São Paulo", 
jornais da Capital paulista e pelos críticos de periódicos do inte- 
rior e mesmo de outros Estados, como sucedeu em Sorocaba, Cam- 
pinas e no Espírito Santo. A própria imprensa uruguaia manifes- 
tou-se a respeito e fê-lo de maneira elogiosa para a autora. 

Ao apresentar o livro, Dona Francisca demonstrou conhecer o 
significado da História, especialmente no aspecto apresentado pelo 
que se designa de História Pragmática. Daí a afirmação: "Deve- 
mos conhecer bem a nossa história para amar o Brasil. . . Para 
isso nada melhor do que nos aprofundarmos no estudo dos brasi- 
leiros. . . que realizaram uma gloriosa missão de entregar as ge- 
rações . . . um Brasil grandioso". 

Continuando, mais acentuava o sentido pragmático encerrado 
no estudo dos fatos do pretérito: "Se a História é a Mestra da Vida, 
não devemos esquecer o exemplo dos que trabalharam pela Pátria 
e não mediram esforços para elevá-la, engrandecendo-a aos olhos 
dos outros povos". 

E assim, consciente do seu trabalho, faz desfilar ante o olhar 
ávido do leitor uma galeria de vultos nacionais desde Anchieta até 
Osvaldo Cruz e Santos Dumont, passando por José Bonifácio, Cas- 
tro Alves, Duque de Caxias, Machado de Assis, Barão do Rio Bran- 
co, Carlos Gomes e Olavo Bilac, penetrando searas diferentes a fim 
de mais amplamente exemplificar a lição educativa que a Mestra 
da Vida oferece aos homens e, neste sentido, a sua ação não se 
limitou aos vultos nacionais. Buscou também os estrangeiros como 
Anatole France, Emílio Zola, Balzac, Joana d'Arc e Gutemberg. 

Trazida para o nosso convívio por Bueno de Azevedo Filho 
em março de 1950, apenas três anos e meio enriqueceu o sodalício 
com a sua colaboração pois, desde fins de 1953, a saúde atingida 



impôs-lhe um cerceamento de atividades que veio culminar com a 
morte no correr dêste ano. A sua presença, porém, continuará 
entre nós através dos seus livros e especialmente daquela sua cer- 
teza e daquela sua fé em ser a História realmente a Mestra da Vida. 

Dos correspondentes nacionais, faleceu em abril Eduardo de 
Araújo Ferreira Jacobina, engenheiro residente em Bragança Pau- 
lista e que ingressou no quadro social do Instituto trazido pelas mãos 
prestigiosas de mestre Afonso de E. Taunay e de Carlos Alberto 
Nunes, primeiros signatários da sua proposta, em setembro de 1940. 

O novo consócio já publicara, então, pela Editora Record, no 
Rio de Janeiro, o livro denominado "Conflito de Duas Civilizações", 
cujo conceito entre os intelectuais era título suficiente para que êle 
aspirasse a uma cadeira no sodalício paulista. 

No ano imediato e nos subseqüentes, mais se lhe adensou a 
bibliografia com um estudo sôbre "Paulo Barbosa, o fundador de 
Petrópolis" e varios outros artigos e conferências, frutos de obser- 
vação, de meditações e de pesquisas, estampados nos periódicos 
paulistanos e na imprensa carioca. 

Por duas vêzes, nos volumes 40 e 42 da nossa revista, defen- 
dendo a sua interpretação e o seu pensamento a respeito, abordou 
a personalidade de Américo Vespucci, apoiado em inúmeras cita- 
ções bibliográficas e tendo como finalidade combater a ereção na 
Capital paulista de um monumento ao florentino. 

Durante quase quinze anos ilustrou as  atividades da nossa 
agremiação que, neste momento de saudade, evoca-lhe respeitosa- 
mente o nome e a memória. 

No quadro dos correspondentes estrangeiros, perdeu o soda- 
lício um dos mais altos valores, a senhora dona Luísa da Fonseca, 
historiógrafa lusitana cujo desaparecimento repercutiu dolorosa- 
mente não só no Brasil mas também, e de maneira intensa, nos 
meios culturais poituguêses. 

Dona Luisa da Fonseca exerceu diversos cargos técnicos rela- 
cionados com a pesquisa histórica e assim teve a oportunidade de 
conhecer perfeitamente os arquivos de Portugal onde se encontra 
manancial precioso para a elaboração da História brasileira. 

Não se limitou ela apenas ao cumprimento do dever de funcio- 
nária pública. Muito pelo contrário, excedeu aquela atividade 
obrigatória e brindou as  letras históricas, nos últimos anos, espe- 



cialmente as  do Brasil, com investigações arquivais que redunda- 
ram na divulgação de grande soma de documentos até então iné- 
ditos para os nossos pesquisadores. 

No IV Congresso de História Nacional, integrou a delegação 
portuguêsa e apresentou uma tese de mais de trezentas páginas 
versando sôbre os bacharéis brasileiros formados em Portugal entre 
1635 e 1830. Para assinalarmos a valia dessas pesquisas, basta 
lembrarmos que a tese reune o material colhido em doze livros, um 
maço de processos e um de informações existentes nos arquivos da 
Tôrre do Tombo e da Biblioteca Nacional de Lisboa. O mereci- 
mento da obra mais se acentua para nós quando conhecemos o 
pensamento da autora: "Fala-se e com inteira razão e justiça na 
grande influência dos portuguêses no Brasil; gostaria de provar a 
contribuição magnífica da inteligência brasileira para o progresso 
de Portugal". 

"Durante uma época em que frequentei o Arquivo Nacional 
da Tôrre do Tombo.  . . impressionaram-me o número e a qualidade 
dos letrados brasileiros. Tirei dos processos os nomes dos ba- 
charéis, dos pais e avós e dos amigos que Ihes serviram de teste- 
munhas. Cortejo de milhares de nomes ligados ao Brasil pelo 
sangue, pela amizade, pelo interêsse, roda de gente que brilhou em 
Portugal pela inteligência e pela riqueza, êste livro é uma fonte de 
informação, principalmente um índice, contribuição de arquivista 

. para trabalhos de historiadores". 
Dona Luisa da Fonseca, na sua última frase, mostra-se mo- 

desta como toda a pessoa de real valor, procurando afastar de si 
o título de historiadora a que largamente fêz jus numa vida efetiva 
de realizações no campo das letras históricas. 

Se continuarmos a leitura, na Introdução a tese, verificaremos 
com que segurança estão comentados os resultados das pesquisas, 
apontadas as  características de várias épocas, explicados e inter- 
pretados os fatos e acontecimentos. 

Logo após o IV Congresso de História Nacional, em cujos 
trabalhos dona Luísa, ao integrar uma das comissões, tomou parte 
ativa, tivemos o prazer da sua visita a S. Paulo, onde, em sessão 
magna, o nosso Instituto lhe rendeu a devida homenagem também 
prestada aos demais integrantes da embaixada que Portugal en- 
viara ao certame. 

Após aquela época, mais se acentuaram as relações de Dona 
Luisa com os nossos pesquisadores. Ligada pelos laços de sangue 
a S. Paulo, visitou-nos com relativa freqüência, não só levada pela 
atração afetiva dos liames de família mas também porque iniciara 
um alentado trabalho para o govêrno do Estado do Paraná, meri- 
tòriamente interessado em fazer copiar nos arquivos portuguêses 
os documentos sôbre a história daquela região. Esse intercâmbio, 



tão necessário para a complementação da história nacional, reali- 
zou-o também com paulistas, cariocas e baianos, numa verdadeira 
e sincera atitude de luso-brasilidade da qual resultou a maior apro- 
ximação de brasileiros e portuguêses e sobretudo, um maior escla- 
recimento do nosso passado. 

A ilustre consócia, grande fator dessas benemerências, o preito 
da nossa gratidão e o nosso reconhecimento pelo muito que fêz em 
favor da História do Brasil. 

Das mais sugestivas a figura do confrade Antônio da Gama 
Rodrigues, desaparecido em 31 de maio de 1955. Nascido em 
Salvador da Bahia, prendia-se, porém, ao que de mais belo e sig- 
nificativo existe nas relações entre Brasil e Portugal: a s  nossas 
origens e a nossa cultura, pois, nas suas veias, corria o sangue de 
nobres estirpes lusitanas, e, diplomado em medicina pela Univer- 

.sidade de Coimbra, eram, portanto, o seu espirito e a sua cultura 
de formação portuguêsa. 

Voltando a Bahia, revalidou o diploma em provas brilhantes 
e, atraído por São Paulo, veio clinicar em Queluz e, posteriormente, 
em Cruzeiro e Lorena. Fixou-se nesta última e ali se uniu pelos 
laços do matrimônio a uma das mais ilustres famílias do Vale do 
Paraíba: a família Moreira Lima. Embora a clínica, a luta contra 
a doença e a morte junto ao  leito do enfêrmo, fossem a vocação de 
Gama Rodrigues, os trabalhos de laboratório dominaram-lhe algum 
tempo a atenção, tendo colaborado com Osvaldo Cruz, Carlos Cha- 
gas e Barros Terra no Instituto de Manguinhos, onde ingressou me: 
diante concurso e onde permaneceu temporàriamente, ap~rfeiçoan- 
do os conhecimentos. 

Diretor Clínico e Provedor da Santa Casa de Lorena, apaixo- 
nado pela medicina, dedicou-se aos doentes realizando obra notável 
não só no campo da clínica médica e da cirurgia mas também no 
sentido social. Atestam a asserção o Instituto Cirúrgico por êle 
fundado, as  atividades na Santa Casa, e uma caridosa assistência 
a população pobre e necessitada do Vale do Paraíba, vasta região 
em que, por muitos anos, o nome do Dr. Gama Rodrigues será pro- 
nunciado com respeito e amor. 

Forte personalidade, sólida cultura, inteligência arguta, não 
se limitou Gama Rodrigues ao exercício do sacerdócio médico. 
Sentindo que muito ainda poderia realizar em favor da coletividade, 
ingressou na política, sendo eleito deputado em várias legislaturas. 
Idealista e homem de opinião, quando militava no oposicionismo, 
fê-lo de maneira digna, obediente aos princípios de uma crítica alta- 
mente construtiva. Mereceram-lhe os cuidados parlamentares, 



entre outros assuntos básicos para o progresso da nação, o ensino 
primário e secundário e os problemas da pecuária. 

Tanto na Câmara Estadual de São Paulo como na Câmara 
Municipal de Lorena, cuja presidência ocupou largos anos, Gama 
Rodrigues serviu a Pátria dedicadamente. 

Orador cativante, possuindo vasta cultura humanistica de que 
deu sobejas provas ainda recentemente entre nós, do Instituto His- 
tórico, quando, no ano passado, saudou em um latim fluente e cas- 
tiço a embaixada de Coimbra que nos visitava por ocasião do IV 
Centenário da  cidade, jornalista cujos méritos estampam-se nas pá- 
ginas do "Jornal do Comércio", do "Correio Paulistano", do "O 
Estado de S. Paulo" e de outros periódicos, conhecedor dos clássi- 
cos da medicina e da literatura universal, amante da genealogia, da 
Mestra da Vida e da ciência e da pesquisa esclarecedoras, Gama 
Rodrigues, além de se fixar nas páginas de nossa história através 
do que efetivou de grandioso na vida médica, social e política de 
São Paulo, deixa o nome ligado As letras histórico-genealógicas 
regionais. 

Se é vasta a bibliografia legada na seara de Hipócrates, não 
menos alentada e não menos valiosa a que deixou como resultado 
de investigações arquivais, elaboradas sob uma orientação perfeita 
de técnica científica e metodológica. Aí estão os trabalhos sôbre 
"OS Azevedos de Lorena", "Os Gamas do Prado", "O Conde de 
Moreira Lima", "A Viscondessa de Castro Lima e suas descendên- 
cias", a justificarem plenamente o seu ingresso para êste sodali- 
cio em 1942. 

Por alongado tempo sentiremos, ainda, os benefícios da atua- 
ção intelectual do saudoso companheiro na propugnação de um 
merecido culto 21 memória de Euclides da Cunha. Conhecendo-lhe 
profundamente a obra, tendo-a estudado carinhosamente e sôbre 
ela meditado era um prazer ouvi-lo discorrer sôbre a biografia, os 
trabalhos profissionais, ou o verdadeiro conceito, o papel real e o 
exato significado do autor de "Os Sertões" dentro da literatura 
nacional. 

Atraente conferencista, brindou o público amante das letras 
com inúmeras sessões e discursos sôbre "O Fenômeno Sto. Antó- 
nio", "A ponte metálica de S. José do Rio Pardo", "Por que Eucli- 
des da Cunha escreveu Os Sertões?". Inéditos ainda se encontram 
os estudos sôbre a "Gens Lorenensis". sôbre "Euclides da Cunha, 
engenheiro de obras públicas no Estado de S. Paulo" além de ou- 
tros cuja publicação será, indiscutivelmente, útil aos nossos es- 
tudiosos. 

Médico, político, orador, genealogista, cultor de Euclides e 
humanista no mais acentuado significado da palavra, naquilo que 
ela representa de libertação para a humanidade, tão cerceada e to- 



Ihida nos dias que correm, Antônio da Gama Rodrigues cumpriu 
o seu destino: elevar ao máximo a dignidade do homem, aquela 
dignidade que êle aprendeu a conhecer nos bancos de Coimbra, 
que amou na gente do Vale do Paraíba e que engrandeceu através 
da própria vida e da própria obra. 

Em Armando de Arruda Pereira, o Instituto perdeu uma das 
mais atraentes personalidades e S. Paulo um dos mais ativos cons- 
trutores da grandeza ostentada na atualidade pela terra piratinin- 
gana, aquela mesma terra, essa nossa terra paulista que Armando 
amou tão estremecidamente e tão intensamente engrandeceu. 

Nascera em rua próxima ao largo da  Sé, no dia 28 de setem- 
bro de 1889, em casa cujo terreno é hoje ocupado por parte da ca- 
tedral gótica elevada aos céus da cidade pelo gênio piedoso dos 
paulistanos. E daquilo se orgulhava, não perdendo oportunidade 
para lembrá-lo. Pertencia, pois, de corpo e alma a S. Paulo e com 
êle, de alma e corpo, se integrou quer nas atividades profissionais, 
nas realizações sociais, no desempenho dos cargos ocupados, na 
direção das entidades que chefiou, quer nas viagens realizadas no 
Brasil e no estrangeiro, enfim, em todas as  atividades de sua multi- 
facetada personalidade de homem público inteiramente devotado ao 
bem público. 

Trazendo um cabedal precioso na formação profissional obti- 
do com seriedade e amor aos estudos desde os bancos da Escola 
Americana, da Escola Modêlo Caetano de Campos e do Ginásio 
Nogueira da Gama, até os ensinamentos de grau superior na Uni- 
versidade de Birminghan, na Inglaterra, e, nos Estados Unidos, na 
Universidade de Nova York pela qual obteve o diploma de enge- 
nheiro civil, regressou i Pátria e nela ocupou altas posições: Vice- 
-Presidente da Federação das Indústrias, Presidente Emérito do 
Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Presidente do Ro- 
tary Clube Internacional, Presidente do Conselho Nacional do SESI, 
Prefeito da cidade de Manuel da Nóbrega, e mais uma avultada 
série de representações em congressos nacionais e internacionais 
no país e no exterior, de presidências e vice-presidências, comissões, 
encargos administrativos, direcionais e consultivos, a que fazia jus 
o saber técnico, o critério, a honestidade e o prestígio daquele que 
foi o primeiro latino-americano a ser guindado a presidência do 
Rotary Internacional e que também fora um dos cem melhores alu- 
nos da Universidade de Nova York desde a época de sua fundação, 
conceituando e assim elevando no meio internacional, a inteligência 
brasileira. 

Nos momentos difíceis de nosso rincão, Armando sempre es- 



teve com êle. Haja vista apenas o seu atuar durante a gloriosa 
Revolução Constitucionalista de 1932. Em época anterior, no quin- 
quênio abrangido pelos anos que se escoaram entre 1919 e 1924, 
já havia servido a Pátria cooperando na magnífica obra de Pandiá 
Calógeras e de Epitácio Pessoa para abrigar dignamente o exér- 
cito nacional em quartéis que se espalharam por todas as regiões 
do Brasil. Dirigiu-lhes a construção Armando de Arruda Pereira 
que, no volume "Construindo Quartéis para o Exército", dá-nos 
uma visão panorâmica do que foram aquêles trabalhos. Assim, an- 
dejou êle por São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e 
Mato Grosso. As suas anotações descrevem a época, fixam a 
realização da Companhia Construtora de Santos, emprêsa exclusi- 
vamente paulista, e recordam parte da história de nosso exército, 
algo esquecido desde as vitórias do Paraguai, necessitando de me- 
lhores acomodações a êle proporcionadas pelo govêrno Epitácio 
após a promulgação da lei do sorteio militar pelo govêrno Afonso* 
Pena e a sua execução pelo govêrno Wenceslau Brás, no louvável 
objetivo de iniciar o tão necessário reaparelhamento das forças 
armadas. 

Espírito observador, sempre voltado para tudo o que fosse 
nacional, Armando refez, em pleno século XX, os caminhos, há sé- 
culos, trilhados pelos bandeirantes paulistas. Em 1935, saiu de 
São Paulo e atingiu Belém do Pará, descendo o Araguaia e elabo- 
rando um "Diário de Viagem", enriquecido pelo vocabulário da Iín- 
gua carajá, por êle organizado durante a expedição, e pelos sábios 
conceitos que a sua experiência emitiu ante os problemas e as pos- 
sibilidades nacionais paulatinamente evidenciados e suscitadas du- 
rante o agreste e perigoso percurso fluvial. Daí analisar as  pos- 
sibilidades de Goiás, Mato Grosso e Pará, no aumento das vendas 
do país, a necessidade imprescindível das vias de comunicação in- 
terior entre o Sul e o Norte. Fêz o histórico das tentativas de liga- 
ção Norte-Sul pelo Araguaia e pelo Tocantins. Lembrou as expres- 
sões do Brigadeiro Couto de Magalhães sôbre aquelas duas podero- 
sas vias fluviais. Teceu considerações sôbre a marcha para o 
oeste. Apontou a situação angustiosa do país em caso de guerra 
e numa necessidade imediata de transporte de tropas pelo centro 
do nosso território. Sentiu, enfim, a nação e terminou com um 
apêlo patético aos brasileiros concitando-os a conjugarem o verbo 
querer a fim de solucionar-se um dos problemas capitais do país: 
a melhor comunicação entre o Sul e o Norte. 

Onde estivesse Armando, no coração palpitava-lhe o Brasil 
do passado, o Brasil do presente e do futuro. De sua passagem 
pelo Estado cujo território fora teatro da Retirada da Laguna, fêz 
o relato no livro "Heróis Abandonados, Peregrinação aos lugares 
históricos do Sul de Mato Grosso", páginas que mereceram um pre- 



fácio de Mestre Afonso de Taunay. Palmilhando o trajeto dos va- 
lorosos integrantes da famosa retirada, ao visitar o cemitério de 
Bela Vista onde jazem inúmeros dêles, lançou a idéia de se tirarem 
dali os restos mortais a serem carinhosamente recebidos pelo tú- 
mulo do soldado desconhecido que desejava ievantar no Brasil. 
São palavras suas: "Os nomes dos heróis obscuros que deram a 
vida em sacrifício de uma Pátria honrada. Quantos!' Quantos 
serão os que ali dormem o sono tranqüilo à sombra de enorme pal- 
meira? Palmeira de nossa terra onde canta o sabiá! . . . Ali foram 
todos bravos! Obedeceram todos a um mesmo ideal e sucumbiram 
com um só fim. Não houve ali frouxos nem tampouco houve in. 
dignos entre os que vestiam o uniforme do exército brasileiro!" 
Idealista sempre o saudoso e querido confrade cujo patriotismo fê-lo 
ainda visitar os túmulos de Juvêncio de Menezes, do Guia Lopes e 
do valente Camisão, fê-lo espontâneamente colaborar nos projetos 

;, e no assentamento dos monumentos aos heróis da retirada e ao  Vis- 
conde de Taunay elevados em Nioac e Aquidauana. Ao contem- 
plá-los já eretos, em frase expressiva, comentou: "Reforçarão 
muito o sentimento de brasilidade vacilante em alguns descrentes 
da integridade de nossa Pátria". 

Dentre outras publicações, podemos citar "Páginas Esparsas" 
"Os Engenheiros de São Paulo", "Pela Lei e Pela Ordem", "São 
Paulo, berço da engenharia nacional", "Pelo Brasil e para o Brasil" 
tadas elas com o objetivo do maior engrandecimento da nação. 

Membro, entre outras associações técnicas, profissionais e cul- 
turais, da "Royal Society of Arts", de Londres, e do Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo, para êste ingressou como sócio 
efetivo em 1928, sendo, graças à larga série de serviços prestados 
ao  sodalicio, transferido, em 1953, para a categoria de benemérito. 

Armando de Arruda Pereira amparara a instituição em hora 
crítica de nossa história associativa. Abrigou-nos anos seguidos 
em próprio municipal quando Prefeito e quando não tínhamos des- 
tino desde que, demolido o velho prédio para a construção desta 
nova sede, não sabíamos onde proteger e recolher móveis e per- 
tences, o arquivo e a biblioteca da mais antiga instituição cultural 
de São Paulo, cujas reuniões e produtividade no campo das ciên- 
cias históricas e geográficas e das suas congêneres vinham se pro- 
cessando ininterruptamente décadas seguidas a partir da funda- 
ção em 1894. 

Graças a êle, graças ao  seu esclarecido espírito público, tive- 
mos uma casa, conseguimos um teto sob cuja proteção amiga e aco- 
lhedora continuamos os nossos trabalhos. 

Notável a atuação de Armando de Arruda Pereira na Comissão 
de Festejos do IV Centenário da Fundação de S. Paulo. Em razão 



de ter sido nomeado Prefeito não a presidiu após 1951 mas deixou-a 
tendo já lançado a semente fecunda que se transformaria, em 1954, 
nos frutos magníficos das comemorações a que assistimos. 

Tendo cursado universidades estrangeiras e viajado niuito, Ar- 
mando revoltava-se com o desconhecimento do Brasil no exterior, 
com a falta de propaganda ou com a propaganda désorientada que 
se fazia do país, das suas belezas naturais, seus recursos, seus pro- 
dutos, sua cultura, sua geografia, sua flora, sua fauna, sua história. 
E teve o capricho de reunir e publicar em volume, uma série de no- 
tícias, localizando a Capital brasileira na Argentina, além de outras 
dando as nossas cidades situadas ou fazendo acontecimentos de 
nossa história ocorrerem ora no Uruguai, ora no Paraguai ou no 
México. Insurgia-se contra o indiferentismo dos governantes neste 
setor, contra a criação e atuação do famigerado DIP na fase dita- 
torial, contra a inércia dos responsáveis pela situação e contra o 
mau costume brasileiro de achar "Que tudo o que é nosso é maior 
e melhor", desprendendo-nos da realidade e colocando-nos numa 
atitude de devaneio, de sonho, de excessiva confiança, de deixar 
para amanhã o que se pode realizar hoje, de deixar como está para 
ver como fica, da perigosa certeza, enfim, de que Deus é brasileiro. 
Talvez no conhecimento exato destas imperfeições da mentalidade 
nacional e na sua meditação diária, tenha residido o segrêdo do 
êxito alcançado por Armando de Arruda Pereira como homem ati- 
vo e realizador. 

Aquêle seu trabalho é interessantíssimo e acreditamos único 
no gênero. Empreendeu-o Armando levado por sentimentos de 
amor à Pátria, assim explicando o gesto: "Este livro é um grito 
patriótico de protesto contra aquêles que acham tudo bom, tudo 
magnífico desde que seja brasileiro, contra aquêles que apontam 
como maus brasileiros os que têm coragem por amor ao Brasil de 
mostrar aquilo ou aquêles que fazem mal ao pais. É preciso, se 
verdadeiramente se ama o Brasil e se deseja a sua grandeza, ter a 
coragem de não elogiar os nossos erros para escondê-los mas apon- 
tá-los para que sejam corrigidos". 

Desta mesma tribuna, em março de 1930, apontava êle os 
"Erros graves contra a verdade histórica, em detrimento doBrasil" 
Dominava-o a volúpia da verdade e do bem servir. Não admira, 
portanto, ter sido tão bom rotariano e ter realizado uma belissima 
administração à frente da municipalidade de São Paulo. 

Ao terminar aquêles afanosos vinte e seis meses durante os 
quais o devotamento ao trabalho, a S. Paulo e a causa pública, 
apressaram-lhe a morte, ao terminar aquêle período, sobejou-lhe 
razão quando afirmou : "Temos a consciência tranqüila de haver- 
mos procedido sempre com justiça, realizando uma administração 



as claras, como sempre foi a nossa vida, e sobretudo agindo com 
lealdade, firmeza e com energia quando necessário". Mais uma 
vez, não se esquecendo da Pátria comum, concluiu: "Tudo o que 
se fizer em S. Paulo de proveitoso, de confortável, de grandioso, 
esta sendo feito para elevar bem alto, no conceito universal, o nome 
do nosso querido Brasil". 

Inúmeros os exemplos, poderoso o apoio, forte a animação 
que deu a sua vida aos que nesta Casa cultuam os vultos do passado. 
Idealizou trazer para a colina do Ipiranga os restos mortais de D. 
Pedro I e de Dona Leopoldina, o imperador por ter feito de S. Paulo, 
da velha, altiva e independente Piratininga dos bandeirantes, o ce- 
nário majestoso e apropriado para a libertação do Brasil; a impe- 
ratriz porque foi a colaboradora dos Andradas na evolução e na 
efetivação da idéia, porque foi, no dizer de Max Fleiuss, a "Pala- 
dina da Independência". 

Justo, justíssimo que repousassem entre os paulistas os restos 
mortais dos nossos primeiros imperadores. Foi uma das últimas 
batalhas em que se empenhou Armando de Arruda Pereira.. Fêz 
preparar a cripta sob o monutnento do Ipiranga, com distinção e 
um gosto ap.uradissimo que transformaram o local num mausoléu 
não inferior aos mais famosos da  Europa e bem à altura da digni- 
dade e das honras devidas a Suas Majestades Imperiais. 

O Instituto Histórico, todos o sabem, terminou a sua obra. 
Conseguiu trazer, após uma luta quase heróica, os restos de Dona 
Leopoldina para o Ipiranga. 

Uma satisfação imensa alegrou os últimos tempos do saudoso 
companheiro quando, nos derradeiros dias da existência, já doente 
e abatido, encontrou, porém, ainda forças e energias para acompa- 
nhar as  solenidades que marcaram a trasladação. 

Via coroados os esforços, realizado o sonho, efetivado o seu 
ideal que era um ideal comum, um ideal de S. Paulo e de todos os 
paulistas. 

Cativante no trato, fino de maneiras, cavalheiresco, idealista, 
realizador, raro homem público, Armando de Arruda Pereira deixou, 
ao falecer, uma solução de continuidade na marcha do progresso 
paulista. 

S. Paulo, pesaroso, verte lágrimas de dor sobre o seu túmulo, 
os amigos, por muito ainda, o sentirão na saudade, e as gerações 
do futuro, respeitosas, tê-lo-ão como paradigma de um exaltado 
amor pela Pátria e de um condutor da nacionalidade. 

Sras. e Srs. 
Escoam-se os anos na marcha implacável do tempo que vai, 

pouco a pouco, levando no seu bojo os entes humanos de efêmera 



passagem terrena. Ficam, porém, os seus atos, ficam as suas ati- 
tudes, os seus gestos, a sua ação que se transformam em história, 
em patrimônio bom ou mau da humanidade futura. 

Temos consciência e certeza de que as vidas dos consócios de- 
saparecidos em 1955 se constituiram em ótimo patrimônio, em edi- 
ficante e belo acêrvo de exemplos para que tanto as gerações do 
presente, como as do futuro recebam o incentivo e percebam com 
nitidez a necessidade do trabalho, do bem e do amor a fim de que 
o homem possa realmente sentir-se criado a imagem e semelhança de 
Deus. 





ASPECTOS DA ASSISTÊNCIA MEDICA NA ÉPOCA 
DO BRASIL-LUSITANO E DO BRASIL-REINO 

Séculos XVI - XVII - XVIII 

INTRODUÇAO 

Os Arquivos do Conselho Ultramarino, em cópias manuscri- 
tas, conservadas nas bibliotecas do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro e da Biblioteca Nacional, do Rio de Janeiro, contêm 
abundante material histórico sobre os primitivos tempos de forma- 
ção da civilização brasileira; no periodo em que figuramos ao lado 
de Portugal - a "alma mater" do vasto território sul-americano, 
onde a gente lusitana criou uma nova pátria. 

Compulsando a preciosa documentação, que é da época e au- 
têntica, tivemos nossa atenção voltada para o problema da assis- 
tência médica naquele periodo remoto. Eram tão precários os re- 
cursos para preservação da saúde pública que surpreende pudessem 
aquêles homens, vindos de outras terras e de outros climas, desem- 
penhar as rudes tarefas que Ihes couberam no desbravamento das 
terras então bravias. Era quase nula a atuação de profissionais 
da ciência médica ante a agressão dos agentes infecciosos e outras 
modalidades patológicas. Escasseavam também os boticários e 
os agentes terapêuticos. 

Os graduados em Coimbra preferiam quedar-se na metrópole 
lusitana. Imperavam ali outras condições de vida cultural, de con- 
forto e de ambiência social. 

Em geral vicejavam por aqui charlatães, curandeiros, ou bar- 
beiros que sabiam sangrar, aplicar ventosas. Exerciam clínica pes- 
soas cuja única preparação consistia em acompanhar um médico 
durante três anos, ouvindo-lhe as explicações. 

Concediam-se naquela época graus distintos de médico e de 
cirurgião. Os primeiros formavam a nobreza profissional, cultu- 
ral e científica. Era-lhes defesa a efusão de sangue, ainda que 
beneficiassem os doentes. Os cirurgiões pertenciam a uma catego- 



ria profissional inferior. Eram artífices: instrução rudimentar e 
habilidade manual. Existiam em Portugal e no Brasil, em período 
mais avançado do nosso povoamento, o cirurgião "aprovado" e o 
cirurgião "formado". Para êste Último título havia necessidade de 
repetição dos dois Últimos anos do curso. 

Médicos sempre foram muito raros nos tempos a que nos re- 
ferimos. Geralmente eram cirurgiões os que aqui militavam. Nos 
princípios a habilitação profissional era concedida mediante um 
único exame elementaríssimo. Exigia-se para êste ato o atestado 
de freqüência aos hospitais ou de ter acompanhado e auxiliado os 
práticos, na sua clínica. No comêço do século XVI a prática, du- 
rante dois anos, com dois cirurgiões aprovados, era credencial su- 
ficiente. As vêzes o examinador conduzia o candidato a uma visi- 
ta domiciliar para verificar sua experiência. 

Delegados do físico-mor do cirurgião-mor tinham prerroga- 
tivas de "lavrar provisões ou licenças" submetidas à aprovação 
oficial. Esta era feita pela "Junta do Protomedicato" instalada em 
Lisboa. E ali se manteve até o ato da nossa independência, mesmo 
quando já existiam as escolas médicas da Bahia e do Rio de Ja- 
neiro, criadas por D. João VI. Constituiu-se, então, a Junta do 
Protomedicato no Brasil, até que Pedro I finalmente concedeu au- 
tonomia à escola médica brasileira, em 1826. 

Um rápido exame da história da medicina demonstra quão pre- 
cários eram os conhecimentos da arte de curar, nos s6culos passa- 
dos. No século XVI, por exemplo, os cirurgiões inglêses classifi- 
cavam-se em cirurgiões de longas vestes e de curtas vestes. Gru- 
pavam-se em uma associação denominada "Companhia dos Bar- 
beiros-Cirurgiões de Londres". Os de longas vestes eram educa- 
dos nas Universidades e podiam praticar todos os processos ope- 
ratórios; os de curtas vestes eram os barbeiros. . . Estávamos já 
em 1540. 

Em três livros da nossa lavra, intitulados "Educação Superior 
no Brasil", "Instituições Culturais do Brasil" e "História e Evolução 
dos Hospitais", apresentamos, no correr da exposição das teses men- 
cionadas, um panorama geral da medicina em Portugal e no Brasil, 
coeva da fase de formação e evolução de que tratamos. Dados mais 
extensos podem ser encontrados nessas obras, editadas pelo Minis- 
tério da Educação. Queremos agora documentar, ratificar e am- 
pliar conceitos então emitidos, reproduzindo, com alguns cornentá- 
rios, expressiva documentação, encerrada nos Arquivos do Conse- 
lho Ultramarino. São fontes bibliográficas úteis aos estudiosos 
do assunto. 



SECULO XVI 

No que se refere a êste século, tão pobre em informações do- 
cumentais, encontramos cinco atos oficiais. Mencionam os licen- 
ciados Jorge Valadares, Jorge Fernandes, o cirurgião mestre Pedro 
e o boticário Diogo de Castro. Dois dos alvarás concedem os tí- 
tulos de físico ao licenciado Jorge Fernandes e de cirurgião ao 
mestre Pedro. Os outros três constam de questões de vencimentos 
de Jorge Valadares e de Diogo de Castro. Vejamos, por ordem 
cronológica. 

I - Arq. Cons. Ultram. 1 Registo. Pag. 232 - 1549 .- 
Biblioteca do I. H. G. B. Rio de Janeiro. 

"Mandando para se pagar tres quarteis adian- 
tados ao licenciado jorge valadares. 

Em Almeirim a 15 de janeiro de 49 (1549) se passou 
mandato para o tesoureiro do almazem da india que pa- 
gase ao licenciado jorge de valadares selorgião da ar- 
mada que vay ao Brasil (do ordenado que ouvesse de 
vencer com o dito carguo) treis quarteis adiantados para 
seu aprestamento. Rey ant. f .  3. 300". 

I 1  - Arq. Cons. Ultram. 1 Registo. Pg. 188v - 1549 - 
Biblioteca do I. H. G. B. Rio de Janeiro. 

"Alvará marcando o ordenado do boticario que 
ia com tomé de so,uza. 

Em Alrneirim a 75 &e janeiro de quarenta e nove se pasou 
, provisão por que S. a. ouve por bem que do de castro que 

\ > ,  ora vae co foihémde Souza por boticario ouvesse de orde- 
', nado to'o dfto carglto quinze mil reis cada ano pago,no 

. , . ' tisouyeirq,das rendás da brasil e que valem como carta. 
' , Rky. an t  gag. 1'72~". 

s - .  * " .  , 

III - Arq, Cons,. Ultram. 1 Registo. Pg. 203v - 1553 - . . Bibliotèca do I. H. G. B.'Rio de Janeiro*. - - .  . . .,b . . 
. . "Alvara de mercê ao licenciado jorge fErg do 

.I ( . I  carguo-d'e' fisfco do Salvador. 
h ' .L 

Emlisljoa a 2bpde abril de 1553 fez e1 rey nosso senhor 
rnèrcê ao licenciado jorge fernades seu. fisico do carguo 

C,' 4 de fisiquo da. d"dade ,do salvador paitternpÒ de tres anos 
,, . dom~sèssenta'mil reis d e  ordenado. por ano, nos quais 

eritrasse sua moradia (a qual wcesse até fins S .  de junho 
c. 



deste presente ano) e jurasse na chancelaria. 
Rey ant. f. 180~" .  

IV - Arq. Cons. Ultram. 1 Registo. Pg. 221v - 1557 - 
Biblioteca do I. H. G. B. Rio de Janeiro. 

"Alvará para que se passe certidão do que se 
deve a jorge valadares. 

Em Lisboa a 10 de março de cincoenta e sete se pasou 
mandato para o governador do brasil para que fizesse 
passar certidão em forma de todo dinheiro que liquida- 
mente fosse devido ao licenciado jorge valadares que nas 
ditas partes servio de selorgião, asy de seu ordenado 
como de seu soldo pera por seus herdeiros aver qua pa- 
gamento quando se avesse por bem. 
Rey. Ant. f. 191". 

V - Arq. Cons. Ultram. 1 Registo. Pg. 235v - 1553 - 
Biblioteca do I. H. G. B. Rio de Janeiro. 

"Mercê a mestre pedro do cargo de selorgião. 
Em Lisboa a 24 de abril de 53  se pasa mandato porque 
ouve por bem de fazer mercê a mestre pedro de selor- 
gião da cidade do salvador nas partes do brasil, o qual 
fosse servir em companhia de dom marte. f .  332 v.". 

SÉCULO XVII 

Encontram-se três resoluções do século XVII : 1651 - 1686 - 
1692. A primeira versa sobre problema médico do Rio de Janeiro. 
As duas últimas referem-se a Pernambuco. No teor do primeiro 
ato oficial consta a nomeação de Sebastião Martins para cirurgião 
do Presídio da Capit. do Rio de Janeiro, a 12 de junho de 1561. 

I - Arq. Cons. Ultram. Varios, Tomo 7. Pag. 267 - 
Biblioteca do I. H. G. B. Rio de Janeiro. 

Provisão do Rey fazendo cirurgião-mor do 
Presidio da Cap. do Rio de Janeiro a Sebas- 
tião Martins, em 12 de julho de 1651. 

Eu E1 Rey Faço saber aos que esta minha virem, que 
tendo respeito a Sebastião Martins assistir em Elvas no 
anno seiscentos e quarenta e cinco por cirurgião do Hos- 
pital e andar curando na Campanha soldados, enfermos 



e feridos; e de se haver embarcado com o mesmo cargo 
de cirurgião nas duas esquadras que foram de socorro 
a França nos anos de seiscentos e quarenta e sete e no 
de seicentos e quarenta e oito e cicoenta se tornar em- 
barcar; exercitando o dito cargo nas duas armadas que 
sairão a correr costa, acudindo sempre com pontualidade 
a sua obrigação: Hei por bem lhe fazer mercê do cargo 
de Cirurgião do Presidio da Capitania do Rio de Janeiro 
com o ordenado ou soldo que nele se paga ao Cirurgião 
provido pelo Provedor da Fazenda (e de quanto é se me 
dará conta). Pelo que mando ao Governador 27 de ju- 
nho de 1651. 

I 1  - O Governador de Pernambuco João da Cunha Sotto 
Maior pela carta de 6 de julho de 1686 comunicou ao rei que havia 
falecido o médico durante a epidemia reinante. Solicitou, por isso, 
que o soberano enviasse 

"sogeito de toda a sciencia para que possa curar aque- 
les moradores e aplicar-lhes os remedios convenientes." 

O médico mencionado era o único existente na região. Vem 
portanto o Governador explicando: 

(Arq. Cons. Ultramarino. Biblioteca Nacional). 
"e por ser o unico não houvera quem aplicasse remedios, 
nem quem curasse com acerto os achaques e assim con- 
vinha muito ao serviço de V. Magestade que na pri- 
meira monção foose aquela praça um medico ou dous, 
de boa sciencia porque aqueles povos eram dilatados e 
necessitavam de quem os curasse e esperavão do zelo de 
V. Magestade mandasse prover esta materia com a aten- 
ção que pede a necessidade em que ficavão." 

O Conselho, por decisão de 29 de outubro de 1686 julgou que 
S. Majestade deveria enviar o "sogeito de toda sciencia". Subs- 
creveram o parecer os conselheiros: Conde, Telles, Henrique e 
Saldanha. Determinou então o rei que o Conselho tomasse infor- 
mações a fim de ser escolhido "os sogeitos que hajão de hir." 

111 - Em 1 1  de junho de 1691 - Cons. Ultram. Biblioteca 
Nacional - processou-se uma consulta ao rei a propósito de uma 
carta enviada ao soberano pelo Governador de Pernambuco D. An- 
tônio Teles Machado. O processo datado de 16 de março de 1691 
girou em torno da remessa das contas de receita e despesa do tesou- 
reiro Feliciano da Silva que era do senado de Olinda. Houve pro- 
testo contra certas despesas e referências ao cirurgião-mor : 



"Quanto ao ordenado do cirurgião mor dos soldados pa- 
rece que se lhe deve continuar dois mil reis, cada mez, 
que no pe da lista tem pelo trabalho de curar e assistir 
aos soldados e que para êsse efeito se passe Provisão. 
Porem que ao cirurgião Francisco Pereira que he so- 
mente dos oficiais da Camara se não continue daqui por 
diante o sallario que continuam pagar-lhe de quarenta 
.mil reis salvo impetrando Provisão de V. Magestade to- 
mando-se verdadeira informação sobre este particular. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tambem lhe parece que os cento e dez mil reis que con- 
tinuam pagar cada mez ao Hospital de Misericordia para 
a cura dos soldados, que a ella se vão curar, he justo 
que a dita despeza se leve em conta por ser encaminhada 
a tão bom fim, e que para esse efeito se passe Provisão." 

A deliberação do Conselho foi assinada pelos seguintes con- 
selheiros: Conde, Saúde, Queiroz, Sepúlveda. Tem a data de 
28 de janeiro de 1692. O soberano resolveu o caso em 14 de março 
do mesmo ano. Não concordou com as despesas feitas por conta 
do subsidio. Vejamos. 

Cons. Ultram. Pág. 241 verso - 1673-1712 - Bibl. Nac.) 
"Como parece sendo estas propinas e despezas feitas dos 
rendimentos e bens proprios da Camara e do Conselho, 
-e não dos efeitos do subsidio que tem aplicação propria 
para que os povo$ o deram. Tambem Ihe'parece que a 
melhor despeia dé todas referidas he a praça de solda- 
dp  que os aficiaiq da'camara'mandã'o pagar ao Senhor 
Santo Antonio que sempre foi em duvidar-se desta pra- 
ça c despeza." I 

- S@&e o sécufo &Vil1 e em yelação aQs problemas de a~sistên- 
cia medica. encontrapos, k9, ,documentos. Refeqem-se aos ?nos, -de 
1700; 1706,: 1.707, 17 1.0, 17 18, 1735, 1736; 1-739, ,1750, 1753, 1756, 

. . .  2964, f 765 (a) ,  1774, '1785-87, 1795, 1796, 1799. 
Examinemds êstks divefsos,document~~; reproduzindo-os to-tal 

I .  ou -parcialinente. 



I - Os oficiais da Câmara da Capitania do Pará pretenderam 
enviar 15 indios ao sertão para colheita de plantas medicinais. A 
venda dêsse material forneceria recursos para manter a casa da 
Câmara e para outras despesas necessárias. O monarca não con- 
cordou com o alvitre. Deliberou por meio de resolução, escrita em 
Lisboa a 13 de novembro de 1700. 

Manuscritos de Évora. T. 5 - 1700 - I. H. G. B. 
"Officiais da Camara da Capitania do Pará. Eu El-Rei 
vos envio muito saudar. Vio-se a vossa carta de trinta 
de março deste ano em que pedis vos mande dar quinze 
indios para os mandar ao certão tirar drogas, para po- 
derdes conservar a Casa da Camara que fizestes e outras 
despezas precisas. E parece-me dizer-vos que não tem 
lugar o deferir-se vos a representação por muitas razões 
de inconvenientes que neste particular se consideram. 
Escripta em Lisboa a 13 de Novembro de 1700. Rei." 

II - Em 1706 (Arq. Cons. Ultram. 1673-1722, - pg. 749 - 
Bibfioteca. Nacional) - ocorreu grave discordia na Paraiba por 
causa de um impôsto~lançado para pagamento do ordenado do mé- 
dico José Pimenta de Lacerda. Clinicando na Paraíba o Dr. Pi- 
mentá de Lacefdá mudou-se repentinamente para Pernambuco. 
Abandanou os: doèntes' que se achavam em tratamento. Ocorreu 
tão repentina deli@eração exatamente no momento em que uma mu- 
lher de maus costumes era expulsa da Paraíba, acolhendo-se em 
Pernambuço. Passado dgum tempo ambos voltaram, contempo- 
rosleamente para Paraihq. 

O pbva admitiu uma ligação amorosa entre os .dois. Os co- 
mentários khegaram até os ouvidòs da Câmara.' Não queriam os 
contri6tii11tes'concarrer para o pagamento de ordenados ao facul- 
tativo e na argumentação era apresentadd ó caso moral a que nos 
referimos. . . 
: . Os oficiais da Câmara enviaram, por Gso, uma representação 

ab: soberano. Não queriam que o povo pagasse contribuição para 
satisfazer os vencimentos do Dr. Lacerda que "tivera ímpia ação" 
de se retirar da capitania,,descurando seus doentes, e isto por causa 
,da mulher de.vida airads com quem regressara nove meses depois. 
,Preferiam .ser tratados p e l ~ s  cirurgiões da terra. Obtinham com 
8êste~~paioer~u;cesso,~  com-,auxilio terapêutiço das "ervas" que em- 
pregavam~ A condribuição exigida para pagamento a q  clínico era 
Jbanlbém,uma "vexação? para as pessoas ass3im taxadas, esclareciam 
os camar,istas. Algumas, acrescentavam, eraq .tão pobres que até 
precisavam de esmola. 



Posta a questão nestes têrmos resolveu o monarca, por carta 
de 18 de agosto de 1706, ordenar ao ouvidor geral da capitania que 
conclamasse os servidores das vereações e os homens bons do povo 
no sentido de pleno exame do assunto. Foi ouvida a "nobreza e o 
povo". Parece-nos que o ouvidor verificou que no caso o ponto 
fundamental era a taxa imposta para o ordenado do Dr. Lacerda. 
Cautelosamente afirmou que tinha havido apenas coincidência nas 
duas mudanças simultâneas do médico e sua suposta amante. Ex- 
cluída a taxa, a pessoa do médico não seria repudiada. Conselho 
e rei decidiram suprimir o imposto. Tudo se resolveu pacifica- 
mente. O médico teve porém seus vencimentos reduzidos. Passou 
a receber cento e cinqüenta mil réis anuais, pagos cinqüenta pela 
Fazenda Real e cem pelo Conselho. O documento que é expressivo 
das condições locais da época vai abaixo reproduzido. 

"Representado a V. Magde os officiais da  Camara da  
Paraiba em carta de 4 de março de 1706 a vexação que 
padecia aquele povo com a contribuição do ordenado de 
150$000 o medico que a requerimento seu mandou V. 
Mag. para aquela Capitania para ser por finta lançada 
ao tempo em que as ordenanças passavão mostra, e en- 
trarem nelle pessoas tão pobres que precisavão de es- 
mola, podendo escusar medico, porque com os cirur- 
giões da terra, usando das hervas della experimentavão 
aquele povo melhores utilidades, e por isso pouca gente 
se aproveitaria do medico, e menos de José Pimenta de 
Lacerda pela impia ação, que usou em se retirar daquel- 
la Capitania para a de Pernambuco deixando alguns 
doentes a que assistia, por causa somente de seguir uma 
mulher, e depois de nove mezes voltar com ella para a 
Parahiba, com escandalo publico. Foi V. Mag. servi- 
do ordenar ao Ouvidor Geral da dita Capitania, por 
carta de 18 de Agosto do dito anno de 1706, que cha- 
masse todos os homens que serviram nas vereações e 
os homens bons do povo e os ouvisse sobre este parti- 
cular do medico e com os que elles dissessem informasse 
como lhe parecer". 
"A esta carta responde0 o dito Ouvidor em outra de 18 
de agosto do anno passado que chamaria a Camara a 
nobreza e o povo, e ouvindo-os sobre a contribuição do 
ordenado do medico José Pimenta de Lacerda e a queixa 
que delle se fizera, nenhum repudiara a assistencia e 
pessoa do dito medico, mas somente a contribuição do 
ordenado; esta era toda razão do seu desagrado, que 
havia de durar enquanto durasse a dita contribuição, e 



quanto a ausencia que fizera para Pernambuco somente 
por seguir uma mulher, que a razão do seu retiro se 
persuadia fora por não lhe pagarem o ordenado segun- 
do constara por despacho que não vira da Camara, ne- 
gando-lhe, e como poucos dias depois sucedesse ser 
compelida dita mulher a despejar a Capitania pelo seu 
mau viver, e fosse ella para Pernambuco, resultara a pre- 
sunção contra o dito medico, acrescendo a comaincação 
que se dizia com ella tinha, e voltarem ao mesmo tempo 
ou quasi para a Parahiba, onde vivia o dito medico na 
visinhança della." 

111 - Em carta datada de 5 de março de 1704 o governador de 
Pernambuco Francisco Morais solicitou a presença de um cirurgião 

"que assistisse a cura dos soldados do Terço do Mestre 
de Campo Manoel Lopes Galvão." 

Consta o processo das Consultas do Cons. Ultram. 1673-1712 
- Pág. 725 - Biblioteca Nacional. No ano seguinte, a 24 de no- 
vembro informou o governador que o 

"Cirurgião da guarnição do Recife Manoel de Souza 
Passos nunca fora obrigado a curar os soldados da 
guarnição de Olinda a respeito da distancia que havia 
do Recife aquela cidade e criando-se para o Terço de 
Olinda o Cirurgião que era precisamente necessario lhe 
devia dar os mesmos dois mil reis de soldo que se dava 
a est'outro, que não poderia ser mais quartado e di- 
minuto." 

O Conselho Ultramarino foi de parecer favorável à existência 
de um cirurgião onde houvesse Têrço, sendo razoáveis os venci- 
mentos de dois mil réis. O rei por deliberação de 13 de maio de 
1707 concordou com o parecer. 

IV - Questão interessante consta das Consultas do Cons. UI- 
tram. de 1673-1792. Pág. 891 - Biblioteca Nacional. - Alguns 
senhores de engenho procediam desumanamente com seus escra- 
vos portadores de moléstias incuráveis ou transmissiveis e graves. 
Expulsavam os desgraçados para o mato. Os que escapavam ape- 
sar das circ.unstâncias eram reintegrados na escravatura. 

Interveio o Bispo de Pernambuco em favor dos escravos. 

Eis um trecho do seu depoimento: 
"quando Ihes adoecia algum escravo lançavam-no às 
matas 6 disposição da natureza onde se escapão tornão 



a recebe-los para o seu serviço, e se a doença é grave 
Ia morrem sem cura, sem sacramentos como se fpssem 
brutos o que era em grande prejuizo dos ditos escravos". 

Propôs o Bispo várias medidas para corrigir o mal. Sugeriu 
em primeiro lugar que o escravo abandonado pelo senhor obtivesse 
liberdade. Se alguém, entretanto, se compadecesse do enfêrmo 
abandonado e lhe desse tratamento físico e espiritual deveria ter 
o direito de fazer seu escravo o beneficiado. Queria com estas su- 
gestões obrigar os senhores de engenho a tratarem dos escravos 
em suas propriedades ou por sua conta. 

Não concordou o procurador da Coroa. Argumentou que os 
proprietários de escravos tinham naturalmente todo o interêsse em 
cuidar do restabelecimento dos seus servos. Sòmente os abando- 
navam quando incuráveis e imprestáveis! O direito de escraviza- 
ção que o Bispo propunha para os que tratassem dos míseros doen- 
tes abandonados resultaria, advertiu o magistrado, em intrincadas 
questões jurídicas. 

O Conselho examinando o caso propôs que o soberano pro- 
mulgasse uma lei geral sôbre o assunto, abrangendo as  várias re- 
giães sujeitas ao domínio português. 

Comprovando a reclamação do Bispo encontramos outro do- 
cumento da época. Trata-se de um depoimento do medico Antônio 
Vicente Ferreira. Ei-10 : 

"Em vertude de huma hordem do Exmo. Sr. General 
desta Capitania deregida ao Dr. Juis Presidente da Ca- 
mara desta va .  me foi entregue pelo Escrivão da m."" 
humq hordem p." dar, o meu parecer, sobre o importante 
objeto das Bexigas se se devem ministrarem-se-lhe den- 
.tro da mesma V.a OS necessarios remedim ou. fora defia 
os que forem atacados deste mal. . , . 
O prencipal objecto de q. devo 'falar ~ r i r n r . " ~  te h& sobre 
o bem çomun deste povo, e q m  faz o mayor n." são os 
pobres cònstrangidos da sua pobreza s6p'eSsuem atasi- 
turni,dade, e poriso são sofiredores, e se estes devem ser 
'oprencipal objecto tia rhinhã resposta aq: sou mand.' a 
responder tanfo eni serviço de Sua Mag." como abene- 

' ficio dos m.mOs devo dizer o seg.*: SFio k t a Q s  tnolkstia8 
c o n t a m i n ~ z h s ' ~ .  átacão os Povos'em certas espcoens 
dos temposSou em alguns annos como se não pode'negar, 
e huma destas são as  Bexigas, verdadeiro objecto de 
q. devo. tratar; Todos os acometidos desse mal devem 
ser tratados, e curados nos lugares mais acutelados do 



ar conforme nos recomendão os nossos A.A. em atenção 
das suas ruinas não fazerem mayor empreção sobre o 
corpo do duente, e por justa consequencia fecharem-se 
os poros exzalentes e parar a m.to necesseçaria trans- 
piração daquela materia, (e a despumação da m."" re- 
trogradada a morte hé certa) falo com espriencia e ver- 
dade; E q. melhor lugar terá o pobre doente q. a sua 
casa e os Hospitais a honde se curão, e sempre foi e hé 
costume curarem-se estas e outras semelhant$s emfcr- 
medades deq. não se pode negar; e sirva-se de attesta- 
ção a esta verdade a Capital deste Reino, como verda- 
deira exemplar a todas suas dominaçõens e Americas, a 
honde existem os Soberanos, e os Povos, as  Tropas, e 
os seus Delegados; Finalm.te acho b a ~ . ~ ~  inhumanidade 
(digo assim pelo cargo da minha Arte q. me obriga a 
fiscalizar a vida do povo como S. Mag.e me manda e 
cumpra) o desterar-rem-se os pobres doentes e fazelos 
separar dos necessarios remedios, e dos Professores, e 
dos Sa~ram.~OQ tão bem da vida hé impiadade: os po- 
bres meu Snr. como já disse são os que o mayor n.O, e 
como estes não podem sustentar semelhantes despezas 
de hum transporte para dentro do mato a honde não 
acha caridade athe q. alli acabe o resto dos dias ? esta 
estranha e horrivel maginação basta para emçher de 
hum ifficaz medo a todo o povo, e já estão todos bem 
revestidos delle, e isto porcedido da inhumanidade q. 
tem visto uzerem com estes miseraveis doentes: Eu 
aqui divertindo as  minhas vistas do meu intresse dos mais 
avantejados selarios das vizilas aos desterrados doen- 
tes, e não hé a minhante defender o meu enteresse, e 
só atendo a caridade dos m."08 e bem comum delles como 
sou obrig.". 
Na Capital da America a honde tão bem já estive conti- 
n ~ a m . ~ ~  estão entrando embarcaçoens da Costa Leste 
com escravo, e se desmbarcão em terra, estes trazem 
tambem Bexigas, e não vi que fossem separados da 
Cid." pa. o mato, e ali mesmo se crerão enseparaveis da 
comunicação com o povo, e das tropas, e nem porisso 
vi q. sesace o gde. comercio de mar e terra. 
Ha vista destes exemplos me reporto ao meu parecer q. 
já fica expendido no capitulo 4." e melhor dirão os mais . 
Srs. da m."" Arte. 
Sou De V. M. q. Ds. Gde. Mto. respeitozo subdito. - 
Antonio Vicente Ferr.". 



No algaraviar dêsse pretendido médico verifica-se como era 
ínfima a preparação de que dispunha. Confirma-se, porém, a pra- 
tica desumana de alguns senhores de escravos que expeliam para 
fora de suas propriedades os escravos incuráveis ou contagiosos. 

V - Em 17 18 ocorreu uma epidemia no Maranhão. Faleceu 
o único médico existente no lugar. Morria muita gente. 

Diante do flagelo dirigiu-se ao soberano o capitão-general do 
Marailhão Cristóvão da Costa Freire. Transmitiu ao rei o pedido 
dos oficiais da Câmara de São Luís. Reclamavam a presença de 
um médico dos mais capazes e de um boticário porque ali não exis- 
tia farmácia. Ouvido o Conselho ficou estabelecido que a Fazenda 
Real pagaria cem mil réis anuais, cabendo cinqüenta ao Senado da  
Câmara. Foi êste o despacho datado de 16 de março de 1718. 

Considerando, porém, que o erário público pagaria dois terços 
dos vencimentos do clínico, êste seria obrigado a tratar também 
dos soldados da infantaria. Com tais recursos financeiros e outros 
proventos, oriundos dos clientes e conventos, poderia o profissional 
viver sem dificuldade. 

Eis o teor do documento. 
Arq. Cons. Ultram. T .  6. Vários Pág. - 1718. I. H. G. B. 

"D. João. Faço saber a vós Christovão da Costa Frei- 
re e Capitão General do Estado do Maranhão, que ha- 
vendo visto o que informastes como se vos ordena sobre 
a carta que me derão os officiais da Camara da Capi- 
tania de Luiz deste Estado, de que os mercadores della 
padecião de grandes doenças, as quais passavam a con- 
tagiosas. que nascia de não terem quem aplicar os re- 
medios necessarios, e que depois que falece0 o medico 
se experimentasse maior este damno, indo extinguindo 
muita gente, que usando com elles de toda piedade Ihes 
mandasse na primeira ocasião um medico dos mais ca- 
pazes que houvesse, com uma porção conveniente, e 
que metade desta saisse da minha Real Fazenda, e que 
para outra porião um pedido por esses moradores, e 
como os medicos não tinhão botica devia ir tambem com 
elle um boticario com todo o necessario, representando- 
me a grande necessidade que teem os ditos officiais da 
Camara de medico para curar muitas doenças, que ha 
nesse povo, sem haver quem as cure, nem applique ne- 
nhum genero de remedio, por cuia se offerecião a dar 
em cada um anno cincoenta mil reis das rendas do Con- 
selho, que era somente o que podião oferecer, e que, 



sendo eu servido mandar-lhe o medico, que pedião, nos 
parecia lhe podia mandar dar da minha Real Fazenda 
cem mil reis, que com os cicoenta, que dão os officiais 
da Camara, e ordenados que os Conventos lhe costu- 
mão dar, e visitas, que o povo lhe paga ficava com renda 
bastante para sua sustentação e que eu assim houvesse 
pro bem seria justo fosse tambem na Provisão obrigado 
a curar a Infantaria, visto ser tambem pago pela Fa- 
zenda Real: me pareceu dizer-vos por resolução de 10 
do presente mez e anno, tomada em Consulta do meu 
Conselho Ultramarino, que da minha Real Fazenda se 
deeni ao  medico cem mil reis cada anno, com os cincoen- 
ta que lhe dá este Senado, ordenados dos Convemtos e 
visitas, que o Povo lhe paga fica com renda bastante 
para sua sustentação, com a condição de que será obri- 
gado a curar a Infantaria visto ser tambem pago pela 
minha Real Fazenda. 
E1 Rey nosso Senhor o mandou a 16 de março de 17 18. 

Quanta prolixidade, quanta redundância! Fruto da época. 

VI - Em 3 de março de 1735 houve provisão para pagamen- 
to ao  médico do Pará dos ordenados correspondentes ao tempo do 
seu serviço. 

VI1 - Passava o Brasil pela sua fase de evolução correspon- 
dente ao ano de 1736 e continuava precária a assistência médica. 
Eis porque o Conde das Gálveas, vice-rei e capitão-general de mar 
e terra do Estado do Brasil, em carta de 30  de agosto de 1736, 
representou, por intermédio do Conselho, sobre a necessidade de 
uma gratificação ao cirurgião do têrço velho André Martinho, para 
que o mesmo se encarregasse do tratamento dos artilheiros. Não 
havia assistência médica para aquêles soldados. 

Apenas dois terços da guarnição da praça dispunham de "cirur- 
giões salariados" e pagos pela Fazenda Real. Os artilheiros não 
gozavam do mesmo beneficio. O cirurgião André Martins a que 
nos referimos tinha a remuneração de dez mil réis mensais, pelos 
seus serviços no têrço velho. Para compensar o acréscimo de tra- 
balho pedia o vice-rei que ao profissional fosse concedida ajuda de 
custo em dinheiro e uma ração de farinha. Burocratizou-se o pro- 
cesso durante dois anos, exatamente. Iniciou-se em agosto de 1736 
e terminou em agosto de 1738. A representação correu mundo. 
Do vice-rei seguiu para o Conselho, na metrópole; depois para o 
procurador da fazenda real; em seguida ao provedor-mor da mesma' 
Voltou ao  primeiro para nova vista, regressando afinal ao Conselho. , 



Passaram-se dois anos para que o processo chegasse às mãos au- 
gustas do monarca. Encerrando o caso, com o clássico "como pa- 
rece", datado de Lisboa ocidental, o rei concordou com o Conselho. 
Qual fora o parecer dos conselheiros? Conceder ao cirurgião seis 
mil réis de ajuda de custo mensal, mediante a obrigação do trata- 
mento dos oficiais e soldados do  têrço de artilharia. Foi a grati- 
ficação arbitrada pelo provedor-mor da Fazenda. O Conselho . 
negou, porém, a ração de farinha. Deu o dinheiro mas negou a 
farinha. 

Êste processo 'é encontrado nas Cons. do Cons. Ultram. Vol. 
17 - 1736-1752, onde tem o seguinte titulo: 

"sobre o acrescentamento do ordenado do Cirurgião do 
terço velho André Martinho a quem o Conde das Gal- 
veas, Vice Rei do Brasil encarregou a obrigação de as- 
sistir aos artilheiros." 

VI11 - No tomo 6." - varios - pg. 116 das Cons. Cons. Ultram. 
1739, consta a exoneração do cirurgião-mor Domingos Rodrigues 
Lima da Cap. do Pará. O profissional não era diligente, nem efi- 
ciente. Eis o teor do documento subscrito pelo rei a 12 de março 
de 1739 

"Dom João. Faço saber a vos Governador e Capitão 
General do Estado do Maranhão, que se viu o que res- 
pondeste~ A ordem, que foi para que não achando capaz 
Dominqos Rodrigues Lima de exercitar a arte de Cirur- 
gião Mor da Capitania do Pará lhe mandasse dar baixa, 
informando dos sojeitos capazes, para o exercicio deste 
Ministerio, representando que em execução da dita or- 
dem ordenareis ao Procurador da Fazenda suspendesse 
o pagamento do soldo ao dito Cirurgião Mor; porem 
não obstante achardes que elle tinha carta do dito cargo 
firmado pela minha real mão, me propunheis que pare- 
cia vos tocar a nomeação deste emprego pois em todas 
as tropas deste Reino era estilo nomearem os Coroneis 
estas ocupações, e com muito maior razão devião no- 
meal-os os Governadores por terem maior patente; e 
vistas as  razões: me parece dizer-vos por resolução de 
dois deste presente rnez e anno (1739) em Consulta do 
meu Conselho Ultramarino, que como consta da pouca 
efficiencia e applicação de Domingos Rodrigues Lima 
e que tem faltado inteiramente As obrigações do seu 
cargo sou -servido se lhe dê baixa". 



IX - Em 1750 lançaram um impôsto para pagamento do 
médico Manuel Inácio de Andrade. Constou de meio real sôbre 
cada arrátel de carne. 

X - Nas Cons. do Cons. Ultram. (Biblioteca Nacional) - 
1724-1807 - encontra-se referência a um processo iniciado em 
1754 e terminado em 1756. Recebeu no seu final a resolução "como 
parece" assinada pelo rei, em Belém, a 28 de outubro de 1756. 

Vejamos o caso. A cidade do Natal possuía 
"unicamente um cirurgião que o General de Pernambuco 
mandou a fim de curar os soldados daquele presidi0 com 
o estipendio de trinta mil reis e uma praça de soldado". 

O cirurgião considerando que seu colega de Fernando Noro- 
nha recebia dez mil reis por mês, pretendeu abandonar o pôsto, 
regressando para Pernambuco. 

A Câmara, porém, intimou-o a não se afastar da localidade 
enquanto não houvesse. ordem do rei. O profissional "tolerou" a 
intervenção dos vereadores com esperança de equiparação dos seus 
vencimentos, aos de seu colega de Fernando Noronha. O proces- 
so foi enviado ao ouvidor da Câmara da Paraíba. 

Informou o magistrado que 
"os cirurgiões por terem limitado ordenado na Praça 
de Pernambuco quando vão a F. Noronha continuam 
ter oito mil reis por mez e que a Camara do Natal, ten- 
do uma receita de quatro centos e quarenta mil reis, fa- 
zia a despeza com duzentos e trinta mil reis". 

Concluiu julgando que .a Fazenda Real deveria pagar o que 
fôsse necessário à equiparação do salário. Procuradores da Fa- 
zenda, da Coroa, assim como o Conselho foram da mesma opinião, 
aceita pelo rei, que concluiu se deveria conceder 

"ao cirurgião que assiste na cidade do Natal, o mesmo 
sôldo que se dá em Fernando Noronha". 

XI - Nos Arqs. Cons. Ultram. Vol. 35, dedicado às capitanias 
de Minas, São Paulo e Mato Grosso - 1754-1807 - Pg. 93 - 
encontramos interessante processo referente à vila de São João 
d'El-Rei. Existia no local apenas um médico. Chamava-se Dr. 
Antônio Tavares da Rocha. A Câmara, humana e sensível, desejou 
contratá-lo para tratar dos enfermos pobres e dos presos da cadeia. 
Caberia ao clínico fornecer os remédios por conta própria, assim 
como os serviços de cirurgião quando fôsse necessário. Receberia 



o médico, por toda a tarefa e material, trezentos mil réis. O pro- 
fissional aceitou. Era mister porém que se lavrasse uma provisão. 

Vejamos o documento. 
"Os officiais da Camara da Villa de São João d'EI Rey 
pedem a Sua Magestade seja servido approvar-lhe o 
partido de trezentos mil reis pagos pelos bens daquelle 
Conselho que estabelecerão a um medico para curar os 
enfermos pobres e prezos da cadeia; e vão os documen- 
tos que se acusam. 

"Os officiais da Camara da Villa de São João 
d'El Rey, comarca do Rio das Mortes, repre- 
sentarão a Vossa Magestade por este Conse- 
lho, em carta de 19 de Dezembro de 1764, 
que a grande pobreza que havia n'aquela Vil- 
la e a necessidade que experimentavão de as- 
sistencia de rnedicos e de medicamentos para 
curarem suas enferm'edades na falta de Hos- 
pital, que ali havia, a movera a darlhe a pos- 
sivel providencia, estabelecendo partido an- 
nua1 ao unico Medico que existia naquella 
Villa, não tanto para sua conservação, como 
se fazia nas outras comarcas e dirião as cer- 
tidões que remettião, como para curar sem 
estipendio, enfermos pobres e prezos da ca- 
deia, assistindo-lhes com remedios à sua cus- 
ta e cirurgião nos casos em que forem preci- 
sos: e aqui a tudo se obrigava o Dr. Antonio 
Tavares da Rocha pelo annual salario de tre- 
sentos mil reis pagos pelos bens do Conse- 
lho, premio diminuto para tanto trabalho e 
despeza, e como deste arbitrio se seguia tanta 
utilidade ao povo, que Vossa Magesfade fora 
servido entregar a seu cuidado, e não podia 
subsistir sem approvação, rogavam a Vossa 
Magestade se dignasse prestal-a, mandando 
passar Provisão". 

Concordou o ouvidor. A iniciativa era de utilidade pública e 
de "caridade para com a pobreza". Daí por diante o processo ca- 
minhou de plano, com perfeita aquiescência dos procuradores da 
Fazenda e da Coroa; parecer favorável do Conselho e resolução fa- 
vorável do soberano. 



XII - No tomo 3.0 - Vários - Doc. n.9 190 - 1753 - 
consta a nomeação do físico-mor Pascoal Pires de Castro com seis- 
centos mil réis de ordenado pagos pelo impôsto da carne. 

XIII - Em 5 de julho de 1765 pediu a Câmara do Pará a pre- 
sença de um cirurgião naquela cidade. 

XIV - Curioso é o ofício constante do vol. 36 dos Arq. Cons. 
Ultram. - 1750-1784. Pg. 175. I. H. G. B. 

Trata-se de uma delegação de poderes concedida ao cirurgião- 
mor do reino para nomeação de comissários delegados. Tal me- 
dida provocou muito charlatanismo. Vejamos o documento. 

"Illmo. Exmo. Sr. 
Sua Magestade Fidelissima foi servida por aviso que 
V. Exa. me comunicou deferir ao requerimento do Ci- 
rurgião Mor do Reino permittindo-lhe nomeasse para 
toda a America commissarios delegados, e que cons- 
tando houvessem estes abusado de suas faculdades 
mandava de presente José Antonio Mendes, a sindicar 
daquelles excessos, para cuja deligencia eu devia con- 
ceder-lhe o auxilio necessario. Nesta Capitania chegou 
Antonio da Mata Caiado (?) munido dos poderes que 
se lhe havião trespassado e supposto que os povos se 
achavão summamente escandalisados dos seus anteces- 
sores, se sogeitarão nos termos desta Villa a conhecer 
aquella jurisdição recorrendo-me os queixosos para Ihes 
modificar a violencia e com effeito se foi em paz para 
os outros julgados, porque em respeito hquella ordem, 
lhe tinha a minha proteção declarado. 
Agora me constão vão os seus excessos aos moradores 
de fora alterando de maneira que me vejo obrigado a 
examinal-o para neste cargo o fazer despejar a ca- 
pitania. 
Com estes motivos tenho a honra de informar a V. Excia. 
que estas deligencias se reduzem ao interesse particular, 
que o publico he por ellas extorquido, sem sombra de 
utilidade h sua conservação. 
O Cirurgião José Antonio Mendes, que V. Excia. me 
diz mandou à America o Cirurgião Mor fez uma especie 
de arrematação dos ramos do seu contrato conferindo 
todos os seus poderes, nos subdelegados que lhe fizerão 
mais conveniencias. Pertenceu esta Capitania a hum 
xarlatão que ainda no paiz da ignorancia não podia fa- 



zer figura porque supposto em toda a Capitania não 
haja um só medico, acham-se nella muitos Cirurgiões 
que tendo se exercitado no hospital Real da  Costa e feito 
seus exames em anatomia tem mais conceito que este 
que d'America nunca saio. Os  mesmos que se conside- 
ram mais habeis tem muito pouco em que se emprega- 
rem porque sendo a maior parte dos habitantes minei- 
ros ou roceiros, muito poucos assistem nos arrayaes, 
e quasi .todos aonde applicam os trabalhos dos seus es- 
cravos; as utilidades destes não correspondem A des- 
peza de Ihes chamar na doença hum professor, nem ser- 
visse para os comuns dos excessivos preços das boticas; 
seus donos mandam vir por junto dos portos maritimos 
os remedios ordinarios; elles Ih'os ministram ou man- 
dam fazer por algum escravo aquem sentem algum gei- 
to de enfermeiro. Esta he a constituição do paiz, esta 
a pratica geralmente seguida e deste modo verá V. Excia. 
que todos são incursos nas penas do Regimento, se a 
sua imposição se não limitar aos que levão estipendio 
pelo officio, sem para elle se haverem habilitado, o que 
procurar os Ministros nas devassas de correição. 
Deus guarde a V. Excia. muitos annos. 
Villa Boa 23 de junho de 1774. 

Illmo. Exmo. Sr. Martinho de Mel10 e Castro, José d'Al- 
meida de Vasconcellos. 

Vemos por esta carta que escravo, pelo seu preço, como pro- 
priedade que era do seu senhor, não valia a despesa de um trata- 
mento adequado, com bom médico e convenientes agentes terapêu- 
ticos. Eram os sentimentos que em muitos casos vigoravam na 
época. O escravo merecia tanto quanto hoje merecem os animais 
de trabalho. Sua alimentação e seu tratamento, em caso de enfer- 
midade, dependiam do balanço entre o custo de sua manutenção e 
a produção que podia dar. 

XV - Vejamos agora um aspecto da assistência médica na 
Vila Real de Sabará no último quarto do século XVIII. A Cãmara 
destinou 150 oitavas de ouro para obter os serviços profissionais 
de um médico. O médico foi contratado mas seu exercício profis- 
sional tornou-se nulo por falta de meios terapêuticos. O clínico 
diante da tal situação desistiu do partido. Os vereadores quiseram 
então contratar um cirurgião que se obtinha por preço menor. So- 
brariam assim recursos para contratar um boticário. Necessita- 
vam, porém, de aprovação da rainha. O Conselho concordou com 



o alvitre dos vereadores. A rainha deu seu consentimento. Ve- 
jamos. 

(Arq. Cons. Ultram. Vol. 35. Pág. 130 v. I. H. G. B.) 

"Senhora. Os officiais da Camara de Villa Real do 
Sabará em carta de 31 de Dezembro de 1785 fizerão 
presente a Vossa Magestade por este Conselho que ainda 
que os seus Augustissimos Predecessores tinhão feito 
providencia o modo de socorrer as enfermidades dos 
miseraveis prezos d'aquelle termo, e ainda as pessoas 
pobres facultando a Camara a ampla liberdade de dar 
a um Fisico a porção annual de 150 oitavas de ouro, 
com tudo essa providencia fora quasi inutil em beneficio 
daquelles miseraveis, e presentemente ficarão sem ef- 
feito algum. Que fora quasi sempre inutil a dita provi- 
dencia nos tempos e annos passados porque a assisten- 
cia do Fisico não servia mais que annunciar aos enfer- 
mos a certeza ou gravidade da molestia de que eram 
acomettidos, visto que ainda que elle receitasse os re- 
medios, se não chegavão a applicar por falta de paga e 
de não haverem boticarios n'aquella Villa que quizessem 
supprir com elles por amor de Deos; vindo porisso a 
não servir o Fisico de cousa alguma. Que presentemen- 
te se achava em execução a mesma providencia; por- 
que o unico Fisico que havia tinha feito desistencia, for- 
mal e expressa do partido que se lhe fazia, persuadido 
talvez que lhe era mais util livrar-se da sujeição, de que 
receber aquele estipendio sem utilizar os infelizes e mi- 
seraveis, que servirão de objeto a uma disposição tão 
pia. Que esta novidade da desistencia do Fisico, e igual- 
mente a inutilidade da sua assistencia por falta de re- 
medios derão ocasião a que os mesmos miseraveis na 
proxima e preterita correição, fizessem ao Corregedor 
da Camara um requerimento dirigido a implorar socor- 
ro às continuas necessidades de que se vião vexados por 
causa das molestias, e em consequencia delle o mesmo 
Corregedor de acordo com a Camara tinha dado o pro- 
vimento constante da copia que remeterão em que dis- 
poz que o partido de que o medico tinha desistido se 
applicasse para um Cirurgião e um Boticario por ser 
mais interessante a publica utilidade; e como toda a 
execução delle dependia da pia e maternal Approvação 
de Vossa Magestade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



XVI - Examinemos agora algumas contas de médico. 

1 - Em 19 de maio de 1796, em Bom Sucesso, o naturalista 
Antônio de Morais Sarmento passou recibo ao Capt. Manuel Fran- 
cisco Guimarães pelo pagamento de seus serviços profissionais. 
Tinha recebido quatro patacas e meia em dinheiro, pelos curativos 
feitos em Joaquim José de Almeida. 

2 - No cartório do 1." ofício de órfãos consta uma conta do 
cirurgião-mor Carlos Maria Deschamps. É do ano de 1795, Auto 
13.886. A conta tem a data de 18 de dezembro daquele ano. Tra- 
ta-se do inventário de Maria da Anunciação Pinto e Silva. O viuvo 
inventariante chamava-se Antônio F. Baruel. 

"Da assistência e visita que fez o Cirurgião- 
Mor A falecida D. Maria da Anunciaçáo 

De sua primeira moléstia 12 visitas a 160 réis 1$920 
11 visitas a 160 réis e encanação da sua perna 6$000 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 visitas a 160 réis 1$280 
Huma visita à noite As duas horas da madru- 

gada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4$000 

13$200 
Carlos Maria Deschamps - Cirurgião-mor". 

XVII - Quase ao terminar o skculo XVIII, isto é, em 1799, 
surgiu uma iniciativa sobre o problema farmacêutico do Hospital 
Militar de São Paulo. O Governador da Capitania, Antônio Manuel 
de Me10 Castro e Mendonça, oficiou ao rei solicitando um boticário 
competente. Havia encarregado o Bacharel Francisco Vieira Gou- 
lart de escolher o farmacêutico e de adquirir as drogas. Pretendia 
o Governador obter 

"remedios não só para consumo do Hospital Militar mas 
também para venda ao publico por meio da qual se de- 

f via obter d.inheiro para manter uma circufação comercial 
de drogas propria a conservar um fundo perene na mes- 
ma Botica vindo por este meio a ficarem de graça os 
remedios que se gastarem no Hospital Militar". 

O boticario deveria ser perito 
"em todas preparações chimicas e pharmaceuticas e co- 
nhecedor das drogas que não fossem indigenas do país". 

Encarregou o mesmo bacharel de equipar e aparelhar o hos- 
pitar. Deveria efetuar a compra da "ferrilgem", isto é, material 
cirúrgico para o novo nosocômio que êle governador tinha acabado 



de "emadeirar", com auxílio de dádivas, "sem gastar a minima par- 
cela da fazenda real"." 

Vemos que já naquela época São Paulo procurava resolver os 
seus problemas sem onerar o erário público. 

O Governador no seu memorial não se esqueceu de chamar a 
atenção para o empenho que estava demonstrando pelo bem públi- 
co. Eis o que disse neste particular: 

"estas disposições e todas as mais que em beneficio do 
Estado e em bem dos povos da Capitania tinha dado 
durante o seu governo merecesse uma aprovação de 
Vossa Alteza Real proporcionada ao grande zelo com 
que se persuadia tinha tido a honra de se empregar no 
Real Serviço". 

Não foi comlpreendido o seu trabalho. A iniciativa não logrou 
aprovação final. O procurador da Fazenda, em longo arrazoado, 
opôs-se a medida. Segundo seu parecer não cabia ao Governador 
promover tal projeto de "empreender e manter uma circulação co- 
mercial de drogas". Não tinha aquela autoridade o direito de 

"tirar ainda que por emprestimo, do rendimento da con- 
tribuição literaria os quatro contos de reis que mandou 
por nesta corte à ordem do dito bacharel para escolha 
de um boticario habil e compra de drogas e tambem da 
ferragem para o Novo Hospital Militar que diz edificar 
sem gastar a minima parcela da fazenda real". 

E reclama ainda contra a pessoa escolhida pelo Governador 
"o Bacharel era aquele mesmo Goulart que por aviso 
de 25 de janeiro de 1799 fora mandado recolher ao Rei- 
no, na primeira ocasião de comboyo juntamente com o 
sobrinho do Bispo de São Paulo por se atribuirem a um 
e outro em grande parte o procedimento do dito Bispo". 

Este processo consta do Vol. 35 do Arq. Cons. Ultram. I. H. 
G. B. Sua introdução está assim redigida: 

"Satisfaz-se o que Sua Magestade ordena sobre o ofi- 
cio n.O 48 do ex-governador da Capitania de São Paulo 
Antonio Manoel de Mello Castro e Mendonça em que ex- 
põe a necessidade que ha na dita Capitania de um Bo- 
ticario habil e pratico para a Botica Real e de haver dado 
comissão para escolha deste ao Bacharel Francisco 
Vieira Goulart que formalisou o plano da dita Botica". 

A rotina burocrática impediu a bela iniciativa do governador 
que se empenhava pela proteção da saúde pública. Venceu a bu- 



rocracia neste caso como em muitos outros, do passado e do pre- 
sente. 

Finalizamos aqui estas notas que traçam um panorama geral 
dos recursos médicos e farmacêuticos - quase insignificantes - 
de que dispunham os povoadores dos primeiros séculos que lança- 
ram os fundamentos do Brasil de hoje. Não há palavras que ex- 
primam com segurança nossa admiração por êstes pioneiros lusi- 
tanos, brasileiros e luso-brasileiros que com ingente esforço, em 
terra agreste e sem o minimo conforto, criaram e mantiveram a 
nação imensa que é o Brasil dos nossos dias. 



SAUDAÇÃO AO MARECHAL RONDON 

J. P. LEITE CORDEIRO 
Sras. e Srs. 

"Nada mais fiz do que cumprir o meu dever como soldado e 
como cidadão. . .". Eis a frase lapidar que coroou os agradeci- 
mentos de Cândido Mariano da Silva Rondon à merecida distinção 
com que, recentemente, a Pátria galardoou no posto de marechal 
esta que é uma das maiores figuras do Brasil contemporâneo. 

Frase lapidar aquela, divisa das mais enobrecedoras e dignifi- 
cantes, nascida de um coração amantíssimo de seu país, fortificada 
nos princípios de humanismo que envolvem uma personalidade ín- 
clita e generosa, regra norteadora de uma vida exemplar e edifi- 
cante, constitui a mais luminosa auréola para um acendrado sen- 
timento de patriotismo e o mais seguro lema para as futuras e as 
atuais gerações do Brasil. 

Soldado e patriota, sentiu toda a grandeza da nação alicer- 
çada e plantada na imensidade geográfica, a fazer do Brasil uma 
das maiores extensões territoriais do globo, indivisa, porém, porque 
em todos os seus rincões se fala a mesma língua, porque nos cora- 
ções de seus filhos palpitam as mesmas tradições, e, sobretudo, 
porque possui homens como Cândido Rondon que, tal qual a sua 
própria, serena e inquestionável afirmação, levam "Uma vida intei- 
ramente consagrada à Pátria e i República". 

No momento em que estas se curvam reverentes ante o filho 
ilustre e querido para a justa homenagem no reconhecimento dos 
servíços prestados, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
que existe em função da Pátria a fim de honrar-lhe os heróis e cul- 
tuar-lhes os feitos, sente-se no dever imperioso de trazer o seu gesto, 
a sua atitude, a sua palavra de solidariedade junto ao pedestal em 
que se apoia o monumento de espiritualidade e de sentimentalidade 
que o Brasil levanta ao seu herói. 

Não fosse o imperativo marcante desta solidariedade, não 
fossem as assinaladas passagens do Marechal Rondon pelo corpo 
docente da Escola Militar e pela Comissão Telegráfica, as suas 
arrancadas pelos sertões de Mato Grosso, de Goiás e do Amazonas, 



a pacificação dos nossos índios que levou a bom têrmo, a perfeita 
compreensão das necessidades e da psicologia do silvícola, a ex- 
tensão do telégrafo cujas linhas uniram os pontos mais afastados 
do país, levando aos mais ignorados recantos a palavra e os recur- 
sos civilizadores. Não fossem as virtudes que o fazem uma das 
mais altas expressões do Exército, um dos mais significativos pa- 
drões da raça, um dos maiores exemplos de amor e dedicação ao  
trabalho, um dos mais acentuados fatores para o melhor conheci- 
mento da flora, da fauna, da geologia, da etnologia e da geografia 
do Brasil, ou, ainda, um dos maiores realizadores na obra da pe- 
netração civilizadora em direção ao âmago do território brasileiro, 
não fosse isso tudo, teríamos a caracterizar-lhe a personalidade, a 
marcar-lhe a vida de conquistador de sertões, aquêles mesmos tra- 
ços que fizeram a celebridade e elevaram a fama de nossos avoen- 

. gos, os mesmos conceituados por Saint Hilaire como formadores de 
uma Raça de Gigantes. 

Existe algo de notável na história paulista. Há uma epopéia 
de que S. Paulo se orgulha porque é única, singular e inigualável 
na história dos povos graças as  circunstâncias, as condições, ao 
meio, i época em que foi realizada e aos homens privilegiados que 
a executaram. E' o bandeirismo, o périplo magnífico das bandei- 
ras que adentraram e conquistaram a vastidão do nosso território, 
que esculpiram, no continente americano, a figura física do Brasil, 
que, nas longínquas extremidades cardeais e nos distanciados pontos 
e nas recônditas linhas das fronteiras, estiveram presentes, arcando 
com os pesados tributos e encargos de serem os primeiros guar- 
diães das lindes pátrias. 

Esta obra admirável e ciclópica em favor do bem e do patrimô- 
nio comuns, completou-se, mais tarde, através dos séculos, com QS 

trabalhos de gabinete, com a aplicação da inteligência e da diplo- 
macia, pelos esforços beneméritos de homens como o paulista Ale- 
xandre de Gusmão, e outros brasileiros, comó Joaquim Nabuco, e 
Rio Branco, nascidos em pontos vários da nação mas que vieram 
congregar forças, valores e energias a fim de que não se  desfruls- 
sem e não se perdessem, não se esfacelassem ou dissolvessem'as 
conquistas obtidas com o sangue e com o sacrifício paulista. 

Restava, porém, muito ainda a ser realizado. Era necesshio 
alguém que, no século XX, encarnasse a s  qualidades e a s  virtudes, 
quer cívicas ou morais, quer físicas e espirituais dos homeng que 
haviam formado a Raça de Gigantes, Era preciso que, em parte., 
s e  repetissem as  façanhas dos calções de couro, que sua obra fosse 
preservada, ampliada, continuada mediante os recursos da  técnica 
e do progresso reinantes no século XX. Era indispensável um 
novo missionário para uma nova aproximação entre o branco e o 



índio, duas das três colunas etnológicas de nosso povo. Era im- 
prescindível um soldado que mantivesse guarda as nossas frontei- 
ras. Era forçoso que, dentro das normas que regem, nos dias 
atuais, o direito internacional, e dentro dos princípios de huma- 
nismo que devem orientar as atitudes, os sentimentos e as ações 
do homem perante o homem, surgisse alguém com envergadura su- 
ficiente para ocupar um lugar e desempenhar um papel, ambos Yni- 
cos e singulares, ambos inconfundíveis, ambos destinados a um bra- 
sileiro privilegiado cujo nome e cuja reputação, cumpridas aquelas 
nobres missões, enalteceriam a nacionalidade, indo ecoar nos con- 
fins do universo, levando a todos os homens u'a mensagem de paz, 
de amor e de sabedoria. 

Êsse brasileiro privilegiado, essa figura de que a Pátria neces- 
sitava, êsse homem de envergadura excepcional, êsse êmulo dos cal- 
ções de couro, o maior bandeirante de nossa época, têmo-10 diante 
de nós: - é o Marechal Rondon. 

Natural, justo, e altamente significativo, portanto, o preito que 
hoje lhe rende a Terra Bandeirante através da palavra, do carinho, 
do elogio, dos sentimentos de admiração e de.afeto, externados sob 
as abóbadas sagradas do Templo da História em Piratininga. 

Não existe recinto mais indicado do que êste para a solenidade 
a que assistimos, pois nêle sentimos o gênio das bandeiras pereni- 
zado nos feitos de Raposo Tavares e de Fernão Dias, mais do que 
nunca imortalizado na pessoa e na obra de Rondon. 

Sois, portanto, bandeirante também, Sr. Marechal Rondon, 
bandeirante pela alma, pelo coração, pelos sacrifícios em favor da 
Pátria, pela obra e pelos feitos realizados. 

E, se sois bandeirante, estais em vossa casa, entre vossos ami- 
gos e vossos irmãos que vos abrem os braços para um amplexo de 
fraternidade generosa e cordial a fim de que, unidos, continuemos 
a construir a grandeza da nação no cumprimento do sublime lema 

. de S. Paulo: - PRO BRASILIA FIANT EXIMIA. 





MENSAGEM DA DIREÇÃO DO MUSEU 
PAULISTA AO MARECHAL RONDON 

Meu querido mestre Senhor Marechal Rondon 

Tenho a honra de cumprimentar o Presidente do Conselho Na- 
cional de Proteção aos índios em nome do Museu Paulista e da Es- 
cola de Sociologia e Política de São Paulo. Na minha qualidade de 
organizador do XXXI Congresso Internacional de Americanistas 
saúdo também o Presidente de Honra dêsse certame científico em que 
se reuniram os representantes de trinta e cinco nações. 

O Museu Paulista teve a intenção de festejar o nonagésimo ani- 
versário de Vossa Excelência dando a uma das salas de sua Secção 
de Etnologia o nome "Marechal Rondon", nome êsse tão caro a todos 
os brasileiros e aos indianistas do mundo inteiro. O atual estado 
de reforma do nosso prédio, porém, ainda não permite prestar esta 
justissima homenagem com toda a solenidade que lhe é devida. 
Temos, assim, um motivo para desejar uma nova visita de Vossa 
Excelência a São Paulo. Por hoje, tenho de contentar-me com a 
leitura da seguinte mensagem : 

Senhor Marechal, 

Associando-se As homenagens que o benemérito Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo presta hoje a Vossa Excelência, o 
Museu Paulista cumpre um dever de coerência com os ideais que há 
mais de meio século inspiraram sua fundação e com os desígnios que 
presidem e hão de presidir constantemente as  suas atividades. 

Zelar sempre pelas boas tradições nacionais e trabalhar para 
o melhor conhecimento da terra e gente do Brasil, são propósitos 
que para nossa casa não representam uma caprichosa escolha mas 
uma verdadeira razão de existir. 

Não poderíamos, assim, ficar insensíveis à obra de quem, nos 
nossos dias, soube encarnar gloriosamente aquêle zêlo e êste labor, 
consagrando-lhe toda uma vida generosa. 



Há duzentos e trezentos anos saíam desta Piratininga para todos 
os quadrantes, desafiando todos os obstáculos, os homens que iriam 
dar ao Brasil sua silhueta atual. Não podemos, sem anacronismo 
lamentável, condenar sua ação, não raro cheia de asperezas, por- 
que ásperas foram as  condições que enfrentaram e ásperos os ca- 
minhos que deveram escolher. 

Mas se tivéssemos de buscar um símile moderno para sua ação 
gigantesca e fecunda, nenhuma lhe corresponderia tão bem quanto a 
que hoje nos reunimos para celebrar. Enaltecendo aquêles pio- 
neiros do passado podemos igualmente saudar a obra de quem - 
bandeirante da paz - escolheu para seu combate as armas do saber 
e do amor. 

Ao dever de coerência que inspirou nossa participação nesta 
homenagem, junta-se ainda uma dívida de gratidão. Sem o apoio 
desinteressado que sempre recebeu de Vossa Excelência através do 
Serviço de Proteção aos índios, mal poderia o nosso Museu Paulis- 
ta dar A sua Secção de Etnologia a amplitude e variedade que al- 
cançou nestes últimos anos e de que já nos podemos orgulhar. 

E' com alegria, Senhor Marechal e com algum desvanecimento, 
que vimos cumprir nosso dever. Ao cumprí-lo temos a consciên- 
cia de prestar nosso tributo a uma obra de abnegado heroísmo e 
que pertencendo aos nossos dias, já se situou acima das contingên- 
cias do tempo. 



ORIGENS DO ENSINO DA ENGENHARIA E DA 
MEDICINA NO BRASIL 

Ardua é a tarefa do pesquisador que se empenha desvenda1 
as origens dos vários elementos que compuseram a base fundamen- 
tal da civilização brasileira. Os documentos além de escassos são às  
vêzes imprecisos ou parcialmente deteriorados. Demandam ~nui-  
tas vêzes esforço de interpretação. Abrem-se, por isso, largos ho- 
rizontes para debates e infinitas controvérsias. O descuido na 
preservação dos arquivos era a regra em tempos remotos. São 
falhas ou descontínuas as  informações sobre acontecimentos impor- 
tantes dos séculos XVI e XVII. E não são raras as  instituições 
criadas nos séculos XVIII, XIX e mesmo no século XX, que encon- 
tram dificuldades, às vêzes insuperáveis, para restaurar com pre- 
cisão as  ocorrências do período primitivo de sua organização. Per- 
dem-se, destarte, indispensáveis fatores para perfeita estruturação 
da nossa vida pregressa. E' lamentável a desatenção pela guarda 
do patrimônio documental. Perdem-se peças históricas de valor 
inestimável por não serem conservadas, serem inutilizadas ou so- 
frerem a ação combinada da poeira e de vorazes insetos. 

Em certa época procuramos examinar o arquivo de notável e 
tradicional instituição nacional, oriunda de 1810. Achavam-se os 
seus papéis colocados em grandes prateleiras de madeira, junto ao 
fôrro. Eram abertas e expostas à luz e ao pó. Ao tocarmos no 
primeiro maço, amarelado e coberto de pó, houve a revoada de 
minúsculos lepidópteros que na sua fase larva1 roem e perfuram a 
papelada ao seu alcance. O fato ocorria também em uma das 
grandes bibliotecas da Capital da República com livros preciosos 
atacados por larvas de coleópteros. 

Felizmente contamos com os excelentes serviços do Arquivo 
Nacional do Rio de Janeiro e do Departamento do Arquivo do Es- 
tado. Seria Útil, porém, fôssem os documentos de importância das 
instituições estaduais entregues a tais serviços, conservadas na casa 
apenas as cópias. 



E' natural, portanto, que dentro das condições existentes veri- 
ficações retificadoras se sucedam, apoiadas em novas fontes que 
vão surgindo ante a diligência dos investigadores do passado. 

Estas considerações nos ocorreram pela leitura de uma disser- 
tação do saudoso confrade Armando de Arruda Pereira apresen- 
tada em sessão dêste sodalicio e publicada no volume XXX da nossa 
Revista sob o titulo, "São Paulo Berço da Engenharia Nacional", 
p. 61 - 1931. 

A elaboração do trabalho do ilustre intelectual paulista surgiu 
de revelações constantes nos "Documentos Interessantes" sôbre 
a criação de uma cadeira de Geometria no Convento de São Fran- 
cisco, em São Paulo, quase ao chegarmos ao  inicio do último quar- 
tel do século XVIII. 

Realmente, no volume LXV daquela publicação, obra do De- 
partamento do Arquivo do Estado, pgs. 342, 343 e seguintes cons- 
tam referências exatas sôbre a s  providências oficiais para fundação 
e provimento da cátedra mencionada. Houve ordem para os co- 
mandantes dos corpos militares escolherem nos seus respectivos 
regimentos pessoas capazes para cursarem a aula de geometria 
programada. O ato oficial tem a assinatura do Capitão General 
D. Luís Antônio de Sousa Botelho. Estava inabalável no seu ob- 
jetivo que segundo suas palavras era "irremissivel". Para recru- 
tar alunos concedia-lhes o privilégio, muito importante para a época, 
de que não seriam chamados para alistamento militar. Eni edital 
ameaçou os que não cumprissem a sua determinação com a classi- 
ficação de "vadios, inúteis a República e desprezadores do serviço 
de Sua Majestade". Uma espécie de excomunhão intelectual e 
funcional. 

E para que ninguém ignorasse os seus propósitos mandou 
lançar o "bando" a "toques de caixa pelas ruas da cidade". Re- 
gistou o ato nos livros da "secreta" do govêrno e afixou o edital na 
porta da casa de sua residência. Tudo em 1770. Parece que os 
alunos eram arredios apesar de tanta promessa e ameaça porque 
em 1771 adicionou outro severo aviso: Quem não se matriculasse 
na aula de geometria, estando no caso de fazê-lo, seria recrutado. 

Tomando conhecimento de tais medidas governamentais, Ar- 
ruda Pereira deduziu que o estabelecimento dessa aula de georne- 
tria seria a raíz primeira dos cursos de engenharia em nosso pais. 
Raciocínio, sem dúvida, um tanto ousado. E atendendo ao fator 
data declara o autor do trabalho referido: "Reivindicamos para 
São Paulo a primazia, a glória, de ter feito a primeira tentativa de 
ensino da engenharia no Brasil". 

Teríamos muito gosto se a nossa metrópole de hoje tivesse 
sido - nos tempos longínquos de 1770-1772 - o local da prima- 



cial formação dos nossos engenheiros; mesmo admitindo a circuns- 
tância imprecisa de se considerar a geometria como engenharia. 

Todavia é bem certo que esta glória não nos cabe. Realmen- 
te, nas pesquisas que empreendemos para composição da obra "Ins- 
tituições Culturais e de Educação no Brasil", deparamos, no Ar- 
quivo Nacional, do Rio de Janeiro, com a Carta Régia do teor se- 
guinte : 
*A&." , '  . '  . 

"Governador da Capitania do Rio de Janeiro. El- 
Rey vos envia muito saudar. Por ser Conveniente ao 
Meu Serviço e utilidade da sua conquista Fuy Servido 
resolver que em todas as Conquistas em que houver Ca- 
pitão Engenheiro ou Sargento mor Seja obrigado a ensi- 
nar As pessoas que quizerem aprender a Engenharia sem 
por isso levarem Sallario algum; e nesta forma vos or- 
deno o façais executar nessa praça. Escrita em Lisboa a 
13 de outubro de 1705. Rey". 

Não se trata pois de geometria e sim da própria engenharia. 
Seu ensino foi estabelecido na cidade do Rio de Janeiro sessenta e 
seis anos antes da aula de geometria de São Paulo. A iniciativa 
cabe a D. Pedro 11, o Pacífico, 23.0 rei de Portugal que reinou de 
1683 até 1706. 

Enquanto não fôr demonstrada claramente a existência dêsse 
gênero de ensino em data anterior, o ano de 1705 marca o ponto de 
partida dêste ramo profissional. 

E' possível, entretanto, que a Bahia possa reclamar priorida- 
de, rebuscando nos seus arquivos, pois h á  um longo período de 
tempo entre 1549 e 1705, quando se iniciaram os estudos com a 
vinda dos jesuítas. São 156 anos decorridos. E neste espaço de 
tempo é admissível ter havido cursos de engenharia no Brasil. 

Parece, porém, que São Paulo tem as primícias do ensino mé- 
dico oficial no território brasileiro. 

Durante muito tempo coube esta honra a Bahia em consequên- 
cia da fundação por D. João VI da escola médico-cirúrgica, na ci- 
dade do Salvador, em 1808, instituição que se desenvolveu, pro- 
grediu e integrou-se na Universidade da Bahia, fundada em 1946. 
Entretanto tivemos oportunidade de encontrar documentação se- 
gura e da época, que prova ter existido aula de cirurgia, instituída 
oficialmente em São Paulo, em 1803. Era um curso professado 
cinco anos antes da escola baiana. 

No volume 32 dos "Arquivos do Conselho Ultramarino", ma- 
nuscritos pertencentes ao Instituto Histórico e Geográfico BrasiIei- 
ro, encontramos um ofício dirigido pelo Governador Antônio José 



de Franca e Horta, ao Visconde de Anadia, comunicando ao seu 
superior em Portugal terem sido aprovados pelos examinadores os 
alunos do curso de cirurgia por êle fundado no Hospital Militar. 
O ato solene realizou-se em uma das salas do próprio Palácio do 
Govêrno, "como todos os demais" explicou o Governador de São 
Paulo. 

Reproduzimos os têrmos dêste documento na íntegra em traba- 
lho publicado no volume 42 da nossa Revista (pg. 101) sob o título 
"Arnaldo Vieira de Carvalho". Foi lido em sessão de 5 de junho 
do nosso sodalício. E dissemos, ao final, como conclusão: 

"Até que apareçam noticias bem documentadas de 
acontecimento semelhante, ocorrido em data anterior a 
1803, o tenente-general Antônio José de Franca e Horta 
foi o instituidor do primeiro ensino médico oficial no 
Brasil e isto em S. Paulo no próprio Palácio do Governo". 

Cronistas assinalaram duas tentativas de ensino médico em 
data anterior, isto é, em 1790. Foram, porém, ensaios de ordem 
privada, empreendidos por médicos na sua clínica. Segundo ob- 
servou Oscar Freire "não tiveram durabilidade nem eficiência; sim- 
ples boas intenções abortadas". Citamos tais tentativas em o livro 
de nossa autoria "Instituições Culturais do Brasil", editado pelo 
Ministério da Educação, em 1941 (Imprensa Nacional). 

O curso de São Paulo, em 1803, foi oficial, concedendo di- 
ploma mediante exame. 

Seria um curso muito primitivo mas o da Bahia, criado em 
1808. também o era. Dispunha apenas de dois lentes, um de ana- 
tomia e outro de cirurgia. 

Em resumo, e nos têrmos do que foi exposto, nas páqinas da 
nossa Revista, com a retificação atual, não tem São Paulo a pri- 
mazia do ensino da engenharia no Brasil; mas possui as divisas de 
instituidor do ensino oficial de medicina em nossa terra. 

"Quod erat demonstrandum" 



DOCUMENTOS SOBRE MÉDICOS E MEDICINA 
NO BRASIL-LUSITANO 

2.c Série 

Apresentamos aos estudiosos da História da Medicina pátria, esta segunda 
série de documentos do período do Brasil-L,usitano e qiie nos traz dados e indica- 
ções ci respeito do exercício das atividades hipocráticas. 

São vinte e três peças. tôdas originárias do Arquivo Histórico Ultramarino, 
copiadas, a nosso pedido, pelo Sr. Alfredo Mendes de Gouveia, e assim relacionadas : 

Concessão do hábito de Santiago ao cirurgião Manuel Luís Cordeiro 
Documentos sôbre o cirurgião-mor Antônio da Costa 
Substituição do físico-mor Antônio Ribeiro Sanches pelo doutor Francisco de Me10 

Vasconcelos e Lima 
Sôbre Manuel Gomes Largo poder exercer a cirurgia 
Atestado médico sôbre sarna 
Idem 
Idem sôbre escorbuto 
Idem 
Documento sôbre Q cirurgião Inácio Antônio Grilo 
Idem 
Atestado do médico João de Ara'újo Pimentel 
Idem 
Sôbre a remuneração do médico Luís José de Chaves 
Fiscalização de boticas 
Sôbre multa aplicada ao boticário Manuel Coelho Amado 
Mandado executório contra o boticário Manuel Coelho Amado 
Sôbre apêlo de Manuel Coelho Amado 
Idem 
Sôbre nomeação do cirurgião Feliciano Pereira da Costa 
Representação do provedor e dos irmãos da Santa Casa de Misericórdia da Bahia 
D. Joaquim, Arcebispo da Bahia, manifesta-se sôbre hospitais 
Sôbre o hospital de S. João de Deus, da vila de Cachoeira 
Relações de hospícios e missões na Província de Santo Antônio, do Brasil 

Snôr 

Diz o D.' Francisco da Costa Ramos que para Sertos requerim.tos que tem 
lhe he necess.0 huâ Certidaô da m.ce que V Mag.e fez ao Ld.0 M.el Paes 
Cordr.0 Surgia6 do prezidio da V.a de santos em 1722 com que V. Mag.e foy 
Servido premiarlhe os Seus Serviços. 



Pa. V. Mag.e lhe fassa m.ce m.dar Se lhe passe a dita Certidaô do Registo 
da Secretr.a das m.cez do 9 Constar em f o m ~ a  4 faça fec 

E R M  

Nesta Secretaria do despacho de merces e expediente do 1.0 4.0 do anno de 
1722, 6 Serve dos serviços remunerados, nelle a f 21 está huâ C0ns.a do cons.0 
Vltramarino, em 4 pedia o L,do Manoel Paes Cordr.0, remuneraça6 dos Ser- 
viços 4 fez em Cirurgia6 da v.a de Santos, por tempo de doze annos, onze mezes, 
e onze dias, continuados de nove de Junho de 702, até 23 de Mayo de 1715 ; 
e asestir com os 1nedicam.tos p.a os Soldados, depois de gastados os da primr.a 
botica ij se lhe deo, Sem por isso levar estipendio; a que S. Mg.e foi servido 
deffirir Com a merce do habito de Santiago ,e vinte mil reis de tença eff.a por 
despacho do primr.0 de Abril de 1722. E na6 Contém mais a dita merçe de 
que Se lhe passou a prezente p.a Constar Onde Convenha. Lisboa 0cc.a' vinte 
e três de Agosto de mil Settecentos trinta e Sitlco. 

Jeronymo Godinho de Niza 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Docs. da Bahia, n. 828). 

Antonio da Costa, Sirurgiaõ mor do Regimento de Alvim, me fez o Re- 
querimento que Consta dos papeis incluzos. 

Ainda que me pareceu ter justiça, Como sobre esta materia tem os meus 
Antecessores dado Conta a S. Mag.e, me não rezolvi a deferirlhe, mais do que 
som.te em tornar a pôr na prez.ca do dito S.' a mesma materia. 

Elle se acha Sò com o soldo de Sirurgiaó do Regimento de Alvim, e ao 
mesmo tempo assiste ao  Corpo da Artelheria, por conta do que, não recebe couza 
alguâ, sendo, que mostra (pellos documentos juntos) que o seu Antecessor ti- 
nha disso Seis mil reis por Mez. 

Como me na6 rezolvi a aumentar o Corpo de Artelheria, con~pletatido em 
gente, e officiaes, o mesmo pé dos Regimentos de Infantaria, pellas razoés 6 
reprezentei a S. Mag.e, na frota passada, tambem pello que toca ao  Sirurgiaô, 
na6 innovei nada; e assim, Cazo que S.  Mag.e haja por bem que se complete 
o Regimento da Artelheria, parece, que então deve ter Sirurgiaô proprio, e fica 
deznecessario o requerimento do sup.e p.a ao  diante, e só, Se. S .  Mag.e quizer 
mandarlhe dar alguâ couza por conta do trabalho que athe agora tem tido; maz 
ficando o Corpo da Artelheria no estado em 6 está, pareceume de razaô, na6 
se dever obrigar ao  sup.1 assistir a elle, sem se lhe aumentar o soldo, a essa 
porporsáo, e principalmente Com o exemplo do seu Antecessor, o que sempre 
fica mais util á fazenda real, do que a ter o dito Corpo, Sirurgiaó á parte, com 
o soldo de dez mil rs que aqui se lhe dá ;  e o mesmo sup.e na6 desmerece 
esta graça, pois me consta procede Com verdade, Cuidado, e na6 he ignorante: 



o que V .  E. por; na prezença de S. Mag.e Deos g.e a V .  E. B.a 25 de Mayo 
de 1767. 

Conde de Azambuja 

S.or Francisco Xavier 

de Mendonça Furtado. 
1.a V.a 

Diz Antonio da Costa Cirurgiaõ mór do regim.to de que he Coronel Gon- 
salo Xer Barros e Alvim e Servindo tambem no regim.to da Artelheria que 
elle Supp.e Carese p.a sertos requerim.tos que o escrivão da matricula lhe pase 
por sertidaô o dia mes e ai~tio em que asentou prasa de Cirurgia6 n1ór do d.0 
regim.to em o qual esta atualm.te Servindo e do mesmo tempo Serve tambem 
no d.0 regim.to da Artelheria e pa se lhe pasar a d.a Sertidaõ preciza de des- 
pacho. 

P. a Vm.ce lhe fasa m.ce mandar que o Escrivaõ da matricula lhe pase a 
d.a Sertidaò Comforme o espresado asima 

E R Mce 

Despacho : 

P. do 9 constar 
(rubrica ilegivel) 

Joaô de Piza Escrivam da Fazenda Real deste Estado do Brasil e da ma- 
tricula Contador da gente de guerra do Exercito e Prezidio desta Cidade do 
Salvador Bahia de todos os Santos &.a Certifico que revendo Livro Vinte 
Seis de registo de Provizoés Reays nelle a folhas Cincoenta e huma Se acha 
O provimento de que o requirimento retro fas mensam, que hê do teor Seguinte: 
Por Se achar vago Cirurgia6 mor do meo regimento por falecimento de Andrê 
Marine que o era, e Ser percizo prove10 em Sugeito de prestimo, Sciencia e 
merecimento, e Como estas circunmstancias Se acham na pessoa de Antonio da 

Costa por Ser Cirurgiam approvado, o nomeio para exercer a ditta occupassaó 
havendo o assim por bem o Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Conde de 
Atouguia Vice Rey e Capitam general de mar e terra do Estado do Brasil. 
Bahia Vinte hum de Septembro de mil Settecentos e cincoenta e hum "Manoel 
Domingues Portugal" Confirmassam "Assêtecelhe praça Bahia e de Septembro 
vinte e dous de mil Settecentos e cincoenta e hum. O Conde de Attouguia por 
Sua rubrica: "Intervensam" Cumprase Bahia vinte e tres de Septembro de mil 
Settecentos e Cincoenta e hum "Sotto maior. Jozé da Sylva de Araujo a re- 
gistou em vinte e quatro do ditto mes e anno. H e  O que consta do ditto pro- 
vimento que Se acha no predicto livro a que me reporto de donde fis extrair 
a prezente certidam por mim subscrita e assignada na Bahia aos vinte e tres de 
Mayo Francisco Xaiver da Sylva a fes anno de mil Settecentos e Secenta e 
Sette. pagou desta, trezentos reis: João de Piza Escrivao da Junta, e Fazenda 
Real a subscrevy, e assigney. 

Joaô de Piza 



Segue o reconhecimento : 

Instromento em publica forma Com o theor de huâ reprezen- 
tacaô despacho. Informacoenz Carta regia attestacaõ e Cer- 
tidam pasado a regimento do L.do Antonio da Costa Cgrur- 
giaô mór do Terco velho da guarnicam desta praça da B.a 
tudo Como neste abaixo Se declara, 

Saibam quantos este publico Instromento dado e pasado em publica forma 
do officio de mim Tabaliam virem que Sendo no anno do Nascin~ento de Nosso 
Senhor JESVS Christo de mil Setecentos e Scçenta e Sete aos vinte diaz do 
mez de Mayo do dito a m o  nesta cidade do Salvador Bai-lia de todos os Santos 
e pouzadas de mim Tabaliam por parte do Liçericiado Antonio da costa Cyrur- 
giaô mor do Regimento velho desta praça me foi aprezentado huâ peticam a re- 
querimento do mesmo Suplicante feita ao Illustricimo e Excelentisimo Senhor 
Conde de Azambuja Governador desta Capetania da Bahia cuja peticam Se acha 
despachada Com a rubrica do dito Illustrisimo e Excelenticimo Senhor e infor- 
mada pello Dezembargador Provedor mor, da rial fazenda e hua carta regia 
pella qual foi S. magestade fedilisima Seruido nomear ao Suplicante na ocupa- 
cam de Cyrurgião mor asignada pello dito Senhor Com o çello rial pendente 
em huâ fita cor de nacre registada e Cumprida e asim maiz huma attestacam 
asignada pello Thenente Coronel do Regimento da Artelheria da guarniçam des- 
ta praça da Bahia Antonio Cardoso Pissarro de Vargaz e maiz huma Certidam 
pasada pello escriuão da Fazenda Rial Joam de Piza pello mesmo Sobescripta 
e asignada requerendo-me que Com o theor da dita peticam despacho e infor- 
maçoenz e mais ducumentos Com ella juntos lhe deçe a pasace em publica forma 
o que Satizfiz por reconhecer tudo por verdadeiro e achar tudo Limpo Sem 
vicio borradura entre Linha ou Couza que duvida fizeçe que Seu Theor de 
verbo ad verbum he da forma e maneyra Seguinte". 

Petiçam" 

Illustricimo e Excelentiçimo Senhor" Antonio da costa Cyrurgiam mor do 
Regimento de que he Coronel Goncallo Xavier de Barros e Alvim, Confirmado 
por S. magestade fidilissima pella Provizam junta do anno de mil Setecentos 
e Sincoenta e Coatro Serve juntamente no regimento da Artelheria desta praqa 
desde o anno de mil Setecentos e Sincoenta e Coatro Serve juntamente no re- 
gimento de Artelharia desta parça desde o anno de mil Setecentos e Sincoenta 
e hum Sem que por este trabalho tenha percebido Emolumentos tendo-os Só- 
mente do dito regimento de Alvim ao mesmo Passo em que Seu antecessor Sem- 
pre recebe0 Seiz mil reis por mez a respeito da Artelheria e pella mesina Pro- 
vizam do suplicante lhe he Conçedida a graça de hauer o ordenado proes e pre- 
claços que heram Conçedidos a Seu anteçessor, entre os quaiz pareçe Se  com- 
prenheride (sic) o dito ordenado de Seiz mil reiz que lhe foy Concedido, Como 
mostra a certidam junta por cujo principio requere0 o Suplicante a S. ma- 
gestade fidilisima distinto ordenado respectivo a Artelharia a que inteyramente 
Se aplica em todaz as ocazions precizas Como Consta da atestaça, junta do 
Thenetlte Coronel; Cujo requerimento veyo a informar o Illustricimo e Exce- 



lentisimo Senhor Conde dos Arcos Sendo Vice-Rey deste Estado; e Suposto 
foi a informaçaõ a favor do requerimento por Se demorar a vitimx rezoluçam dlle, 
e pertender o Suplicante Ser izento do mencionado exerciçio deo Conta a S. ma- 
gestade pella Secretaria do Estado o mesmo Illustricimo e Excelentisimo Senhor 
Conde dos Arcos, Como na mesma Secretaria Constarà e Com effeito em ver- 
tude dessa Consta Se mandou Consultar, ao Conçelho Vltramarino e tem o Su- 
plicante noticia que foi a Seu fauor a consulta, porem athê o prezente naó 
tenha digo na6 tem havido vltima rezoluçam e Se acha o requerimento do Su- 
plicante em total esquecimento: e Como pello novo regulamento Passa a Arte- 
lharia de Batalham a regimento e indespensavelmente Se augmenta ao suplican- 
te o trabalho por Se multiplicar os individos a que deve asiztir tanto em en- 
fermidade~ Como nas mostras, e outras deligencias respectivas a Sua ocupa- 
çam he exçesivamente penozo ao Suplicante Continuar no dito exercicio Sem 
algum ordenado que Suavize o trabalho e Só no cazo de mereçer da benigoa digo 
da benigna proteçam de vossa Excelencia a graça de dar Conta a Sua Magesta- 
de Fidilisima deste requerimento do Suplicante que paresse justo tanto pellos 
muitos annos que tem Servido Sem Emolumento Como pellaz Circonstancias 
ponderada2 e que de novo acreçem Se animarâ a Continuar no mesmo exercicio 
Com a esperança de Ser bem deferido o Seu requerimento patrocinado Com a 
nova Conta de Vossa Excelencia E recebera merce". 

Despacho" 
Informe o Dezembargador Provedor mor da Fazenda Ria1 e vedor geral do 

Exercito Bahia e de Abril vinte e Sinco de mil Setecentos e Secenta e Sete 
estava a rubrica do Illustricimo e Excelentiçimo Senhor Conde de Azambuja 
Governador e Capitam general de mar e terra desta capetania da Bahia". 

Dezpacho do Prov.0' mor" 
Informe o Escrivaô da Matriculln "Cardozo" 

Informacão do Escrivao" 
Senhor Dezembargador Provedor mor e vedor geral Andre Marine Cyrur- 

giam rnor que foi do regimento velho vençia alem do Seu ordenado maiz Seiz 
mil reiz por mez por ajuda de custo por ordem de S .  magestade Fidilisima por 
curar juntamente aos Soldados do Regimento da Artelharia o Suplicante An- 
tonio da Costa desde o anno de Sincoenta e sinco esta actualmente Servindo de 
Cyrurgiam mor do dito Regimento velho e Artelharia Como Se ve da Sua Carta 
e Certidam do Thenente Coronel, e porque já requere0 ao dito Senhor o mesmo 
que agora repete nesta reprezntaçáo pareçe que deve Ser deferido pello mes- 
mo Senhor onde esta affeito o seo requerimento Bahia douz de Mayo de mil 
Setecentos e Secenta e Sete". Joam de Piza". 

Informaçaô do Provedor 

Ilustricimo Excelentisimo Senhor Pella Informacam do Escrivam da Ma- 
triculla, e attestaçam do Thenente Coronel da Artelharia Consta estar o Supli- - 
cante a annos curando os officiais e Soldados do dito Corpo Sem Emolumento 



algum e pella Provizaô junta por Certidam igualmente Consta haver S .  Ma- 
gestade fidilisima mandado pagar ao anteçessor do Siiplicante por ajuda de 
Custo Seiz mil reiz Cada mez pello Curativo dos officiais e Soldados do mesmo 
Corpo O Suplicaiite he verdade que na6 tem obrigacaô de curallos de graça, e 
Sendo igiialmeiite Serto que Cá Se lhe na6 pode arbitrar Sallario nem dar ajuda 
de Custo Sem Ordem de S. Magestade fidilisima justamente lhe requere0 o 
Suplicante que deve aplicar o Seu requerimeiito para Conseguir a graca que per- 
tende a qual milhor e mais breve podera alcançar Se vossa Exceleii~ia o pro- 
teger Coin a reprezeutacam que o mesmo Suplica a vossa Excelencia Bahia 
Seis de Mayo de mil Seteceritos e Secenta e Sete Joze Ferreira Cardozo.. 

Carta regia" 

Dom Joze por graca de Deos Rey de Portugal e dos Algaruez daquem e da- 
lem mar Senhor de Guine, e da Conquizta navegacai-i? Comercio da Ethiopia 
Ar:ibia Percia e da Iildia &.a Faço Saber aos que esta minha Carta de  nomea- 
çam virem que tendo respeito a Antonio da Costa charçe provido na ocupacaô 
de Cqrurgiam mor do Terço velho da. Guarnicam da Praça  da Baliia por nomea- 
çam que nelle fizera o Coronel Manoel Domingues Portugal cuja ocupacam 
Se acha exercitando Com boa Satizfacam asistindo ao  passar das mostras dos 
Officiaez e Soldados do dito Terço, dando as informacoenz precizas para as  
baixas dos Artilheyros incapazes Sem que por esta asistencia receba Couza al- 
guma de minha Fazenda, Como tudo Constava dos documentos que aprezentou; 
pedindome fosse Servido mandarlhe passar Provizão para Continuar a dita 
ocupaçam: Hey por bem fazer-lhe merçe de o noemear (Como por esta no- 
meyo) na dita ocupaçam de Cyrurgiam mar da Praça da Bahia do Terço de que 
he Coronel Mailoel Dominguez Portugal, por quem estava noemeado Com a 
qual ocupacam havera o ordenado que lhe tocar, e todas os proes e percalços 
que direytamerite lhe pertençerem e havia Seu anteçessor: Pello que mando ao 
meu Vice Rey e Capitam General de mar e terra do Estado do Brazil e ao  
Provedor de minha Fazenda delle deixem Servir e exercitar a o  dito Antonio 
da C o ~ t a  a ocupaçam de Cyrurgiam mor do referido Terço de que h e  Coronel 
Manoel Dominguez Portugal, e havera o dito ordenado proes e percalços Como 
dito he debaixo da mesma posse e juramento que Se lhe deu quando nella en- 
trou que por firmeza de tudo lhe mandey passar esta Carta da noemeacam por 
duaz viaz por mim asignada e Sellada Com o Cello pendente a qual se cum- 
prira inteyramente Como nella se Conthem Sem duvida alguma e na6 pagou . 
novo direito pello na6 dever Como Constou por Certidam dos officiaes delle 
Dada na cidade de Lisboa aos vinte e Sinco dias do mez de outubro A i ~ n o  do 
Nascimento de Nosso Senhor J E S U S  Christo de mil Setecentos e Sincoenta e 
Coatro". E1 Rey" Carta porque Vossa Magestade hà por bem fazer merçe a 
Antonio da Costa de o nomear na ocupasam de Cyrurgiam mor da Praça da Ba- 
hia do Terço de que he Coronel Manoel Dominguez Portugal Como nella Se  de- 
clara que vay por duas vias Pa ra  Vossa Magestade ver "Estava o Cello Pen- 
dente" premeyra via". 

Po r  despacho do concelho vltramarino de Sete de Agosto de mil Setecen- 



tos e Sincoenta e coatro Alexandre Metello de Souza Menezes" - Antonio 
Ferreira de Azevedo a fez" o Secretario Joaquim Miguel Lopez de Laure a fez 
escrever" 

Registoz 
Registada a folhas quarenta e Seiz Versodo Livro trinta e trez de Officios 

da Secretaria do Concelho vltramarino Lisboa vinte e Sinco de Novembro de 
mil Setecentos e Sincoenta e Coatro Joaquim Miguel Lopez de Laure - Ra- 
phael Pirez Pardinho, Francisco Luiz da Cunha e Atayde. Fica asentada esta 
Carta nos Livros das merçes e pagou douz mil e quinhentos reiz. Francisco 
Paul10 Nugeira de Andrade. Pagou Sinco mil e Seizcentos reiz e aos officiaes 
douz mil Setecentos e vinte e oito reis. Lisboa Catorze de Dezembro de mil 
Setecentos e Sincoenta e coatro Dom Sebastiam Maldonado Registada na chan- 
cellaria mor da Corte e Reyno no Livro de officios e merces a folhas oitenta e 
huâ Lisboa Catorze de Dezembro de mil Setecentos e Sincoenta e Coatro Frari- 
cisco Joze de Sáa". 

Cumpraçe. 
Cumpraçe Como Sua Magestade manda e registeçe Bahia dezoito de Março de 
mil Setecentos e Sincoenta e Sinco" Arcebispo. Manoel Antonio da Cunha de 
Souttomayor". 

Registo. 
Registada a folhas Cento e trinta e Sinco verssi do Livro quinze do Registo 
da Secretaria do Estado do Brazil a que toca Bahia e de Marco vinte de mil 
Setecentos e Sincoenta e Sinco Joze Pirez de Carvalho e Albuquerque". 

Cumpraçe. 
Cumprasse e Registeçe Bahia vinte e hum de Março de mil Setecentos e Sin- 
coenta e Sinco Manoel de Mattos Pegado Serpa. 

Registo. 

Registado no Livro vinte e Sete dos registos da Fazenda Rial deste Estado 
do Brazil a -que toca a folhaz Cento e vinte e Coatro versso e notada em Seu 
acento pagou oitocentos reiz Bahia e de Marco vinte e hum de mil Setecentos 
e Sincoenta e Sinco Antonio Pereyra da Sylva. 

Attestacaó. 

Antonio Cardozo Pissarra de Vargaz, Thenente Coronel do Regimento da Ar- 
telharia do Guarnicam da Praça da Bahia &.a - 
Certifico que fazendome El  Rey Fidilissimo Nosso Senhor que Deos goarde 
a merçe do Posto de Sargento mor do corpo da artelharia desta Praça da Ba- 
hia quando tomey posse achey ao Licenciado Antonio da Costa Cyrurgiam mor 
do regimento de que he coronel Goncallo Xavier de Barros e Alvim exercendo 
algunz annos antecedentez o mesmo emprego de Cyrurgiaó mor daquelle cor- 
po, e desde entam athe o prezente tem asistido Com incansavel trabalho, e gran- 
de Caridade a todos os doentez do mesmo Regimento, Sem perceber Soldo, ou 
remuneracaõ alguã na6 Se poupando ao mauor disvello no curativo daquellez 



que asistiam em paragenz remotaz, e distantes, pello que o julgo digno de toda 
as honrraz e merçe Com que o mesmo Senhor for Servido remunerar o Seu 
grande merecimento. E por me sser pedida a prezente a mandey passar Sob o 
meu Signal Sòmente e Sendo nesesario o corroboro Com o juramento dos San- 
tos Evangelhos Bahia e de outubro trinta de mil Setecentos e Secetita e Seis 
ailnos Antonio Cardozo Pissarro de Vargaz. - 

Peticam - 
Diz Antonio da Costa Cyrurgiam mor do regimento de que he Coronel 

Goncallo Xavier de Barros e Alvim que a elle lhe he necessario por Certidam o 
Theor da ordem de S magestade pella qual fez merçe darluatitia de Seiz mil 
reiz Cada mez a Andre Marine emediato anteçessor do Suplicante e para Se lhe 
passar preciza de despacho - Pede a Vossa merçe lhe faça merçe mandar que 
o escrivaõ da Fazenda passe a dita Certidam Com o Theor da referida ordem 
E recebera merce. 

Dezpacho - 
Passe do que Constar Cardozo - 

Certidam 
Joam de Piza Escrivam da  Fazenda rial deste Estado do Brazil e da matriculla 
Contador da gente de guerra do Exercito e Prizidio desta Cidade do Salvador 
Bahia de todos oz Santos &.a Certifico que em vertude do despacho retro do 
Provedor mor da Fazenda Ria1 deste Estado o Dezembargador Joze Ferreyra 
Cardozo da Costa profeco na ordem de christo preuendo o Livro Sexto do re- 
gisto de Cartas de S magestade nelle a folhas Seis Se acha a de que a peticam 
retro faz mensam que he do Theor Seguinte : O Provedor mor da Fazenda 
rial mande registrar e cumprir a Provizam incluza de S magestade na forma 
que nella se Conthem tendo entendido que Andre Marine ha de vençer a ajuda 
de Custo que o mesmo Senhor lhe manda dar desde o dia da data da dita Pro- 
vizam a qual depoiz de registada a remetera a Secretaria do Estado Bahia e 
Dezembro dezanove de mil Setecentos e trinta e oito Rubrica do Excelentisimo 
Conde das Galveas Viçe Rey do Estado - Despacho do Provedor mor - Re- 
gistada Se Cumpra na forma da ordem de S. Magestade e da Portaria asima 
do Excelentisimo Senhor Conde Vice Rey do Estado Cotno nella Se declara 
emtregandoseme a ordem para a remeter a Secretaria depois de registada Ba- 
hia dezanove de Dezembro de mil Setecentos e trinta oito Serpe - Thome da 
Sylva de Araujo a registou em vinte e Coatro do dito mes e armo - Costa - 
de S. Magestade - Dom Joam por graqa de Deos Rey de Portugal e dos Al- 
garves daquem e dalem mar em Africa Senhor de Guine &.a Faco Saber a vos 
Conde das Galveas Vice Rey e Capitam general de mar e terra do Estado do 
Brazil que Se vio a vossa Carta de trinta de Agosto de mil Setecentos e trinta 
e Seis em que insinuaveis que nos dous tercos da guarniçam dessa Praça havia 
Cyrurgionz aceleriados e pagos pella minha fazenda que asistem aos officiaes e 
Soldados a elles nas Suas infermidades e que deste beneficio na6 Logravam os 
Artilheyros tendo a mesma razam e atendendovos a ella por repetidos requeri- 
mentos e iiistancias Suas encarregareis a obrigacaõ de lhes asistir a o  Cyrurgiao 
do Terco velho Andre Marine pellaz Circonstançias que nelle Concorria6 e por 



ter menos que fazer em razão de estarem os Soldados delle em quarteis e que 
exerciçio Se ocupava já com a esperança de que eu lhe remunerasse o Seu 
trabalho ou por ajuda de Custo ou por acrescentamento do Ordenado que ja ti- 
nha e juntamente huma rassam de farinha E vistas as vossas rezons Sou Servido 
Ordenar por rezolulam de Sinco deste prezente mez Como em Consulta do meu 
Concelho Vltramarino Se acrescente a este Cyrurgiaó Seis mil reiz Cada mez 
Somente por ajuda de Custo Com obrigacaõ de Curar os officiais e Soldados 
deste Terço da Artelharia o que asim fareis executar E1 Rey nosso Senhor man- 
dou pellos Doutores Joze Ignacio de Arouche e Thome Gomes Moreyra Coti- 
cilheuros de Seu Concelho Vltramarino e Se passou por duas vias Antonio de 
Souza Pereyra a fez em Lisboa ocidental a quinze de Agosto de mil Setecentos 
e trinta e oito o Secretario Manoel Caetano Lopez de Laure, a fez escrever Joze 
Ignacio de Arouche - Thome Gomez Moreyra Premeyra via - Cumpraçe e re- 
gisteçe Bahia e Dezembro Seis de mil Setecentos e trinta e oito o Excelentisimo 
Conde Vice Rey por Sua rubrica Thome da Sylva de Araujo a registou em 
vinte e Coatro do dito mes e anno Bento de Aguiar - Hè o que Consta da dita 
Carta que Se acha no predicto Livro a que me reporto de donde fiz extrahir 
a prezente Certidarn por mim Sobescripta e asignada na Bahia aos oito diaz 
do mes de outubro Francisco Xavier da Sylva a fez anno de mil Setecentos e 
Secenta e Seis Pagou desta Coatrocentos e Sincoenta reis Joaqm de Piza es- 
crivam da Fazenda Ria1 e sobrescrevy e asigney - Joam de Piza - O qual 
Instromento eu Antonio Barboza de Oluveyra Tabaliam publico do judicial e 
notaz nesta cidade do Salvador Bahia de todos os Santos e Seu termo o fis 
passar em publica forma e fielmente dos proprios ducumentos que me foram 
aprezentados aos quais em tudo e por tudo me reporto que os torney a entregar 
a quem aqui asignou de Como o recebe0 que com elle e outro official Comigo 
abaixo asignado este Instromento Confery Concertey Sobescrevy e asigney em 
publico e razo Seguintes na Bahia dia e hora ut Supra Pagouçe de feitio deste 
Contado na forma do novo regimento mil e setecentos reis e eu Antonio Barboza 
de 0Lvr.a T.m o Subscrevi 

E comigo P.te Concert.0 p mim T.m 

Benr.no de Setia Ar.0 (Lugar do sinal) Anto Barba e 0livr.a 

Segue o reconihecimento; 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Docs. da Bahia, ns. 7.601/3) 

Illmo. e Exmo. Sr. 

Em eumprimento do 6 me ordena E1 Rey meu Snôr. por Carta de 22 de 
Outubro do anno passado a respeito de se mandar pagar a Antonio da Costa, 
Cyrurgiáo mór do Regimento de Infantaria da Guarnição desta Cid.e, de que 
hé Coronel Gonçalo Xavier de Barros e Alvim, as assistencias, q fizera ao Cor- 
po d9Artilharia; ordenei ao Prov.or mór da Fazenda as fizesse a razaõ de tres 



mil reis por mez, a titulo de ajuda de custo com o vencimento desde o tempo, 
em 6 principiou àter exercicio no Corpo da  dita Artilharia; e 
ma se lhe continuasse os paganlentos em quanto E1 Rey meu Snôr não der ou- 
tra providencia à esse respeito. 

D E  O S gdc a V. Ex.s B.a 26 de Abril de 1768. 

Marquez do Lavradio 

S.e Francisco X.er de Mendon~a Furtado. 

(Arquivo Histórico Ultramarino. (Lisboa), Docs. da Raliia, 11.o 7838). 

170rquaiito se acha vago o emprego de Phizico inor nesta Cidade depois do 
fallecimeiito do Doutor Antonio Ribeiro Saiiches, que o servia interinamente, e 
se faz ~iecessario prover em pessoa que tenha os requizitos que se requerem para 
o exercer, por concorrerem estes, em a de Francisco de Mello Vasconcellos e 
Linla Medico, e Cirurgia6 aprovado pela Vniversidade de Coimbra, Bacharel 
em Mathematica, e Philosophia, Hey por bem de o nomeár interinamente no em- 
prego de Phizico mor desta Cidade na mesma forma que se achava nomeado o 
Doutor Antonio Ribeiro Sanches. Bahia catorze de Março de mil setecentos 
e oitenta. Rubrica. 

Jozê Pires de Carvo e Albuqe 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Docs. da Bahia, n.O 10921). 

Manoel Rodrigues Nunes Escrivão do Juizo do Phizico mor nesta Cidade 
do Salvador Bahia de todoz os Santos. Certifico, e attesto debaixo do jura- 
mento do mesmo officio, em como por fallecimento do Doutor Phizica mor da 
Corte e Cidade de Lixboa, e ficar esta Cidade sem Delegado seo, determinou o 
Illustrissimo, e Excelentissimo Conde de Povolide Governador, e Capitaó Ge- 

neral que foi desta Capitania, ficasse Servindo o Doutor Antonio Ribeiro San- 
xes Medico Formado de  Phizico mor nesta mesma Cidade, e Sua Comarca, de 
donde já hera Delegado do dito Doutor Phizico mor do Reyno e depois foi con- 
servado pelos mais Governadores tê o seo fallecimento; e por ficarem algumas 
cauzas principiadas por ti20 haver Juiz que as  findasse, requereo Agostinho 
Joze Diiarte Boticario morador nesta mesma Cidade ao Illustrissimo e Excel- 
lentissinio Manoel da Cunha de Menezes Governador que foi desta mesma Ca- 

pitania, lhe mandasse dar Juiz para findar as  suas Cauzas, e lhe nomeou O dito 
Go\~eriiador para Ptiizico mor, ao  Doutor Luiz Joze de Chaves Medico Forma- 

do pela Vniversidade de Coimbra tambem aqui morador, o qual pelas suas ocupa- 
coeris, e molestias foi aliviado do dito emprego pelo mesmo Governador, e ficou 
esta Cidade sem Phizico mor, te  a chegada do Illustrissimo e Excellentissimo 
Senhor Marquez de Vallensa Governador e Capitão General desta Sobredita 
Capitania, que foi servido nomear ao Doutor Francisco de  Mello Vasconcellos 
e Lima Medico formado para exercer o dito emprego na mesma forma que o 



exercia o dito Doutor Antonio Ribeiro Sanxes, o que todo o referido Certifica 
e attesta tambem o Capitaô Joaô Pereira da  Sylva Boticario e primeiro Exa- 
minador deste Juizo aqui assignado. Em fe do que passey a prezente por mim 
Subscrita e assignada por ordem vocal do dito Illustrissimo e Excellentissimo 
Senhor Marquez. Bahía em trinta, e hum de Janeiro de mil setecetitos oytenta, 
e dous annos. E eu Manoel Rodrigues Nunes Escrivaô, que a Sobscrevy, e 
asigney . 

Manoel Roiz Nunes 
Jose Pra  da Silva 

Segue o reconlzecimento; 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Docs, da Bahia, li.? 10922). 

Dom Joze por graça de Deos Rey de Portugal; E dos Algarves, daqiiein, 
dalem, mar em Africa, Senhor de Guine; da Conquista, Navegaçaõ, Commercio 
da Ethiopia, Arabia; Persia, e da Itidia, &.a Faço saber, que Manoel Gomes 
Largo, filho de Francisco Gomes Largo, Natural da Villa de Pereira, Bispado 
de Coimbra, e morador tia Cidade da B.a que elle queria uzar da Arte da Ci- 
rurgia em este meu Reyno, e Senhorios, pela ter aprendido, e praticado, como 
mostrou por certidaô, que foi vista, e examinada por Ant.0 Soares Brandam 
meu Cirurgia6 mór do Reyno, o qual foi examinado na prezença do meu Com- 
missario Antonio da Costa, e pelos examinadores Domingos Gonçalves da Cos- 
ta, e Ant.0 Ribeiro Salmaô, que o dera6 por aprovado, nemine discripante, por 

bem do qual me pedia lhe matidasse expedir carta, para que livremente pu- 
desse uzar da dita Arte ga forma do Regimento, e leis deste Reyno; ao que 
na6 tendo duvida o dito Cirurgia6 mór, fui servido ordenar se lhe passasse 
a prezente Carta, para que em sua observancia possa curar de Cirurgia em 
estes meus Reynos, e Seus Senhorios, sem que a isso se lhe possa pôr duvida 

alguma por minhas justiças, e mais Officiaes, a que pertencer a sua execução, 
antes lhe daraõ todo o favor, e ajuda quando sem minha especial authoridade 
se queira pôr algum embaraço ao seu exercício; pelo qual poderá demandar os 
Sellarios, que lhe forem devidos perante o meu Cirurgia6 mór do Reyno, a 
quem para este effeito tenho nomeado por Seu Juiz privativo, e Só perante 
elle poderá ser demandado dos erros, que cometer em esta Arte, sendo primeiro 
esta Carta por elle assinada, e passada pella minha Chancellaria mor do Reyno, 

aonde o dito Manoel Gomes Largo haverá o juramento dos Santos Evangelhos 
perante o meu Corregedor da Comarca, onde o Suplicante for morador; para 
uzar da referida Arte de toda a Cirurgia como deve, guardando o meu Servisso, 
e utilidade do bem público, e pagou de novos direitos mil e seiscentos reis, que 
foraõ carregados ao Thezoureiro delles a f l .  155 do livro primeiro da receita, 
como Se vio de hum conhecimento em fórma, feito pelo Escrivaô do Seu cargo, 
e assinado por ambos rezistado a fl 180 v.  do L.0 decimo Sexto do rezisto ge- 
ral dos novos direitos. E1 Rey nosso Senhor mandou por Antonio Soares Bran- 



dam Cavalleiro professo na Ordem de Christo, Fidalgo da Caza de Sua Ma- 
gestade, Cirurgiâo da Sua Camera Real, dos Seus Exercitos, e Cirurgião mór 
de Seus Reynos, e Senhorios de Portugal, &.a Dada, e passada nesta Corte, e 
Cidade de Lisboa aos 1 1  de Maio de 1763. E esta vai Sobescrita por Joze Car- 
dozo Carceres, Escriváo do Juizo e Cargo do Cirurgiâo mór do Reyno e Suas 
Conquistas por Sua Magestade, que Deos guarde. Pagou-se de feitio desta 
quinhentos reis, e de assina.tura duzentos reis, e eu Joze Cardozo Carlins a fiz 
escrever e Sobescrever. Antonio Soares Brandam. Reg.da a fl  72 v do L.0 3.0 

do Reg.to Manoel Gomes de Carvalho Pg. Seis mil cento e quarenta reis e aos 
Officiaes Setecentos trinta, e outo reis Lisboa 16 de Mayo de 1763. 
Dom Seb.am Maldonado Reg.da na ChancJia mór da Corte e R.no no L.0 dos 
off.os e ni.tes a f l .  363 Lisboa 16 de Março de 1763. 

Joaquim Joze Ferr.a Cumprase e registese Bahis 31 de Agosto de 1764 Costta. 

Registada neste ~ u i i o  Comissario do Cirurgião mór do R.0 no L.0 2.0 do rezisto 
a que toca a £1 .  72 v B.a 7 de de Setembro de 1764 Moutt.0. 
Cumpra-se e tomará juramento e Bahia 30 de Agosto de 1764. Cabral. 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Doçs. da Bahia, n.Q 7848). 

Fran.co de Ar.0 e Az.do Medico formado p.la vnivercid.e de (sic) Coim- 

bra partedis* do numero de S. Mag.de Fide1is.a Certefico g haveram tres ou 

4 dias, fuy a sala feichada da Cadea desta Cid.e e achey ao Cappam Mor Bento 
Jozê Alvres da Sylva, de cama infermo Com gr.de febre e o Corpo e pernas 
Com mtas Sarnas, e pello 4 vi, e a informaça6 4 me deu, Caresse de Sangrado 
o 4 mandey executar, e temperado, Com frangos Leites, banhos e os mais tem- 
peros p.a depois Se Curar, o juro Ser verdade pello juram.tc do meu grao 

B.a de Mayo 28 de 1769 
Fran.co de Ar.0 e Az.do 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Docs. da Bahia, n.Q 8018). 

Joze Henriq.e Ferr.a Medico aprovado pela Vnid.e de Coimbra da Camera 
do 1llmo.o e Exmo.0 Snr. Marq.s do Lavradio, e Fizico mor desta Capitania da 
B.a &.a 

Certifico, 6 Bento Jozé Alvares da Silveira prezo na cadeia desta Cid.e S e  

acha gravemente doente, com febre Continua, e huma Sarna leproza em todo o 
corpo, de Cujas molestias, não Só pode Correr risco a Sua vida, deixando 

de Sangrarse, e aplicaremselhe os remedios proprios, mas tão bem pode Con- 
tagiar s s  pessoas, q forem Com ele embarcadas, o 4 afirmo, e atesto Ser cerd.e, 
e Sendo neces.0 debaixo do juram.to de meu gráo B.a 25 de Maio de 1769 

Jozê Henriq.e Frr.a 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Docs. da Bahia, n.Q 8019). 



Nós abaixo assignados certificamos 6 em observancia da Portaria do Illus 
trissimo, e Excelleritissitno Senhor General fomos a bordo do Navio Francêz, 
que se acha arribado neste Porto a examinar as queixas, que trazia a gente 
de sua equipagê, e achamos vir esta contaminada de hCi afecto escrubutico, do 
que necessita administrar-lhe os remedios necessarios a presente enfermidade, 
a qual se poderá curar em Terra com melhores Ares, e Agoas; e por ser ver- 
dade attestamos debaixo do Juramento dos nossos gráos. Bahia trinta de Se- 
tembro de mil Setecentos Setenta, e cinco) o Medico do Presidio Francisco de 
Araujo e Azevedo, o Medico do EIospital Joaô Carlos da Franca Corte Real cirur- 
giaô WÓr do Regimento da artilharia Pedro Chastinet, cirurgião Mor Auxiliar 

Antonio Alvares da Fonceca. 
Jozê Pires de Carv.0 e A1buq.e 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Docs. da Bahia, 1 i . O  8858). 

Nóz abaixo asinados Certificamos, 6 em observancia da Portaria do 111 o 

e Exm.0 Sr. General fomos a bordo do Navio Francez, 6 Se acha arribado neste 
Porto a examinar as qx.s 6 trazia toda a gente de Sua Equipagem, e achamos 
Vir esta contaminada de hum afecto escrobutico; do í j necessita administrarlhe 
os remedios necessarios, a prezente enfermid?, a qual Se poderá Curar em terra 
Com milhores ares, e agoas: e por Ser Verd.e attestamos debaixo do jura- 
mento dos nossos graos. B.a 30 de Str.0 de 1775. 

O Medico do prezidio Fran.co de Ar.0 e Az.0. 

O Medico do Hosp.1 Joaô Carlos da Franca Corte R1 

Sirurgiaó More do Regim.to da Hartelharia 

(. . . ) Chasterrel 

Cyrurgiam Mor Auxiliar An.to Alvz. de Afon.ca 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Docs. da Bahia, n.O 8971). 

Lll.mo e Ex.mo Snr. 

Nesta occaziaõ segue Viagem no Navio Santa Cruz, e N. Senhora da Pie- 
dade, de que hé mestre Joaô Roiz Lima, Ignacio Antonio Grillo segundo Ci- 
rurgiaô da Fragata Nossa Senhora da Graça, que deixou de acompanhar a 
sua Guarniçaô, por ficar doente rio Hospital desta Cidade, e vai pago dos seos 
soldos, e Comedorias, até o dia trinta do mez passado, coma mostra a Guia 
junta Deos G.e a V. Ex.a Bahia a 8 de Ag.tC de 1785. 
Ilmo. e Exmo. Snhor 



Martiiilio de Mello, e Castro 

D. Rodrigo Joze de Menezes 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Docs. da Bahia, n.9 11862). 

E observancia da Portaria do Ill.mo e Ex.mo Snr. Dom Rodrigo Jozé de 
Metiezes Gov.0' e Cap.m General desta Capitania, cumprida pello Intendente da Ma- 
rinlia e Armazens Reaes, e rcgistada no L.0 de Semilhanteç a fl. 163 v.0 vai 
p.a a Corte, e Cid.e de Lisboa do Navio Santa Cruz, e Nossa. Senhora da Pie- 
dade de 4 .  1ié Capitaô Joaõ Roiz Lima, Iglico Ant.0 Grillo Segundo Cirurgia6 
da Fragata Kossa Senhora da Grata. 6 deixou de acompanhar a sua guarni- 
çaó por ficar doente IIO Hosp.al desta Cid.e Vay pago dos Seos Soldos, e co- 
medorias athe 30 de Julho do C0rr.e anno ; e para Constar pasei a prez.e Guia, 
á asignou o d.0 1nt.e comigo. Jozê da Silva de Araujo Escrivaô da Indepen- 
dençia da Marinha, e Armazeris Reaes que a fis escrever. Bahia 3 de Agosto de  
1785. Seixas 

Jozê da Silva de Araújo 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Docs. da Bahia, n.O 11863). 

Joaô de Ar.0 Pim.el Medico formado ria Vn.de de Coimbra attesto, 6 
assistindo a hum acto de Conferencia sobre a enfermid.e 6 entaô padecia o P.e 
F r .  Fran.co Ribr.0 Religioso Carmelita Calçado, se assentou vniformem.te, 6 
o d.0 enfermo padecia huã hydropezia do peito iniciada, ou incipiente, a cuja 
capitulaçaô assentiu o Medico assist.e, sendo a sua cauza hum acre exquizito 

sigillado nos humores, G irritando, e pungido o Systema nervozo, obrigava a 
dores agudas em todo o abdomen, e igua1m.t~ na região da vezica (sic) da  ou- 

rina cuja excreção naõ correspondia a quantid.e dos Liquidos ingestos, sendo 
aliás copioza antes cle principiar a manifestar-se a s0bred.a enfermid.e, e hê mto 
provavel, 6 este soro urinario, 9 se naó ecavuava, nem se diriga aos ductos, e 
vias ordinarias destinadas pela natureza, erradam.te se transpozessem p.a regia6 
do peito, onde aumentando-se a colleçaô soroza se confirmarâ a enfermid.e assi- 

ma referida, concurrendo p.a ella a continuaqaõ das dezordens da  vida assim 
phyzicas, como inoraes, de  4 jâ resultou a infecçaõ venerea, a qual complican- 
do-se aguçou as cauzas ordinarias, e as  fez mais activas p.a serem mais promp- 
tos, mais sensiveis e mxis graves os seus productos. Declaro, 4 na d.a confe- 

rencia se ria6 fêz mençaô de paixaô forte d'alma, como cauza efficiente deste 
morbo, e ainda 4 houvesse alguâ, 6 o precedesse, por na6 se fazer expressa ar -  
gucia da sua impressa6 violenta, nem se manifestar pelos seus proprios effei- 
tos, tiáo foy attendida p.a o curativo, como con-cauza. Nem taóbem o mesmo 
Medico assist.e, e o doente dera6 por causa da  molestia o ter precedido alguâ 



coritusaõ, e compressão feita por acção violenta de outrem no Corpo do P.e de 
6 aquella queixa se originasse. Alem de 9 ainda havendo alguâ destas, nehuâ 
era bast.e a produzir por se sim.e molestia. Se concurria alguâ paixaô d'alma, 
seria por se mandar metter no Recolhim.to de S. Raymundo certa m.er da sua 
illicita amizade, e se fazer mais publica a dezordem da sua vida. O referido 
attesto por ver, e ouvir, e sendo necessario, roboro com o juram.fo do meu Grao. 
B.a 22 de Jan.ro de 1785. 

Joaô de Ar.0 Pim.el 

(Arquivo HistDrico Ultramarino, (Lisboa), Docs. da Bahia, n.Q 1 1691 ). 

Joaõ de Ar.0 Pim.el Medico formado na Vn.de de Coimbra, e do partido 
da R.ma attesto, 9 o Dez.do= 0uv.d~~'  Geral do Civel Lourenço Ant.to de Gou- 
vea padece hâ quazi dous annos hum affecto hypocondriaco com vigilias, e con- 
templaçoens funestas, com angustias, e constricçoens dos precordios, com indi- 
gestoens do estomago, e afflictiva gravid.e delle, e com intumescencia do ventre 

e flatulentos borborismos, e a experiencia por vezes tem mostrado, 9 esta syn- 
dome se lhe tem exaltado pelos excessivos trabalhos do seu Officio, sem se ne- 
gar a elles ainda nas horas ordinariam.fe inconvenientes, nem escolher tempo 
opportuno p.a o dispacho com prejuizo notorio da sua saude: e nestes termos 
p.a segurar o alivio iniciado, prepedir o progresso morbozo, e iminente, e pre- 
caver as reversoens periodicas, e futuras desta tenáz enfermid.e, no meu pare- 
cer se fâz necessaria a mudança, de ares principalm.fe os patrios, e igualm.te 

hê precizo o uzo das Caldas, 9 pelos seus contentos forem proporcionadas a 

indole das suas con-cauzas, dos seus productos, e outras circunstancias attendi- 
veis, com a a contextura dos Liquidas se possa fazer proporcionada ao tono 
natural dos solidos, e se consiga a congruencia do equilibrio natural, e necessario 

p.a ser mais prompta a restauração da saude, e mais segura a conservação da 
vida. O referido attesto por ser assist.e e roboro, sendo necessario, com o 
juram.to do meu Grao. B.a 15 de Jan.10 de 1785. 

Joaô de Ar.0 Pim.el 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Docs. da Bahia, n.Q 11700). 

Eu o Dr.  Luiz Jozé de Chaves Medico assistente nesta Cid.e declaro, 6 
Sendo provido no partido de Medico da Camera da mesma Cid.e em 14 de 
Março do prez.te ano, não paguey donativo alg5, nem meyas anatas, por ter 
Sido feito O provim.to pelo mesmo Senado, Como Salario, ou rendim.to de 
trinta mil rs em Cada hú ano, e quatro mil rs da vezita de Cada Navio, 9 
chega a este porto, vindo Com escravos da Costa da Africa; e tem Sido onze 



os Navios, 9 desde o d.0 dia do meo provim.to tem cheg.do até agora. B.a 28 
de 9bro de 1778. 

Luiz Jozé de Chaves. 

(Arquivo Histórico Ultraniarino (Lisboa), Docs. da Bahia, 11.9 9901). 

I11.mO e Ex.mo Snr. 

Pela necessidade que havia nas Boticas desta Cidade de hum Vizitador, que 
as corrigisse, nomeey para esta diligencia, ao Professor de Medicina Fran.co 
de Mello Vasconcellos Lima, e lhe passei a Portaria, que vai por copia n.? I.O, 
na qual o denominava Phizico mór desta Capitania, dando-lhe este titulo, pelos 
exemplos dos meos antecessores, como V. Ex.a pode ver da Certidaó N.0 2.  

Este novo Vizitador, vizitando as referidas Boticas, achou em huma delas, 
na6 só alguns remedios maos, mas tambem falta de outros, que entende0 era 
necesçario havelos, e por isso condemnou ao Boticario, em vinte e quatro mil 
reis, como consta do Termo de Vizita no 3.9, fundando-se, em que devia fazer 
esta condemnação, pelo 3 12. do seo Regimento, que tambem remetto a V. 
Ex.a no N.? 4, por essa razão mandou passar o Mandado executivo, que junto 
offereço a V. Ex.a no N.0 5. para pagar ou ser penhorado o dito Boticario, 
o qual como na6 pagou se lhe fez a penhora ,que consta do mesmo Mandado, 
e oppondo-se a ella com embargos, lhe forao julgados afinal naó provados, pe- 
los fundamentos da Sentença N.? 6, da qual appellou para a Relaçâo, e teve 
a seo favor o Acordaô, que mando a V. E x  a por copia N.0 7. 

Os Autos em que elle Se proferio, os fiz recolher â Secretaria, por me 
persuadir, que embaraçava a execução da minha Portaria, que foy passada vni- 
camente, para beneficiar a Saude dos Vassalos, que Sua Magestade tem neste 
Governo. Eu ainda que estou persuadido, que os Governadores em razaõ eco- 
nomica, podem por hum Vizitador as Boticas, que lhe saõ sugeitas, quando jul- 
garem, que hé precizo dar-se semelhante providencia, contudo, sempre para maior 
segurança ordenei, ao nomeado Phizico mór, que se abstivesse da jurisdicçâo, 
que eu lhe tinha conferido, até segunda ordem. 

Este meo procedimento creio, que hê fundado em Justiça, e em conservar 
a authoridade, que devem ter, as ordens deste Governo, as quaes só Sua Ma- 
gestade as pode derrogar, e na6 o Tribunal da Relação. A vista de toda esta 
conta, e Documentos a ella juntas, a Raynha minha Senhora rezolverá, se se deve 
executar a Portaria, ou o Acordaõ da Relação. Deos G.e a V .  Ex.a Bahia a 31 de 

Janr o de 1780. 
Marques de Valença 

Illmo. e Exmo. Enr. 

Martinho de Me10 e Castro. 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Docs. da Bahia, n.9 19920). 

* * * 



Termo de Vizita trienal que Se da na Botica de Manoel Coelho Amado 
Boticario examinado, e morador na rua do Corpo da Guarda desta Cidade. 

Aos onze dias do mez de Abril de mil Setecentos e oytenta annos nesta 
Cidade do Sdvador Bahia de todos os Sanctos na Botica de Manoel Coelho 
Amado, donde eu Escrivaó do Juizo do Fizico mar fuy vindo por mandado do 
Doutor Francisco de hlello Vasconcellos e Lima, Medico, e Cyrurgião apro- 
vado, Bacharel formado em Mathematica, e Filozophia, Medico da Camera 
do Illustrissimo, e Excellentissimo Senhor Marquez de Valença, Governador 
e Capitaó General desta Capitania da Bahia, e riella Fizico mòr, e Juiz privativo 
das Cauzas Civeis, e Crimes, pertencentes a Farmaceutiça tudo pello dito Se- 
nhor; e pelo dito Doutor Fizico mor foy defirido o juramento dos Sanctos Evan- 
ge lho~  aos Examinadores, e Vizitadores do Juizo o Capitão Joaó Pereyra da 
Sylva, Domingos Jozê Correa e Agostinho Jozê Duarte, Sob cargo do qual Ihes 
encarregou que bem, e fielmente vissem, e examinassem todos os simplez e Com- 
postos que na dita Botica se achassem, e Sendo por eles ditos Examinadores, e 
Vizitadores, vistos, e examinados os ditos remedios, na6 seachou qualidade al- 
guma de Sabam para o vzo interno, como tambem vingrecelituo, vximel dito 
Trucisco de Colinquezedos, como tambem Cantaridas, nem Azebra de qualida- 
de alguma; dos charopes que se pedira6 ta6 Só-mente Se achou o de Papoulas 
brancas, e o mais disse naõ tinha; refutaraó-se varios remedios pela Sua má 

preparação, como foy confeiçáo alquermes, Cranio humano, pós Marquiones 
Antertico de Putezio, e tambem Aquinna, que Se achou ser de mâ qualidade; 
asseverou no Seu entender 4 o Cristal mineral, era o mesmo, que nitropuro, con- 
f u n d i ~  os olhos de Caranguejos com o Cristal montanco, alem de muitos reme- 
dioz que lhe fora6 pedidos, que devera ter, e os na6 aprezentou pelos na6 ter, 

e Sò se-lhe mandou Lançar fora Aquina, e a Confeiçaõ de-alquermoz ; e todos 
os mais remedios se-achara6 bons, e capazes do vzo da Medicina; e peloz di- 
tos remedios que Se-achara6 corruptos, e mal preparados, como tambem pelas 
faltas, e de aferissoens, e do Regimento na6 Ser o que devera ter do vltimo 
Phizico mór, o Condemnou o dito Doutor Fizíco mor na quantia de vinte e 
quatro mil réis; e nesta forma houve a vizita na dita Botica por dada, e man- 
dou a mim Escrivão fazer este termo em que assinou com os ditos Examinado- 
res, e Vizitadoreç do numero do dito Juizo. E eu Manoel Radrigues Nunes 

Escrivão que o escrevy. Mello. João Pereyra da Sylva. Domingos Jozé Correa. 
Agostinho José Duarte. 

Jozê Pires de Carv.0 e A1buq.e 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Does. da Bahia, n.? 10923). 

Paragrapho 12 - Exbminese nas Boticas há todos os Simplez, ou compos- 
tos, que lhe Saô dados para poder ter Botica aberta, e o Boticario que na6 ti- 
ver as couzas precizas Serà Condemnado a arbitrio do Comissario, de quem a 
Parte poderà appellar para o Fizico mòr. 

Jozê Pires de Carv.0 e A1buq.e 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Docs. da Bahia, n.? 10924). 



Mandado executivo passado a bem do Juizo do Fizico mór contra o Botica- 
rio Manoel Coelho Amado morador a Praia na rua do Corpo da Guarda, pelo 
que abaixo se declara. 

O Doutor Francisco de Mello Vasconsellos Lim2 Médico, e Cirurgia6 appro- 
vado pela Vniversidade de Coimbra Bacharel Formado em Mathematica, e Phi- 
losophia, Médico da Camara do Illustrissimo, e Excellentissimo Senhor Mar- 
quez de de Valença Governador, e Capitaô General desta Capitania, Fizico mor, 
e Juiz privativo das cauzas Civeis, e Crimes da Faculdade da Farmaceutica, tudo 
pelo dito Senhor &.a Mando ao official deste meo Juizo, e na sua falta. a ou- 
tros quaesquer, que visto este meo mandado, hindo primeiro por mim assignado 
em seo cumprimento, e a bem do mesmo Juizo, vaõ a Praia na rua do Corpo 
da Guarda, e Sendo Lá na Botica do Boticario Manoel Coelho Amado o re- 
queiraõ para que logo pague incontinente a quantia de Vinte, e quatro mil rs 
procedidos da condeiiaçáo, que teve da Vezita, que Se lhe dêo na Sua Botica, e 
na6 pagando Logo lhe façaõ penhora filhada, e aprehençaõ em tantos de Seos 
bens, que Sejaõ Livres e desembargados, que cheguem para pagamento do pe- 
dido, e mais Custas que acrescerem, cujos bens, que penhorados lhe forem, os 
faraõ depozitar na forma da Lei em mão, e poder de Depozitario cham, e abo- 
nado, ao qual Logo noteficaraó para que o contrario naõ faça Sob pena da 
mesma Lei, e os na6 faça Sob pena da mesma Lei, e os naõ entregue Sem que 
lhe Seja mandado por este Juizo, e tambem o citaraõ para venda, remataçaõ, e 
remissaõ, e avaliaçaõ dos ditos bens penhorados, e de tudo para constar faraó 
ao pé deste todos os termos, e autos necessarios. Dado, e passado nesta mesma 
Cidade aos treze dias do mez de Abril de mil setecentos, e oitenta annos. Pagou 
de assignatura deste cincoenta reis, e de feitio secenta reis, e eu Manpel Roiz 
Nunes escrivaô, G o escrevi. Mello. 

Termo de penhora 

Aos catorze dias do mêz de Abril de mil Setecentos, e oitenta annos nesta 
Cidade do Salvador Bahia de todos os Sanctos o Meirinho do Juizo do Doutor . 
Fizico mor desta mesma Cidade, Comigo Escrivaõ de Seo cargo fomos a caza 
de morada de Manoel Coelho Amado, que SaÓ ao Corpo da Guarda da Praia 
desta mesma Cidade na qual tem Sua Botica, e SenQ Lá o requere0 o dito Mei- 
rinho para que pagasse o que consta do dito mandado, e Custas que acrescerem, 
e Sendo requerido na6 pagou más Sim nomeou a pedra de preparar medicamen- 
tos, e hü almofariz, e Logo apparecêo Joze da Silva Pereira morador ao prin- 
cipio da Ladeira da Mizericordia o que dice que ficava como Logo ficou por 
Depozitario dos ditos bens penhorados, fazendo nelles a divida boa, e a da-los, e 
entrega-los todas as vezes, e quando por este mesmo Juizo lhe fôr mandado, ao 
que eu o notefiquei para que o contrario naõ fizesse Sob pena da Ley, e ao Reo 
devedor citei para venda, remataçaô, remissão e avaliaçaô dos ditas bens penhora- 
dos de que de tudo para constar mandou o dito Meirinho fazer este termo em que 



comigo assignou, e o dito Depozitario, e eu Jozé de Oliveira Menezes Escrivaõ da 
Vara do mesmo Juizo, que o escrevi, e assignei. Jozé de Oliveira Meneses. Joa- 
quim Antonio de Aimeida. Jozé da Silva Pereira. 

Jozê Pires de Carv.0 e A1buq.e 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Docs. da Bahia, n.o 10925). 

Acorda6 do Dezembargo &.a Naô foy bem julgado pelo Phizico rnor no- 
meado nesta Capitania em confirmar a condemnayaô, que tinha feito ao Appellan- 
te, na forma julgada em sua Sentença, a qual revbgaõ vistos os Autos, pelos 
quaes mostra-se, e pelos Estatutos da Vniversidade de Coimbra a extinçaõ do 
emprego de Phizico mor do Reino, e seos Delegados, pela dispoziçáo com que 
a dita Senhora foy servida vnir privativamente ao Conselho da Vniversidade 
a jurisdição que pello dito Phizico se exercitava, impondo aos Corregedores, e 
Ouvidores das Comarcas pela Jurisdição, que exercitaõ, a obrigaçaõ de julgarem 
as condemnaçoens, que pelo mesmo Phizico mor se fazião, aplicando as na 
conformidade dos mesmos Estatutos, para a Vniversidade, em cujos termos vem 
o dito Phizico a na6 ter jurisdicção alguma, p o i ~  na5 mostra que posteriormente 
lhe fosse concedida pela mesma dita Senhora: obrando no procedimento destes 
Autos de facto proprio, e naõ de direito, distituido de jurisdicção, e contra. as 
providencias estabelecidas ao dito respeito: Portanto, e o mais deduzido nas 
tençoens, reformada a dita Sentença, julga6 provados os embargos do Appellante, 
nulo, e de nenhum effeito este processo, e pague o Appellante as  Custas, que as 
poderá haver de quem direito for. Bahia vinte e sete de Outubro de mil setecen- 
tos, e oitenta e hum. Carneiro e Si.  Silva. Lima. Carvalho . 

Jozê Pires de Carv.0 e A1buq.e 
(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Docs. da Bahia, n.Q 10926). 

Os embargos recebidos pelo despacho folhas trinta, e oito julgo na6 pro- 
vados, vistos os autos, dos quaes se mostra em primeiro Lugar, que a crea- 
ção do Concelho com o nome de Congregação da Faculdade de Medicina na6 
teve por objeto o extinguir a Jurisdicçaô, e o Lugar de Phizico, e Cirurgia6 
mór do Reino, Só Sim o de cassar a Liberda& de Se passarê Cartas a pessoas 
ediotas, que na6 fossem approvadas pela Vniversidade com os estudos necessa- 
rios, e sendo, como hé a nomeaçaõ de Phizico mór do Reino da Authoridade, 
e Poder Regio, este mesmo Poder tem os Illustrissimos, e Excellentissimos Se- 
nhores Governadores do Brasil por Lei especial, na qual Se determina, que to- 
dos aquelles offiçios, que costurnaõ ser dados por Sua Magestade, na6 os dan- 
do elle, os poderaó provêr os Seos Governadores no districto dos Seos Gover- 
nos, de cuja Authoridade, e Poder uzaraô Sem disputa, ou-controversia os Ex- 



cellentissinios Governadores antepassados, da qual igualmente uzou o Excellen- 
tissimo Senhor Marquêz quando nomeou Physico mór nesta Cidade para refrear, 
e conter os abuzos tanto daqueles que Se metem a curar sem os precizos es- 
tudos, e indispensaveis approvaçoens, como dos Boticarios na falta dos remedios 
do seo Regimento, bondade, e preparaçaõ delles, o que tudo se encontrou na 
Botica do Embargante, Segundo consta do termo e x  folhas vinte, e três na for- 
ma que declara6 os Examinadores, Sendo alias já comprehendido nestas faltas, 
e defeitos, com o que Se prejudica6 os enfermos, e saó enganados os Medicos, 
que receitaõ nas molestias, e enfermidades, confiados na bondade, e virtude dos 
remedios, que por mal feitos, ou Corruptos, na6 podem vencer as enfermidades, 
de que resulta a perda de muitas Vidas, e por isso coi~denado o Embargante, 
posto que com suma equidade, na pretérita Vezita, como Se vê as folhas vinte e 
duas verso; e por que na Botica do Embargante, alem de se averigoarem mui- 
tos reinedios mal preparados, e outros corruptos, e de má qualidade, se na6 acha- 
raõ os precizos, e determinados pelo Regimento da Pharmaceutica, Sem os 
quaes na6 pode ter Botica, deixando-se neste cazo a condenação ao arbitrio do 
Physico mór, Conforme o 3 doze do Regimento a folhas treze verso; e nestes 
termos, em que as Leis deixa6 ao arbitrio do Juiz, ou Julgador a pena, que Se 
deve dar, e aplicar em Simelhantes cazos, não comete violencia, aggravo, ou força 
em determinar, como bem lhe pareceo; pois destas faltas de remedios precizos, 
ordenados pelo Regimento, hé que nasce a malicia de Se Suprirem Com outros 
os reniedios, que determina6 os receituarios dos Medicos, do que resulta6 infi- 
nitos males, e prejuizos à Saude, e Vida dos Povos, e Vassallos de Sua Ma- 
gestade. Portanto, e o mais ponderado nas allegações folhas vinte, e folhas qua- 
renta, e quatro, Sem embargo dos ditos embargos, fiquem vigorozas as conde- 
naçoens, julgada a penhora por Sentença, e pague o Embargante as custas dos 
autos. Bahia vinte, e trêz de Fevereiro de mil setecentos oitenta, e hum, Fran- 
cisco de Mello Vasconcellos, e Lima. 

Jozê Pires de Carv.0 e A1buq.e 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Docs. da Bahia, n.Q 10927). 

Ill.mo e Ex.mo Snr. 

Dom Carlos Balthazar da Silveira Ten.e Coronel C0m.e do Regimento de 
Infantaria, e Artr.a desta Praça da Bahia por S .  Mag.e Fidelissima, como tal, 
e fiel vaçalo reprezenta a V. Ex.cla, para que aja de o por na Real prezença 
da Sempre Augusta Rainha, e Senhora Nossa, 4 Deus guarde, O seguinte. 

Que falecendo da prezente vida em 17 do Corrente mez de Oitubro de 
1782, Pedro de Chastinet Cirurgiaõ Mor do mesmo Regimento do Comando 
delle reprezentante, este conformando se Com o que parece estâ persuadindo 
o Cap.0 17 § 1.9 do Regulamento em 18 do mesmo Mez de Oitubro, pós na pre- 
zença do 1ll.m~~ e Ex.mo Marquez de Valença Gov.~', e Capitão Gen.1 desta Ca- 
pital, a reprezentaçaô que com esta oferece em favor com justissa de Felicianno 



Pereira da Costa, Cirurgião Ajud e do sobredito Regim.0, propondo-o para lhe 
ser conferido o Lugar de Cirurgia6 Mor, que em repetidas ocazioens àvia exer- 
cido, e actua1m.e estava exercendo Com o percizo desempenho, e geral satisfação; 

Que não obstante os justificados motivos da proposta, e a reconhecido jus- 
tissa do proposto, Nem se atende0 a propoziçaô, antes pelo Contr.0 pertendendo 
Coonestar com hum absurdo, outro absurdo, contra a forma do Regulamento, 
se mandou fixar hum Edictal na porta da Secretaria, para Fi em Concurso Con- 
corressem em hum dia todos os pertendentes da vaga; Na6 porq. por este meyo 
ficasse S .  Mag.e e o Reigm.0 melhor Servido; Mas p.1 que seria mais facil cor- 
romper aos examinadores, 9 escurecer a justa do proposto, fazendo se ta6 pu- 
blica, e manifesta a paixaô dominante a favor do Cirurgia6 Antonio da Costa 
Ferreira, 4 fora deste na6 ouve outro, que em semelhante acto quizesse ser- 
examinado, de que se seguio passar-lhe o Ex.mo Gen.1 Patente de Cirurgia6 Mor 
do referido Regim.to. 

Que com este provimento se seguio faltar-sse a observancia do Regulamen- 
to, 6 hé inviolavel Ley Militar, e he desattender aos predicam.tos, 9. Com tanta 
Onra Confere S. Mag.e aos Com.cs dos Regimentos, tirar a justissa ao proposto, 
desgostar gera1m.e todo o Regimento, e sobretudo em prejuizo do Servisso de 
S. Mag.e intibiar os animos para o exercitar Com aq.le ardor, e onra Cj he pre- 
cizo. 

Que elle proposto preterido sempre se conduzi0 no Real Servisso, e fun- 
çoens do seo dever, como prova a attestaçaô do Illmo. Manoel da Cunha, e Me- 
nezes, 4 nesta Capitania soube sem segundo desempenhar os deveres de hum 
Completo, e perf.to Gen.1, e como tal avaliar OS merecimentos dos individuos, 9 
servira6 debaxo do seo Cómando. 

Que na Theorica, e na pratica, tanto de Cirurgia, como de Medicina he ta6 
perfeito o preterido, como se verifica da: attestaçaõ junta, passada pelo Medico 
do Prezidio, e dous Cirurgioens mores dos dous Regim.tos de Infatr.a, Cuja Cor- 
poraçaô parte Supre a falta do Cirurgia6 Mor do Exercito aqui p.a a apro- 
vaçaó. 

Que elle reprezentante, e a mayor p.e do Regim.to ainda sem os impedimen- 
tos do Cirurgiaô Mor defunto, sempre se curara6 nas suas enfermidades com 
elle Cirugiáo Ajud.e preterido, preferindo ao Cirugiaõ Mor, e por isso hé 
ac1ualm.e procurado para o Curativo de muita p.e desta Cid.e, e pelo contrario. 

Que o novo provido na6 só hé de inferiores merecimentos, e destituido de 
iguaes Serv.cos, se na6 9 p.e por si, e seo Pay idigno de ser adrnetido no de S. 
Mag.e, por9 seo Pai táobem chamado Ant.0 da Costa, estando actualmente sendo 
Cirurgiaô Mor do I.Q Regim.0 dessa Praça, condecorado com o Abito da Ordem 
de Christo, na primeira, e unica acçaô, 9 teve o d.0 Regimento Com a invazoõ 
da passada Guerra do Sul, aonde se dirigi0 elle esquecido da onra, com 9 se de- 
via animar, Com Lagrimas nos olhos, como prezenceou elle reprezentante, re- 
quereo, e insisti0 pela baixa, 6 se lhe conferio, marxou o seo Regim.0, e ele fi- 
cou, gozando das Cómodid.es da sua Caza. O Filho novo provido, 6 entaô 
exercia o Posto de Cirurgia6 Aud.e do mesmo Regim.0, se comportou tam ma4 
nos deveres da sua Obrigaçaô, 9 o Illmo Marechal Fran.co Ant.0 da Veiga Ca- 



bral, 5 entaô Servia de Cor.el, e Come do referido Regim.to procedendo Com 
aq.le espirito de Onra, que lhe hê inceparavel, o expulsou daquele exercicio, 6 
teve meyos de recuperar no 2.9 Regim.0 desta mesma.Praça, onde por fugir do 
trab. o e subordinaçaô, ou por9 se sentio com indispoziçaô de poder dezempenhar 
os seus deveres, requere0 baixa, e a obteve, passando a Cirurgia6 Mor Aux.ar 
do Regim.0 dos Vteis, onde na6 ha thab.0 nem subordinação. 

Que naõ hé da intençaõ delle reprezentante persuadir, ij estes, e outros Sem.es 
procedim.tos procedem de animo deliberado do 1ll.m~ e Ex.mo Marquez General, 
antes p.io Contrario he gera1m.e const.e, e protesta elle reprezent.e, 9 hé cheyo 
de equid.e e justissa, porem aqueles aduladores, 9 o cercaõ, preferindo os seos 
intereces, e paixoens particulares a onra, com 6 devem conduzir-se, com hipo- 
crizia estuda6 em fazer parecer virtude, o G na rea1id.e pode ser infamia; E pro- 
cura6 G em lugar de poder chegar a sua prez.ça a verde com a candura, 6 he 
perciza, ij apareça adulterada, e revestida das cores, a tj os Leva6 o seo amor 
proprio, de 9 se seguem injustissas repetidas, e o irremediavel prejuizo no Ser- 
visso de S. Mag.e, pois a vista de Sem.w procedim.tos, na6 há Vassalos de 
Honra, 9 a queiras expor a Sem.as contingencias. 

E pois V. E x . ~ ~ a  Constanteme hê o mayor Zelador do Servisso de S. Mag.e 
e o mais eficaz protetor do bem publico, a V. Excia. parece 9 unicam.e se deve 
recorrer, para 9 por meyo de V. Ex.a se facilitem as percizas providencias, Como 
se espera B.a 25 de Oitubro de 1782. 

Carlos B.ar da Sy1vr.a 
(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Docs. da Bahia, n.Q 1 1 156). 

Ill.mo e Ex.mO S.ro 
O Provedor, e Irmãos da Meza da Caza de Mizericordia desta Cidade, per- 

tendem, que S. Mag.e lhe mande aceitar as dividas activas da mesma Caza, 
em pagamento do que ella deve á real faz.da, pella arematação que fez de hum 
Caes, e Cazas a elle juntas, G tinha6 Sido dos P.es denominados da Comp.a, e 
que restando alguâ parte da divida, a possa6 extinguir com a consignaçaô de 
quatro mil cruzados de frota a frota. 

Juntamente se queichaõ, de que recebendo da fazenda real, dois tustoens por 
dia, de cada soldado doente, he incomparavelmente mayor a despeza, que fazem 
com o seu Curativo; e assim, pedem que S. Mag.e desida as duas Consultas, que 
sobre estas diferentes materias se lhe tem feito. 

Emquanto as consultas, na9 posso dizer nada, por na6 ter noticia alguã del- 
Ias, e assim, falarei som.te do que expoem na sua petiçaõ. 

Duvido muito, que os Pertende.es estivecem Certos, fazia6 incomparavel- 
mente mayor despeza Com os Soldados doentes, do que, o que recebem da fa- 
zenda real; pois querendo agora entrar nessa averiguaçaô na6 pôde Conse- 
guir, por andar Confundida nos livros, toda a despeza dos doentes, assim solda- 
dos Como paizanos; e por outra parte, me persuado, que a Mizericordia naõ 



poem nada de sua Caza para a Cura dos soldados, pois o que S. Mag.e lhe dá, 
parece suficiente. Porque os tais doentes saõ curados pellos dois Sirurgioens 
dos Regim.tds de infant.a desta Praça, e pello Medico chamado do Prezidio, da 
mesma Praça, que todos recebem estipendio da fazenda real, a qual dá de pen- 
saô para Curativo dos doentes, duzentos mil reis, e os forçados das galez lhe 
da6 agoa. 

Alem disto, recebe a Mizericordia por cada soldado doente desta Praça, 
dois tustoens por dia, dos quaez há dois vintens a botica: e lhe fica6 oito para o 
trato do soldado; e Como a estes, nas convalecenças lhe na6 daõ mais do que 
vaca e farinha de pao, (que sa6 Coizas baratissimas nesta terra) Com isso 
recompensa6 alguma despeza mais, que tenhaõ feito, emquanto dura a força das 
molestias, que aqui pella major parte consta6 de queichas galicas, e algumas 
feridas leves. 

Se he provavel, que a Mizericordia, na6 perde com a Cura dos soldados 
desta Praça, muito menos razaõ havia para fazer esta reprezentaqaõ em tempo 
que as Naus de guerra, e da India se demorava6 tanto tempo neste porto, pa- 
gandoselhe por cada soldado doente das ditas Naus, dezaceis vintens, de q. pa- 
gaó quatro à botica, e lhe ficaó doze para o sustento, que pello 6 fica dito, he 
mais que suficiente. 

Pelas Certidoens incluzas se mostra o que fica exposto, e juntam.te que doiz 
tustoens he o maiz a que se extendia a faculdade, que S. Mag.e permiti0 ao 
Conde de Atouguia, Vice Rey deste Estado, para ajustar com a Mizericordia o 
Curativo dos soldados doentes, obrigando se porem a ter com elles o bom trata- 
mento que he conveniente. Porem nisto ha muita falta, e saõ continuas as 
queichas dos Militares a este respeito. Curaô-se estes, em huà só Caza bastan- 
temente abafada, e assistido de hu Sô enfermeiro, quer seja6 os doentes muitos, 
quer naõ, pello que naó pode acodir a todos a tempo, e do mantimento, a Cada 
passo estõ vindo queichas de Ser de má qualidade. Finalm.te o effeito compro- 
va de que na6 saõ curados Com aquelle Cuidado que recomenda a Provizaô; e 
na6 obstante isso, á Mizericordia lhe parece que faz favor, e continuamente se 
anda tambem queichando dos soldados; de modo que nunca nestas Couzas Se 
pode tomar pé, nem dar boa providencia Pello que, nesta parte, o 4 me parece 
melhor he mandar's.  Mag.e fazer Hospital à parte, para os militares, Ccpen- 
dente só do Governo, que he o unico meyo de elleç serem bem curados, e assistidos 
e de se evitarem os m.tos ernbarassos, 9 traz comsigo o prezente methodo de se 
curarem. E para isso pode servir excelentem.te a Caza dos P.es da C0mp.a 

chamada O Seminario, que tem toda a boa comodidade, sem nececitar de dispeza 
para se dispor para o dito menisterio. E como o Medico, e Cirurgioens saõ pa- 

gos pella faz.da real, sómente se aumenta a despeza dos serventes da Caza da 
botica; para o que, quando na6 chegue o que se dá á Mizericordia, fica muito 
bem empregado o mais que Se despender em beneficio dos Militares doentes, 
à Custa dos quaes, me parece que a Mizericordia pertende rezarcir o muito que 
esperdiça por outros Caminhos. 



O quanto esta tem sido roubada pellos seus mezmos Provedores, e Mezas, 
informei o anno passado ao Conselho Vltramarino, dando resposta a huâ Conta 
que aqui se achava parada, havia bat.e tempo; maz dispois disso, me tem cons- 
tado outros meyos, porque a Caza he prejudicada. Hum doz quaez Consiste em 
porem o dinheiro a juro em maõs tão pouco Seguras que muita parte do princi- 

pal se acha perdido, e ainda com a cobrança dos rendimentos me dizem (e he 
muito crive1 nesta Terra) que fazem negocio, espassaildo as execuçõens por Con- 

veniencia. 

Pello que, a respeito do mais que pertende a Meza da Mizericordia, me 
parece, que primeiro que tudo, deve S. Mag.e encarregar a hum Ministro de 
satisfaçoõ, torne Conhecimento daquella Caza: do estado em que se acha o seu 
fundo, do como se cobra6 e administraÔ as rendas, fazendo logo arrecadar e 
segurar o que se estiver devendo, ou mal seguro, Sem o que Corre grande risco 
de se arruinar inteiramente huma Caza, que bem administrada pode servir de 
muita utilidade ao publico, por ser bastantemente rica. A cujo fim, á Vista do 
que se achar por aquelle exame, poderá Sua Mag.de dar as providencias Con- 
venientes. Deos g.e a V. Ex.a B.a 4 de Julho de 1767. 

Conde de Azambuja 
S.or Fran.co X.er de Mendonça Furtado. 
2.a V.a 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Docs. da Bahia, n.9 7636). 

Senhor 
Foy V. Mag.e Servido cômeter ao cuidado, e inspeçaô dos Arcebispos desta 

Metropole a conducta de quatro Hospitaleiros da Ordem de S. Joaõ de Deos, 
n que V. Mag.e deu Licença p.a rezidir em hum Hospital, que fundou na Vila 
da Caxoeira Antonio Machado Velho, dando-lhes o direito da Correçaõ, se não vi- 
vessem segundo o seo estado, e obrigaçoens do seo Instituto, como consta do avi- 
zo, que vay junto por copia: Estando eu em vezita na d.a Vila mandey vezitar 
a capela, e conhecer da via de dois Frades, que aly rezidiaô, e porque achey que 
eles corytra as Ordens de V. Mag.e se adiantava6 em fazer-se izentos, e continua- 
vão á fater Convento por mais 6 hé clara a vontade de V. Mag.e sobre este 
artigo, e deixey o provimento de <I taõ bem vay copia, reduzindo aquela d.a Ca- 
pela aos termos das outras, que na6 tem izençaô, nem mostrara6 privilegio de V. 
Mag.e. Mas como o unico Frade, que hoje existe chamado F. Jozé de Sta.  

Ana, e Lyra (porq depois de vezita morreo o Companheiro) interpoz no Juizo 
da Coroa recurso de Violencia, que diz lhe fizera em o vizitador, e por tal po- 
derá ser julgada no d.0 Juizo; me parece0 devia dar V.  Mag.e a prezente Conta 
afim de 9 V. Mag.e se sirva declarar se a d.a Ordem deve observar-se nos ter- 
mos dela, e se hé da sua real Intençaô, que naquela dita Caza esteja hum só 
Frade com titulo de Prior sem subditos, nem faculdade de V. Mag.e para ter 



convento, antes prohibir-lho expressamente emquanto lhe na6 concede ter mais 
de quatro Frades: Eu na6 sey o estado actual das contas deste Hospital, em que 
apenas se conserva hum, dois athé quatro doentes, e dizem que nem para estes 
há rendimentos, porque se acha diminuido o fundo, que reprezentaraõ a V .  
Mag.e ser de grande cabedal, e hoje naó consiste 9 110 rendimento de doze mil 
cruzados, que apenas batará para quatro Frades, e serventes. Estas contas as 
deve tomar o Provedor das Capelas da Caxoeira: Sey que o unico d.0 Frade 
chamado Prior vive na d.a caza só, e como quem na6 tem Superior, que en- 
tenda nos seos costumes; e sem embargo do 9 se lhe mandou pela da vezita, ele 
nada observou ,nem quiz mandar à Paroquia, a sepultar, nem o d.0 companheiro, 
nem hum Servente, 9 taõbem morreo naquela d.a caza, e tudo fiado rio recurso, 
q interpuzera, e nas proteçoens, de 9 se lizongea; pelo tudo me parecia 9 sen- 
do V. Mag.e servido mandar recolher o d.0 Frade ao Reyno, visto 9 só naquela 

caza mais escandaliza, que edifica, fizesse instituir, e crear huma caza da Mi- 
zericordia naquele d.0 Hospital, a chamava6 convento (visto naõ haver esta 
providencia de Caridade naquela populoza Vila) afim de se empregar ultimam.te 
o fundo, 9 foy aplicado p.a obra tão pia. 

V. Mag.e mandará o 4 for servido Bahia 17 de Abril de 1776. 

D. J0aq.m Arceb. da Bahia 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Docs. da Bahia, n.Q 91 16). 

Ill.mo e Ex.mO Snr 

V. me partecipa no Avizo, que me dirigi0 de vinte e nove de Mayo do 
Afio p r o ~ . ~  passado, que a Raynha N. Senhora me ordenava, naõ Só que no 
primeiro Navio, que Sahisse deste Porto remetesse à F r .  Jozé de S .  Anna, 
denominado Prior do Convento, e Hospitd de S. Joaô de Deos da Villa da 
Caxoeyra, para Sér entregue nessa Corte ao Seo respectivo Provincial, más 
també, que Ordenasse ao Juiz de Fóra da dita Villa, pozesse em segura Custo- 
dia, tudo quanto houvesse de bens, e moveis do referido Convento, e Hospital, e 

em arecadaçaô os bens delle, dando informaçaô exacta do estado em que se 
acha o mesmo Convento, e Hospital, em que consistem as suas rendas, e emquan- 
to montaõ por Anno. 

A Real Ordem satisfaço com a informaçaô do Juiz de Fora da Caxoeira, 
e documentos incluzos na mesma; e nos mesmos documentos tambem se fâz cer- 
to ter fallecido, e onde se acha sepultado o denominado Prior Fr. Jozé de S .  
Anna. Deos G.e a V. Ex.a Bahya a 12 de Janr.0 de 1799. 
Ill.mo e Ex.mo Snr. Martinho de Me110, e Castro 

Manoel da Cunha M.es 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Docs. da Bahia, n.Q 10062). 



Copia dos Hospicios, e Missoens, de 6 consta esta Pr0v.a de 
S.0 Antonio do Brazil, e dos Religiozos moradores nos d .0~  

Lugares. 

Hospicio de N. S. da Boa viagem 
.............................................. hlissaó de S.0 An.to do Itapicurú 

Missaô da Villa da Jacobina 
Missa6 do Massacarâ ............................................................................. 

Missa6 do curral dos Bois 
Missaô do Joazeiro 
Missaó do Sah 

Todos estes Religiozos com os mais 6 existem nos Conv.tos, como consta da 
Pauta junta completa6 o numero de trezentos, e hum. 
Alem destes andaõ mais quatro fora do Gremio da Prov.a, com os quaes faz o 
numero de trezentos,e sinco, d p.a o numero de quatrocentos, 6 saõ concedidos 
a Pr0v.a pela. Provizaô Regia, faltaõ noventa, e sinco. 

Ficaó no Conv.to de Paraguassú da repartiçaõ da B.a Noviços ................ 14 
......... Fica6 no Conv.to de Iguarassú da repartiçaó de Pernb.co Noviços 12 

E eu F r .  Luiz de S.0 An.to Lente na Sagrada Theologiq e Diff.or actuai 
fis escrever, rubriquei, e selei neste Conv.to de S.0 An.to do Recife aos 12 de 
Novr.0 de 1779, por mandado do R.do P.e Pr0v.a' ã taõbem assignou. 

P. M, D. S. P. R.am Lugar do sello Fr. Domingos da Purificaçaô 

Fr. Luiz de S. Antonio Minr.0 Pr0v.a' 

Dif fin.or e Secretr.0 da Pr0v.a 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Docs. da Ba'hia, n.O 10454). 



OUTRA SERIE DE DOCUMENTOS SOBRE 
MÉDICOS E MEDICINA NO BRASIL 

Sôbre o cirurgião Cipriano Barata. 
Auto-de-fé de contusões e exame médico em José Freire de Carvalho. 
Sôbre o Hospital da vila de Cachoeira. 
Sôbre a preservação contra a Peste. 
Nomeação do cirurgião José Felipe de Almeida. 
Sôbre aula régia de Cirurgia e Anatomia. 
Sôbre a criação de um hospital de incuráveis e inválidos tia Bahia. 
IDEM. 
Sôbre a instalação de um hospital no Colégio dos Jesuítas na Bahia. 
IDEM.  

Sôbre botica e boticário no Hospital Militar. 
Parecer do Arcebispo da Bahia sôbre a instalação de hospital no Colégio dos 

Jesuítas. 

Sôbre remessa, utilidade e emprêgo de plantas e "mais objetos de História Na- 
tural". 

IDEM. 
Sôbre Teratologia. 
Sôbre 't'acinação. 

Petição de D. Luís Rojas y Borja sôbre necessidades médicas durante a Guerra 
Holandesa. * * *  

Ill.mo e Ex.mO Sfir. 

Remete-me V .  Exa. com Officio de trinta de Outubro do anno passado 
huma Carta do Padre Joze da Fonceca Neves assistente em hum dos Engenhos 
do reconcavo desta Cidade, em que expoem que Cypriano Barata Cirurgião, e 
Marcelino Antonio de Souza Muzico, erão homens faltos de Religião, e de 
Vassalagem, destituidos daqueles verdadeiros principias que deve seguir hum 
bom Vassalo, ordenando-se-me que verificando-se aquela acuzação, os castigue se- 
veramente, assim como aos mais que se possão descobrir implicados no mesmo 
horrendo Crime. 

Quando recebi a Carta de V. Exa. já havia mezes que tinha mandado pren- 
der ao dito Cypriano Barab  por estar de algum modo 'comprehendido naquele 



atentado, que certos individuos pern~editavão praticar nesta Cidade, de que dei 
Conta a V .  Exa. em Officio de vinte de Outubro de mil setecentos noventa e 
oito, e como todos estes reos hão de ser sentenciados em Conformidade da Carta 
Regia que proximamente se me expedi0 por essa Secretaria de Estado; e as 
Testemunhas da Devaça depoem tãobeni que o sobredito Cypriano Barata era 
libertino, e falava com Soltura, especialmente contra as Ordens Religiozas; na 
Setença que se proferir se tratará de todas as suas Culpas para ser punido por 
ellas como merecer. 

Pelo que toca a Marcelino Antonio de Souza. devo dizer a V .  Excia. que 
o conheço muito bem, vivendo até agora da Arte de Muzica em 9 he perito, 
sem que a minha prezença chegassem queixas contra elle, nem a respeito de 
soltura de Lingoa, nem de falta de Religião, comportando-se antes com muito 
bom procedimento, conceito que merece geralmente a todos que o conhecem, sem 
embargo de ser homem pardo, posto que de cor bastantemente desfarçada, tem 
alguma estimação naquelas Cazas em que tem entrada. 

Ainda que V. Exa. me determina tãobem que não sendo a referida acuza- 
ção mais 9 huma Calúnia, proceda com iguarl severidade contra quem a ordio, 
não pratique assim, porque em parte se verifica quanto a Cypriano Barata de 
que acima fiz menção, ao menos segundo a voz publica, o que melhor se mos- 
trará quando se setenciar o Processo. Deos Guarde a V. Exa .  Bahia 23 de 
Marco de 1799. 

Ilmo. e Exmo Snhor D .  

Rodrigo de Souza Coutinho. 

D .  Fernando Joze de Portugal 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Docs. da Bahia n.Q 19.222). 

Instrumento em publica forma passado a favor de Donna Ber- 
narda de Assumpção Freire e Carvalho Viuva do Tenente 
Coronel Manoel Jozé de Carvalho com os theorez de huma 
sua petição, replica, e seus despachos mnellas exaradoz, e com 
o Auto de fé  de contuzoens e exame feito em seu filho Josí: 
Freire de Carvalho, como abaixo se declara. 

Saibão quantos este publico instrumento dado e passado em publica forma 
do Officio de mim Tabaliam virem que sendo no Anno do Nascimento de 
Nosso Senhor Jezus Chrizto de mil settecentos noventa e oyto aos doze dias do 
mez de Outubro do dito antio nesta Cidade do Salvador Bahia de todoz OS 

Santos em minhas pouzadas por parte de Donna Bernarda de Assumpção Freire 
e Carvalho Viuva do Tenente Coronel Manoel Jozé de Carvalha me foy apre- 
zentada huma sua petição com sua replica, e despachoz nella exarados, e com 
hum Auto de fé de corituzoens, e exame feito em seu filho Jozé Freire de Car- 
valho requerendo-me que com os seus theores lhe desse e passace instrumento 
em publica forma do meu Officio ao que saptisfiz por obrigação do mesmo, e 



por reconhecer verdadeiro e se achar Limpo sem vicio, emenda; entrelinha, o11 
couza que duvida fizesse, e os seus theores de verbo ad verbum hé O Seguinte - 

- "Petiçáo" - 

Diz Dona Bernarda de Assumpção Freire e Carvalho Viuva do Tenente 
Coronel Manoel Jozé de Carvalho e Tutora teçtamentaria de Seu filho menor 
Jozé Freire de Carvalho, que sendo este raptado, por pessoaz de familia de Ma- 
iioel do 6 Freire para cazar com huma sua filha, sem embargo de lhe sser de- 
negado a licença na Meza do Dezembargo do Paco, comtudo o conservavão re- 
cluzo the hoje que procurou a Caza da Supplicailte em hum estado mizeravel 
mal tratado pelo rozto com feridas, e contuzoens; nestes termos a fáz a bem 
da Supplicante que qualquer Tabaliam, com aSiztencia de hurn Cirurgião, porte 
por fé  o estado em que elle se acha, declarando o mesmo menor de que proce- 
derão os dittos ferimentoz e o modo porque sahio da recluzáo em que se acha- 
va; e como caresse de Despachos "Pede a Vossa Senhoria lhe faça merce man- 
dar que se proceda no ditto exame e declaraqoens, e feito o auto se entregiie 
a Suplicante para conservação do seli Direito" E receberá merce. - 

"Despacho" - 

Procedasse ao exame requerido pelo Escrivam deste Juizo a quem doii 
Commissão para o fim sobreditto, e na forma referida. Bahia* cinco de 011- 

tubro de mil settecentos noventa e oyto Barroz. 
, _,_- - -v- -- 
1 , " I. 

- "Replica" - 
Senhor Doutor Juiz do Crime Diz a Supplicante que procurando o Escri- 

vam que serve perante Vossa Senhoria para fazer a deligencia que refere em o 
seu requerimento retro, este se não acha prompto, e por isso pede a Vossa Se- 
nhoria lhe faça a graça nomear a hum dos Tabaliaenz deste Auditorio que promp- 
tamente possa fazer a requerida deligencia. E receberá mercê. 

-- "Despacho" -- 

A Beriiardino de Sena, ou a outro qudqiier doz que actual servem. Bahia 
e era sobredita Barroz. - 

Auto de fé de ContuzoenS, e exame feito em Joze Freire de 
Carvalho. 

Auto de fé de Contuzoens, e exame feito em Jozé Freire de Carvalho fi- 
lho de Donna Bernarda de Assumpção Freire e Carvalho Viuva do Tenente 
Coronel Manoel Jozé de Carvalho - Anno do Nascimento de Nosso Senhor 
Jezus Christo de mil settecentos noventa, e oyto aos cinco dias do mez de Ou- 
tubro do ditto anno nesta Cidade do Salvador Bahia de todoz os Santoz em a 
rua do Forte de São Francisco, e Cazas de morada de Donna Bernarda de As- 
sumpçáo Freire de Carvalho Viuva do Tenente Coronel Manoel Jozé de Car- 
valho para onde eu Tabaliam fuy vindo sendo aly me apareceu ella prezente, 



e me ap-ezentou ao seu filho Joze Freire de Carvalho, de quem hé juntamente 
Tutora testamenteira, requerendome lhe portasse por f é  as offenças e contu- 
zoens, que tinha este em seu corpo, tomando-lhe todas a s  declaraçoens que o 
mesmo seu filho fizesse a respeito da Causa e motivo daquellas offenças que 
aparecião em seu corpo, tudo com a mayor individuação, e clareza: a vizta do 
que em vertude da Comissão que me hé conferida pelo Doutor Juiz do  Crime 
Lucas Antonio Monteiro de Barros em o seu despacho retro, deferi eu Taba- 
liam o juramento dos Santos Evangelhos em hum livro delles ao Professor de 
Cirurgia Jozé Coelho Ribeyro, que prezente estava, encarregando-lhe debayxo 
delle visse, e examinasse ao  ditto filho da  queixoza, e dicesse a qualidade das 
oferisas que tinha em seu Corpo, e com que inztrumento poderião ser feitas, e 
sendo recebido por elle o juramento, debayxo delle assim prometeu fazer, pelo 
que veudo, e examinanda a o  ditto filho da queixoza, achou, e eu Tabeliam dou 
fé ter elle huma contuzão, e escoriação da Cutis negra, e contuza por baixo da 
barba junto a traia arteria já com inflamaçáo e o rozto inxado, com vomitos, 
e jâ principio de febre, o que tudo se devia a pancada ou queda que tivesse re- 
cebido seu Corpo: e logo neste acto declarou o ditto filho da  queixoza, que 
Dorina Joaquiiia Clara de Amorim mulher do Mestre de Campo Manoel do 6 
Freire há dous mezes pouco mais ou menos, que o tem induzido, e aliciado para 
Cazar com sua filha Anna Joaquina de 6 Freire, e fazendo-o hir a Sua Caza, nella 
o prendera, retendo-o sem communicação alguma, e logo o mandara para o Ci- 
tio do mâr grande, e depois desse lugar para a Villa da Caxoeira, e em ambas 
as partes por poucos dias, e sempre o fizera reter com grande Cautela debayxo 
do pretexto, e persuasão, que a queixoza sua May tinha ordem para o prender, 
e extermina10 para Angola, e desses Lugares, fazendo-o vir para esta Cidade, 
aliy sempre nella, e em hú quanto digo, e em hum quarto de sua Caza o tornara 
a prender, vedando-lhe toda a Communicação, e sempre persuadindo-o, e indu- 
zindo-o a que se  cazasse com a mesma sua filha fazendo requerimentos, e ou- 
tros procedimentos judiciaes sem elle ser sabedor, e menos concorrer, e unica- 
mente conviera no requerimento que se fez ao Dezembargo do Paço desta Ci- 
dade para suprir a falta de Licença de sua May para o Cazamento obrigado, 
movido, e constrangido de muitos rogoz, persuazoens, e instancias que lhe fizera 
a Sobreditta Donna Joaquina mulher do Mestre de  Campo Manoel do 6 Freire, 
a qual tambem o obrigara a fazer procuraçoens dizendo hera para a fim de re- 
querer contra a prizão, que a mesma queixoza sua May fulminava Contra elle 
mesmo, pela sua auzencia, chegando oiitro sim a fazelo asignar alguns papeis 
sem que elle soubesse o que asignava, e menos a que fim se derigiáo, e nunca 
dezistindo de o aliciar para aquelle Cazamento; thé que vendo-se elle assim pre- 
zo, e retido, e sem noticias de sua May, que sempre O tractava com todo o amor, 
pela meya noite do dia de ontem quatro do corrente quando vio aga3zalhada toda 
a Caza da mesma Donna Joaquina, saltara da janela de hum sotio atado por 
duas cobertas de xitta com que pertende formar Corda, e cahindo no xão ficara 
desacordado, e meyo morto, e todo ofendido, como se deixava ver, e depois 
que tornara asy, por não hir aquella hora incomodar elle a mesma sua May, fora 
recolher-se a huma Caza de seu Conhecimento a rua da Saude, donde viera 



então agora na menhaa do dia de hoje a procurar o abrigo da mesma Sua May 
assim todo ofendido como se acha de que tudo para constar fiz ezte auto, que 
asignou o ditto Menistro pela Comissão que me conferio, commigo, e o sobre- 
ditto filho da queixoza, o Professor, e as teztemunhas que prezentes forão a 
todo ezte acto, que são o Tenente Antonio Joaquim de Castro e Aguiar, André 
-4ntonio Marquez, Manoel Rodrigues da Silva, e Jozé Antonio Coelho Ribeyro, 
e eu Antonio Barboza de Oliveira Tabaliam a escrevy = Barros = Antonio 
Barboza de Oliveira, Jozé Freire de Carvalho, Manoel Rodrigues da Silva, Jozé 
Antonio Coelho Ribeyro, André Antonio Marques, Jozé Coelho Ribeyro, Anto- 
nio Joaquim de Castro, e Aguiarr. O qual instrumento eu Joaquim Joze Barata 
de Almeyda Tabaliam Vitalicio do Publico judicial e notas nesta Cidade do Sal- 
vador Bahia de todos os Santos, e seu termo por confirmação de Sua Mages- 
tade Fedelissima que Deos guarde aqui bem e fielmente sem couza que du- 
vida faça fiz copiar em publica forma da propria petição replica, despachos, e 
auto de fé  de contuzo~ens, e exame que me foy aprezentado e o torney a entre- 
gar a quem abayxo a4gnou de como recebeo, e com outro Official commigo ao 
concerto asignado este confery, conçertey, Sobscrevy, e asigney na Bahia dia e 
era ut in principio de meus signaes publico, e razo seguintes de que uzo. Pa- 
gou-se de feitio deste instrumento contado na forma do regimento novecentos 
e noventa reis e Eu Joaquim Jozé Barata de Alrneida Tabelião que o Subscrevi, 
e asigney. Em test.0 de Verd.e (Lugar do sinal) Conc.da por mim Tab.". 

Joaquim Jozé Barata de Almeida 
Segue o reconhecimento : 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Docs, da Bahia n.o 19.859). 

Ill.mo e Ex.mo Síír. 
Com Carta de vinte de Fevereiro passado, me remete V. Exa .  o requeri- 

mento, que os Religiozos de São João de Deos, pozerão na Prezença de Sua 
Magestade, para que sendo certo o que alegão, e não havendo inconveniente no 
que pedem, Ihes faça entregar a administração do Hospital da Villa da Ca- 
choeira, de que precedentemente estavão de posse. 

Não julgo inconveniente algum em se Ihes entregar semelhante administra- 
ção, debaixo daquelas condiçoens, com que em outro tempo a aceitarão, constan- 
tes do termo junto, que assinou o Provincial, e Definitorio da Ordem de São 
João de Deos, ficando sugeitos a dar Contas, não perante o Ouvidor da CO- 
marca, como declara o referido termo, mas perante o Juiz de Fora da Villa da 
Cachoeira, como Provedor das Capellas, e Reziduos, em virtude da Real Rezo- 
lução, de quatro de Mayo de mil setecentos cincoenta e Sete, participada a este 
Governo, em Provizão expedida pelo Concelho Ultramarino, em data de seis 
do mesmo mez e anno; porem como o mesmo Hospital está desde o anno de 
mil Setecentos setenta e oito, debaixo da administração de Joze Martins Bas- 
tos, nomeado para este fim, pelo Juiz de Fora que então era da mesma Villa da 
Cachoeira Joze Antonio Alvasres de Araujq que tem sempre dado Contas, por 



serem falecidos, todos os Religiozos que nelle existião.; se faz necessario, que 
venhão dessa Corte, quatro Religiozos, que he o numero que unicamente foi 
concedido, monidos com Passaporte, e Avizo de V .  Exa., para se Ihes entregar 
o Hospital, que não he Edificio sumptuoso, mas muito ordinario, nem tem reri- 
das avultadas, como os Suplicantes reprezentarão mas muito diminutas, e cal- 
culadas tia Soma annual de quatrocentos mi reis, pouco mais ou menos. Deos 
Guarde a V .  Exa.  Bahia 14 de Setembro de 1797. 

Ill.mo e Ex.mo Senhor D. 
Rodrigo de Souza Coutinho 

D. Fernando Joze de Portugal 
Anexo : 
Copia 

Termo que a'ssinou o Provincial, e Deffinitorio da Ordem de São João de Deos. 
Aos Vinte hum dias do mez de Março deste prezente anno de mil Setecentos 

e citicoenta e cinco tieste Convento do Nosso Padre São João de Deos desta Corte, 
e Cidade de Lisboa, estando legitimamente Congregados o Reverendissimo Padre 
João Evatigelista Conego Secular, e E x  Procurador Geral da Congregação de São 
João Evangelista, Examinador das trez Ordens Militares, o Vizitador Geral Apos- 
tolico desta Provincia do Nosso Padre São João de Deos, e o Reverendissimo Pa- 
dre Frei Bartholomeu da Conceição Provincial Apostolico delle, com o Seu Reve- 
rendo Deffinitorio, mandou o Reverendissimo Padre Vizitador ler huma Carta da 
Secretaria de Estado dos Negocios Ultramarinos do theor Seguinte - 

= Sua Magestade hé Servido Ordenar-me partecipe a Vossa Paternidade Re- 
verendissima, que havendo respeito a reprezentação, que lhe fez o Procurador Ge- 
ral da Ordem de São João de Deos, e a ter Vossa Paternidade Reverendissima de- 
claradò que a Provincia da mesma Ordem neste Reino Se sugeita as Condiçoens, 
que eu lhe comuniquei da Ordem do mesmo Senhor. Há por bem concederlhe a Li- 
cença pedida para assistirem no Hospital da Villa da Cachoeira quatro Religiozos, 
permitindo que emquanto viver o Dotador do mesmo Hospital, que foi recebido na 
mesma Ordem possa nelle assistir alem dos ditos quatro, que Somente Se conce- 
dem, e que Se não excederão por modo algum depois da morte do dito Dotador, e 
para que a todo o tempo conste da forma da Licença e das condiçóens della, a que 
a Provincia Se Sujeita: Ordena Sua Magestade que Vossa Paternidade Reveren- 
dissima, mande registar nos Livros desse Comvento esta Carta, e nelles abaixo 
della Se declare por Termo: Que no refirido Hospital ,assistirão Só quatro Reli- 
giozos, que terão hido deste Reino com Passaporte expedido pela Secretaria do 
Estado, e que achandosse algum que não for com esta Solemnidade, ou que exce- 
da o numero permitido, o Arcebispo o faça embarcar na primeira frota Sem falta 
alguma. Que os ditos Religiozos viviráo na Conformidade da Sua regra, e Es- 
tatutos, maz como não tem Prelado Mauor no Brazil, Serão Sujeitos no Espiri- 
tual ao Arcebispo da Bahia, para conhecer Se elles Satisfazem ao que devem e para 
ter contra elles, no Cazo de falta, ou de culpa, o procedimento que por Direito lhe 
for permitido. Que o mesmo Hospital no que toca ao Temporal, administração e 
distribuição dos bens, fica Sugeito as Justiças Seculares, e o Ouvidor da Comarca 
quando for em Correição o vizitará, e examinará o estado, e forma da administra- 



ção, para que achando alguma desordem de conta a Sua Magestade. E que este 

termo com a declaração de que a Provincia aceita estas Condiçoens Se assine nor 
Vossa Paternidade Reverendissima, pelo Provincial, e Deffinitorio, e Se remetáo 
a esta Secretaria quatro Copias authenticas delle para ficarem nella; e Se remete- 
rem ao Brazil. Deos Guarde a Vossa Paternidade Reverendissima. Paço vinte 
de Março de 1755. Diogo de Mendonça Corte Real, Snr. Vizitador Geral da Or- 
dem de São João de Deos. E Sendo lida e bem entendida a dita Carta, todos uni- 
formemente dicerão que acceitavão todas as Condiçoens nelIa expreçadas. Em fé 
do que eu Frei Thomaz de Aquino Xavier Secretario da Provincia fiz este termo 
que todos assinamos, diz, mez, e amo ut Supra". João Evangelista, Frei Bartlio- 
loinru da Conceição, Fr. Thomaz de Aquino Xavier, Fre. João de Deos, Fr. Joâo 
Filipe de Figueiredo. E do mesmo termo que fica Lançado no Livro cía Provin- 
cia a f l .  45 a que me reporto, ~ s t r a h i  esta Copia, que todos tãobem assiilamos, Jia, 
mez. e anno, ut Supra. Joáo Evangelista; Vizitador Apostolico, F r .  Barthom- 

meu da Conceição, F r .  Thomaz de Aquino Xavier, F r .  João de Deos, Fr .  Jão 
Felipe de Figueiredo. 

Estava o Selo da Ordem de São João de Deos. 

Jozê Pires de Carv.0 e A1buq.e 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Docs. da Bahia ns. 18.385/6). 

Francisco de Borja Fialho Tabelião publico de Nottas nesta Cidade de Lisboa 
e Seu Termo, no Officio do Proprietario Thomaz da Silva Freire, tudo por Sua 
Magestade Fidelissima que Deos guarde &.a Certefico que me foi aprezentado o 
proprio Testamento com 6 falleceo o R.do D.or Francisco Martins Sampayo, apro- 
vado pello Tabelião Joaquim José Lino desta Cidade em Sette de Dezembro de 
mil Settecentos e noventa e tres; e aberto pello R.do Vigario da freguezia de 
Santa Catherina Jozé Antonio do Valle, em dez de Janeiro de mil Settecentos 

e noventa e quatro; e registado no Registo geral dos Testamentos em trinta e 
hum do dito mez de Janeiro do mesmo anno de mil Settecentos e noventa e qua- 
tro: E delle se pedio em publicaforma o que me fosse apontado, e o que se me 
apontou hé do theor seguinte - 

Verba 

Deixo ao Hospital da Villa da Cachoeira doze mil Cruzados que serão re- 
metidos, em Letras Seguras ao Senhor Dez.ro Jozé Carlos Pereira na Cidade 
da Bahia, auzente à Santa Caza de Mizericordia da mesma Cidade, para esta- 
belecerem, ou fabricarem hum fundo rendozo izento das enchentes do Rio, para 
milhor Subsistencia do mesmo Hospital. - . 

E tresladada a concertei com a propria que me foi apontada no dito Tes- 
tamento a que me reporto, que tornei a entregar a quem ma aprezentou, e a seu 
pedimento fiz esta Copia em publica-forma. Lsboa vinte e dous de Abril de 



mil Settecentos e noventa e Sinco. E eu Sobred.0 Tab.20 Fra?i.co de Borja 
Fialho, a sobscrevi, e assignei em p.co e razo &.a 

(Lugar do sinal) 
Em test.0 de verd.e 

Fran.co de Borja Fialho 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Docs. da Bahia n.O 18.868) 

Ill.mo Ex.nl0 Sfir. 
Com a Carta de V .  Exa .  de doze de Julho passado me foram entregues 

dous Exemplares de hum Livrinho que Sua Magestade ordenou se traduzisse, e 
imprimisse a custa da Sua Real Fazenda, e que trata o modo de curar, e pre- 
servar do mal de Peste, e para fafzer chegar ao Conhecimento do publico hú re- 
medio tão interessante a conservação da humanidade, como a Mesma Senhora 
me ordena, fis entregar algumas copias do  mesmo Livro aos Professores de 
Medicina e Cirurgia maris acreditados nesta Cidade. Deos g.e a V.  Ex.a Bahia 
19 de Dezembro de 1797 

Ill.mo e Ex.mO Senhor D .  

Rodrigo de Souza Coutinho 

D. Fernando Joze de Portugal 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Docs. da Bahia n,O 17.551). 

Dom Fernando Jozé do Concelho de Sua Magestade F. Governador e 
Capitão General da Capitania da Bahia. Faço saber aos que esta Minha Carta 
Patente virem, que tendo respeito achar-se vago por fallecimento de Antonio 
Alz. o emprego de Cirurgião mor do Terço de Infanteria Auxiliar desta Ci- 
dade, de que hé Mestre de Campo Jeronimo Sodré Pereira, e ser necessario 
prover em pessoa de valor e capacidade, tendo consideração à que na de Jozé 
Felipe de Almeida Cirurgião aprovado por Sua Magestade Fidelissima concor- 
rem os requizitos porque se £ás digno do dito emprego. Hey por bem de no- 
mear, como por esta nomeio ao dito Jozé Felipe de Almeida no emprego de Ci- 
rurgião mor do dito Terço vago por fallecimento de Antonio Alz., com o qual 
não vencerá Soldo da Real Fazenda, más gozajrá de todas as honras, graças, 
fraquezas, preeminencias, privilegias, izençoens e liberdades, que lhe tocão, po- 
dem, e devem tocar aos mais Cirurgioms mores das Tropas Aiixiliares. Pelo 
que ordeno ao dito Mestre de Campo lhe dê posse, e juramento de que se fará 
assento nas Costas desta. E aos officiais maiores e menores de Guerra e Milicia 
desta Capitania, o conheçáo, honrem, estimê, e reputem por t i l ,  e o mesmo fa- 
ção os Seus subordinados, cumprão, guardem, e executem Suas ordens, no que 
for pertencente ao Real serviço, como devem, e são obrigados. Em firmeza do 
9. mandei passar esta Sub meu sinal e selo de minhas Armas, que se registará 



nos Livros da Secretaria de Estado, e nos da Vedoria Geral a que tocar. Jo50 
Vas Silva a fez na Cidade da Bahia aos onze de Fevereiro. Anno de mil Se- 
tecentos e noventa, Jozê Pires de Carv.0, e A1buq.e Secret.0 de Est.0, e Guerra 
do Brazil o fez escrever. 

D.  Fernando Joze de Portugal 
(Lugar do selo) 

Carta Patente pela qual V. Exa. teve por bem de nomear a Jozê Felipe de 
Almeida no emprego de Cirurgião mar do Terço de Infanteria Aux.ar de SO- 
dré vago por falecimento de Antonio Alvares, na forma assim expressada. 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Doc. da Bahia n.? 14.654). 

Não tem lugar o requerimento de Joze Xavier de Oliveira Dantas que acom- 
panhou o Officio de V. Exa. de treze de Dezembro do anno passado, em que 
implora a Graça de eregir em Aula Regia a que elle tem aberto em que ensina 
Cirurgia e Anatomia com o ordenado, e prerogativas que S. Magestade for 
Servida conceder-lhe, pois ainda que tenha ensin%do na sua Caza alguns Prati- 
cantes daquela Arte, que he bem natural que lhe paguem, como tãobem praticão 
outros Cirurgiões ainda de maior credito, não julgo este motivo suficiente para 
o Suplicante obter hum ordenado como pertende, pois a tratar-se de abrir huma 
Aula Regia desta natureza, deveria escolher-se para ella hum dos Professores 
mais hábeis 9 houvesse. 

O Suplicante era Cirurgião mor do quarto Regimento de Milicias compos- 
to de homens Pardos como elle he tãobem, e nenhum trabalho tinha com os in- 
dividuos do mesmo Corpo, porque cada hum se cura com o Professor que bem 
lhe parece, a quem paga, e só algunia vez era chamado para examinar se este; 
ou aquele Soldado estava incapaz do Real Serviço, trabalho que reputava bem 
compensado, expedindo-se-lhe huma Patente de Cirurgião mor, emprego que 
justamente se não contempla no Plano porque ultimamente se mandou regular 
os Corpos Milicianos, e que acompanhou o Decreto de sete de Agosto de mil 
setecentos noventa e seis, sendo esta a razão porque de então para cá não tenho 
nomeado Cirurgioenç mores para os mesmos Corpos, nem reconheço cDmo taes 
os que ainda existem desta natuseza. Deos Guatde a V. Exa.  Bahia 25 de 
Fevereiro de 1799. 

Illmo. e Exmo. Snr. 
D. Rodrigo de Souza Coutinho 

D.  Fernando Joze de Portugal 
(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Doc. da Bahia n.? 19.189). 

* * *  
Ill.mo e Ex.mo %r. 

Remete-me V.  Exa. a reprezentação do Irmão Joaquim Francisco do Li- 
vramento, que acompanhou o Officio de onze de Mayo do anno passado, para 
que a informe, interpondo o meu parecer. . 



Pertende o Sup e, e não os moradores, como inculca, que Sua Magestade 
lhe conceda Licenca para fundar nesta Cidade hum Hospital de incuraveis, e 
inval~dos, e igualmente hum Seminario para creação e educ:ição de meninos 
Orphãos e desamparados, intregando-se-lhe para este fim, a Caza que foi do 
Noviciado dos extintos Jezuitas São uteis e pias sem duvida estas Obras, mas 
he necessario somas de dinheiro, e não pequenas, não sb para se reedificar, o11 
consertar a Caza do Noviciado, que está cm total ruina, com as pztedes abertas, 
e pavimentos podres, coiilo Iie verdade, e se coiifes~a na rcprezentação, e attes- 
taçoens a ella juntas, corno tãobein para niaiiier 4s despezris aniwaes daqueles 
esrabelecimentos; e ainda que alguns fieis devotos hajão de concorrcr com es- 
molas para este fim, duvido muito que cheguem para se pôr em pratica o que 
o Sup.e requer; porem apezar do que tenho ponderado, pode a Mesma Senhora 
conceder-lhe a licença que pede, mandandolhe entregar o Noviciado, com a clau- 
zula, e condição de cumprir com o que promete, e debaixo das vistas deste Go- 
verno, a quem deve manifestar a porção de dinheiro, ou qualquer outra couza 
que adquira dos fieis para estas Obras, afim de que melhor se possa conhecer, 
se se deve dar principio a ellas. Deos g.e V. Ex.a Bahia 2 de Mano de 1798. 

Ill.mo e Ex.mo Sebhor D. 
Rodrigo de Souza Coutinho. 

D.  Fernando Joze de Portugal 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa) Doc. da Bahia n.9 18.281). 

Fico na intiligencia de permitir licença ao Irmão Joaquim Francisco do Li- 
vramento para pedir esmolas para a erecção de hum Hospital que se propoem 
edeficar em utilidade publica, nomeando-lhe hum depozitario para a esmola que 
tirar, e vigiando em que esta piedade não seja afectada, na forma que V. Exa 
me recomenda em Officio de quatro de Janeiro passado que acompanhou o re- 
querimento do Suplicante a este respeito, o qual ategora se me não aprezentou. 
Deos Guarde a V.  Ex.a Bahia 1 1  de Abril de 1799. 

1ll.mo e Ex.mo Snhor 
D .  Rodrigo de Souza Coutinho 

D .  Fernando Joze de Portugal 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Doc. da Bahia n.Q 19.350). 

Expulsos de Portugal os Jezuitas em tempo de Sé vaga recebe0 este Ca- 
bic'o Ordem de S .  Mag.e para tomar conta da Igreja e Collegio dos ditos P.es 
e destinar Sacerdotes Seculares, que nel!e rezidissem, em quanto se não dessem 
outras providencias. Na Carta Regia de 30 de Outubro de 1759 dirigida ao 



Arcebispo (deixado o mais por não ser necessario) estão estas palavras: Pa- 
receome significarvos em consequencia de tudo o referido, que será muito do 
Serviço de Deos e do meu Real agrado que nomeeis as pessoas, que vos pare- 
cerem mais idoneas para se encarregarem das mesmas Igrejas e edificios, re- 
cebendo por Inventario todos os Ornam.&, e alfaias dos altares, e sacristias 
das mesmas Igrejas, e encarregandose da conservação dos edificios a ellas con- 
tiguos, para tudo guardarem com hum exacto Cuidado. 

Eis aqui os motivos, porque só os Arcebispos erão os depozitarios, e su- 
perintendentes, que por isso comettiáo a pessoas idoneas, como S. Mag.e reco- 
menda, a inspecção sobre a Igreja, e o edificio do Collegio. Assim o reconhe- 
CRO O G O V . ~ ~  Manoel da Cunha de Menezes, como consta da sua carta de Offi- 
cio escrita ao meu Antecessor insinuada 110 papel incluzo. 

Eis que chega a ocazião, em que o Governador me manda participar a sua 
rezolução em se fazer no Collegio hum Hospital Podia eu sendo hum puro de- 
pozitario não annuir a huà obra publica tão util, e essa mesma mandada por 
Sua Mag.e Se ella não especificava o Collegio, a eleição do lugar estava cometti- 
da ao Governador. Se o Collegio estava destinado para Seminario, agora ain- 
da mais que antes, não erão favoraveis as Circunst.as a fmerse huà obra de tan- 
to Custo. Concluo assim Exmo. Snr quanto eu Sinta não ter no meo tempo 
hum Seminario, e ate perder a esperança, o mesmo sentimento por algum zelo. 
que o meu ministerio pede, se compensa em ver pela obra do Hospital evaçua- 
da huá caza, que com sumã aflicção do meu espirito tem sido, qual eu no papel 
incluzo a descrevo. 

Deos g.e a V. Ex.ca Bahia aos 21 de Setembro de 1799. 

Ill.mo e Ex.mo Sfir. D. 
Rodrigo de Souza Coutinho 

Rr.  Antonio Arceb.0 da B.a 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Doc, da Bahia n.9 19.474). 

21 de Setembro de 1799 ' 

Participa o Arcebispo, que o Governador e Capp.am General lhe fizera cons- 
tar a rezolução 6 tinha tomado de se fazer tio Collégio que foi dos Jezuitas, 
hum Hospital; em c0nseq.a da Ordem Regia 4 tinha recebido para se fazer na 
Bahia huma sem.e obra. O Arcebispo annuio à resolução do Governador; mas 
lembra q.to hé necessaria naquella Cid.e o erecção de hum Seminario: o que ja 
em outras occazioens tinha reprezentado : 

(Letra do punho de D. Rodrigo de Souza Coutitiho) 
Hade responderse ao Arcebispo 4 na rea1id.e a necessid.e do Hospital era 

ainda mais urgente do 4 a do Seminario, e 4 por isso S .A.  R. approvou a appli- 
cação 4 fes p.a hum tal fim o G.or do Collegio dos Jezuitas, e 4 p,a o Semina- 
rio fica S. A . R .  certo ij E. Exa.  procurará informar Do local mais Conve- 



niente, e (1 em ocazião mais opportuna poderá S . A . R .  executar o 4 dezeja a 
esse respeito, e do ij tanto sente a necessid.e e uti1id.e 

Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Doc. da Bahia n.? 19.477). 

Senhor 

Reprezenta a Vossa Alteza Real Domingos Jozé Correa asisteiite na Cid.e 
da Bahia, Quimico Farmaceutico aprovado pello Regio Tribunal da Junta do 
Protomedicato, Boticario, e Vizitador de todas as Boticas da m.ma. Cid.e e Seos 
reconcavos p.r Especial Graça dos Augustos Predecessores de V . A .  cujo em- 
prego tem a honra de Servir a mais de vinte annos, coin inteligencia, e geral 
Saptisfação como hé notorio, e consta dos Autenticos docum.tos 6 fez aprezen- 
tar, perante o Real Trono: Quer por ordem do Goveriiador, e Capp.m, Gei-ie- 
ral do ditto Estado, se vay criar hum novo Hospital Militar p.a o Curativo da 
Tropa, p.aa Cujo effeito se deve eleger lium habil Proffeçor de Farmacia 9 
prehencha coin experiencia, Zelo, e Activid.e as funçoens do Seo Menisterior, 
por ter na prezente estação ocorrido immensos prejuizos a aqueles Povos, Fieis 
Vassalos de V.A., tanto a respeito da Tropa Militar, Armada, e Arcenaes 
Reaes, mais athe nos publicos Hospitaes, Sem r,eflexão, e Sem providencia, a 
Conservação da Importante vida, e Saude de cada hum dos individuos Milita- 
res, e Marinha, 4 desgraçada, e tumultuozamente morrem, a pura necessid.e por 
falta de cuidado, .e aplicação dos remedios, o 6 procede de punivel omissão, e 
negligencia por não haver huma Botica estabelecida, erecta por V.A. ,  Real". 

Este Objecto táo iilteressante, e digno da Real Atenção de V.A. ,  pelas 
funestas Consequencias 6 se Seguem, aniinou ao Supp.e a fazer a prezente Me- 
moria. 

Quanto a providencia indespensavel das Reaes Armadas, e Tropas já o 
Supp.e teve a honra de expor a V .A. ,  pela Repartição da Competente Secre- 
taria de Estado dos Negocios da Marinha, a necessid.e 4 havia de huma parti- 
cular Botica, e remete0 ao mesmo tempo documentos publicos em 6 realizava 
a boa Conducta do Supp.e e agi1 capacid.e p.a exercer aquelle emprego, Eri- 
gindo a m.rna Botica a Sua propria Custa, por evitar as despezas da Real fa- 
zenda, e Suposto V.A. ,  mandasse informar ao Governador do Estado ao 9 Sap- 
tisfez a dous annos, Comtudo ainda não baixou a rezulução de 6 tanto Se  ne- 
cessita. 

O Supp.e Se persuade ter toda a Suficiencia aptidão, honra e pr0bid.e p.a 
ocupar os Partidos da Tropa, Armadas, Arcenaes, e Hospitaes 9 lhe dizem 
resp.O, ja pellos relevantes Servi~os ij tem feito a Coroa, ja fina1m.e pello longo 
tempo da Sua notoria exprieiicia, E por Estes justos motivos recorre a V .  A .R.  
Se digne nomear os dittos Partidos na peçoa do Supp.e 6 Se  offerece a promp- 
tif-icar a Sua Custa huina grande Botica, no lugar mais comodo, e Competente 
com todos os requizitos legaes, Sem prejuizo da Real Fazd.a, com previlegio 
excluzivo p.a elle, e Seo vnico Filho poderem dar, e adiministrar os Simplez 
e Compostos remedios da S0bred.a Botica p.a os d.06 Partidos 6 V .  A., for Ser- 



vido nomear, Sendo igua1m.e Saptisfeito em promptos Quarteis pelas rellacoens 
de despeza, e exportação 4 o Supp.e fizer pagos pela Junta da Real Fazda ou 
pela repartição 6 V.A.  for Servido determinar. 

P.a Vossa Alteza Real queira dignar-se por effeitos da Sua Real grande- 
za, e pied.ee e pelo bem dos Seoç Fieis Vassalos 4 dignam e Servem a R .  Co 
roa naquele Estado d'America Erigir de novo a mencionada Botica 4 o Supp.ee 
Estabelece a Sua Custa tudo na forma que Expoem". 

E . R . M .  

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Doc. da Bahia n.Q 20.630). 

Illmo e Ex.mo Siir. 
Reconheço, q.to he mais grave, e urgente a necessid.e e uti1id.e do Hospi- 

tal 4 a do Seminario. Cheguei a gostar muito, como já escrevi, em ver huã 
caza em outro tempo religiosa e depois tão profanada e prostituida passasse 
agora a ser caza tão util no tempo da enfermid.e a todos aquelles, que no da 
saude servem na Tropa a S .  Alteza Real. Ficando o Hospital com toda a 
extenção, e perfeição necessaria ha esperança resta ainda Lugar bastante p.a o 
Seminario. Logo do principio se ajustou fazerse o Hospital p.a hum lado do 
Collegio, ficando reservado p.a o Seminario aquelle, 6 está mais proximcr á Ca- 
thedral. He certo 6 estar qualq.' Seminario junto a Sé he Sumam.te comodo 
Se a esperança se realizar, começarei a dar o principio a reedificar, o < está 
arruinado na parte destinada p.a o Seminario. 0 s  meos Successores já então 
tendo cessado as calamid.es do tempo p r e ~ . ~  terão na Grandeza e Pied.e do 
Principe Regente Nosso Siir., o 6 as circunstancias agora tão funestas justam e 

impedem. 
DE g.e a V. E x . ~  m.tos annos. B.a aos 27 de Agosto de 1800. 

Illmo e Ex.mO Snr. D .  

Rodrigo de Souza Coutinho 
F r .  Antonio Arcb.0 da B.a 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Doc. da Bahia n O 20.235). 

Remessas de plantas Vivas, e mais objectos de Historia Na- 
tural a 23 de Junho de 1800. 

Caxão 1 
Dividido em 
tres partes 

Na Ia. parte está a planta Chamada Caninana, de que vão Cinco pes. 
Das raizes fasse hum extracto gomozo, que he purgativo, e excellente re- 

medio para as molestias venereas. Brevem.te darei a historia desta planta, e 
farei menção das Suas virtudes, e uzo que della Se fas. 



2 - N a  Segunda parte vão quatro pes da Pimenteira da India Com boas raizes, 
t j  prometem chegar vigorozas e m  Lisboa. 
O uso da pimenta he bem Conhecido p.r todos. 
3 - A terceira Contem tres pes da Mangueira, e alguns Caroços plantados. 
Esta bella arvore fas o ornamento das roças da Bahga: produz hurn m.to bom 
fruto aromatico, e acido-doce. 

Caxão 2 

Nelle vão Sementes de Stnilax, raiz da China - de Pitanga - aroeira - 
uruçu, bixa orelaiia - huma especie do mimoza, Inga-Mangas-Cassia-Mangobas- 
-Mucugé do Guity ou oity - da herva do rato-da Jaqueira artocarpus-Angelyn, 
Andera americana - Maracuja, passiflora-Mucuná- de tres desconhecidas, das 
quaes Iiuma tem hum excellente aroma de Cidra. Cresce tia Costa do mar,  

e a Nhandiroba, que he  huma planta 4 trepa Sobre as arvores: nasce nos 
Lugares humidos e vezinhos aos rios. Pizon lhe dá o nome de hedra. Vai 
hurn fruto 9 contem Sementes e outras mais p.a Se  plantar. Ellas dão hurn Oleo 
Liquido, e transparente m.*o proprio p.a alumiar. Serve na Medicina e pode 
Suprir a oLeo de amendoas doces Como adoçantes, ainda tjSeja amargozo. H e  
hurn antidotho do veneno das Cobras. Serve tambem de remedio p.a as dores 
procedidas de f r i o  Fazemse fricçoens Sobre a p.et Com Oleo quente. 

V ã o  raizes da Caninana para Se fazer o extracto, pizandose, e fazendo O 
Cozim.to pr.O e Sg.do ate tirar toda a parte Colorante; Coase, e procedese a fa- 
zer o extracto, devendo passa10 finalm.te ao banho maria p.a lhe dar a Con- 
sistencia necessaria Sem risco de Se  queimar. A doze he de huma oitava ate oi- 
tava, e meia p.a os adultos, robustos. Fazemse pirolas 

Item. Huns feixinhos do Cipó chamado Arranca, Cipó do Guardião, ou 
azougue de pobres. Esta planta Cresce e trepa Sobre as mais altas arvores; 
o Se0 Caule chega a grossura de huma polegada. Fendese e Secase ao fumo 
p.a o Conservar; alias apodrece em poucos dias. H e  hurn excellente remedio 
p a o galico e Suas Consequencias, e enchaçoens dos testiculos, das articula- 
çoens, e pernas 

Tomão S e  seis oitavas até huma onça, piza-se, ou picase em  pedaços meu- 
dos, Cozese em duas Libras dágua ate Se  reduzir a menos de Libra. Coase, e 
ajuntase huma Colher de Azeite doce p.a hurn clister, Cnm que Se  fas mais ou 
menos obra, Conforme a natureza e despoziçáo do Sugeito: E-Iuma doze maior 
tem Cauzado algumas vezes alicias, vomitos, e tenesmos, fazendo obrar extraor- 
dinariam.te Hum bom Copo de vinlio tinto he o remedio p.a estes Symptomas. 

E m  huma occaziáo vendo huma enferma na maior Consternação Com an- 
cias, vomitos, e Syiicopes, p.' ter tornado grande doze;  appliqueilhe o nitro, 9 
aplacou todos esses males: teiilio repetido duas vezes este Socorro Sempre Com 
O mesmo sucesso. 

Os que cluizerem applicar o Cipb, não devem ter receio de Cauzar maior 
damno; p.r que fazendose a decoção do Cipó Com hurn pequeno punhado de mi- 
lho, ou arroz, a obra fasse Suavem.te alem de que tem Se visto pessoas, que to- 
mando tres, e quatro onças Sem precaução não terem maior perigo, abrando 



Comtudo extraordinariam.ce e São estes os ij se Livrão inteiram.te de todos os 
Seos males, engordão, e gozão da mais vigoroza Saude. 
Item - Hum pouco, de embira da Imbauba p.a a experiencia do papel. 
Não vai mais, e de outras especies, prij. o tempo chuvozo não tem dado Lugar 
a tiraremse, e Secaremse p.a Conservar a Cor branca 9 se requer. 
Item - Duas espadas dentadas de Espadarte-Squaluspristis Linos. 

Jgn.cio Frr.a da Camara Betencourt 
(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Doc. da Bahia n.Q 20.735). 

Ill.mo e Ex.mo Sfir. 

Corno o Doutor Ignacio Ferreira da Camara se acha encarregado do Jar- 
dim Botanico, e de remeter Produtos de Ilistoria natural para a Corte, pare- 
ceo-me bem proprio incumbir-lhe tãobem a remessa de todas as Cascas, e Plan- 
tas medicinaes, e toda a qualidade de sementes da mesma natureza, ordenando- 
-lhe como lhe ordenei, que satisfizesse a recomendação que V.  Exa. me fas a 
este respeito em Officio de vinte tres de Junho passado Deos Guarde a V. 
Exa. Bahia 29 de Agosto de 1660. 

Ill.mo e Ex.mo Senhor 
D. Rodrigo de Souza Coutinho 

D. Fernando Joze de Portugal 

(Arquivo Histórico Ultrama~ino, (Lisboa), Doe. da Bahia n.9 20.841). 

Ill.mo e Ex.mo Sfir. 
Por hum officio de 29 de Agosto de 1800, que me dirigi0 o Ex.mo Senhor 

Governador desta Capitania fui incumbido de remetter para a Corte plantas rai- 
zes, e Cascas medicinaes. Ja então tinha enviado dois Caxoens, hum Com plan- 
tas vivas, e o outro Com Sementes, e raizes, Como tambern a enbira ou o Li- 
ber da arvore chamada Jangada, que por equivocação, de quem me fes a remes- 
sa foi Com o nome de Imbauba. 

Eu propuz ao Ex.mo Sfir.. G.Or que enviasse ordens aos Ouvidores, e Capi- 
taens Mores das Comarcas para que Contribuão Com alguns productos, que 
Sem muito trabalho Se adequirem, Cujas remessas ou pouco, ou nada podem 
Custar a Real Fazd.a 

Emquanto Se não poem em execução o estabelecimento do Jardim, farei 
tudo, o que estiver da minha parte para Satisfazer a minha Commissão, Cui- 
dando nas remessas, de que estou encarregado. 

Por  hora remetto hum feto nascido de huma porca nesta Cidade a I I de 
Julho de 1800. Fas se digno do Gabinete de S .  Alteza Real, pela Configura- 
ção, e differença da Cabeça, na qual só se observão as orelhas semelhantes as 
da especie; Com elle nascerão mais oito Leitoens, que Se criarão. Como a 



tnay tinha vindo de fora da Cidade, não pode averiguar, S e  haveria ajuntameti- 
to de algum animal de outra especie, tal como o Cam, ou niacaco. 

Não ha muitos annos pario nesta Cidade huma porca dois Cabritos Com 
alguns Leitoetis, tendo se deichado Cobrir por hum bode algumas vezes. O 
Leitão vai Com algumas escoriaçoens por ter estado algumas horas enterrado. 
O Liquido em que vai deve Ser regeitado, quando Se passar para melhor vidro. 

A Ill.ma e Ex.nla Pessoa de V Exa.a Guarde Deos muitos annos. 

De V.  Exa. 
O mais humilde, e fiel Criado 

Ill.mo e Ex.mo Senhor D. 
Rodrigo de Souza Coutinho 

Baya 6 de Outubro de 1800 

Ignacio J3rr.a da Camara Btencourt 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Doc. da Bahia n.9 20.887). 

Ill.mo e Ex.mO Siir. 

Ordena-me V .  Exa .  em Officio de vinte de Julho do anno passado N. 47 
que procure introduzir, e prcmover nesta Capitania a Inoculação, principal- 
mente nos meninos tiegros, e Indios para se evitar o grande estrago que as  Re- 
xigas tem cauzado, e para este fim dirigi Cartas a todos os Ouvidores para re- 
comendarein vivamente o uzo de seii~elh~inte preservativo que já antecedentemen- 
te  se tem posto em pratica em algumas pessoas, aos Professores que curáo nas 
Villas e Lugares das suas respectivas Comarcas, fazendo igual recomendação 
aos Medicos desta Cidade. Deos G e a V .  Exa .  B.a 30 de  Abril de 1800. 

1ll.mo e E x  mo Senhor 

D Rodrigo de Souza Coutinho. 
D. Fernando Joze de Portugal 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Doc, da  Bahia n.9 20.485). 

Sobre huà petição que fes dom Luis de Roxas y Broja acer- 
ca, dos rnedicos, Surgióes, e barbeiros, medeçiuas e outras 
Couzas que se devem dar p.a os navios da Armada, e hospi- 
tal da gente que nella Vay a Pernáobuco. 

Com hordem do Governo Veyo remetida a este Cons.0 huà petição de Dom 
luis de Roxas y broja mestre de Campo General do exerçito de Pernâobuco 
para que se VisseLogo e consultasse. 

Diz na dita petipão. Que pella obrigação que tem ao açerto do serviço de 
V. meg.de hera força reprezentar as neçesçidades que em aquele estado preçio- 
zo, e forçozo deve V. mg.de mandar prover brevem.te remedio para a gente d e  



os demais exerçitos e armadas o está Sustentando Vmg.de não tem hospital, se- 
rurgióes, nem medicos, nem medecinas, e na Armada que está em este porto 
para o socorro de Pernãobuco, ha feito deligençias para saber a prevenção que 
neste menisterio hay, e tem enteiidido Iie nenhuã, que he de muy grande incon- 
veniente para o remedio dos emfermos, e feridos: Seja Vmg.de Servido mandar 
que va hospital formado. Com Irmáos de são João de Deos, Com vinte Ca- 
mas, mediçiiias, medico e serurgião, que Com esta assistençia e regalo Conhece- 
rão todos o que a estão servindo o amor de Vrng.de, e os auzeiites < hão de- 
zemparado suas bandr.as tornarão a obediençia do Real Serviço. 

Pede.a Vrneg.de Seja Servido de mandar prover visto Com o remedio que 
Convem, pois he obra tão pia do serviço de Ds, e de Vrng.de. 

Por  este Cons.0 se ordenou ao Provedor dos Almazens, jiiformasse decla- 
rando que couzas herão preçizas, e necess.rias do que apponta Dom luis de Ro- 
xas, e e considerando se nestes navios vão barbr.os serurgioes, ou inedicos, e 
se os ha no arrayal, e entre a gente que está no Brazil; E bem asy Cappeláes, 
e se se pode supprir alguã da gente de que fas menção elle e o dito Dom lui; 
Com a que Vay embarcada, e ha no Brazil; appontando quanto fara de Custo 
tudo aqui110 que fosse preçisametite i ie~ess .~o e se não puder escuzar, V.to a 
muita que ha de dinhr.0. 

Satisfes o dito provedor Com sua jiiformação, dizendo Que todas as cou- 
zas que apponta Dom luis de Rojas são preçizam.te n e c e ~ s . ' ~ ~  havendo de ha- 
ver forma de hospital, medico serurgião, e Barbr.0, administrador, despenceiro, 
escrivão Cozinhr.0, tres, ou quatro jrmãos de João de Ds., Como haja alg de 
missa, escuzrse ha Cappellão Boticario, Botica, quarenta Camas, roupa de en- 
fermaria; ay das Camas, Como de vestir a meza, adereços de Cozinha, algu 
dinhr.0, para dietas, algumas dietas; E que isto tudo tinha por forçozo, E 6 
Com soldos importara quatro mil ttz.dos e que nos navios hão de ir serurgião 
e barbr.os, mas nada isto importa para quem ouver de saltar em terra, medicos 
não sabe inda que haja, nem se  está no Brazil; antes ouvio elle Prov.0' dizer 
que o não havia lá e Cappellõeç devem hir nos navios, mas tãobem não hão 
de saltar esses em terra;  E do que diz não lhe pareçe que se pode tirar nada, 
nem supprir Com o que vay nos navios, ou se acha no Brazil, e que Vmg.de 
mandaria o que fosse Servido o que tudo V.'o neste Cons.0, Pareçeo que na coii- 
formidade que apponta D. Luis de roxas y Borja no seu papel incluzo, E rei-  
posta do pvedor do Almazens, se dem os quatro mil Cruzados neçess.ros para 
compra das Couzas do hospital, e soldos que se deve dar aos off.es delle; por- 
quanto he justo que o haja para cura dos enfermos, e feridos. Lxa.  23 de 
mayo de 635. 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), Códice do Conselho U1- 
tramarino n.? 40, fl. 177) . 





DOCUMENTAÇÃO SOBRE MEDICINA 
EM S. PAULO 

Apresentamos, neste trabalho, algumas pecas documentais sobre a medi- 
cina em S. Paulo. Foram elas copiadas no Arquivo Histórico Ultramarino. 
em Lisboa, pelo Sr. Alfredo Mendes de Gouveia; na Biblioteca Nacional, no 
Rio de Janeiro, pela Sr.ta Air Medeiros; e, no Arquivo Nacional, no Rio de 
Janeiro, a mandado do seu diretor o meu caro confrade e amigo Dr. Vilhena 

' de Morais. 

É esta a sua relação: 

- Criação de um lugar de físico-mor e de um Hospital de Inoculação na 
Capitania de S. Paulo. - Atestado do Juiz de Fora, de Santos. 

- Requerimento de João Medeiros Gomes para tratamento de saúde. 
- Atestado do Cirurgião Francisco Roiz Carapuça. 
- Sôbre o ordenado e serviços do cirurgião Manuel José Chaves. 
- Idem. 
- Idem. 
- Sôbre Hospital de Lázaros na Vila de Itu. 

- Sôbre a criação de uma Cadeira de Medicina e Cirurgia em S. Paulo. 

* * *  
Senhor 

Diz Bernardino Freire d'Andrada Governador da Capitania de S. Paulo 
9 sendo V. A.R.  servido de crear naquella Capitania hum lugar de Fizico-mor 
p.a o qual nomeou o Doutor Mariano Joze do Amara], e senda taobem da sua 
Real Intenção 4 se estabeleça hum Hospital de Inoculação, tudo em beneficio 
da saude publica de seus fieis Vassalos: se faz por isso indespensavel G V.A.R. 
ao exemplo do 4 se pratica com os Governos de Africa, e mesmo com alguns 
do Brazil assim como Pernambuco Goyazes lhe mande dar Butica; portanto. 

P. o Supp.e a V. A.  6 atendendo a 4 as suas Reais, e Pias detreminaçoens 
a este respeito, não podem ter a devida execução, se lhe faltar esta parte essen- 
cial, seja V.A. servido de ordenarque pello expediente do Conselho ultramarina 



se passem as ordens p.a 6 debaixo da inspeção do Fizico-mor daquelle Estado 
se proceda a coleição $os generos, e instrumentos 6 hão de compôr a referida 
Botica de 6 se entregará o dito Fizico-mor. 

E.R.M.ce . 
Despacho do Consellzo Ultramarino : 

Com informação da secreta, haya vista o Des.0' Procur.0' da Fas.da Lisboa 
23 de Janeiro de 1801. 

(Com seis rubricas). 

A Margem 

Baixou com Aviso do Mino e Secr? de Esto dos Neg.oS da Mar.a e Dom.nios 
Ult r .0~ de 12 de Janr? de 1801 p.a 6 lhe defira com for (sic) justo, sem maior 
pezo da Real Fa2d.a 

(Arquivo Histórico Ultramarino (Lisboa) Docs. de São Paulo de 1801). 

Joze Bonifacio de Andrade, Sacerdote do habito de Sam Pedro, B.el for- 
mado em Medicina e Medico do prezidio, e goarnição desta Villa e Praça de 
Santos por Sua Magestade Fidellissima, 

Certefico que o D Francisco Caetano de Almeida Lobo Juiz de Fóra 
desta d.a V.a padece, hâ hú anno, continuados defluxos na cabeça, e gingivas, 
com intumescencia dellas, e das faces e juntamente huns flatos originados de vicio 
do estomago, que o tem obrigado a estar p.' varias vezes, de cama, tomando 
remedios, as quaes molestias, julgo, não deixará de padecer, enquanto rezidir 
nesta villa, p.r predominar nella, em razão do seo proprio temperamt" enfer- 
midad.es defluxionr.as e jâ por conta de maior damno, lhe declarey não dever 
absterse de comer carne nos dias prohibidos, em ordem a poder, com menos 
oppressão, accodir dos desp.0~ e mais occupaçoens do seo cargo, cujo exercicio, 
no clima desta villa, não sô de p r e ~ . ~  lhe h& prejudicial, maz póde, p.a O fu- 
turo, cauzar-lhe maior ruina. Passa o referido na verd.e e o affirmo pelo 
juram.to do meo gráo; e por me ser pedida, passey a preze por mim somente as- 
signada. Santos e de Mayo de 9 de 1755. 

Jozê BonifQ de Andr.a 

[Segue o recolhecimento João Ribeiro Machado, de Santos 21 de Mayo de 17551. 

(Arquivo Histórico Ultramarino, (Lisboa), - Rio de Janeiro, doc. 
n.Q 18.174). 

* * * 
Senhor 

Diz o Dez.01 João de Medeiros Gomes, Ouvidor da C ~ m . ~ a  de Paulo, 
que tendo estado naquella Provincia, há mais de quatorze annos, sem vir a 







esta Corte, sua patria, tendo para isso obtido licença duas vezes, huma, sendo 
Ouvidor de Curitiba, e outra, sendo Ouvidor de Itú, e não podendo utilizar-se da- 
quellaç licenças, acontece ao prezente acharse bastantementp doente, como faz 
certo pela certidão incluza do Facultativo, que o tem tratado, sendo-lhe necessa- 
rio mudar-se daquelle Clima por algum tempo: accrescendo a necessidade de 
tratar certos negocios da sua caza, que por falecimento de sua may e ~ t ã o  ainda 
por concluir : porisso 

P .  a V.M. I .  a Graça de lhe Conceder dous mezes 
de Licença para vir a esta* Corte, Mandando passar 
Portaria. 

E. R .  M.ce 
Como Procurador 

Floriano de Medeiros Gomes 

(Bim. Nac. Cx. 166 - Doc. 148). 

Pag. 40 r.s do Sello 

Vas.cO 

Fran.co Roiz. Carapuça, Cirurgião, Aprovádo p.' S. M.2 Imp.al 

Q.M.G.e 

Certefico de Baicho de Juram.to de m.a Artte, 9 O Senhor D.0' Dezem- 
bargador João de Medeiros Gomes hé Cometido a tempos de huma Ipocondria, 
Malinconia, e Fastedióza, Com párte de Froxidão de Nervos. E p.' cujas Mo- 
lestias tenho áplicado varios remédios Com pouco fructo. E ao meo pareçer 
neçesita ter mudánsa de Ares. Como tombem A sestir áver paráges Mariti- 
mas, Onde aião Navegaõins e outras Couzas 6. Cauze AlgUas Alegrias, Como 
tombem, procurár Os Milhores Proffesores da Arte. Onde áche hum bom AS- 
certo, todo referido hé verd.e ep.' esta meçer pedida páso Aprez.te p.r mim hta 
eaSignada. 04 .  Jararei Seneçessario for aos S.  1vang.s hoje V.a Guar.ta 29 
de 7bfl de 1823. 

Fran.co Roiz Carapup. 
Reconheço verdadeira aldra efirma, Supra, 
por ser escripturada em minha presença. 
Quara.ta 29 de 7 b e  de 1823. 

Em t t ~  de Verd.e 

Fran.co de Assiz e O1ivr.a 

(Bibl. Nac., Cx. 166 - Doc. 148) . 

Dom Pedro pela Graça de Deos, e Unanime Acclamação dos Povos, Im- 
perador Constitucional e Defensor Perpetuo do Imperio do Brasil. Mando a 



vós Prezidente da Provincia de São Paulo: que vendo o Requerimento, e do- 
cumentos incluzos de Manoel Jozé Chaves, e informação que sobre elle déstes 
em vinte hum de Agosto do corrente anno Me torneis a informar sobre o ob- 
jecto de que se trata no mesmo requerimento, ouvindo por escripto a Camara 
respectiva, a qual deverá declarar se as suas rendas permittem fazer maior or- 
denado ao Supplicante, e interpondo o vosso parecer. O que tudo Me r~mette- 
reis em Carta fechada com a qual elle tornará esta tambem. Cumpri-o assim 
O Imperador Constitucional e Defensor Penpetuo do Imperio do Brasil o Man- 
dou pelos Ministros abaixo asignados do seu Conselho eSeos Dezembargadores 
do Paço. Manoel Correa Fernandes a fes no Rio de Janeiro aos vinte sette 
de Setembro de mil oitocentos e vinte quatro, terceiro da Independencia e do 
Imperio = Joze Caetano d'Andrade Pinto afez escrever = Claudio Joze Pe- 
reira da Costa = João Ignacio da Cunha. 

Consulte se naforma da. resposta Rio 2 de Dezbro de 1824. 

Conde de Palma. Cunha. D.' Miranda. Silva. 
Conf. em 3 de M.Fo de 1825. 

A vista da resposta da Camara 9. acompanha a 2.9 Informaçáo do Presid.~ 
da Provincia exigida e ordenada afim da Carnara ser ouvida declarando se os 
seuz rendimentos permitião oaumento proposto de ordenado com a quantia de 
oitenta mi1r.s a favor do Cirurgião do Partido da mesma Camara parece po- 
der deferir-se ficando dito ordenado em duzentos milr. annuaes pagos p.10~ ren- 
dimentos da Camara devendo o Sup.e satisfazer a ordem em beneficio da hu- 
manid.e. F.or de mais encarregado exercendo a sua Profissão: parece poder 
assim Consultarse. RQ 30 de 9brQ de 1824. 

Nabuco 

Senhor . - 
Haja vista o Procurador da Coroa Soberania e Fazenda Naciond. Rio 

de JanQ 25 de 9 b r ~  de 1824. 
Conde de Palma P. Moiis.or Mir.da Cunha, 

Em observancia da Provisão de 27 de Setembro deste anno da copia em 
frente, levo á Augusta Prezença de Nossa Magestade Imperial, a informação 
incluza da Camara desta Cidade, em que declara parecer justo, e permittirem 
as suas rendas, o augmento de oitenta mil reis ao ordenado que percebe O Ci- 
rurgião Manoel Jozé Chaves, conforme propus no Officio incluzo, e pelo qual 
tendo informado sobre os serviços, boas qualidades do Suplicante, e compar- 
ticylaridade quanto me pareceu de interesse Publico, nada mais tenho de acres- 

' centar, e Vossa Magestade Imperial Mandará o que Houver por bem. 

São Paulo I I de 9bfl de 1824. 
Lucas An.to Mon.tro de Barros 

(Bibl. Nac., Cx. 192 - Doc. 51). 



Haja vista o Procurador da Coroa Soberania 
e Fazenda Nacional. Rio 13 de Se tbr~  de 1824. 

Monsor. Mirda. Cunha. 

Passe ordem para tornar a informar na forma da resposta. Rio de JanrQ 
20 de 7 b r ~  de 1824. 

Conde de Palma P. Monsor. Miranda. Cunha. 

Convem q. torne a informar o Pre2id.e da Provincia ouvindo p.' ezcrito 
aCamara, aqual deverá declarar se as suas rendas permitem fazer maior or- 
denado ao sup.e anterpondo o seu parecer. RQ 18 de 7brQ de 1824. 

Nabuco. 

, Tem Porta expedida pela Secret.a #Estado dos Neg.0~ do Imperio em 
data de 2 de Setb* de 1824 p.a se consultar com effeito o que parecer sobre 
a pertençáo do Sqp.e  

Pela Portaria de 10 de Julho pp., Ordena Sua Magestade o Imperador, 
que eu informe o Requerimento íncluzo de Manoel Jozé Chaves, Cirurgiáo do 
partido da Camara desta Capital, que pede ser nomeado Cirurgião-mór da rnes- 
ma, e detodas as obras pias nleIla existentes, com hum ordenado correspon- 
dente ao seu trabalho, e de q* se julga digno pelos seos serviços. 

Hé verdade qe o Supplicante setem prestado com muito zelo, e actividade 
á todo o serviço, de que tem sido encarregãdo, ja curando aos polires, eprezos 
da Caiêa, para o que lhe paga a Cam~ra  o Ordenado decento, evinte milrcis p9r 
anno, já tratando com muita caridade, epromptidáo aos enfermos do Hospital 60: 
Lazaros, eja finalmente suprindo gratuitamente afalta dos Cirurgions-móres do 
Hospital Militar, e dos Corpos de Linha desta Cidade, alem deter sido encarre- 
gado por diversas vezes do Estabelecimento da vaccina, em lugar do Physico- 
-mÓr interino Justiniano de Me110 Franco, que o tinha a seu cargo: sendo pois 
o Supplicante muito util ao Publico, me parece digno de ser attendido, conferin- 
do-se-lhe a graça que pede, com o augmento de oitenta mil reis ao Ordenado, 
que percebe, que lhe deve ser pago pela mesma Camara, até por que, projectan- 
do a Meza da Santa Caza da Misericordia estabelecer hum Hospital, eCaza de 
caridade, para serem tratados os desvalidos, e educados os expostos, logo que 
lhe permittão os poucos rendimentos, que tem asua disposição, e que oseu zelo 
procura augmentar, deverá o Supplicante ser empregado no Curativo de similhan- 
tes enfermos, vindo por esta maneira a Camara apreencher completamente as 
sua's intençoens, por isso que paga ao mesmo Supplicante para tratar dos po- 
bres, e a empregar as suas rendaa em beneficio Publico, para que são destina- 



das, e concorrem os Povos nas Impoziçoens, que pagão: Sua Magestade Im- 
perial porem Mandará o que achar justo. 

D.s g.e a V. Ex.a. São Paulo 21 de Agosto de 1824. 
Ill.mo e Ex.mo Snr. João Severiano Maciel da Costa. 

Lucas Antonio Mon.ti-o de Barros. 

(Bibl. Nac., Cx. 192 - Doc. 51). 

O Principe Regente Nosso Senhor manda remetter á Mesa do Desembargo 
do Paço, o Requerimento incluzo do Padre Antonio Pacheco da Silva, da Villa 
de Itú, Comarca de São Paulo, em q& pede confirmação de hum Hospital 
de Lazaros, e da contribuição acordada pela Camara, Nobreza, e Povo: E he 
Servido ordenar, que a mesma Mesa, consulte com effeito, sobre o seu conteudo. 

Deos guarde a V. Ex.a P a ~ o  em I I de Julho de 1808. 

D. Fernando Jose de Portugal 

S.' Marquez de Angeja. 

Cumprase e Reg.Sc Rio em Meza 

18 de julho de 1858. 

Registrado no Livro I .?  no Registo 

dos Anexos af. 6. 

Joaquim da S.a Girão. 
(Bibl. Nac., Cx. 193 - Doc. 13) 

Doc. 9 - 3 Propostas do Conselho Geral da Provincia - 1.9) Criação de al- 
gumas Cadeiras de Filosofia em varias vilas da Provincia, 2.0) o 
estabelecimento de aulas das 1 . a ~  letras pelo método Lancastriano e 
3.9) criação de uma cadeira de Medicina e Cirurgia na Capital Pau- 
listana. - 29-1 -1829. 

(Cx. 365 - Doc. 9 - Ano de 1829) 

Sendo a saude Publica um dos objectos mais importantes da Sociedade, e 
devendo por isso ser promovida com todo o cuidado, o Conselho Geral da Pro- 
vincia de S. Paulo, querendo procurar um estabelecimento onde se ensinem as 
Materies Medicas, e Cirurgicas, combinando com o estado actual da Provincia, 
e tendo em vistas, que já em outro tempo houve n'esta Cidade uma Aula de Me- 



dicina, e Cirurgia regida pelo então Phisiso-mór Douctor Marianno José do 
Amaral com grande utilidade da Provincia = Resolve = 

Artigo 1.Q 

Crear-se-ha desde já n'esta Capital uma Cadeira de Medicina e Cirurgia, 
a qual será regida pelo Phisico mór, e substituida pelos dous Cirurgiões móres 
do Hospital com os mesmos Ordenados, que actualmente vencem; devendo porem 
dar-se uma gratificação de vinte mil reis mensaes á aquelle, que actualmente 
reger a Cadeira. 

Artigo 2.9 

Cada uma das Camaras será obrigada a mandar um moço de habilidade a 
estudar Medicina, e Cirurgia; para o que a Camara que tiver seis centos mil 
reis de renda annual fará as dispezas necessarias para a subsistencia do moço 
n'esta Capital á custa do rendimento da mesma. Camara; aquella porem que não 
tiver a mencionada renda procurará por meio de su6scripções, ou qualquer outro 
meio a sustentação do Alumno, que deve mandar frequentar a Aula de Medi- 
cina, e Cirurgia, ficando por isso o moço obrigado por um Contracto a ser o 
Cirurgião do partido, que a Camara deve ter em conformidade do Art. 69 da 
Lei do 1.0 de Oitubro de 1828, prestando-se como convenionarem até satisfazer, 
o que a Camara houver despendido com elle. 

Paço do Ccmselho Geral da. Provincia de São Paulo 31 de Janeiro de 1829. 

Manoel Bispo - Presidente 

Diogo Antonio Feijó - Secretário. 

(Arq. Nac. - Doc. da Exposição de Documentos realizada em 1954 

no Parque Ibirapuera., em S. Paulo). 





Trasladação dos restos mortais da Imperatriz Leo- 

poldina, em 12 de outubro de 1954, para o Panteão do Ipi- 

ranga e comemoração do acontecimento com a criação e 

outorga da Medalha Cultural Imperatriz Leopoldina em 

5 de novembro de 1955. 
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DISCURSO DO SR. CARLOS DA SILVEIRA, 
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO INSTITUTO 

HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SÃO PAULO 

A mim, na qualidade de segundo vice-presidente, no exercício 
da presidência por impedimento dos dois diretores mais graduados, 
cumpre manifestar o júbilo de todos nós do Instituto, pela concre- 
tização da idéia inicial dos consócios Alfredo Gomes e Armando de 
Arruda Pereira, da vinda para esta abençoada terra paulista, dos 
despojos de Dona Maria Leopoldina Josefa Carolina. 

Cumpre ressaltar neste momento o quanto trabalhou o presi- 
dente professor Dr. Ernesto de Sousa Campos, hoje impedido, por 
doença, de estar aqui presente, entre nós, chefiando, como lhe com- 
petia, êstes atos todos, das cerimônias programadas. 

Cumpre-me ainda manifestar a nossa satisfação por ver aqui, 
em sinal de apoio à idéia que se objetivou nestas homenagens, altas 
autoridades civis, religiosas, militares; elementos da Família Im- 
perial Brasileira, descendentes de Dona Maria Leopoldina; repre- 
sentantes diplomáticos; e tantas pessoas gradas que acorreram 
para  aumentar,^ brilho das cerimônias que se realizam. 

E' que a figura de Dona Maria Leopoldina está no coração 
do povo brasileiro, onde não existe uma pessoa, de qualquer classe 
social, do mais modesto ao mais alto cidadão, que não tenha o 
nome da Primeira Imperatriz gravado fundamente entre suas mais 
justas, íntimas e caras impressões. 

A todos, pois, os melhores e mais profundos agradecimentou 
do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, que vive hoje um 
dos seus grandes dias. 



DISCURSO PRONUNCIADO PELO PROF. MOTA 
FILHO, MINISTRO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 
NA CERIMÔNIA DE TRASLADAÇÃO DOS DES- 
POJOS DA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, PARA O 

PANTEÃO DO IPIRANGA, EM SÃO PAULO 

Na qualidade de Ministro de Educação e Cultura é que tenho 
a honra de falar nesta solenidade magnífica, realmente tão expres- 
siva do civismo brasileiro. 

A República acolheu, e não podia deixar de acolher, todas as  
grandes e nobres conquistas do Brasil monárquico. E com o cor- 
rer dos anos, com o exemplo de nossos maiores, temos tido o em- 
penho de cultuar, como um dever cívico, as figuras representativas 
de nossa formação histórica que êle nos legou. 

Entre essas figuras do mais alto teor moral, inscritas no cora- 
ção dos brasileiros, está a da Imperatriz Leopoldina, a primeira 
do Brasil, aquela que, em apenas nove anos de convivência conosco, 
soube assimilar, de modo profundo, as coisas e os sonhos de nossa 
terra e de nossa gente. 

Sua sensibilidade, as virtudes de sua alma, a nobreza de seus 
gestos, puderam compor o luminoso papel que deseriipenhou na 
preparação e fundação de nossa vida livre. 

Esta homenagem que lhe prestamos corresponde a uma justa 
reivindicação da brasilidade paulista. E' aqui que devem repou- 
sar seus despojos, em panteão condigno de sua figura histórica, no 
outeiro da proclamação. 

São Paulo vai guardar, no seu Monumento da Independência, 
o corpo da primeira Imperatriz do Brasil. Saberão os paulistas 
corresponder a essa responsabilidade, com o zêlo que votam ao 
desempenho de qualquer encargo que lhes cometa seu patriotismo 
ou de qualquer dever que lhes imponha sua consciência cívica. 

São Paulo é a terra de uma gente que sabe conciliar os extre- 
mos; que pôde casar em síntese fecunda seu espírito progressista 
e sua alma tradiciotlalista; "faminta de progresso e respeitosa da 
tradição", disse de sua e nossa terra, Alcântara Machado. Desde 
a germinação de São Vicente, nos começos da História brasileira, 
depois com as bandeiras, até os episódios da Independência, da 
Abolição e da República, São Paulo tem sido um núcleo irradiador 
de energias para todos os quadrantes da Nação. A gente do pla- 
nalto piratiningano recebeu da Providência um singular destino his- 
tórico - o de criar e consolidar a geografia do Brasil, como disse 
Eduardo Prado e participar da vocação de seu santo padroeiro, que 
era todo ação e energia construtiva. 



Decorre dêsse amor dos paulistas i tradição, o imponente es- 
plendor desta solenidade com a qual recebem os despojos da pri- 
meira Imperatriz do Brasil, que lhes confia a Família Imperial como 
um legado precioso. Saberão êles, por certo, honrar a missão que 
lhes é outorgada. E hão de saber, além do mais, dignificar o com- 
promisso implícito na aceitação da preciosa outorga: o de, sempre 
e cada vez mais, doarem tudo que têm, suas energias espirituais, sua 
cultura, seu poder econômico e material, para que o Brasil se torne 
forte, pela transformação das suas esperanças em realidades, inde- 
pendente, pela sua progressiva capacidade econômica, e pelo res- 
peito com que possa fazer ouvir no concêrto internacional, e enfim, 
um Brasil como o sonhou aquela que doravante vai repousar sob 
o céu dadivoso de São Paulo, neste recanto evocativo do Ipiranga. 

E', portanto, compreendendo essa admirável vocação paulista 
pelo Brasil, que eu, em nome do Govêrno da República, me inclino 
diante dos augustos despojos da 1 .v  Imperatriz do Brasil. 

ORAÇÃO PROFERIDA PELO SR. JOSE' PEDRO 
LEITE CORDEIRO, ORADOR OFICIAL DO INSTI- 
TUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO, 
NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 1954, POR OCASIÃO 
DA TRASLADAÇÃO DOS DESPOJOS DA IMPERA- 
TRIZ LEOPOLDINA PARA O PANTEÃO DO 

IPIRANGA 

Sras! e Srs! 

Rejubila-se o Instituto Histórico e Geográfico e com êle todo 
São Paulo, ante o desenrolar da cerimônia que, há dois dias, o 
Brasil acompanha emocionado e sentindo vibrar aquilo que possui 
de mais precioso: a sua tradição imperecível e a sua gloriesa 
história. 

A trasladação dos restos mortais da Imperatriz Leopoldina 
para o Panteão do Ipiranga, nasceu de um ideal patriótico de Ar- 
mando de Arruda Pereira, ideal francamente esposado pelo Insti- 
tuto Histórico e Geográfico de São Paulo e decididamente levado 
A feliz etapa hoje por nós vivida graças ao apoio e aos bons esfor- 
ços da atual administração do município. 



Constitui mais um galardão que a valorosa gente piratiningana 
passa a ostentar neste festivo e tão significativo quarto centenário 
da fundação de sua urbe. E é de justiça que venham repousar na 
colina sagrada do Ipiranga, os despojos daquela a quem, em boa 
parte, devemos a definitiva emancipação política de nossa Pátria 
porque, neste mesmo local, o Príncipe D. Pedro, o espírito já tra- 
balhado há longo tempo e ativamente pela Princesa Dona Leopol- 
dina, proclamou a nossa libertação, não mais resistindo, entre outras 
influências e condições, As palavras pelas quais a esposa, ainda 
uma vez, o aconselhava em favor do Brasil. 

Nada mais legítimo, portanto, do que a aspiração paulista de 
venerar na colina do Ipiranga, verdadeiro altar da Pátria, os pri- 
meiros Imperadores Constitucionais do Brasil, de cuja aclamação, 
por feliz coincidência, ocorre hoje o centésimo trigésimo segundo 
aniversário. 

Teremos conosco, desde agora, a Imperatriz Leopoldina. Es- 
peramos e vaticinamos que, em breve, D. Pedro I, o Criador da 
Nação Brasileira, aqui esteja fazendo companhia a sua augustíssi- 
ma esposa e sendo venerado no torrão paulista que todo o país re- 
conhece detentor do maior acervo em prol da independência do 
Brasil. 

O papel e a responsabilidade de São Paulo no 7 de Setembro 
já foram proclamados por José Clemente Pereira, um dos principais 
artífices na efetivação daquele grande anseio nacional. Ouçamo- 
10 embora por instante sòmente: "Devia caber A Província de 
São Paulo a invejada dita de ser a província que da sua real boca 
ouvisse o delicioso grito . . . que fôsse a primeirg que o repetisse, e 
que também fôsse a primeira que levantasse a voz de aclamação de 
vivas ao Imperador do Brasil, prêmio bem merecido de quem teve 
o patriotismo de ser o primeiro que proclamou Independência ou 
Morte. Os nomes de Pedro I, Sete de Setembro, Campos do Ipi- 
ranga e, a par dêles, o de Paulistas, serão eternamente inseparáveis 
dos Anais da Independência". 

Sras! e Srs! 
Fica assim positivado e demonstrado pela palavra de quem tão 

de perto acompanhou o movimento da Independência, o direito que 
cabe a São Paulo de possuir os venerandos despojos da Imperatriz 
Leopoldina, a Paladina da Independência, cujo estremecido amor 
A nossa Pátria irradiar-se-á, mais uma vez, da sagrada colina do 
Ipiranga para todo o Brasil e através do acendrado culto paulista 
à sua irnorredoura memória tal qual gênio inspirador a proteger os 
futuros destinos da Pátria. 



DISCURSO DE D. PEDRO GASTÃO DE ORLEANS 
E BRAGANÇA, NO PANTEÃO DO IPIRANSA, AO 
BAIXAR AO ESQUIFE O CORPO DA IMPERATRIZ 

LEOPOLDINA 

Meus senhores, 

Minha presença aqui não tem nenhum caráter pessoal; fui 
trazido pela gratidão, para a pedido de meu Primo, o Príncipe D. 
Pedro Henrique, de meu irmão D. João e dos demais descendentes 
de D. Leopoldina dizer a todos que, de qualquer forma tomaram 
parte na trasladação do corpo da 1.. Imperatriz, o MUITO OBRI- 
GADO, por êsse movimento patriótico. 

Minha missão, portanto, é de agradecimento: , 

As Autoridades Federais, que prestigiaram e facilitaram essa 
trasladação; 

Ao Govêrno do Estado de São Paulo, sem o concurso do qual, 
nada teria sido realizado; 

A Prefeitura desta Cidade, quatro vezes secular, que guarda- 
rá,. dora em diante, nesta colina histórica, os restos da Paladina 
de nossa Independência, e para cujo fim, fêz construir êsse mag- 
nífico mausoléu; 

Por fim, aos meus prezados consócios do Instituto Histórico 
de São Paulo, aos quais cabe a primazia da iniciativa de fazer 
repousar, em território Paulista, os corpos do 1.0 Imperador e de 
sua esposa. 

Estamos assistindo, neste instante, a primeira etapa dêsse es- 
plêndido projeto, mas lembro aos bons amigos, o compromisso, 
que conosco tomaram, de promoverem anualmente, neste local, a 
celebração de uma missa votiva, por Aquela que, súdita da Igreja 
Católica, filha do Imperador Apostólico, nunca deixou de ter, des- 
de 1826, o sufrágio do culto religioso, que lhe proporcionaram os 
Frades Franciscanos. E nenhum sítio seria mais propício para 
isso, que a cripta dêsse monumento, erigido no local em que aquê- 
le intrépido príncipe, que foi nosso trisavô, declarou à face do 
mundo, a disposição do Brasil em ser livre e independente. 

Mas, para que essa trasladação se concretizasse, foi necessá- 
rio um largo período e um grande esforço, agora coroado de êxito. 

Durante êsse tempo, estêve o corpo de D. Leopoldina con- 
servado e guardado com carinho, em conventos cariocas, mas des- 
conhecido da maioria do povo. As Freiras da Ajuda foram as 
primeiras nessa piedosa missão, reoetindo gesto anterior de de- 
positárias dos restos da Rainha D. Maria I. Mas o seu Convento, 



erigido precisamente onde está hoje a praça Floriano, foi obriga- 
do, em 19 1 1, a ceder lugar Aquele logradouro da Avenida Rio 
Branco. Foi nessa ocasião que nossa Avó, a Pritxesa Isabel, de 
seu exílio em França, mandou pedir agasalho para os despojos que- 
ridos, aos Frades Franciscanos, que no alto do morro de Sto. An- 
tônio, os guardaram, desde então. Com D. Leopoldina, foram re- 
metidos da Ajuda, outros caixões, que lá ainda se encontram, o 
da Princesa D. Paula, sua filha; do seu filho D. João Carlos; os 
dos Príncipes Imperiais D. Afonso e D. Pedro, filhos de D. Pedro 
I1 e o de uma irmã de meu Pai. Era essa, uma tradição portuguê- 
sa - a-de  não enterrar seus Soberanos e Príncipes, e S. Vicente 
de Fora apresentava, até bem pouco, mais o aspecto de depósito 
que de Panteão. Ao carinho das duas ordens religiosas - Ajuda 
e Sto. Antônio - devemos a conservação dêstes corpos, junto aos 
quais, desde a revogação da lei do banimento, meu Pai, e sua fa- 
mília, vínhamos sempre pedir pelo repouso dos seus e invocar- 
Ihes a lembrança para exemplo dos contemporâneos. 

Aí, em Sto. Antônio, uma piedosa romaria os visitava periò- 
dicamente. Todos os anos, a 7 de Setembro, a Exma. Sra. D .  
Darcy Vargas, com o prestígio de sua posição comparecia ao con- 
vento, onde depositava um ramo de flores junto ao corpo daquela 
que, por sua atitude, fora responsável pelo Grito do Ipiraiiga. 

Está agora enterrada D. Leopoldina. Não importa que nun- 
ca tenha ela vindo a S. Paulo. Aqui veio encontrar o então Re- 
gente D. Pedro e sua célebre carta, que, segundo dcpoiniento do 
próprio destinatário, foi o fator decisivo do gesto altatleiro de re- 
beldia. "O fruto está maduro, cumpre colhê-lo", dissera ela ao ma- 
rido, com a perfeita noção do momento histórico que vivia. Fi- 
lha do monarca da Sta. Aliança, em cujos princípios fora certa- 
mente educada, não trepidou em aderir à causa brasileira, que o 
marido já abraçara, dando-lhe o incontestAvel direito ao título de 
Paladina de nossa Independência. 



DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSÉ PE- 
DRO LEITE CORDEIRO, ORADOR OFICIAL DO 
INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SÃO 
PAULO, EM 5 DE NOVEMBRO DE 1955, POR OCA- 
SIÃO DA ENTREGA DA MEDALHA IMPERATRIZ 

LEOPOLDINA AS PERSONALIDADES 
AGRACIADAS 

O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo abre as stias 
vetustas portas, de par em par, esta noite, a fim de mais unia vez 
render tributo a quem, sábia e justamente, o saudoso historiador 
Max Fleiuss denominou "Paladina da Independência" e seus con- 
temporâneos "A adorada mãe dos brasileiros, especialmente dos 
paulistas", numa afirmação convincente e numa exemplificação 
perfeita do ditado: Vox Populi - Vox Dei 

Tendo conseguido, após ingentes esforços e uma luta real- 
mente heróica, trazer os despojos da Imperatriz Leopoldina para 
o Mausoléu do Ipiranga, a nossa veneranda instituição prestou a 
São Paulo um dos mais inestimáveis serviços daquela série enor- 
me de benemerências que ela vem, desde a fundação, no já lon- 
gínquo ano de 1894, prodigalizando às letras históricas e à cul- 
tura de São Paulo. E fê-lo não só fiel aos traços'que vincam uma 
dignificante atuação através do tempo mas também obediente aos 
imperativos impostos pelos senti-mentos de tradição, do amor ao 
passado e de fé nos seus gloriosos destinos, sentimentos acrisola- 
dos no âmago da grande alma paulista. 

É de justiça que os restos mortais dos primeiros imoeradores 
repousem em terra piratiningana, êste nosso estremecido rincão 
desde as suas origens cenário ciclópico onde atuou o espírito al- 
tivo de nossa gente, onde sempre imperou a liberdade que, inso- 
pitada nos corações dos titãs do devassamento, dêles extravasou 
e, num movimento de ampla autonomia, espalhou-se território a den- 
tro, fixando as fronteiras e levando a todos os cantos da Pátria 
comum, a flâmula do nosso espírito livre e independente, honra- 
do apanágio dêsse tão querido S. Paulo que jamais negou a sua 
reputação e a sua fama; antes, as tem confirmado, década após 
década, século após século, dando à nação, entre outras glórias, 
os Andradas que se constituiram em um dos relevantes fatores 
para a proclamação de Sete de Setembro, e oferecendo ao Prin- 
cipe D. Pedro, o palco mais legítimo e mais apropriado para o 
grito de. Independência ou Morte porque nos céus azuis de Pira- 
tininga, êle melhor reboaria, e nos corações paulistas, histórica e 



tradicionalmente amantes da liberdade, mais profunda e prolonga- 
damente, vibraria o seu eco. 

Numa primeira arrancada, os bandeirantes do século XX, ho- 
mens, como seus antepassados, destemerosos e realizadores, já le- 
varam a cabo a primeira parte da espinhosa jornada, já consegui- 
ram dar a Imperatriz o autêntico, o Iídimo e verdadeiro jazigo: 
- a terra paulista, terra de homens livres, pátria da liberdade na- 
cional. 

Por tudo isto, estamos hoje reunidos, festejando o aconteci- 
mento marcante e fazêmo-10 juntamente com todos vós que aqui 
acorrestes a fim de, irmanados na ação do Instituto Histórico e no 
apoio e prestígio dados pelo Govêrno Brasileiro, rendermos a me- 
recida homenagem aquela que foi a heroína do Fico e da Inde- 
pendência. 

Viera ela, a nossa Imperatriz Leopoldina, da paisagem do bar- 
roco europeu para a paisagem do barroco americano. Viu-a nas- 
cer a aristocrática e romântica Áustria entre cujo fausto e pompa, 
elevavam-se, fidalga e elegantemente, as linhas arquitetônicas do 
Castelo de Schoenbrun, rival de Versailles, ao mesmo tempo que os 
ornatos e formas curvas firmavam um estilo artístico de cujas ten- 
dências já haviam nascido, naquela época, as características da 
manifestação máxima da arte brasileira: - a arquitetura de Minas 
Gerais com as igrejas e as estátuas do Aleijadinho. Foi êsse um 
dos traços de união entre os antigos e os novos panoramas divi- 
sados e sentidos pela Princesa, panoramas que se fixavam na su- 
blimidade, no enfeitiçamento e na beleza que a arte de Borromini 
guarda no bojo. 

Embora, desde menina, a tendência para as ciências Físicas e 
naturais lhe despertassem a curiosidade pelo mundo selvático e 
ainda quase virgem da América do Sul, perdeu com a troca: - dei- 
xar a corte requintada dos Habsburgos onde imperara Maria Te- 
resa e onde se haviam acalentado Maria Antonieta e Maria Luisa, 
uma rainha e uma imperatriz da França, e vir para uma corte re- 
cém-instalada em terras, não fazia muito, ainda coloniais. Em 
parte, porém, o amor, durante certo. tempo, compensou-lhe a troca, 
o amor pelo marido, "Bem apessoado, cavalheiroso, ambicioso, ar- 
dente" e a quem se prendeu de maneira apaixonada, e o amor a 
uma nova pátria, ao seu novo povo, pátria que ela ajudou a fundar 
e povo cuja libertação foi constantemente um dos seus objetivos, 
não só levada pelos próprios sentimentos mas também influenciada 
pelo Conselho de Ministros quando nêle se encontravam as  figu- 
ras admiráveis dos Andradas. 

Se estudarmos a documentação coetânea, se lermos com aten- 
ção a correspondência da Princesa, mais tarde Imperatriz, se aus- 



cultarmos a opinião da grande maioria dos historiadores da Inde- 
pendência, encontraremos, com segurança, a certeza do papel, n5o 
direi altamente decisivo, mas dedicado e atento, sempre favorável 
e pronto ao amparo da causa brasileira, quer nos acontecimeiltos 
do Fico, no dia 9 de janeiro, quer naqueles que culminaram com 
o grito do Ipiranga em 7 de setembro. 

Na intimidade do lar, na convivência oficial, no trato coni mi- 
nistros e personalidades de relevância política ou social, nas rela- 
ções com o povo, nas ligações com a corte paterna onde imperava 
o espírito absolutista de Metternich, e que soube enfrintar em fa- 
vor das atitudes liberais e constitucionais do esposo e eni benefí- 
cio da nossa nacionalidade "Para o repouso e a felicidade d: minha 
nova família" conforme as próprias palavras, o quanto pôde tra- 
balhou Dona Leopoldina pelo Brasil livre e independente, pelos 
ideais do povo que adotara e pelas aspirações de D. Pedro de quem 
foi "A esposa amiga e leal confidente". 

As lutas, os esforços, os trabalhos a que se dispusera pela 
causa nativista, exprimiu-os na frase: - "Estou pronta a dar a mi- 
nha vida para o bem público e da nação brasileira a que eu me es- 
timo felicissima de pertencer". 

A inteligência e o tino político fizeram-na divisar claramente 
a situação das fbrças históricas que, na ocasião, deviam conduzir 
os destinos do Brasil. Daí dizer sobre o Príncipe Regente: - 
"Ele está mais bem disposto para os brasileiros do que eu espe- 
rava mas é necessário que a l~umas  pessoas o influam mais pois não 
está tão positivamente decidido quanto eu deseiaria". frase repe- 
tida na véspera do Fico: "O Príncipe está decidido mas não t m t o  
quanto eu deseiaria. Os ministros vão ser substituídos por filhos 
do país que sejam capazes. O eovêrno será administrado de iIm 
modo análogo aos Estados Unidos da América do Norte. Muito 
me tem custado alcançar tudo isto, só desejaria insuflar uma de- 
cisão mais firme". 

Acentuada e favorável A proclamação da Independência tam- 
bém a posição da Princesa em concordância com os rasgos de 
coragem e decisão, não raros em sua vida. Entre Viena e Flo- 
rença, apressoii a viagem e desejou mais cedo alcançar o Brasil 
ao ter notícia de uma revolta em Pernambuco. Reaeiu enèrgica- 
mente quando negócios de Estado exigiam a separação temnorá- 
ria do casal, que ela temia ser definitiva. Chegou. então, a fazer 
preparar, num gesto altamente romanesco, um barco para de novo 
levá-la aos braços do homem amado, se dêle, porventura, real- 
mente a separassem. 

Quanto encanto! Quanta pureza de sentimento! Quanta 
poesia nesta atitude! Belas e poderosas, na verdade, são as Por- 



ças do amor, do mesmo amor que, mais tarde, muita amargura 
levaria ao seu coração e com tanta dor envolveria os últimos tem- 
pos de sua existência. 

De tal modo ocorreu a vida amorosa de Dona Leopoldina e 
de tal modo veio ela a falecer que não seria demais nem mentiroso, 
pelo contrário, estaria cheio de verdade um epitáfio que no seu 
túmulo exprimisse a realidade dos fatos: - "Aqui jaz aquela que 
morreu por muito ter amado!" 

Nascera em meio ao barroco e ao romantismo. Conhecia a 
obra de Schelling e de Novais, de Goethe e de Schiller, não esca- 
pou ao doce e tirânico mal do século que tanto cantava a natureza 
como os pesares de bem-querer. Chorou emocionada ante as ma- 
tas da Tijuca, embeveceu-se na admiração e nos estudos da na- 
tureza brasileira, e verteu Iágrinlas de aflição com as infidelidades 
do espôso muito querido. 

Foi mulher. Foi romântica. Viveu intensamente os sentimert. 
tos que brotaram de seu coração, enamorou-se apaixonadamente 
e soube cumprir o destino histórico a ela reservado pelas forças da 
ancestralidade, pelas origens imperiais, pelo sangue azul que lhe 
corria nas veias, pela nobreza das virtudes aformoseadoras de uma 
alma pura e sem jaça. Cooperou em dois dos mais importantes 
episódios de nossa vida política: - o Fico e a Independência, deu 
a América um Imperador e A Europa uma Rainha: - D. Pedro 11, 
do Brasil, e Dona Maria 11, de Portugal, amou com todas as  fôr- 
ças do ser, com todo o ímpeto de um grande e generoso coração, 
sofreu como toda alma profundamente romântica sofre em seus 
arrebatamentos sentimentais, e dela podemos dizer tal qual o poe- 
ta que, apesar de pai dos seus filhos e senhor absoluto do seu 
coração, só depois de morta, soube compreendê-la: 

"O mundo não verá mais noutra idade 
Modêlo mais perfeito nem melhor 
D'honra e candura, amor e caridade". 



DONA LEOPOLDINA, A IMPERATRIZ 
DA INDEPENDÊNCIA 

" . . .O meu adorado Esposo partiu para restabele- 
cer a paz em São Paulo . . ." - (De uma carta de Dona 
Leopoldina ao Imperador da Austria) . 

A Sete de Setembro, todos os anos, o Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, o secular sodalício de Pedro 11, escondia em 
lindas orquídeas a urna preciosa em que jazia - no panteáo do 
convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro - a Imperatriz 
da Independência. 

A missa oficiada elevava, envoltas no perfume da natureza 
do Brasil, as orações do povo de cuja emancipação política foi 
dedicada defensora Dona Leopoldina. 

O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, vencendo 
enormes obstáculos, conseguiu trasladar do convepto carioca ao 
Fanteão do Ipiranga, as relíquias da vida de dedicação e sacri- 
fício da filha, de Francisco I. A condição única lembrada pela 
Família Imperial para que se realizasse a aspiração do Instituto, 
foi a de manter o nosso colkgio de historiadores a piedosa home- 
nagem que recebia no Rio a Paladina da Independência. 

Ouvimos do presidente Sousa Campos a afirmativa de que 
não só seria seguida fielmente a homenagem do Rio, como ainda 
se repetiria, anualmente, também a 12 de outubro, data em que 
os despojos da Primeira Imperatriz foram depositados na Cripta 
construída no local do gesto épico de Pedro I ao proclamar a so- 
berariia da Pátria Brasileira. 

A trasladação de Dona Leopoldina para São Paulo é, sem 
dúvida, o ponto alto das comemoraçõeS do IV Centenário, porque 
é demonstração .eloqüente que a cidade, festejando a efeméride, 
tem o pensamento fixo na Pátria total, no Brasil inteiro, de que se 
lembra, em se lembrando do vulto feminino que tanto o amou e 
tanto lhe defendeu a emancipação, influindo concretamente, no âni- 
mo do esposo, -para o éxito das aspirações nacionais. E, pois, 



bastante simbólica a mudança da custódia 'dos despojos da sem- 
pre querida soberana. 

Dona Leopoldina estêve intimamente aliada a José Bonifácio, 
em tôda a campanha da Independência. 

Dela escreve Oliveira Lima com grande senso de historiador: 
"A sua participação nesses sucessos só não pode ser descrita com 
absoluta fidelidade porque foi tão pouco espetaculosa quanto a 
sua vida, toda discreta. Mas a impressão que ficou do tempo, aju- 
dada por alguns testemunhos de confiança, é que Dona Leopoldi- 
na ajudou de coração a causa nacional". 

Certo a Imperatriz adotava para a consecução dos objetivos, 
em benefício da pátria que elegera, processos que se harmonizas- 
sem com a própria personalidade. 

Não proferiria discursos, não apelaria para as armas. Em- 
pregava tôda a riqueza da alma feminina, num constante trabalho 
sentimental, mas enérgico, junto do marido, e em todas as situa- 
ções de que poderia tirar proveito ao fim grandioso. 

É ainda Oliveira Lima quem afirma com verdade: "Muito 
mais instruída que D. Pedro que apenas cultivava um pouco sua 
vocação musical, e tendo-se formado em outro meio, ela dispunha 
sôbre o ânimo do marido de um poder de sedução que lhe não era 
infelizmente dado exercer sôbre o seu temperamento". 

Aquêle "poder de sedução" muito contribuiu para que o es- 
pírito instável de D. Pedro se fixasse mais e constantemente, nos 
últimos tempos, no ideal da Independência. 

Ai reside principalmente a robusta atuação da vonjade de 
Dona Leopoldina, na campanha que nos emancipou. 

Advogada do concurso do Patriarca no govêrno, foi a Impera- 
triz que o dissuadiu da vontade em que estava de não tomar parte 
no Ministério. Dona Leopoldina envidou toda uma grande ati- 
vidade para conduzir ao govêrno o eminente santista, certa de que 
êle saberia imprimir sentido aos acontecimentos, de maneira a 
atingir os fins colimados pelo seu coração, que tanto coincidiam 
com os anseios nacionais. Levou a filhinha D. Maria da Glória 
e colocou-a nos braços do Patriarca, apelando para seu patrio- 
tismo. 

E a grande Imperatriz pensava certo. José Bonifácio, no mi-t 
nistério de 16 de janeiro, prepararia, com ela, os últimos atos ne- 
cessários ao desenlace feliz de Sete de Setembro. 

Quando o príncipe, em São Paulo, recebeu a famosa corres- 
pondência das cortes portuguêsas, o pensamento da princesa voou 
nas mãos de Bregaro e de Ramos Cordeiro, cristalizado na carta 
incentivadora que, com a de José Bonifácio, constituiu o derra- 



deiro impulso eficiente para que repercutisse na totalidade do Bra- 
sil o "grito do Ipiranga". 

Dona Leopoldina - Regente naquele instante - era em todo 
o território nacional, o que de há muito já vinha sendo no coração 
dos brasileiros: - a Imperatriz do único grande Império do con- 
tinente americano. 

Antenio de Meneses Vasconcelos de Drummond enaltece o pa- 
pel da Regente como "grande animadora da Independência", e de- 
põe que a vira "a arrancar as derradeiras fitas verdes e amarelas, 
que enfeitavam seus próprios travesseiros, para que aquelas duas 
cores simbólicas de uma nacionalidade que nascia não faltassem a 
ornamentação das casacas e dos vestidos que enchiam de vida, 
de alacridade e de patriotismo sadio os próprios salões imperiais" 

Quem tão sabiamente advertia ao esposo quanto i "maturi- 
dade do fruto" e lhe dava o conselho de "colhê-lo", referindo-se à 
preparação do país para a independência; quem manifestava todo 
o temor que se lhe apoderara do ânimo ao aludir As forças portu- 
guêsas que deviam combater o "amado Brasil", não arrancaria as 
cores verde e amarela dos travesseiros para com elas ornamentar as 
vestes dos patriotas presentes no paço, se não fosse sincera advo- 
gada da causa nacional. 

Estas demonstrações exteriores, pela espontaneidade e delica- 
deza da intenção, significam bem o que tumultuava no espírito 
bem formado daquela arquiduquesa d'Áustria, que ascendendo ao 
trono brasileiro na época do prestígio e poder internacional da 
Santa Aliança e da incontestável influência da política absolutista 
de Metternich, foi ainda, ate certo ponto, garantia da não-jnter- 
venção das potências européias, que constituíam aquêle bloco, no 
Império recém-nascido. 

Escrevia ao pai em agosto de 1822 : " . . . o meu adorado Es- 
poso partiu para restabelecer a paz em São Paulo, e, durante êsse 
tempo, estou a cargo de todos os negócios, sendo êste o maior sa- 
crifício que eu posso fazer por êle e pelo Brasil". 

As vésperas da Independência, pois, Dona Maria Leopoldi- 
na Josefa Carolina pensava em São Paulo, na almejada paz pau- 
listana, tão necessária naquele instante. Ao vir "restabelecer a 
paz" o "adorado Espôso", as margens do Ipiranga, criou um Im- 
pério. 

Em outubro de I954 quem parte para São Paulo, nos bra- 
ços da nacionalidade, que seu marido fundou, é ela mesma, a Im- 
peratriz da Independência, que vem repousar para todo o sempre 
no sítio histórico, onde nasceu o Brasil politicamente soberano na 
sociedade das nações. 



Sua presença aqui, na colina do Ipiranga, recorda o primado 
de São Paulo na evolução política do Brasil; é gesto de sublime 
delicadeza dos paulistas, colocando a primeira Imperatriz no local 
onde o "adorado Espôso" realizou o feito culminante de uma vida 
épica; constitui demonstração eloqüente de que São Paulo pensa 
e age em função do Brasil, não esquecendo aquela que foi "mag- 
na pars" na construção de uma grande Pátria. 

Foi pensando em tudo isto que o Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo inspirou, defendeu e realizou a idéia da tras- 
ladação da Imperatriz da Independência para o Panteão do Ipi- 
ranga, no milésimo comemorativo do 1V Centenário da Capital 
bandeirante. 



D O C U M E N T A Ç Ã O  

Jacarèzinho, 26 de julho de 1954. 

Exmo. Sr. Prof. Dr. Ernesto de Sousa Campos 
D . D . Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

Em sua carta de 25 de julho, que me chegou às mãos apenas 
em 21 do corrente mês, V. Excia. solicita que eu autorize a frasla- 
dação dos restos mortais de minha augusta tetra-avó, Dona Leo- 
poldina, do jazigo do Convento de Santo António, no Rio de Ja- 
neiro, para o Mausoléu-Panteão que a Prefeitura de São Paulo 
construiu na colina do Ipiranga. 

Devo dizer a V. Excia que acho a idéia feliz, pois Dona Leo- 
poldina, bem merece descansar ali onde o Brasil nasceu como na- 
ção independente, ela que tanto fêz pela Independência do Brasil 
e tanto a desejou. 

Como Chefe da Casa Imperial do Brasil dou meu consentimen- 
to para esta trasladação dos despojos de minha venerada Ances- 
tral, mas devo antes pedir algumas condições que passo a expor. 

1.9 Que a câmara mortuária do Panteão seja adornada de 
um grande crucifixo, que dê ao mausoléu um caráter religioso. 

2.9 Que haia um altar no Panteáo onde se Possam 
missas em sufrágio das almas dos que lá descansarem. 

3.9 Que o mausoléu seja prèviamente bento por sacerdote 
católico. 

Minha Família 6 e sempre foi profundamente católica, e não 
se poderia conformar que algum de seus membros repousasse em 
terra e ambiente não sagrados. 

Uma vez garantidos êstes três pontos, eu, como chefe da Casa 
Imperial, consínto prazenteiramente que os despojos de Dona Leo- 
poldina sejam trasladados da igreja do Convento de Santo Antô- 
nio para o Mausoléu do Ipiranga. 

Quero porém crer que V. Excia. se tenha igualmente dirigi- 
do a meus primos, os senhores D. Pedro Gastgo e D. João de Or- 



leans e Bragança, cujo consentimento também é necessário para 
se tocar no sepulcro de nossa augusta Avó. 

Felicito V. Excia. pela luminosa iniciativa, que dará um cunho 
sagrado A histórica colina do Ipiranga, e fará do monumento de 
nossa Independência um memorial ainda mais eloqüente, a tornar 
viva ao:, presentes a epopéia de nossa Emancipação política. 

Deus Guarde Vossa Excia. 

(a) Pedro Henrique de Orleans e Bragança. 

(Emblema do Império) 

Petrópolis, 6 de agosto de 1954. 

Prezado Dr. Prof. Ernesto de Sousa Campos 

Vetiho, muito penhorado, agradecer V. Excia. seu ofício do 
mês passado, enviado em seu nome, e em nome do Instituto Histó- 
rico e Geográfico de São Paulo, com o fim de pedir a aquiescência 
da Família Imperial para efetuar a trasladação dos despojos da 
Imperatriz Dona, Leopoldina, do Convento de Santo Antônio do 
Rio de Janeiro, para o Panteão, especialmente construído sob o 
Monumento do Ipiranga na cidade de São Paulo. 

Peço-lhe ser o intérprete do meu reconhecimento, junto dos 
meus consócios do Instituto Histórico de São Paulo e dizer-lhes 
o quanto êste gesto comoveu a Família Imperial. 

Para tratar dêste traslado, tive o prazer da sua visita no Pa- 
lácio Grão-Pará, como também o de nos encontrarmos no gabine- 
te de Sua Excia. o senhor Ministro da Educação e Saúde. Nestas 
ocasiões, mostrei a Vossa Excia. a conveniência de se acrescen- 
tar e consagrar um altar no Panteão do Ipiranga, para se poder 
rezar o santo sacrifício da missa e insisto para que seja provi- 
denciada esta obra antes da trasladação dos restos. Pedirei tam- 
bém ao Instituto Histórico e Geográfico de tomar o compromisso de 
mandar celebrar anualmente um Ofício Fúnebre, neste local, em 
sufrágio da Alma da Imperatriz Dona Leopoldina, que viveu e 
morreu fiel á sua Religião Católica Apostólica e Romana. 

Agradeceiido mais uma vez o entusiasmo que demonstrou para 
essa patriótica realização, envio-lhe, assim tomo aos meus con- 
sócios do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, com os 
meus agradecimentos, minhas afetuosas lembranças. 

(a) Dom Pedro Gastão de Orleans -e Bragânça. 
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Ministério da Educação e Cultura 

Gabinete do Ministro 

Rio, 20 de julho de 1954. 

Prezado colega, Professor Ernesto de Sousa Campos 

Tenho a satisfação de comunicar ao prezado amigo que o 
Exmo. Sr. Presidente da República concordou com a trasladação 
dos despojos de D. Leopoldina, do Convento de Sto. Antônio do 
Rio de Janeiro para o Panteão de São Paulo. 

Aproveito a oportunidade para transmitir-lhe que receberei 
com grande prazer, no próximo dia 27, às 16 horas o Senhor Prín- 
cipe D. Pedro de Orleans e Bragança, quando estimaria, também, 
contar com sua presença. 

Com especial aprêço, 

(a) Edgard Santos - Ministro da Educação e Cultura. 

Armas da República 

Ministério da Educação e Cultura 

Rio de Janeiro, D. F., 30 de setembro de 1954 

Senhor Ministro : 

'Tenho a honra de levar ao conhecimento de V. Excia. que o 
Sr. Presidente da República, mediante entendimento estabelecido 
por ocasião do meu despacho, nesta data, resolveu fossem pres- 
tadas honras militares ?i Imperatriz D. teopoldina, ao ensejo da 
trasladação dos seus despojos, do Convento de Santo Antônio, 
desta Capital, para o Panteão do Estado de São Paulo, por ini- 
ciativa do Instituto Histórico e Geográfico do mesmo Estado, a 
que o Covêrno Federal, por intermédio dêste Ministério, deu in- 
teiro apoio. 

Ao fazer-lhe esta comunicação, solicito se digne V. Excia. 
determinar as providências que se tornarem necessárias para o 
fim indicado, esclarecendo que a trasladação se efetuará As 16 ho- 
ras do próximo dia 10 de outubro, partindo o cortejo do Conven- 
to de Santo Antônio para a Estação D. Pedro I1 e se realizando 



a cerimônia final em S. Paulo As 9 horas do dia 12, a qual, na 
qualidade de representante do Sr. Presidente da República, esta- 
rei presente. 

Apresento a V. Excia. minhas atenciosas saudações. 

(a) Cândido Mota Filho. 

A Sua Excelência o Senhor General Henrique Batista Teixeira 
Lotl, Ministro de Estado dos Negócios da Guerra. 

Proc. 32.178/54 

Ministério da Educação e Cultura 

Rio de Janeiro, D . F . , em 30 de setembro de 1954. 

Senhor Ministro : 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelên- 
cia que o Senhor Presidente da República, mediante entedimento 
estabelecido por ocasião do meu despacho, nesta data, resolveu 
fossem prestadas honras militares A Imperatriz Dona Leopoldina, 
ao ensejo da trasladação dos seus despojos, do Convento de 
Santo Antônio, desta Capital, para o Panteão do Estado de São 
Paulo, por iniciativa do Instituto Histórico e Geográfico do mes- 
mo Estado, a que o Govêrno Federal, por intermédio dêste Mi- 
nistério, deu inteiro apoio. 

Comunico-lhe, outrossim, que, para o efeito indicado, solici- 
tei ao Senhor Ministro da Guerra a gentileza de determinar pro- 
vidências e esclat-eço que a trasladação se efetuará As 16 horas do 
próximo dia 10 de outubro, partindo o cortejo do Convento de 
Santo Antônio para a Estação D. Pedro I1 e se realizando a c@- 
rimônia final em S. Paulo As 9 horas do dia 12, à qual, na qua- 
lidade de representante do Senhor Presidente da República, esta- 
rei presente. 

Apresento a Vossa Excelência minhas atenciosas saudações. 
(a) Cândido Mota Filho. 

A Sua Excelência o Senhor Brigadeiro Eduardo Gomes, Ministro 
de Estado dos Negócios da Aeronáutica. 

Proc. 32.178/54. 



2 de outubro de 1954. 
Senhor Governador: 

Tenho a honra de comunicar a V. Excia. que, na qualidade 
de repre~entante do Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú- 
blica, comparecerei As solenidades programadas pelo Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo para a trasladação, do Conven- 
to de Santo Antônio, nesta Capital, para o Panteão do Estado de 
São Paulo, dos despojos da Imperatriz D. Leopoldina, que serão 
conduzidos no próximo dia 10, realizando-se a cerimônia fúnebre 
final nessa Capital, no dia 12. 

Deliberou igualmente o Senhor Presidente da República se- 
jam prestadas honras militares a ex-Imperatriz e, nesse sentido, 
já fiz as necessárias comunicações aos Senhores Ministros da 
Guerra, da Marinha e da Aeronáutica, cabendo-me assim solici- 
tar a V. Excia. o concurso do seu Govêrno para o brilhantismo das 
solenidades programadas para a trasladação em causa. 

Reitero a V. Excia., neste ensejo, os protestos da minha esti- 
ma e do mais elevado aprêço. 

(a) Cândido Mota Filho. 

A Sua Excelência o Senhor Doutor Lucas Nogueira Garcez, D . D . 
Governador do Estado de São Paulo. 

Proc. 32.178/54. * * *  
1 

Ministério da Educação e Cultura 

Rio de Janeiro, D . F . , em 1 .Q de outubro de 1954. 

Chefe do Gabinete do Ministro 
Revdmo. Frei Guardião do Convento de Santo Antônio 

Assunto: Despojos da Imperatriz Leopoldina. 

Revdmo. Sr. Frei Guardião: 

Em nome do Sr. Ministro da Educação e Cultura, venho co- 
municar a V. Revdma. que por iniciativa do Instituto Histórico e 
Geográfico de S .  Paulo com apoio dêste Ministério e aprovação 
do Sr. Presidente da República, serão trasladados, dêsse Convento 
para o Panteão do Estado de S. Paulo, no próximo dia 10 dêste 
mês, os despojos da Imperatriz D. Leopoldina, que se acham sob 
a guarda dêsse Convento e, para êsse fim, solicito o obséquio das 
providências de V. Revdma. 

Apresento-lhe, neste ensejo, minhas atenciosas saudações. 
(a)  Orlando Calaza - Chefe do Gabinete. 

Proc. 32.178/54. 



DECLARACÃO 

Declaramos, para todos os efeitos, que consentimos na trasla- 
dação dos restos mortais de Sua Alteza Imperial Dona Maria Leo- 
poldina Josefa Carolina, para o Panteão do Monumento do Ipi- 
ranga. 

Embora não fôsse ouvida em tempo a Autoridade Eclesiásti.ca 
do Rio de Janeiro, em cujo território e jurisdição se acham deposi- 
tados os despojos da Primeira Imperatriz do Brasil, resolvemos 
não pôr embargo à sua trasladação. 

Apenas recomendamos que seja benzido, por quem de direi- 
to, o local em que vão repousar os mesmos despojos, pois é em 
terra benta e lugar sagrado que êles ficaram até o presente. 

Rio de Janeiro, 9 de.outubro de 1954. 

(a)  Jaime Cardeal Câmara 
Arcebispo do Rio de Janeiro. 

ATA DA TRASLADAÇÃO DOS DESPOJOS DA IMPERATRIZ 
DONA LEOPOLDINA 

Aos 10 d; outubro do ano do Senhor de 1954, 123.Q da Pro- 
clamação da Independência do Brasil, sendo Presidente da Repú- 
blica o Dr. João Café Filho, e Ministro da Educação e Cultura O 
Professor Cândido Mota Filho, estando presentes o Sr. Professor 
Valério Giuli, representante da Prefeitura do Município de São 
Paulo e seu Secretário de Educação e Cultura, e o Revmo. 
Guardião do Convento de Santo Antônio, Frei Oscar Moch O.F.M., 
representante do Revmo. Pe. Provincial da Província da Imacula- 
da Conceição Frei Heliodoro Mueller O .  F . M., cumpridas tôdas 
as formalidades e obtidas as licenças dos Membros da Família 
Imperial, CIO Exmo. Sr. Cardeal-Arcebispo do Rio de Janeiro D. 
Jaime de Barros Câmara, e do Revmo. Pe. Provincial dos Fran- 
ciscanos, realizou-se a entrega dos despojos da Imperatriz Dona 
Leopoldina - que até o presente estiveram sob a custódia do Con- 
vento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro - à Municipalidade de 
São Paulo, para serem trasladados e depositados no Mausoléu 
Panteão da Cripta do Monumento do Ipiranga. 

E para constar 'fad perpetuav rei memoriam", lavrou-se a 
presente ata, que vai assinada pelo Revmo. Pe. Guardião do Co? 



vento de Santo Antônio e pelo DD. representante da Municipali- 
,dade de São Paulo. 

Rio de Janeiro, no Convento de Santo Antônio, as 16 horas 
do dia 10 de outubro do ano de 1954. 

(a)  Frei Oscar Moch. O.F.M. 
(Guardião do Convento de Santo Antônio). 

(a) .  Valério Giuli 
(Secretário da Educação e Cultura da Pre- 
feitura do Município de São Paulo). 

(a)  Cândido Mota Filho 
(Ministro de Estado dos Negócios de Edu- 
cação e Cultura). 

(a)  Eldino da Fonseca Brancante 
(Representante do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo). 

(a) Olavo Siqueira Ferreira. 
(Representante pessoal do Prof. Dr. Ernes- 
to de Sousa Campos). 

São Paulo, 8 de outubro de 1954 

O INSTITUTO HISTORICO E GEOGRÁFICO DE SAO 
PAULO delega poderes ao doutor ELDINO DA FONSECA 
BRANCANTE para representá-lo em tôdas as cerimônias relati- 
vas à trasladação dos despojos de Dona Leopoldina, I.? Impera- 
triz do Brasil, para esta Capital de São Paulo, assim como, para 
assinar ata e mais documentos que fôrem julgados necessários para 
o fiel cumprimento da missão de que está encarregado o mesmo 
doutor Brancante. 

São Paulo, 8 de outubro de 1954. 

(a)  Carlos da Silveira - 2 . 9  Vice-presidente. 

ATA DA EXUMAÇAO DE DONA LEOPOLDINA 
- 1." Imperatriz 

Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de mil novecen- 
tos e cinqüenta e quatro, 5s dez horas da manhã, presentes o 
Professor Valério Giuli, Secretário de Educação e Cultura, rei 
presentando o General Porfirio da Paz, Prefeito em exercício da 
Prefeitura do Município de São Paulo, Sua Alteza Imperial o Prín- 



cipe Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, Doutor Eldino 
da Fonseca Brancante, representando Sua Alteza Imperial o Prin- 
cipe Dom Pedro Gastão de Orleans e Bragança, Professor Carlos 
da Silveira, V. Presidente em exercício-do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo - entidade que promoveu e efetivou a 
trasladação dos despojos de Dona Leopoldina, primeira Impera- 
triz do Brasil, do Convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro 
para esta Capital - Doutor José Pedro Leite Cordeiro, do Insti- 
tuto Histórico e Geográfico de São Paulo e representando o Ins- 
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Doutor Olavo de Siqueira 
Ferreira, representante pessoal do Professor Doutor Ernesto de 
Sousa Campos, Doutores Francisco de Paula Vicente de Azevedo, 
Paulo Barros de Ulhoa Cintra, Armando de Arruda Pereira, ex- 
-Prefeito da Capital em cuja administração se erigiu o Panteão, 
Doutor José de Me10 Malheiros, Secretário interino de Obras Pú- 
blicas, Monsenhor Aguinaldo José Gonçalves, cura da Catedral e 
que presidiu as cerimônias religiosas, Padre Damilo José Ohl, Dou- 
tor José Armando Vicente de Azevedo e Monsenhor Paulo Florên- 
cio da Silveira Camargo, sócio do Instituto Histórico, procedeu-se 
a exumação dos despojos de Sua Majestade Dona Josefa Carolina 
Maria Leopoldina, a primeira Imperatriz do Brasil e que se acham 
no Panteão, sob o Monumento do Ipiranga na Capital do Esta- 
do de São Paulo, especialmente construído pela Prefeitura de São 
Paulo no mesmo local em que seu Augusto Esposo, Dom Pedro I 
proclamou a Independência do Brasil. - O Doutor Eldino da 
Fonseca Brancante, representando Dom Pedro Gastão de  Orleans 
e Bragança declarou que Sua Alteza Imperial deixara de compa- 
recer a êsse ato por ter tido conhecimento em espaço de tempo 
exíguo impossibilitando sua presença, bem como de poder reme- 
ter a chave da urna que encerra os despojos, chave essa que re- 
cebera de seu progenitor, o Príncipe do Grão-Pará que, por sua 
vez, a obtivera da Princesa Dona Isabel. Os trabalhos de exu- 
mação foram iniciados após ligeiras palavras do Professor Valé- 
rio Giuli, como representante do Senhor Prefeito, que enalteceu a 
importância do acontecimento. - Foram encarregados os senhs- 
res João Antônio Mainardi, Manoel da Silva, Antenor Ferrari, An- 
tônio Vicente de Moraes, Pascoal Mafozo, Benedito Pedroso dos 
Anjos e João Messias Cabral, servidores da Municipalidade de 
São Paulo de proceder a abertura das urnas. - O primeiro cai- 
xão era de pinho português. Seguia-se-lhe um outro de chúmbo 
sobre o qual havia uma placa em que se liam as seguintes inscri- 
ções em latim : 

D. O. M. 
H .  C. 
D. D. 



Maria Leopoldina 
Austriae Archiductrix 

Et 
Brasiliae Imperactrix 

Francisci Primi Imperatoris Austriae 
Carolotaeque Augustae. 

Filia 
Pefri Primi Imperatoris 

AC 
Perpetui Brasiliae Defensoris 

Uxor 
Omnium Virtutuum 

Exemplum 
Post Se Relinquens 

Maxumo Populorum Planctu 
( In  alternum lacrymandum Factum!) 

Obiit 
Flumine lanuario 

111 ID. ~ e c e m b r i s  
A.D. M.D.C.C. CXXVl 

Aetcrtis 
XXIX 

Acima desta inscrição achava-se uma caveira com duas tíbias 
cruzadasí encimadas pelo escudo imperial em prata. Aberta a ca- 
pa de chumbo encontrou-se o terceiro caixão, de cedro, em que ja- 
ziam os restos mortais da Imperatriz Dona Leopoldina, receber- 
tos por um manto branco deixando visíveis os sapatos. Levailta- 
do o manto, constatou-se na sua parte superior, a presença do 
crânio encimado pelo que se concluiu ser um chapéu ao qual ainda 
estavam presos restos do penacho imperial cuja cor verde era ain- 
da bem visivel. Ao lado, achava-se um pequeno ornamento dou- 
rado,-provàvelmente borda da almofada sobre a qual repousava 
a cabeça. Ao lado do manto e sob êle, circundando os despo- 
j ~ s ,  encontrava-se grande quantidade de u'a massa branco-amare- 
lada, desfeita em pequenos pedaços e que dava a impressão de , 
ser cal. Notava-se, envolvendo lateralmente ambos os sapatos 
de cetim branco amarelado, a existência de um tecido espêsso de 
cor escura que foi suposto ser a parte inferior do manto imperial. 
Na parte correspondente aos pés, bem A sua altura, encontrava-se 
uma divisão de madeira, colocada no sentido vertical, formando 
assim um pequeno compartimento, além daquele em que estava 
contido o corpo. Pequenos blocos da mesma substância branco- 
-amarelada já assinalada linhas atrás se desfizeram em pó, mal 
tocados, e assim foram transportados na sua fotalidade e depo- 
sitados no compartimento principal em que se continha o corpo. 



Tomadas as medidas do esquife em que estava o corpo e do sar- 
cófago para o qual será transportado, foi necessário proceder-se 
à adaptação requerida, serrando-se o primitivo caixão de madei- 
ra. Antes de proceder-se o fechamento do caixão, o Monsenhor 
Aguinaldo José Gonçalves, cura da Catedral, acolitado pelos Mon- 
senhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo, o Padre Damilo 
José Ohl fêz a encomendação do corpo e a bênção do sarcófago 
onde serão depositados os restos mortais de Sua Majestade Dona 
Leopoldina. Ata continuo foi fechado o caixão de madeira e 
soldado o revestimento de chumbo, sendo a seguir içado para o 
sarcófago de granito onde foi encerrado. Nada mais havendo eu, 
Everardo Seixas Martinelli, lavrei a presente ata que após lida e 
aprovada vai por todos assinada. 

Valério Giuli - Representando S. Excia. o 
Prefeito. 
Pedro Henrique de Orleans e Bragança. 
p . p .  Dom Pedro Gastão de Orleatls e Bra- 
gança, Eldino da Fonseca Brancante. 
Monsenhor Aguinaldo José Gonçalves (cura 
da Sé Catedral). 
José Pedro Leite Cordeiro. 
Monsenhor Paulo F.  da Silveira Camargo. 
Padre Damilo José Ohl. 
Francisco de Paula Vicente de Azevedo. 
Armando de Arruda Pereira (ex-Prefeito da 
Capital). 
Carlos da Silveira (Vice-presidente em exer- 
cício do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo). 
Paulo Barros de Ulhoa Cintra. 
José Armando Vicente de Azevedo. 
José de Me10 Malheiros (Secretário de Obras 
Públicas de São Paulo). 
Olavo Siqueira Ferreira (por si e pelo Prof. 
Ernesto de Sousa Campos - Presidente do 
Instituto Histórico e Geográfico de São 
São Paulo). 
João Antônio Mainardi. 
Manoel da Silva. 
Antenor Ferreira. 
Antônio Vicente de Moraes. 
Paschoal Matozo. 
Benedito Pedroso dos Anjos. 
João Messias Cabral. 



Aspecto porcio1 do .2.lonur1rcnto d o  Iplrc~ilqtr 





Eu, Everardo Seixas Martinelli que lavrei esta Ata a encerro 
após a assinatura de todos os presentes, fazendo a declaração que 
o Professor Doutor Ernesto de Sousa Campos e o Doutor Frede- 
rico de Barros Brotero, Presidente e 1 ."ice-Presidente, respec- 
tivamente, do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, dei- 
xaram de comparecer ao ato por se acharem enfermos, acamados. 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Requerimento N.o 594, de 1954 

Voto congratulatório pela frasladaçáo doa despo- 
jos de Dona Josefa Carolina Maria Leopoldina. 

Senhor Presidente 

Em meio de grande demonstração de civismo, São Paulo re- 
cebeu os despojos da Primeira Imperatriz do Brasil, Dona Josefa 
Carolina Maria Leopoldina, que teve destacado papel em nossa 
emancipação política. 

A trasladação dos despojos de S. M. se ficou a dever a lou- 
vável iniciativa do Instituto Histórico e Geográfico, a tradiciona- 
Iíssima entidade, de que São Paulo tanto se orgulha, que para a 
consecução dêste objetivo, constituiu uma Comissão de Honra, ou- 
tra Executiva, das quais fizeram parte destacados nomes da in- 
telectualidade pátria. 

No Ria de Janeiro, desenvolveram intensa atividade, para 
que o ato de trasladação se revestisse da imponência devida, não 
só a Diretoria do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, como 
também, a Família Imperial, a Ordem Franciscana e o Exmo. Sr. 
Ministro da Educação. 

Em São Paulo, depois de terem sido expostos à visitação p Ú -  
blica os despojos de Dona Maria Leopoldina, foram, depois da 
realização dos Ofícios Religiosos, levados para o Panteão, cons- 
truido no Monumento do Ipiranga, onde repousarão. 

Nada mais justas, por conseguinte, as homenagens que o povo 
paulista e esta Assembléia, por seu Presidente, vierem de prestar 
Aquela dama de excelsas virtudes morais e cívicas, que ao Iado dos 
Andradas com carinho e alentada visão pôde acelerar as demar- 
ches que culminaram com a proclamação de nossa independência 
política. 



Senhor Presidente 
Considerando que Dona Josefa Carolina Maria Leopoldina 

foi uma das maiores incentivadoras dos nossos meios culturais no 
1.9 Império, tendo mesmo conseguido, graças ao seu ilustrado es- 
pírito e amor às ciências, reunir na Corte, figuras das mais expres- 
sivas que nos visitaram; 

Considerando que Dona Maria Leopoldina foi mãe de Dona 
Maria da Glória, princesa brasileira nascida no Rio de Janeiro que 
se tornou Rainha de Portugal (Dona Maria 11); 

Considerando que Dona Maria Leopoldina ao lado de José 
Bonifácio de Andrada e Silva foi figura de relêvo nos fastos da 
Independência do Brasil, podendo-se, com apoio em fatos histó- 
ricos, afirmar ter sido sua inspiradora; 

Considerando que sempre deu as mais exuberantes provas do 
mais acendrado amor ao Brasil, e, tanto assim que ao falecer no 
Rio de Janeiro, pronunciou a seguinte frase: "Mãe do céu, pro- 
tegei meus filhinhos, meu marido e o Brasil". 

Requeiro, nos têrmos regimentais, a inserção na ata dos tra- 
balhos da presente sessão, de um voto congratulatório ao Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo, pelo magnífico em- 
preendimento de alto significado cívico e educacional que reali- 
zou, e com o povo paulista, de regozijo, por passarem a repousar 
no solo abençoado de Piratininga, nas colinas gloriosas do Ipi- 
ranga, os despojos daquela que tanto amou êste país e foi nossa 
primeira Imperatriz. 

Sala das Sessões, 12 de outubro de 1954 

(a)  Gilberto Chaves - Conceição Santamaria - Araripe Serpa 
Rui Costa Rodrigues - Jaurés Guisard - Amara1 Lira - 
Plácido Rocha - Arnaldo Laurindo - Derville Allegretti - 
Pedro Fanganiello - Luís Augusto de Oliveira - Almeida 
Pinto. 

PORTARIA N.Q 266, DE 10 DE AGOSTO DE 1955 

(Declara de caráter cultural medalha comemorativa) 

O Ministro de Estado da Educação e Cultura: 
Considerando que o Instituto Histórico e Geográfico de São 

Paulo instituiu uma medalha comemorativa da trasladação dos 
despojos da Imperatriz Dona MARIA LEOPOLDINA JOSEFA 
CAROLINA, da Capital da República para o Panteão situado no 
Monumento da Independência, no Ipiranga, em São Paulo; 



Considerando que o ato da trasladação dos despojos da Im- 
peratriz Leopoldina teve a assistência e a cooperação do Govêrno 
Federal; 

Considerando o sentido histórico das solenidades programa- 
das por ocasião da trasladação, * 

RESOLVE, em reconhecimento ao mérito da iniciativa do 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, declarar de cará- 
ter cultural a medalha comemorativa instituída pelo referido Ins- 
tituto, referente a trasladação dos despojos da Imperatriz Leopol- 
dina. 

(a) Cândido Mota Filho. 

(Esta portaria foi publicada no "Diário Oficial", da União, 
n.9 186, de 16 de agosto de 1955) . 





Completa o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
mais uma etapa da sua já longa existência que excede seis decê- 
nios. Jubilosamente podemos assinalar que continua vitoriosa a 
nova fase de realizaçses que objetiva ampla expansão das fron- 
teiras dêste grande centro de atividades culturais, no variado ce- 
nário social da nossa terra. Penetração necessária para maior 
eficiência de sua finalidade precipua que é a de promover o estu- 
do e a divulgação da história, da geografia e das ciências e dis- 
ciplinas correlatas. Com tão elevados propósitos infiltra-se a ação 
do Instituto por todos os setores; beneficiando a coletividade que 
vive neste rincão da América. Embora conservando a nobreza, .a 
dignidade e o alto espirito que sempre nortearam esta casa da 
ciência, o Instituto deixou de ser um núcleo fechado, uma torre 
de marfim, para cooperar agora por intermédio dos seus depar- 
tamentos, na obra educacional que é o problema do nosso meio; 
assim como o é também para tôdas as nações civilizadas. Aqui 
não se concentram apenas pesquisadores e estudiosos, ávidos de 
produção pessoal. Estamos operando trabalhos de equipe; mi- 
nistrando cursos ilustrativos objetivando exibições culturais de 
grande alcance; propagando nas massas o culto da nossa terra; 
da nossa gente e das nossas tradições; oferecendo sem reservas 
nossas fontes bibliográficas ao grande público, editando trabalhos 
históricos e geográficos que contribuem para estruturação, ajus- 
tamento ou consolidação de arcabouço da historiografia nacional. 

Obra imensa se considerarmos que não tem fins lucrativos e 
se atentarmos para sua desproporção com os recursos financeiros 
de que dispomos. Não conta o Instituto com subvenções fixas do 
poder publico. EsporAdicamente recebe algum auxílio, sempre 
muito escasso diante da sua produção. 

Julgávamos que depois do milagre que foi a edificação, equi- 
pamento e aparelhamento técnico da sede social, seria difícil ao 
Instituto manter os seus serviços, até ser saldada a dívida contraí- 
da para execução das obras e aquisição do mobiliário. Mas o 
milagre continua. Não só estamos mantendo como até amplian- 
do o campo de nossas atividades. 

A Revista que estava em atraso ficar6 brevemente em dia, com 



os dois últimos números que estão em provas. A Biblioteca obte- 
ve um acréscimo de cêrca de 2.500 volumes; novas estantes de aço 
foram necessárias e já se integraram no recinto, em que se guar- 
dam os nossos livros. As exposições se mantiveram em alto ní- 
vel, editados os catálogos respectivos. Os cursos de história al- 
cançaram sucesso. Um grande êxito foi o resultado da iniciativa 
de gravação da Medalha Imperatriz Leopoldina. Nossas sessões 
solenes, ordinárias e extraordinárias funcionaram com bom audi- 
tório, convindo recordar as que foram presididas pelo Ministro de 
Educação e Cultura, Professor Cândido Mota Filho, Marechal 
Cândido Rondon e embaixador José Carlos Macedo Soares. A 
sessão magna para entrega das medalhas Imperatriz Leopoldina 
constituiu um dos maiores, senão o maior acontecimento social do 
ano. 

E, atentem bem para esta feliz circunstância: nossas finan- 
ças encontram-se em dia. Todos os compromissos têm sido satis- 
feitos pontualmente. 

Podemos portanto, sem jactância, afirmar que se encontra per- 
feitamente consolidad~ o futuro da casa que OS antepassados nos 
legaram! Por ela temos de velar, cuidando não sòmente de sua 
manutenção como de seu progresso. E graças a Deus temos con- 
seguido. 

Acaba de ser editado o novo livro de um dos maiores histo- 
riadores da nossa época: o padre Serafim Leite. O ilustre escri- 
tor lusitano dedicou-o ao nosso Instituto nestas palavras: 

"Ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
admirando a sua tradicional atividade no campo das 
ciências históricas e recordando gratamente duas datas : 
- o dia cinco de junho de 1934 em que, sob a égide do 
Dr. Affonso de E. Taunay, lemos em sessão pública, a 
carta ainda então inédita, escrita pelo Padre Manuel da 
Nóbrega, em Piratininga, ao último de agosto de 1555; 

"O Congresso Internacional de História, realizado 
no mesmo Instituto, vinte anos depois, em 1954, sob a 
presidência do Dr. Ernesto de Sousa Campos. HOME- 
NAGEM". 

Em glória se acha o Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo. E a glória é oriunda do seu próprio valor, segundo as pa- 
lavras de Cicero: "Gloria virtutem tamquam umbra sequitur". 

Passemos agora aos relatos pormenorizados. 



NOVOS ESTATUTOS 

Finalmente, e após longo período de estudos, foram aprova- 
dos os novos estatutos; registrados no 1.9 Ofício de Registro de 
Títulos e Documentos sob o número 4.746 do Livro A, n.O 10 do 
registo de pessoas jurídicas. 

O novo diploma recebeu em muitos pontos alterações essen- 
ciais. Foram modificadas e ampliadas as categorias de sócios, 
agora denominadas de titulares, eméritos, beneméritos, grandes 
beneméritos, correspondentes nacionais, correspondentes estran- 
geiros, honorários e benfeitores. Integraram a comissão encarre- 
gada de organizá-los os consócios Carlos da Silveira, Tomás Oscar 
Marcondes de Sousa, Luís Tenório de Brito, Dácio Pires Correia, 
José Pedro Leite Cordeiro, Aristêo Seixas e Alfredo Gomes. Hou- 
ve limitação das categorias de titulares para 100, correspondentes 
nacionais 100, beneméritos 20 e grandes beneméritcs 10. Outras 
categorias, sem limitação. Introduziu-se o compromisso de posse 
que vinha sendo feito sem constar da nossa carta magna. Cria- 
ram-se o Conselho Consultivo e os vários departamentos: de ar- 
quivo e documentação, cinema educativo, cursos públicos, exposi- 
ções, hemeroteca, mapoteca, publicações e administração da sede 
social. Éstes foram os pontos mais importantes. Estabelecido o 
balanço geral dos sócios verificaram-se vagas a serem preenchidas. 
Como estiveram suspensas as inscrições de candidatos a sócjos, 
enquanto não eram aprovados os novos estatutos, uma circular foi 
dirigida a todos os associados comunicando a abertura e o prazo 
para apresentação de propostas, fixado até 22 de outubro, data 
de encerramento dos trabalhos do ano 1955. Numerosas propos- 
tas foram apresentadas e estão pendentes de exame e julgamento. 
Em seguida serão abertas novas inscrições se existirem vagas. 

BIBLIOTECA 

Por ocasião da mudança 40 Instituto para a sede provisória, 
na rua Florêncio de Abreu, melhorou-se consideriivelmente o nosso 
centro bibliográfico, em conseqüência do convênio estabelecido 
com a Prefeitura Municipal de São Paulo. Os livros tiveram me- 
lhor tratamento e o serviço melhor organização. A Biblioteca foi 
aberta ao público graciosamente e sem reserva de qualquer es- 
pécie. Continuava porém muito lento o seu crescimento que se fa- 
zia exclusivamente por doações escassas. 

Os grandes problemas que absorviam a atividade do sodalí- 
cio tais como a construção da nova sede, seu equipamento; as exi- 



gências relativas ao IV Centenário da Fundação de São Paulo, a o  
lado dos trabalhos normais de rotina, não permitiram que a Biblio- 
teca recebesse a atenção que merece por ser o mais importante ór- 
gão da nossa vida social. Resolvidos porém os problemas acima 
mencionados era indispensável um grande movimento destinado 
a promover os m5os de ampliação das nossas fontes bibliográfi- 
cas. Neste sentido a Diretoria formulou um plano que, aprova- 
do e pôsto em prática, está produzindo os melhores resultados. Ins- 
tituiu-se, assim, o LIVRO DE MÉRITO DA BIBLIOTECA com 
seu respectivo Regimento assim redigido: 

"Fica instituído pelo Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, por deliberação aprovada em sessão de 22 de abril de 1955, 
um Livro de Mérito onde serão inscritos os nomes de doadores 
que especificamente beneficiem a referida Biblioteca. 

Para inscrição dos nomes no Livro de Mérito são necessárias 
a s  condições estabelecidas nos seguintes artigos dêste Regula- 
men to : 

Artigo 1.P 

a )  Doação de 25 volumes, no mínimo, de livros sôbre his- 
tória ou geografia, não se incluindo neste número folhe- 
tos ou opúsculos. 

b) Doação de 50 volumes, sôbre assuntos diversos desde que 
haja, no conjunto, 20 livros sôbre história e geografia. 

c) Doação de 5 volumes de obras raras sôbre história ou 
geografia. 

d )  Doação de Cr$ 1.000,OO. 

Artigo 2 . 9  

O critério de classificação das obras doadas fica a cargo ex- 
clusivo do Diretor d a  Biblioteca. 

Arfigo 3.9 

Na sessão solene de 25 de janeiro será obrigatòriamente feita, 
na hora do expediente, a leitura dos nomes dos que estiverem ins- 
critos no Livro de Mérito. 

Artigo 4.9 

O Livro de Mérito ficará conservado na Biblioteca sob a 
guarda e responsabilidade do Diretor da Biblioteca. 



Artigo 5.9 

O Livro de Mérito será aberto e rubricado, em todas as suas 
páginas, pelo Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo e pelo Diretor da Biblioteca. 

O programa para 1955 visava o acréscimo de mil volumes. 
Tal foi o sucesso da medida que mais de dois mil volumes já se 
incorporaram em nossas estantes. As doações elevaram-se a mais 
de 1.600 volumes. Uma verba de mil cruzeiros mensais, oriunda 
da nossa tesouraria e alguns donativos em dinheiro facultaram a 
compra de mais de 300 obras. Somando-se periódicos e permu- 
tas o resultado excedeu à expectativa. Quase todos os livros ad- 
quiridos por compra ou doação versam temas de história, geogra- 
fia e assuntos afins. Convém salientar que da Coleção Brasiliana, 
por exemplo, só possuíamos alguns exemplares. Hoje está quase 
completa. O mesmo acontecia com a Biblioteca Histórica Bra- 
sileira. A Biblioteca Histórica Paulista está completa, como ocor- 
re também com as obras publicadas durante o IV Centenário. A 
par das obras de consulta usual entraram volumes de valor biblio- 
gráfico elevado como o "Sertum Palmarum Brasiliensium". o "Mis- 
sale Romanum", de 1789, a "Arte de la Lingua Guarani" de Mon- 
toya, que a Presidência teve oportunidade de ofertar, e, a Bíblia 
de Drach, doada pelo Dr. José Pereira de Matos, etc. 

O crescimento da Biblioteca exigiu mais estantes e por isso 
foram adquiridas mais dez unidades de aço, no mês de novembro. 
Reiniciaram-se também os serviços de encadernação que estiveram 
suspensos anteriormente por falta de verba. 

O número de consulentes elevou-se a 575. Será maior a fre- 
qüência quando o público for tomando conhecimento de que a Bi- 
blioteca está franqueada a todos. 

Com a sua nova fase de atividade está o centro de estudos 
prestando inestimáveis serviços à coletividade, pela sua posição 
central na zona urbana e pela riqueza das fontes que possui, no 
sentido específico da história e geografia. 

Tudo isso tem sido possível graças à dedicação do consócio 
Coronel Lúcio Rosales, Diretor da Biblioteca a quem o Instituto 
rende as mais significativas homenagens pela prestação de ser- 
viços técnicos competentes, devotados, graciosos e efetivados em 
tempo integral. Conta o Coronel Rosales com uma só funcioná- 
ria que pela sua atividade, inteligência, cortesia, vocação e bon- 
dade compôs um ambiente agradável e útil aos estudiosos. Custa 
a crer que duas pessoas apenas tenham realizado tão intenso tra- 
balho de organização. Os consulentes não perdem tempo para 



conseguir o que desejam. Trabalho simples, eficiente e silen- 
cioso. 

Temos esperança de alcançar no próximo exercício idêntico 
êxito para engrandecimento dêste importante setor cultural. No 
LIVRO D E  MÉRITO estão inscritos os nomes dos seguintes doa- 
dores: Ernesto de Sousa Campos, Cândido de Sousa Campos, 
Adelfa Silva Rodrigues Figueiredo, José Pedro Leite Cordeiro, Lú- 
cio Rosales, Afonso de Escragnolle Taunay, Neusa Buetin Fer- 
nandes, Carlos da Silveira, José Carlos de Macedo Soares, Tomás 
Oscar Marcondes de Sousa, Dacio Pires Correia, Sduardo Fer- 
nández y Gonzáles, Arnaldo Arantes, Antônio Cerqueira Cesar Jú- 
nior, José Pereira de Matos, Instituto Nacional do Livro, Consu- 
lado Português de São Paulo, João Ernesto de Sousa Campos, êo -  
missão do IV Centenário da Cidade de São Paulo, Celestina Brito 
de Sousa Campos, Luís Tenório de Brito, Oscar Drummond Costa. 

No relatório anexo do Coronel Lúcio Rosales encontram-se 
notícias mais pormenorizadas. 

DEPARTAMENTOS 

Não foi possível ainda pôr em atividade todos os departamen- 
tos constantes das disposições contidas no capitulo IX dos Esta- 
tutos. Cinco estão em funcionamento a saber: exposições, cur- 
sos públicos, cinema educativo, pnblicagões e administrqão da 
sede social. Hemeroteca, mapoteca, arquivo e documentação es- 
peram que melhores condições financeiras os façam sair do es- 
tado potencial em que se acham, embora seja rica a nossa cole- 
cão de jornais e considerável o número de bons mapas existentes 

Temos porém o prazer de consignar boa soma de trabalho de- 
sempenhado pelos departamentos seguintes: 

I - DEPARTAMENTO DE EXPOSICOES: Dirigido pelo 
nosso consócio Eldino da Fonseca Brancante. Este departamen- 
to desde sua fundação tem apresentado notáveis exposições, atual- 
mente em numero de seis - "Imagens Religiosas Brasileiras"; 
"Vestes Imperiais"; "Louça Histórica"; Ex-Libris"; "Filatelia" e 
"Bíblias". Estão em preparação "Arte Religiosa Brasileira" e "Ca- 
moniana". No decorrer de 1955, efetuaram-se duas : 

a )  Primeira Mostra Filatélica dos Selos do Império do Bra- 
sil. Inaugurada em 6 de janeiro encerrou-se no dia 16 do 
mesmo mês. 

b) Primeira Exposição Bíblica. Promovida pela Liga de Es- 
tudos Bíblicos. Efetuada em março de 1955. 



Ambas as exposições alcançaram grande sucesso. Registra- 
ram-se os pontos principais das mostras em catálogos bem apre- 
sentados e bem impressos. Ambos os catálogos foram prefaciados 
pelo Presidente do Instituto. O primeiro contou ainda com uma 
introdução da lavra de D. Pedro Gastão de Orleans e Bragança; 
o segundo foi honrado com um autógrafo do Cardeal Arcebispo de 
São Paulo, Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. 

Nos dias de abertura e encerramento da mostra filatélica toda 
a correspondência apresentada, na portaria do Instituto, teve o pri- 
vilégio de receber um carimbo obturador gentilmente concedido 
pela Diretoria Geral dos Correios e Telégrafos. O desenho dêsse 
carimbo foi inspirado no de Rezende com a coroa imperial, por 
sugestão do Sr. Itamar Bopp. Os dizeres em torno da coroa fo- 
ram assim redigidos: "Mostra Filatélica. Correio. São Paulo 6 
de janeiro 55. IV Centenário da Fundação de São Paulo". 

Dirigida pelo Diretor das Exposições do Instituto, Dr. Eldi- 
no da Fonseca Brancante, classificada, catalogada e montada por 
Heitor Sanchez, esta mostra filatélica contou com a seguinte CO- 
missão executiva: Dr. F. J. d'Almeida, presidente; Heitor San- 
chez, Horácio Matos da Silva, Itamar Bopp e Werner Ahrens. 
Cada expositor recebeu um certificado da sua participação. 

A Exposição de Bíblias atraiu grande concorrência. Com- 
pareceram católicos, protestantes, judeus, em cordial confraterni- 
zação. A Comissão de Honra presidida pelo Ministro da Educa- 
ção e Cultura contou com os seguintes membros: Dr. Altino Aran- 
tes, Conde e Condêssa Andrea Matarazzo Sobrinho, Sr. Benjamim 
Soares de Azevedo, Dr. Celestino Bourroul, Dr. Cid de Castro Pra- 
do, Dr. Domingos de Assunção, Dr, Carvalho Borges, Dr. Fábio 
Goulart, Sr. Hélio Damante, Sr. João Batista Isnard, Dr. João de 
Scantinburgo, Dr. Oliveira Pires, Dr. J .  F .  Almeida Prado, Dr.  
José Pereira de Matos, D. Maria Lúcia Sampaio Pinto, Dr. Tasso 
Silveira, Dr. W. Magalhães Lopes. A Comissão Organizadora 
foi presidida pelo nosso consócio Professor José Carlos de Ataliba 
Nogueira. Foram notáveis e devotados os trabalhos e demonstra- 
ções de Frei João José Pedreira de Castro. 

Ocuparam a tribuna, no ato inaugural, além do conferencista 
do dia, o Prof. Ataliba Nogueira, o Prof. Mota Filho e o Prof. 
Leite Cordeiro, orador oficial do Instituto. 

O catálogo ilustrado da Exposição Bíblica, cuja apresenta- 
ção é da lavra de D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, Car- 
deal Arcebispo de São Paulo, oferece explicações da composição 
de cada uma das 27 vitrinas que formam o conjunto. Na vitrina 
n.9 1 figurou a Bíblia como um Livro inspirado. Constituiu a 
apresentação inicial. O vocábulo Bíblia, de origem grega signi- 



fica livros. Mas, desde os primórdios do Cristianismo, a pala- 
vra tem sido empregada para significar o conjunto de livros onde 
se exprime a revelação divina. 

Assim esta vitrina apresentou um quadro alegórico em que 
Deus oferece a Moisés as Tábuas da Lei. Eis o comêço do Velho 
Testamento. 

Em conformidade com o Concilio de Trento existem 73 livros 
da Bíblia. Pertencem ao Velho Testamento 46 livros e ao Novo 
27. Classificam-se em históricos, didáticos e proféticos. 

O Antigo Testatnento anuncia e prepara o advento do Reden- 
tor. São os livros escritos antes de Cristo. 

O Novo Testamento consubStancia a aliança contraída por Je- 
sus com os homens e sancionada pelo seu sangue. Na mesma vi- 
trina n." 1 figura o fac-simile da "La Biblia de Borso d'Estel', edi- 
ção milanesa que é uma jóia de impressão e de iluminuras decora- 
tivas, diferentes em cada página. 

A obra pertence ao conhecido bibliógrafo e antigo parlamen- 
tar Dr. José Pereira de Matos. 

Na vitrina n.9 2 figurou a Bíblia Hebraica, pois o Antigo Tes- 
tamento foi escrito em hebraico. Outros elementos significam o 
título da vitrina que é "Textos Primitivos". 

A 3.a vitrina foi reservada para a vulgata de São Jerônimo. 
É a versão latina conhecida sob o nome de "Vulgata", de autoria, 
em quase totalidade, de São Jerônimo. Traduziu-a do texto gre- 
go, idioma que o tradutor dominava completamente. O Concílio 
de Trento aprovou-a como autêntica. É usada como texto no en- 
sino e na pregação. 

As vitrinas 4 e 5 expuseram as  Bíblias poliglotas e exempla- 
res antigos. 

Estas notas pela sua natureza devern ser breves. Não seria 
possível, portanto, explicar aqui, mesmo resumidamente, toda a 
monumental documentação exposta na Galeria Pe. Joseph de An- 
chieta, do nosso Instituto Histórico e Geográfico. Daremos ape- 
nas os nomes 011 melhor a s  indicações das vitrinas seguintes: "A 
Biblia e os Judeus" - "Traduções para línguas vivas" - "Tra- 
duções e Edições Potruguêsas - "História dos Primórdios" - 
"A Mesopotâinia" - "O Egito" - "Os Profetas" - "Os Salmos" 
- "Geografia da Palestina" - "História e Geografia palestinen- 
ses" - "Os evangelhos" - "Jesus Cristo do qual toda a Bíblia 
dá  testemunho" - "Eucaristia e Maria Santissima - "Os atos 
dos apóstolos" - "São Paulo o apóstolo dos Gentios" - "As 
cartas de São Paulo" - "O apocalipse" - "Comentários da Bi- 
blia" - "Monografias Bíblicas" - "Curso da Sagrada Escri- 
tura". 



Um dos maiores atrativos da exposição foi representado pela 
Bíblia de Mogúncia - 1462 - Raro e precioso exemplar perten- 
cente à Biblioteca Nacional. Foi cedido ao Instituto por um pe- 
ríodo de 20 dias de exposição, graças ao empenho do Prof. Cân- 
dido Mota Filho, ministro da Educação e Cultura que a requisitou 
- confiou-a ao nosso sodalício, a fim de que a gente de São Paulo 
pudesse tomar conhecimento da valiosa obra. Foi trazida para o 
Brasil por D. João VJ, ainda príncipe regente, quando veio para a 
América, acossado pelas hostes de Junot. Esta Bíblia foi expos- 
ta, em vitrina especial, sòmente entre 15 a 18 horas, sob a guarda 
constante de um antigo funcionário do Instituto. 

Fora das vitrinas figurou a maquete da Terra Santa prepa- 
rada por um jovem sacerdote mexicano aqui residente. Compôs 
a maquete depois de visitar a Terra Santa. É um relêvo impres- 
sionante em que se desenham o Mar Morto, o Rio Jordão e as Ci- 
dades próximas a Jerusalém. 

A exposição foi iniciativa da Liga dos Estudos Bíblicos presi- 
dida por Monsenhor Heládio Correia Laurini e da qual faz parte 
o nosso ilustre consócio Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira 
Camargo. 

Palestras proferidas durante o periodo da Exposição permi- 
tiram ao público maior conhecimento do assunto que além do seu 
aspecto espiritual constitui fonte cultural da maior grandeza, mes- 
mo para aquêles que não são tocados pela benesse de se incluirem 
no manto amplo da Igreja. Referência especial merece a BiBLIA 
DE MOGÚNCIA: São geralmente denominadas Bíblias de Mogún- 
cia ou de Gutenberg as que se imprimiram entre 1456 e 1462; en- 
quanto era por assim dizer secreta a técnica de impressão do en- 
genhoso inventor alemão, na cidade a que os ingleses dão o nome 
de Mainz e os franceses Mayence. A cidade situada na margem 
esquerda do Reno e sede de um arcebispado foi invadida em 1462. 
Muitos dos seus habitantes exilados levaram para fora da cidade 
e do pais os processos empregados por Gutenberg e seus colabo- 
radores. Eram os caractere's em relêvo primitivamente gravados 
em tabuinhas de madeira (i.  tabelares) e depois em tipos isola- 
dos que servissem para compor muitas obras; e não uma só, como 
no primeiro caso, em que os caracteres componentes de uma tábua 
não se podiam separar. 

Vieram depois os tipos fundidos (I. tipográficos); tipos que 
em última análise ainda se mantêm até os tempos atuais. Os li- 
vros daquela época são incundbulos raríssimos e preciosos; não 
semente pela sua antiguidade (XV século) e por representarem os 
primbrdios da imprensa do tempo de Gutenberg, como ainda pela 
maravilha das iluminuras decorativas, tão ao gosto da Idade Mé- 



dia. Gutenberg não assinou qualquer trabalho. Dizem que as- 
sim procedeu para obedecer ao preconceito que impedia aos no- 
bres, como êle, trabalhos de artífice. 

Segundo algumas versões, Gutenberg impressionou-se, para 
sua invenção, observando uma folha de papel branco que tendo 
caído sobre uma escritura fresca imprimiu as letras ao inverso. 
Asseguram também seus biógrafos que iniciou suas experiências 
em Strasburg, associando-se com alguns cooperadores e mantendo 
em segrêdo as experiências, figuradas como se se tratassem de fa- 
bricação de espelhos. Regressando à terra natal e desprezados 
seus haveres obteve um empréstimo de J. Fust. Aos dois associou. 
-se P. Schoeffer que parece ter sido engenhoso calígrafo. Não 
satisfazendo seu credor ocorreu processo judicial. 

Perdendo a questão Gutenberg teve de entregar a Fust o ma- 
terial tipográfico. A discórdia aconteceu em novembro de 1455 
(documento notaria] de 6 de novembro de 1455), antes, portanto, 
de ser publicada a Bíblia Mazarin (assim chamada por ter sido 
encontrada na Biblioteca do Cardeal Mazarin) que saiu antes de 
15 de agosto de 1456. Entre o processo judicial que deslocou Gu- 
tenberg e a impressão que acabamos de mencionar decorreram 
cêrca de 9 meses. 

É interessante a declaração de Gutenberg constante da minu- 
ta do processo judicial. Asseverou êle que ainda teria de prepa- 
rar os instrumentos de trabalho com o dinheiro que lhe tinha sido 
emprestado. Eis porque alguns esclarecem que, de acordo com as 
regras bibliográficas, a Bíblia de 42 linhas, que os alemães pre- 
tendem ter sido impressa por Gutenberg, deve ser atribuída a P. 
Schoeffer talvez em associação com Fust. Essa Bíblia não tem 
designação de editor, mas a seguinte contém no final do segundo 
volume, em vermelho, a data e os nomes de J. Fust e P. Schoeffer. 

Vemos assim que o assunto é um pouco confuso em conse- 
qüência da falta de dados seguros. Julgamos entretanto que me- 
rece crédito quem assim definir o problema no D. E. Hispano- 
-Americano : 

l.Q - A arte tipográfica foi criada em Mogiincia. 
' 

2.9 - Sua invenção é devida principalmente a J. Gutenberg. 
3.Q - OS capitais foram fornecidos por J. Fust. 
4.Q - O aperfeiçoamento da execução cabe a P. Schoeffer, 
Acrescentaríamos a estas conclusões um quinto item: 
5.9 - Todas as Bíblias editadas em Mogúncia, entre 1456 

e 1462, sendo incunábulos do período que poderíamos chamar de 
secreto, em relação ao novo invento; sendo oriundas de impresso- 



ras trabalhadas sob a direção de Gutenberg, com aperfeiçoan~entos 
de Schoeffer; têm o mesmo valor de raridade e preciosidade, po- 
dendo ser chamadas Bíblias de Mogúncia ou de Gutenberg, o ge- 
nial inventor. 

Schoeffer no cólofon de Psalter de 1457, obra que se acredi- 
ta ter sido projetada e parcialmente impressa por Gutenberg, de- 
clara que lhe cabe apenas o modo de imprimir as rubricas e de 
colorir as  letras capitais. Acredita-se porém que tenha influido 
mais tarde, na ultimação do problema de fundição dos tipos metá- 
licos. Seu filho, em uma tradução alemã de Tito Lívio, impressa 
em Mogúncia, em 1505, escreveu: "Em Mogúncia inventou-se a 
arte admirável da imprensa principalmente pelo engenhoso J. Gu- 
tenberg em 1450; foi posteriormente melhorada e propagada para 
a posteridade pelos capitais e trabalhos de J. Fust e P. Schoeffer" 
Todos eram, aliás, cidadãos de Mogúncia. 

Entre as Bíblias daquela época destacam-se três: a Bíblia 
chamada Mazarin de 42 linhas, do ano de 1456, sem assinatura do 
editor; a Bíblia de 48 linhas, do ano de 1462, assinada por Fust 
e Schoeffer e a Bíblia chamada de Bamberg de 36 linhas. Nenhu- 
ma tem a assinatura de Gutenberg. 

A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro possui dois exem- 
plares do incunábulo de 48 linhas. Foram trazidos por D. João 
VI, quando transportou para o Brasil a Biblioteca da Ajuda. Ain- 
da como Príncipe Regente e acossado pelas hostes de Junot, na pre- 
cipitação da fuga, não se esqueceu o grande rei de trazer os livros, 
numerosos e raros, com os quais se constituiu o núcleo da Biblio- 
teca Nacional do Rio de Janeiro. Só êste gesto, de trazer os li- 
vros, justificaria o alto valor do curto e benéfico reinado de D .  
João no Brasil. Muitas outras obras fundamentais estabeleceu o 
monarca português no Brasil; bastando lembrar, além de Biblio- 
teca, o Museu Nacional, o Jardim Botânico, as escolas médicas, a 
escola de engenharia (então Acad. Militar), a Escola de Belas Ar- 
tes (missão francesa de arte), etc. 

As duas Bíblias irmãs da Biblioteca Nacional, em dois vo- 
lumes, constituem o maior patrimônio daquela casa que é a maior 
fonte bibliográfica brasileira. 

Um exemplar em dois volumes saiu agora, pela primeira vez, 
da velha instituição para compor o ponto mais alto da Exposição 
de Bíblias em realização no Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo. Obtivemos êste privilégio graça ao alto espírito do 
Ministro da Educação e Cultura, Prof. Cândido Mota Filho. A 
Bíblia em questão, em virtude dos imperativos de segurança, co- 
mo obra preciosa que é, só foi exposta das 15 às 18 horas, em vi- 
trina especial, sob vigilância constante de um funcionário de ab- 
soluta confiança do Instituto. Realmente a preciosidade deve es- 



tar fechada a sete chaves mas também deve ser útil e visível, por 
certos períodos, embora com absoluta garantia de segurança, como 
ocorre na Tôrre de Londres com as antigas e riquíssimas jóias da  
coroa. 

Rendemos, pois, nossas homenagens não sòmente ao Ministro 
da Educação como ao seu chefe de gabinete Orlando Calaza, a o  
Diretor da Biblioteca Eugênio Gomes e José Honório Rodrigues, 
chefe do setor de obras raras. Aliás o Diretor da Biblioteca Na- 
cional tem desenvolvido exposições de livros como elemento de di- 
vulgação cultural. 

Além dessa Bíblia rara, a Exposição Bíblica expôs outra, 
também do século XV, 1492 - O incunábulo pertence à Bibliote- 
ca Municipal de São Paulo. Cremos que também esta é a sua 
maior jóia. 

Entre outros grandes valores a Exposição apresentou riquís- 
simo material bibliográfico pertencente ao Dr. Bernardes de Oli- 
veira, homem de grande cultura. 

Tôdas as peças são absolutamente originais. Vejamos quais 
são: fôlha de urna Bíblia manuscrita armênia de 1121 - tradução 
de Mesrop no alfabeto Naikian, de 38 caracteres; fôlha de uma Bí- 
blia manuscrita do XII século, 1150; folha de uma miniatura da  
Bíblia em manuscrito de cêrca 1240, Vulgata de 11 linhas para 
cada polegada; fôlha de uma Bíblia manuscrita de Paris de cêrca 
1310, etc. São 59 folhas ao total. 

A Exposição Biblica alcançou grande sucesso pela frequên- 
cia do público. Em poucos dias mais de 3.000 visitantes deixaram 
suas assinaturas no Livro da entrada. 

I1 - DEPARTAMENTO DE CURSOS POBLICOS: Dire- 
ção do Professor Tito Lívio Ferreira. 

Como no ano anterior o curso de história processou-se regu- 
larmente. Realizaram-se 26 aulas semanais ministradas em nú- 
mero de 15 no primeiro semestre e de 1 1 no segundo. Houve um 
intervalo de férias no mês de julho. Inscreveram-se no curso 67 
alunos. 

Eis a relação das aulas e dos professores que a s  ministraram. 

CURSO DE HISTORIA DE SAO PAULO 

Quadro do Movimento das Aulas do Curso 
1955 
14- 3 - Ernesto de Sousa Campos - "São Paulo e a educação 

no Brasil" - Aula inaugural do Curso". 



21- 3 - José Antero Pereira Júnior - "Rudimentos de Arqueo- 
logia e pré-história". 

28- 3 - Ernesto de Sousa Campos - "São Paulo e a educação 
no Brasil" (2." parte). 

18- 3 - Tito Livio Ferreira - "A exposição de Martim Afonso 
de Sousa e a My-flower". 

20- 4 - Oscar Guelfo Campiglia - "Arquitetura da Arte Sacra 
no Brasil no século XVII ao comêço do século XIX" - 
1." parte : Evolução da arquitetura religiosa". 

25- 4 - Oscar Guelfo Campiglia - "Arquitetura da Arte Sacra 
no Brasil no século XVII ao comêço do século XIX" - 
2.8 parte: "O Barroco". 

2- 5 - Oscar Guelfo Campiglia - "Arquitetura da Arte Sacra 
no Brasil no século XVII ao comêço do século XIX" - 
3." parte: "O Barroco". 

9- 5 - Oscar Guelfo Campiglia - "Arquitetura da Arte Sacra 
no Brasil no século XVII ao comêço do século XIX" - 
4 . V a r t e  : "O Barroco". 

16- 5 - Oscar Guelfo Campiglia - "Arquitetura da Arte Sacra 
no Brasil no século XVII ao comêço do século XIX" - 
A Pintura do Brasil". 

23- 5 - Bueno de Azevedo Filho - "Alexandre de Gusmão e os 
Limites do Brasil". 

30- 5 - Oscar Guelfo Campiglia - "A pintura e a escultura no 
Brasil". 

7- 6 - Rozendo Sampaio Garcia - "O rio da Prata e o contra- 
bando de escravos negros (fins do século XVI e o prin- 
cipio do século XVII) . 

13- 6 - Tito Livio Ferreira - "Assuntos Históricos". 
27- 6 - Arlindo Veiga dos Santos - "Dom João 111 - Esta- 

dista do século XX". 

2.Q Semestre 

1 -  8 - Olga Pantaleão - "Dom Francisco de Sousa - um go- 
vernador em busca do ouro". 

8- 8 - Rozendo Sampaio Garcia - "O Rio da Prata e o contra- 
bando de escravos negros" (fins do século XVI e come- 
ços do século XVII) - 2.v parte. 

22- 8 - Alfredo Gomes - "O ouro no bandeirismo". 
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29- 8 - Míriam Ellis - "A influência geográfica na história de 
São Paulo". 

5- 9 - Míriam Ellis - "A influência geográfica na história de 
São Paulo". 

12- 9 - Alfredo Gomes - "O ouro dos bandeirantes" - 2.s 
parte. 

19- 9 - José Pedro Leite Cordeiro - "São Paulo e a invasão 
holandesa no Brasil" - 1.a parte. 

26- 9 - José Pedro Leite Cordeiro - "São Paulo e a invasão 
holandesa no Brasil" - 2 . q a r t e .  

17-10 - Tito Lívio Ferreira - "Estado do Brasil ou período lu- 
so-brasileiro". 

24-10 - Tito Livio Ferreira - "Estado do Brasil ou período lu- 
so-brasileiro". 

- Alrneida Magalhães - "Influência de São Paulo na po- 
lítica nacional". 

I11 - DEPARTAMENTO DE CINEMA EDUCATIVO - 
Direção do Professor Fausto Ribeiro de Barros. 

No dia 18 de junho realizou-se a exibição de um filme cine- 
matográfico pertencente à filmoteca do Instituto. 

Foram ainda exibidos outros filmes tais como da visita do 
Marechal Rondon ao  Instituto; "Doutor Honoris Causa do Pro- 
fessor Ernesto de Sousa Campos"; missa no altar da Pátria, cele- 
brada pelo Mons. Paulo Florêncio da Silveira Camargo, e outros. 

IV - DEPARTAMENTO DE PUBLICA'ÇÕES - Direção 
do Dr. José Pedro Leite Cordeiro. Atrasou-se um pouco a pu- 
blicação da nossa Revista em conseqüência do grande volume de 
compromissos financeiros assumidos pela casa. 

Temos porém a imensa satisfação de comunicar aos nossos 
confrades que já se acham no prelo os dois únicos números em 
atraso. Assim, em breve estaremos em dia com a publicação da 
Revista que regista a s  atividades do nosso sodalício. 

Infelizmente ainda não foi possível a publicação do volumo- 
so trabalho do Congresso de História, realizado em comemoração 
ao IV Centenário. Não se tem descuidado a administração em 
conseguir recursos financeiros para tal fim. Um bom movimento 
está sendo processado, com êste objetivo. Temos, pois, fundadas 
esperanças de que possamos pelo menos iniciar a publicação dos 
Anais do Congresso no ano vindouro. 



V - DEPARTAMENTO D.4 SEDE SOCIAL: Direção do 
Professor Dácio Pires Correia. 

A administração da casa e dos bens do Instituto confiados a 
tradicional dedicação do nosso tesoureiro tem resolvido todos os 
casos com absoluto acêrto. Jubilosamente podemos assegurar que 
todos os nossos compromissos estão exatamente satisfeitos. As 
prestações devidas à Caixa Econômica Federal têm sido pagas 
pontualmente e assim vamos reduzindo a nossa divida. 

Acedendo a um pedido feito pela Diretoria, em memorial 
para êsse fim apresentado, a Repartição do Impôsto de Renda exo- 
nerou o Instituto de contribuições dêste gênero pedindo, porém, 
que anualmente seja feita idêntica solicitação. 

Com surprêsa, porém, os poderes públicos estadual e munici- 
paI não acederam aos nossos pedidos e lançaram impostos pesados. 
Basta dizer que só de água, não incluido o consumo, pediu o Es- 
tado cem mil cruzeiros semestrais. O prédio do Instituto, na sua 
totalidade, consumirá no máximo mil cruzeiros anuais. 

Tomando conhecimento de tais circunstâncias o nosso consó- 
cio Enzo Silveira interessou-se pela elaboração de uma lei capaz 
de isentar o Instituto de tão pesada contribuição. Justíssimo êste 
propósito atendendo-se a que o Instituto não tens fins lucrativos, 
realiza extensa obra cultural sem remuneração de qualquer espécie 
e está em longa fase de pagamento de divida contraída para edi- 
ficação de sua sede social. 

O Instituto não recebe subvenções do poder público, vivendo 
à custa de ingentes esforços da sua administração. Esporàdica- 
mente tem recebido apenas escassos auxílios. 

Muito diferente é a atitude do Govêrno Federal em relação 
ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro que com inteira jus- 
tiça ocupou durante muitos anos boa parte de um próprio federal 
agora doado àquela tradicional e ilustre Instituição. E votou ain- 
da seis milhões de cruzeiros para reedificação de nova sede naque- 
le local, um dos mais valorizados da capital da República. 

O consócio Enzo Silveira apresentando o caso ao ilustre de- 
putado Pinheiro Júnior encontrou o melhor apoio para elaboração 
de um projeto de lei, isentando o Instituto das taxas estaduais. O 
proje3to correu a tramitação regular tendo sido aprovado por una- 
nimidade da Assembléia. É verdadeiramente confortante êste 
gesto da Assembléia Legislativa do Estado assim premiando o in- 
gente trabalho que o Instituto vem desenvolvendo no sentido cul- 
tural e educativo. É preciso lembrar que. o consócio Enzo Silveira 
foi o autor da iniciativa de'que resultou ser o Instituto considera- 
do de Utilidade Pública. E agora está empenhado em outra ini- 



ciativa de parceria com a Diretoria de que poderá advir grande 
benefício para o nosso sodalicio. 

Merece o nosso consócio os maiores louvores por suas ini- 
ciativas benéficas. Gratidão deve o Instituto ao deputado Pinhei- 
ro Júnior e aos membros da Assembléia Legislativa, pelo projeto e 
sua aprovaqão. Outra importante notícia podemos dar aos se- 
nhores consócios. Por iniciativa do vereador Antônio Toledo Piza 
foi o Instituto considerado de Utilidade Pública pela municipali- 
dade de São Paulo. Dessa deliberação advêtn notáveis benefí- 
cios para a nossa instituição. Muito ficamos a dever a o  mencio- 
nado vereador pelo projeto de lei que aprovado nos vincula tam- 
bém aos que por esta forma reconheceram o valor do trabalho aqui 
realizado. Vemos assim que atualmente estão os poderes públi- 
cos federal, estadual e municipal integrando-se na obra de ex- 
pansão cultural que se vem desenvolvendo ne.sta nova fase de vida 
do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 

IMPERATRIZ LEOPOLDINA 

Medalha Cultural e Comemorativa 

A Diretoria do Instituto tomou a inciativa de promover a cunha- 
gem de medalha comemorativa do grande acontecimento histórico, 
da época do IV Centenário da Fundação de São Paulo, que foi a 
trasladação dos despojos da Paladina da Independência, a Impe- 
ratriz Maria Leopoldina Josefa Carolina, para o Panteão do Ipi- 
ranga. Seriam assim melhor fixadas as coordenadas do belo mo- 
vimento cívico solenemente realizado pelo Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, a 12 de outubro de 1954. 

Com a cooperação do Dr. Olavo Siqueira Ferreira entrou a 
Diretoria em entendimentos com a Casa Randal, do Rio de Ja- 
neiro, especialista em trabalhos congêneres para os estudos pre- 
liminares e elaboração do projeto. Assim, e de acordo com a Di- 
retoria, foi delineado o desenho definitivo, ao mesmo tempo em 
que se traçavam os acordos para efetivação da cunhagem, sem ônus 
para a vida financeira do nosso sodalício. Desenho de Alberto 
Lima, do Rio de Janeiro. 

Estabelecidas as  bases, mediante troca de correspondência, foi 
o plano apresentado em sessão da Diretoria e em seguida em ple- 
nário, tendo logrado aprovação. Resolveu-se, então, que a meda- 
lha seria de um único tipo, em bronze, ,mais tarde modificado para 
bronze dourado. Assentou-se, também, que o custo da medalha, 
inclusive a fita, seria indenizado no valor de Cr$ 500,OO (quinhen- 



tos cruzeiros), embora o certificado ou diploma, fornecido pelo 
Instituto, fosse gratuito. Miniatura e botão seriam também ad- 
quiridos pelos interessados, na Casa Randal. 

O problema do Instituto estava portanto agora localizado es- 
sencialmente no diploma a ser concedido, mediante condições es- 
tabelecidas em regimento específico. A medalha, com três e meio 
centímetros de diâmetro, constituiu uma novidade para o nosso 
meio. A peça soldou-se ao suporte da fita, segundo o modêlo 
inglês. 

Acreditamos ter sido esta a primeira vez em que se confeccio- 
nou êste modêlo. Para mais fiel caracterização da peça reprodu- 
zimos a descrição da lavra do secretário Eng. Álvaro da Veiga 
Coimbra, Presidente da Sociedade Brasileira de Numismática. Ve- 
jamos. 

"A medalha "Imperatriz Leopoldina" foi desenhada por Al- 
berto Lima, do Ministério da Guerra e confeccionada pela Casa 
Randal, do Rio de Janeiro; é de bronze dourado, de 35 mm. de diâ- 
metro, formando com o suporte da fita uma peça única, semelhan- 
te ao das condecorações inglêsas. 

Rev. Busto i direita (3/4) da Imperatriz Leopoldina, ladea- 
do pelos dizeres em sentido horizontal : MARIA/LEOPOLDINA/ 
IMPERATRIZ/DO BRASIL. 

Rev. Sobre um pergaminho desdobrado e ladeado por pal- 
mas, em sentido horizontal, lê-se INSTITUTO HISTÓRICO/E 
GEOGRÁFICO DE/ SÃO PAULO/TRASLADAÇÃO DOS/RES- 
TOS MORTAIS/ DA IMPERATRIZ/DONA MARIA LEOPOLDI- 
NA/ RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO/BRASIL/1954. No exer- 
go, o emblema do IV Centenário da Fundação de São Paulo. 

A medalha é suspensa por fita de seda de 35 mm. de largura, 
tendo ao centro em sentido vertical, três faixas de 8 mm., cada, 
sendo a do meio branca e as laterais vermethas, simbolizando as 
cores da casa da Áustria; nas orlas as côres nacionais de 4 mm. 
separadas das côres centrais por pequeno friso negro. Os que co- 
laboraram na trasladação dos despojos imperiais, os membros da 
Diretoria do Instituto e do Conselho da Medalha, usam sobre a 
fita uma roseta de 18 mm. com as cores da insígnia, tendo ao cen- 
tro delicada coroa imperial. Os demais agraciados usam a fita 
.dm outra distinção. 

A mesma diferença existe no botão para lapela. A miniatura 
da medalha é uma delicada obra de arte de 16 mm. e a fita com 
14 mm". 

Objetivou êsse empreendimento assinalar a ocorrência histó- 
rica e ao mesmo tempo premiar os que se empenharam para que 
a majestosa cripta, sob o Monumento da Independência, pudesse 



receber, como recebeu, os despojos da nossa primeira Imperatriz. 
Eis porque ficou deliberado que tais personalidades, incluidos os 
membros da Diretoria e do Conselho da Medalha receberiam a in- 
signia por iniciativa da Casa, havendo sôbre a fita uma roseta. E 
para o botão respectivo ficou determinada a colocação, sôbre o 
mesmo, de uma coroazinha do primeiro império de metal dourado. 

A medalha foi reconhecida pelo Govêrno Federal por ato do 
Ministro da Educação e Cultura, Prof. Cândido Mota Filho. Ato 
datado de 10 de agosto de 1955 e que recebeu o número 266. 

O diploma que certifica o recebimento da medalha teve igual 
tratamento no sentido heráldico, artístico e técnico. Empenhou- 
se pelo seu projeto e execução a consócia Lígia Ferreira Lopes. 
Não só esmerou-se no plano como na obtenção de recursos finan- 
ceiros que permitiram a plenitude de execução, sem reservas de 
ordem monetária. 

Tudo foi previsto. A qualidade do papel, o tamanho de 
36 x 25 cms., o emblema do Instituto, em relêvo branco, para o 
qual foi cunhada matriz especial; a linda coroa do primeiro im- 
pério em verde e ouro, sobreposta à letra L, também em ouro e 
verde; a caligrafia em que foram impressos os dizeres; tudo, en- 
fim, do melhor gosto estético. 

Os dizeres do diploma ficaram assim redigidos: 
"O Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de S ~ O  

Paulo, cumprindo a resolução aprovada na sessão de 16 de abril 
de 1955, bem como o disposto n.? 266, de 10 de agosto de 1955 do 
Ministro da Educação e Cultura confere a .................................................... 
a Medalha Cultural e Comemorativa da trasladação dos despojos 
da Imperatriz Leopoldina do Convento de Santo Antônio do Rio 
de Janeiro para o Panteão do Monumento da Independência na 
Colina do Ipiranga em São Paulo. São Paulo, 5 de novembro 
de 1955. O Presidente ....................................................... O Secretário do 
Conselho da Medalha ........................................................ 

Além do trabalho da Senhora Lígia Ferreira Lopes, cooperou 
financeiramente para o êxito dêsse diploma o Dr. Ulisses Lemos 
Torres. Mandou, por sua conta, cunhar a matriz do emblema do 
Instituto, oferecendo-a ao nosso sodalicio. O Dr. Francisco Cin- 
tra Gordinho ofereceu graciosamente o papel de preço muito ele- 
vado - cêrca de dez mil cruzeiros e o Dr. Joaquim Bicudo, ge- 
nerosamente, financiou a impressão. A todos fica o Instituto mui- 
to obrigado. 

Instituída a Medalha impunha-se a elaboração de um Regi- 
mento que definisse as condições para concessão de tal privilégio. 
Definidos os seus têrmos e aprovado pela Diretoria do Instituto 
ficou assim redigido : 



REGIMENTO DA MEDALHA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 

Fica instituída pelo Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, de acôrdo com a deliberação aprovada em sessão de 16 de 
abril de 1955, uma medalha comemorativa da trasladação dos des- 
pojos de Dona Maria Leopoldina Josefa Carolina, primeira Im- 
peratriz do Brasil, do Convento de Santo Antônio, do Rio de Ja- 
neiro, para o Panteão situado sob o Monumento da Independência, 
no Ipiranga, capital do Estado de São Paulo; acontecimento his- 
tórico promovido pela instituição em comemoração ao IV Cente- 
nário da Fundação de São Paulo. 

Para a concessão da medalha, cujas condições são especifi- 
cadas nos artigos e parágrafos que se seguem, fica também cons- 
tituído um Conselho formado pelos componentes das comissões 
técnicas de Heráldica e Numismática, como membros natos e três 
elementos da Diretoria escolhidos pela mesma - presidido o Con- 
selho pelo Presidente efetivo, em exercício, do Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo. 

Art. 1." - Será conferida a medalha aos que participaram dos 
trabalhos da trasladação dos restos mortais da Impe- 
peratriz Leopoldina, do seu sepulcro provisório no 
Convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, para 
seu jazigo, perpétuo, no Monumento da Independên- 
cia em São Paulo. 

Art. 2.9 - Será também conferida a todos os sócios do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, que a solici- 
tarem ao Conselho. 

Art. 3.9 - Poderá ser conferida também a pessoas de reconheci- 
da categoria social, científica e cultural, desde que 
haja propostas por escrito e assinadas por cinco só- 
cios do Instituto, após consulta prévia ao Conselho. 

Art. 4.9 - Será gratuito o diploma que confere a Medalha cujas 
despesas de confecção serão indenizadas, na tesoura- 
ria do Instituto, na base de quinhentos cruzeiros pe- 
los que forem distinguidos. 
5 Único - Os que desejarem miniatura, roseta ou 

passadeira, deverão adquiri-las separa- 
damente. 

Art. 5.9 - O Conselho terá um Livro de Registro onde serão as- 
sentadas todas as concessões feitas e outro para as 
Atas das Sessões. 



Art. 6.0 - As propostas para concessão d a  Medalha serão apre- 
sentadas e apreciadas numa sessão destinada a con- 
sulta prévia, e, submetidas a votação e aprovação em 
uma sessão subseqüente. 

único - Considerar-se-ão aprovadas a s  propostas 
que obtiverem dois terços de votos favo- 
ráveis do Conselho, o qual só poderá reu- 
nir-se com a presença da maioria de seus 
membros. 

Art. 7.0 - O uso da Medalha obedecerá, para os civis, às  nor- 
mas estabelecidas pelo Itamarati, e, para os militares, 
ao que determinarem os regulamentos respectivos. 

Art. 8 . 0  - Aos sócios do Instituto que comparecerem oficialmen- 
te às comemorações relativas a nossa Independência e 
as visitas oficiais ao Panteão onde repousam os res- 
tos mortais da Imperatriz Leopoldina, recomenda-se o 
uso da insígnia. 

Art. 9.9 - OS casos omissos, de acôrdo com os estatutos do Ins- 
tituto, serão resolvidos pela Diretoria, assistida pelo 
Conselho e presidida pelo presidente em efetivo exercí- 
cio. 

O Conselho da Medalha Imperatriz Leopoldina, presidido pelo 
Presidente do Instituto, foi completado pela fusão das comissões de 
heráldica e numismática, cujos representantes tornaram-se membros 
natos do Conselho; e por três representantes da Diretoria do Ins- 
tituto, eleitos pela mesma. 

Instalou-se o Conselho em 22 de setembro de 1955, sendo elei- 
to secretário o Eng. Álvaro da Veiga Coimbra. As Atas dessas 
reuniões têm sido lavradas em livro especial que se encontra sob 
a guarda do secretário do Conselho. Além da sessão de instala- 
ção realizaram-se reuniões nos dia 1, 5, 7, 12, 19, 26, 28, de ou- 
tubro; 3, 5, 9, 13, de novembro; e 7 de dezembro. 

Foram concedidos os diplomas de que trata o art. I .?  do Re- 
gimento; expedidos os que foram solicitados de acôrdo com o art. 
2 . O ;  debatidos e votados os que se referem ao art. 3.0. 

Excedendo de mil os diplomas já concedidos, deliberou o Con- 
selho elevar o seu número para 2.000, atendendo ao volume da po- 
pulação do país; ao interêsse de ilustres brasileiros em guardar tão 
grata recordação do belo acontecimento histórico; e ao desejo de 
penetração do Instituto, ainda mais ampla, por esta forma, através 
das elites intelectuais da nossa pátria. 



Um livro especial foi confeccionado para registro do Regi- 
mento e dos nomes dos agraciados com a medalha. 

Nas atas do Conselho encontrarão os senhores associados no- 
tícias mais extensas sobre o assunto. A sessão solene do dia 5 de 
novembro em que foram entregues as  primeiras medalhas foi um 
acontecimento social do maior relevo. Pequeno o Auditório pa- 
ra conter a multidão que transbordou para os corredores, escada- 
ria e até para a rua fronteiriça. 

Aberta a sessão pelo Presidente, ouviram-se a conferência da 
senhora Ligia Ferreira Lopes, oração do orador oficial Dr. José Pe- 
dro Leite Cordeiro, seguindo-se a entrega das medalhas e diplo- 
mas. Estiveram presentes altas personalidades do nosso meio 
social, político, econômico, militar e cultural. 

Para o efeito de preparação do diploma, das listas relativas 
ao Art. 1.O e organização do cerimonial da sessão solene do dia 5 
de novembro foi nomeada uma comissão composta pelos conse- 
lheiros Eldino da Fonseca Brancante, Lígia Ferreira Lopes e Álva- 
ro da  Veiga Coimbra. Muito deve o Instituto aos referidos con- 
sócios pelo empenho que devotaram à sua missão. 

Militaram também em trabalho pelo dia todo os conselhei- 
ros Dácio Pires Correia, dedicadissimo tesoureiro e José An- 
ter0 Pereira Júnior que também serviu de secretário por um certo 
período. Cabe também os agradecimentos da casa aos outros mem- 
bros do Conselho que compareceram as sessões com assiduidade: 
Luis Tenório de Brito, Henrique Wiederspahn, Enzo Silveira e To- 
más Oscar Marcondes de Sousa, assim como ao Dr. Olavo Siquei- 
ra Ferreira que emprestou sua colaboração utilíssima, embora não 
pertencendo ao quadro social do Instituto. 

ATOS RELIGIOSOS NO PANTEAO DO IPIRANGA 

Ao promover a trasladação dos restos mortais da Imperatriz 
Leopoldina, para o Panteão do Ipiranga, o Instituto Histórico com- 
prometeu-se a obter da Prefeitura Municipal de São Paulo a ere- 
ção de um altar no local, a fim de que ali se celebrassem atos re- 
ligiosos, em conformidade com os desejos da Família Imperial e 
de acordo com a última vontade expressa pela ilustre dama. As- 
sumiu também o nosso sodalício o compromisso de mandar rezar 
missa pelo menos uma vez por ano. Em 1955, duas solenidades 
religiosas foram realizadas: a primeira no dia 25 de maio, data do 
aniversário do casamento de D. Leopoldina; a segunda no dia 7 
de Setembro. 

Oficiou da primeira vez o bispo auxiliar de São Paulo, Dom 



Vicente Zioni. O ataúde foi decorado com orquídeas pelo Círculo 
Paulista de Orquidófilos, sendo o ambiente ornamentado com flô- 
res e festões pelo Departamento de Parques e Jardins da Prefeitu- 
ra Municipal. O Cônsul Geral da República Argentina enviou um 
ramo de flores e compareceu ao ato. Um conjunto musical da  
Fôrça Pública tocou o Hino Nacional ao  ser elevado o cálice. Re- 
gência do Tenente Antônio Pinto de Paula. Participou da ho- 
menagem o orfeão escolar da Escola Normal e Ginásio Estadual 
"Alexandre de Gusmão" . 

A solenidade foi organizada e dirigida pelo nosso confrade 
José Bueno de Oliveira Azevedo Filho que se esmerou no pro- 
grama e realização. 

No dia 7 de Setembro foi celebrante o nosso confrade Monse- 
nhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo, que obteve de sua Emi- 
nência o Cardeal Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota au- 
torização permanente para celebrar atos religiosos no local. 

NOVOS SOCIOS 

Em conseqüência das deliberações tomadas em plenário es- 
tiveram suspensas as admissões de novos sócios. Reabertas as  
inscrições depois de aprovados os novos estatutos, estabeleceu-se 
para o exercício passado, o prazo de inscrições até 22 de agosto, 
data em que foram encerradas, devendo ser reabertas após as  de- 
liberações sôbre os candidatos propostos. Tomaram posse, en- 
tretanto, dois sócios anteriormente aceitos: o Professor Rozendo 
Sampaio Garcia, no dia 5 de março e o Dr. Fernando Nobre em 
30 de abril. Ambos foram saudados pelo orador oficial Dr. José 
Pedro Leite Cordeiro. 

Em 11 de junho efetuou-se sessão solene com o compareci- 
mmto do Ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Prof. San- 
tiago Rompani e do Presidente do Instituto Histórico e Geográfi- 
co do mesmo país, Dr. Ariosto Gonzáles. Nessa ocasião foram 
entregues pela Diretoria os diplomas de sócios honorários aos 
Srs. Daniel Castellanos, Felipe Ferrero, Rafael Schiafino, Raul 
Montero Bustamante, Simon Lucuix e Ariosto D. González, todos 
sócios efetivos da agreniiação irmã da Capital daquela República. 
O chanceler do Uruguai entregou por sua vez os diplomas de só- 
cios correspondentes do Instituto Histórico e Geográfico do Uru- 
guai a o  Presidente do nosso sodalício, Prof. Ernesto de Sousa Cam- 
pos e aos consócios Aureliano Leite, José Pedro Leite Cordeiro, 
Euripedes Simões de Paula, Tomás Oscar Marcondes de Sousa, 
Eduardo de Oliveira França e Afonso d'Escragnolle Taunay. 



SOCIOS FALECIDOS 

Na sessão magna de 22 de outubro o orador oficial José Pe- 
dro Leite Cordeiro, nos têrmos dos Estatutos, proferiu o discur- 
so comemorando o aniversário de fundação do Instituto e o elogio 
histórico dos sócios falecidos durante o ano, a saber: Bento Pe- 
reira Bueno, Armando de Arruda Pereira, Francisca Neves Lobo. 
Antônio da Gama Rodrigues, Luísa Fonseca e Eduardo de Araujo 
Ferreira Jacobina. 

CENTENARIOS E HOMENAGENS 

Durante o ano social várias comemorações se realizaram, fa- 
lando, em nome do Instituto, o orador oficial Dr. José Pedro Leite 
Cordeiro. Eis a relação do que ocorreu por ordem cronológica: 
10- 1-55 - Centenário de Teodoro Sampaio. 
25- 1-55 - "Retrospecto das comemorações do IV Centenário de 

São Paulo", conferência em comemoração ao 401.Q 
aniversário da Fundação de São Paulo. 
Centenário de Dino Bueno, de Brasilio Rodrigues dos 
Santos, de Lúcio Azevedo e de Bittencourt Rodrigues. 

5- 2-55 - A propósito do 50." aniversário de falecimento do 
grande abolicionista José do Patrocínio. - 

12- 2-55 - Bicentenário de nascimento de Nicolau Antônio Tau- 
nay, notável paisagista e pintor que, sob o reinado de 
D. João VI, integrou a Comissão de artistas que veio 
ao Brasil. 

19- 3-55 - Éxito da contribuição portuguêsa à Exposição Histó- 
rica do Ibirapuera. 

19- 3-55 - Efeméride que marca o 421.0 aniversário de nasci- 
mento do venerável Pe. José de Anchieta. 

31- 3-55 - Discurso em homenagem ao Dr. Alfredo Lencastre da 
Veigã, delegado do Govêrno de Portugal às come- 
morações do IV Centenário. 

14- 4-55 - "Dia Pan-Americano", discurso alusivo à data. 
14- 4-55 - Em memória de Antônio de Alcântara Machado, por 

ocasião do transcurso do 20.0 aniversário de seu fa- 
lecimento. Em memória de Mário de Andrade, no 
10.9 aniversário de sua morte. 

14- 4-55 - Acêrca dos centenários de elevação de Caçapava e 
Botucatu, à categoria de municípios. 



28- 5-55 - A propósito dos centenários de Matias Aires, Carlos 
Botelho e Hermes da Fonseca. 

17- 9-55 - Palavras proferidas por ocasião do centenário de nas- 
cimento do saudoso consócio Augusto César de Bar- 
ros Cruz e de Fernando Prestes de Albuquerque, no- 
me de relêvo da nossa história, como abolicionista e 
convencionalista de Itu. 

19- 9-55 - Oraqão fúnebre acêrca de Augusto Girardet, exímio 
medalhista e professor da Escola Nacional de Belas 
Artes. 

1-10-55 - "Dia do Professor". 

1-10-55 - "centenário de nascimento de Alfredo Lutz". 
22-10-55 - Discurso proferido na sessão solene do aniversário 

de fundação do Instituto e elogio histórico dos sócios 
falecidos durante o ano. 

COMUNICACOES EM PLENARIO 

10- 1-55 - Dácio Pires Correia - "Teodoro Sampaio" 
5- 2-55 - J.  B. Martis Ramos - "O profeta do Sul, João Ma- 

ria de Jesus, sua vida nômade pelos sertões brasilei- 
ros". 

12- 2-55 - Luís Tenório de Brito - Companhia Hidroelétrica 
do São Francisco realizada em Paulo Afonso e a par- 
ticipação do executor do projeto, Eng." Marcondes 
Ferraz. 

5- 3-55 - Félix Guisard Filho - "Carlos Pedroso da Silveira 
e a Fundição de Ouro em Taubaté". 

11- 3-55 - Eduardo Fenández y González - O 421.0 aniversá- 
rio do nascimento do venerável Pe. José de Anchieta, 
uma das maiores figuras da Companhia de Jesus. 

2- 4-55 - Astor França Azevedo - Biografia do Prof. João 
Lourenço Rodrigues, educador e historiador. 

16- 4-55 - Amador Bueno Machado Florence - Sôbre o pro- 
blema da trasladação dos restos mortais do Impera- 
dor D. Pedro I ,  de Portugal para São Paulo. 

16- 4-55 - Amador Bueno Machado Florence - Sõbre o rea- 
justamento do quadro político do Brasil. 

7- 5-55 - Vinicio Stein de Campos - "Prudente de Morais e 
os pródromos do movimento republicano paulista". 



28- 5-55 - Lígia Ferreira Lopes - João Lúcio de Azevedo e suas 
relações com Capistrano de Abreu. 

4- 6 55 - Luís Tenório de Brtto - O café e as descobertas 
científicas brasileiras. 

2- 7-55 - Ernesto de Morais Leme - "Importância e signifi- 
cação da ONU". 

6- 8-55 - Plínio de Barros Monteiro - "Aves pernaltas do 
Egito e suas relações com a religião". 

6- 8-55 - Ernesto de Sousa Campos - "Origens da engenha- 
ria e da medicina no Brasil". 

6- 8-55 - Fausto Ribeiro de Barros - "Colônia militar de Ita- 
pura", palestra ilustrada com projeções de diapositi- 
vos da região percorrida. 

20- 8-55 - Alfredo Gomes - Homenagens a memória do Du- 
que de Caxias, Luís Alves de Lima e Silva. 

20- 8-55 - Almeida Magalhães - Thomas Mann, escritor, ro- 
mancista e historiador, falecido na Suíça e cuja es- 
posa era brasileira. 

10- 9-55 - José Gomes de Morais Filho - "Aspectos interessan- 
tes da cidade de Campanha", palestra ilustrada com 
projeções. 

17- 9-55 - Luís Tenório de Brito - "Relatório sôbre as home- 
nagens prestadas a Imperatriz Dona Leopoldina, no 
Panteão do Ipiranga, no dia 7 de Setembro, quando o 
confrade Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Ca- 
margo oficiou a missa votiva a excelsa Imperatriz; 
realçando, o orador, que, por provisão especial do 
Sr. Cardeal Vasconcelos Mota, foi o Monsenhor Pau- 
lo Florêncio designado e nomeado para celebrar ofí- 
cios religiosos, em caráter permanente, naquele re- 
cinto". 

1-10-55 - Tito Lívio Ferreira - "Teria sido o Brasil Colônia 
de Portugal"? 

1-10-55 - Alfredo Gomes - "Vinte e quatro horas na Bahia" 
quando representou o Instituto no Congresso de Per- 
nambuco. 

15-10-55 - Luís Tenório de Brito -Relatório da visita realizada 
à Academia Paulista de Letras, em companhia de 
vários membros do sodalício e exmas. Famílias. 

15-10-55 - Alfredo Gomes - Parecer relativo i denominação a 
ser dada ao Brasil, no período de 1500 a 1822. 



15-10-55 - José Gomes de Morais Filho - "O dia do Profes- 
sor". 

I 

CONSELHO CONSULTIVO 

Satisfazendo as  determinações contidas no capítulo IV dos 
nossos estatutos foram convocados por carta todos os antigos di- 
retores que atualmente não exercem cargos na Diretoria. . 

No dia e hora aprazados compareceram alguns dos convo- 
cados tendo outros se escusado por se encontrarem em viagem ou 
residirem fora da Capital. 

Realizou-se portanto a sessão de instalação presidida pelo Pre- 
sidente do Instituto. Congfatulou-se a Diretoria pela feliz cir- 
cunstância que facultava novamente a colaboração de antigos di- 
retores, credores da gratidão do sodalício pelos serviços presta- 
dos na Administração da Casa. Agradecendo e enaltecendo o novo 
dispositivo estatutário falaram os consócios Tito Lívio Ferreira, 
Afonso de Freitas Júnior e Bueno de Azevedo Filho. Foram as- 
sim empossados os conselheiros do Conselho Consultivo do Ins; 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 

INSTITUTO BRASÍ LIA 

Por deliberação do Plenário o Instituto associou-se a s  iniciati- 
vas do Instituto Brasília patrocinado pela Escola Superior de 
Guerra, com sede no Rio de Janeiro. 

COMISSAO NACIONAL DE HISTORIA 

Coopera o Instituto com a Comissão Nacional de História 
sediada na Capital da República. Foram escolhidos para dele- 
gados da Comissão Regional o Presidente do Instituto e o consócio 
José Bueno Oliveira de Azevedo Filho. 

MEDALHA MARECHAL CAETANO DE FARIA 

Para entrega solene da Medalha Marechal Caetano de Faria 
foi solicitado o auditório do Instituto. Concedida a permissão foi 
convidado o Presidente do 1nstituto.para presidir a sessão magna. 
Houve belíssima reunião com o comparecimento de altas autori- 
dades civis, militares e eclesiásticas. Para que constasse dos Anais 
dos nossos trabalhos tão bela manifestação cívica o secretário Luís 
Tenório de ~ i i t o  elaborou minucioso relatório lido em sessão de 



7 de maio. O Presidente do Instituto abrindo a sessão fêz a bio- 
grafia do ilustre militar cuja memória era assim homenageada. 

OFERTAS 

Como vimos o Instituto recebeu notáveis ofertas para sua Bi- 
blioteca. Além disso recebeu do embaixador José Carlos de Ma- 
cedo Soares medalha comemorativa da inauguração do Edifício São 
Paulo, construído na Bahia. A Sociedade Numismática Brasilei- 
ra, por intermédio de seu Presidente, Eng.QÁlvaro da Veiga Coim- 
bra, ofertou ao Instituto a medalha comemorativa da Exposição de 
Numismática do IV Centenário de São Paulo. 

HOMENAGEM AO MARECHAL CÂNDIDO MARIANO 
- DA SILVA RONDON 

Em 21 de maio o Instituto recebeu, em sessão especial, o Ma- 
rechal Cândido Mariano da Silva Rondon, prestando-lhe expressi- 
va homenagem. 

O orador oficial, Dr. José Pedro Leite Cordeiro, pronunciou 
o discurso de saudação ao valoroso militar. 

Aderiram A homenagem o Museu Paulista e o conjunto Or- 
feônico do Colégio Estadual da Escola Normal "Joaquim Ribeiro", 
de Rio Claro. Usaram ainda da palavra o Dr. Jânio Quadros, go- 
vernador do Estado e o General Jaguaribe de Matos. Os serviços 
de filmagem estiveram a cargo do consócio Fausto Ribeiro de Bar- 
ros, Diretor do Departamento de Filmoteca do Instituto, auxilia- 
do, gentilmente, pelo senhor Erasmo d'Almeida Magalhães. 

VISITA DO MINISTRO DA EDUCAÇAO E CULTURA 
CÁNDIDO MOTA FILHO 

Em sessão especial o sodalício recebeu, em 23 de março, a vi- 
sita oficial do Dr. Cândido Mota Filho, Ministro da Educação, 
usando na ocasião, da palavra o Dr. José Pedro Leite Cordeiro, ora- 
dor do Instituto, que fêz o discurso de boas vindas ao ilustre hós- 
pede. 

CONTRATO DO NONO PAVIMENTO 
---i T 

Como é do conhecimento dos Srs. associados o Instituto con- 
vencionou com a firma construtora da nova sede que o nono pavi- 



inento seria edificado por conta exclusiva da Construtora Celbe 
Limitada que em compensação usaria daquela dependência pelo 
espaço de tempo de dez anos. O Contrato respectivo foi apro- 
vado em sessão de 5 de março. 

Findos os dez anos, a posse daquele nono pavimento rever- 
terá integralmente para o Instituto. 

SECRETARIA 

O expediente da Secretaria correu regularmente. Foram ex- 
pedidos e recebidos ofícios, cartas, telegramas, doações, avisos de 
impostos, folhas do pagamento do pessoal, resolvidos todos os 
casos com diligência. Não houve pois acúmuio de expediente. 

O 1." secretário, Cel. Luís Tenório de Brito, é assíduo, encon- 
trando-se presente durante o expediente do Instituto, merecendo 
louvores não só por esta dedicação integral e graciosa como ainda 
pelo desempenho correto dos trabalhos que estão a seu cargo. 
Excedendo-se no cumprimento de sua missão tem-se ocupado tam- 
bém da lavratura das atas das sessões plenárias, da Diretoria e 
das Comissões, trabalhos que não são do seu encargo normal. 

TESOURARIA 

O Sr. Dácio Pires Correia tem sido sempre e por longo pe- 
ríodo de tempo o chefe prestimoso da nossa tesouraria. Por sua 
extremada dedicação foi elevado ao pôsto supremo da categoria 
de sócios : grande benemérito. 

Em 1955 porém maior foi a sobrecarga de trabalho pelas cir- 
cunstâncias relativas a administração do prédio, conjugado com 
outros serviços extras, tais como os concernentes aos problemas 
de contabilidade e entrega das medalhas Imperatriz Leopoldina, 
etc. 

O movimento da  tesouraria será apresentado pelo nosso con- 
sócio em relatório específico como é de praxe. 

Eis-nos ao fim dêste trabalho que regista a s  atividades do 
nosso glorioso Instituto Histórico. Iremos sempre para a frente e 
para o alto: "NON PREGREDIT EST REGREDIT". 

São Paulo, 10 de janeiro de 1956. 

A DIRETORIA 



ATA DA SESSÃO ORDINARIA DE 2 DE JULHO DE 1955 

Aos dois dias do mês de julho de mil novecentos e cinqüenta e cinco, em 
sua sede social, à rua Benjamim Constant, 158, o Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo realizou uma sessão ordinária, às 15 horas, presidida pelo 
prof. Ernesto de Sousa Campos e secretariada pelos srs. Almeida Magalhães 

c Alfredo Gomes, a ela comparecendo os srs. Alvaro da Veiga Coimbra, IIons. 
Paulo Florêncio da Silveira Camargo, Roberto Carrega1 PompíLio, Ernesto Leme, 
Raul Vota, Jorge Bertolaso Stel!a, Carlos da Silevira, Aureliano Leite, Frede- 
rico de Barros Brotero, Astor França Azevedo, Eduardo Fernández y Gonzá- 
les, Carlota Pereira de Queitós, Lúcio Rosales, Dácio Pires Correia, José Bueno 
de Oliveira Azevedo Filho, Vinício Stein de Campos e José Gomes de Morais 
Filho. Foi justificado o não comparecimento do Cel. Luís Tenório de Brito. 
Abrindo os trabalhos disse o Sr. Presidente da alegria especial que naquela 
reunião se manifestava no sodalício pelo fato de, embora com simplicidade, aco- 
lher como sócio que dentro e fora do país tem honrado o nome do Brasil. Sa- 
lientando a. personalidade do prof. dr. Ernesto Leme encareceu o Sr. Presiden- 
te a sua posição de mestre da primeira casa de ensino superior no Brasil, a Fa- 
culdade de Direito, e a atuação invulgar de educador sempre realçada pela ética 
de atitudes perfeitas. Como reitor da Iniversidade foi das maiores figuras que 
tem ocupado êsse pôsto, atuando com descortino, lealdade e firmeza, cabendo- 
-lhe tornar uma realidade a Cidade Universitária de São Paulo. "Bastaria esta 
obra, referiu o Sr. Presidente, realizada pràticamente sem gastos pelo seu cunho 
altamente econômico, pois o Estado ganhou nessa área de 5 a 6 vêzes seu va- 
lor, com o simples movimento da terra. Bastaria, sim, essa obra para tornar 
um nome merecedor da gratidão, mas trata-se, sobretudo, de uma das mais altas 
expressões do Brasil atual". Concluindo as suas palavras que foram acolhidas 
por uma salva de palmas iniciou sua comunicação referente à importância e sig- 
nificação da O.N.U., o prof. dr.  Ernesto Leme que se alongou em agrade- 
cimentos à oração do Sr. Presidente efetivo declarando que, na verdade, o mé- 
rito da realização dos trabalhos na Cidade Universitária cabia ao Presidente da 
Comissão, o dr. Ernesto de Sousa Campos, homem de elevado espírito público 
e de justa projeção no cenário nacional, sentindo-se êle, orador, honrado pelo 
fato de falar no sodalício à instituição a que tanto deve a cultura de São Paulo 
e do Brasil. Durante qua~enta minutos Sua Excia. absorveu a atenção dos pre- 
sentes, concluindo suas palavras sob calorosa salva de palmas, prometendo, por 
solicitação do Sr. Presidente, entregar os originais para a publicação na "Revis- 



ta", do Instituto. 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. 

Frederico de Barros Brotero 
Luis Tenório de Brito 
Almeida Magalháes 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 1 1  
DE JULHO DE 1955 

Aos onze dias do mês de julho de mil novecentos e cinqüenta e cinco, em 
?na sede social. à rua Bet~jatnim Constaiit, 158, o Itistituto Histórico e Geográ- 
fico de Sáo Paulo realizou uma sessão especial de recepção ao excelentíssimo 
senhor Ministro das Relações Exteriores do Uruguai, prof. dr.  Santiago Rom- 
palii e Ministro Ariosto Gorizález, Chefe do Depa'rtamerito Comercial do Mi- 
1;istério das Relacóes Exteriores do Uriiguai e presidente do Instituto Histó- 
rico e Geográfico daquele país. Compareceram os sócios: Ernesto de Sousa 
Campos, Frederico de Barros Brotero, Domii~gos Laurito, Tomás Oscar Mar- 
coiides de Sousa, Raul Vota, Alfredo Gomes, Almeida Magalhães, Dácio Pires 
Correia, J .  B .  Martins Ramos, Astor França Azevedo, J .  Alberto J .  Robbe, 
Carlos da Silveira e Aureliario Leite. Foi a mesa composta com os senhores 
Iio~neria~eados e mais o cônsul do Uruguai, Sr. Alfrecio Ibarra; representante do 
senhor Govertiador do Estado, prof. Erriesto de Sousa Campos, presidente do 
Instituto; dr .  Frederico de Barros Brotero, vice-presidente em exercício; dou- 
tores Almeida Magalhães, Aureliano Leite e Alfredo Gomes. Ahrindo os tra- 
balhos o sr.  presidente efetivo, prof. Ernesto de Sousa Campos, proferiu bre- 
ves palavras salientando a especial hoiira do Instituto em acolher a figura emi- 
liente do chanceler da vizinha nação amiga, que visitara em várias circunstân- 
cias, representando o Brasil, ocasiões em que tivera a oportu~iidade de compro- 
var a elevada fidalguia do povo uruguaio e o seu alto grau de cultura e pros- 
peridade. Como homenagem especial entregou Sua Excelência os diplomas de 
scícios corresporidentes conferidos aos senhores: -- Carlos Pérez Montero; Da- 
niel Castellanos ; Felipe Ferrero ; Rafael Schiaf ino ; Raul Montero Bustamante ; 
Simon L.  Lucieux e Ariosto D.  González, oferecendo ainda duas medalhas co- 
memorativas do IV Centenário da Fundação de São Paulo, mandadas cunhar 
pelo sodalício A fim de agradecer as homenagens prestadas à instituição con- 
gênere do Uruguai falou seu presidente, Ministro Ariosto González que, por sua 
vez, solicitou a Sua Excelência o senhor Chanceler fizesse entrega dos diplo- 
mas de sócios correspondentes do Instituto do Uruguai aos srs. Aureliano Leite, 
Tomás Oscar Marcondes de Sousa, José Pedro Leite Cordeiro, Euripedes Si- 
mões de Paula, Eduardo de Oliveira França e Ernesto de Sousa Campos. Em 
nome do Instituto Histórico e Geográfico de Sáo Paulo, falou pelos contem- 
plados com o referido diploma o dr.  Aureliano Leite que a certa altura assim 
se expressou: - "as duas armas brazonadas, em escudo meio polonês, envol- 



vido pelo branco-azul de sua bandeira e encimado pelo sol nascente, marcando 
sua posição geográfica, lograram reunir em síntese clara e expressiva, distri- 
buidas pelos seus quartéis o glorioso pzssado de lutas no "Cerrito de Ia vitó- 
ria", a cultura do direito filha da admirável consciência jurídica de seu POVO, 
na balança da justiça; e a sua invejável situação econômica, no cavalo e no boi, 
com que o arrematam". Traçou ainda o orador, rápido perfil biográfico do 
Sr. Chanceler Santiago Rompani, advogado ex-membro da Indústria e Traba- 
lho, 1949.1951, da Administração Geral dos Ferroviários do Estado, Professor 
da Introdução à Ciência do Direito e do Direito Constitucional e Filosofia, RU- 
tor de vários livros e estudos jurídicos e econômicos. Concluída GI oração do 
dr .  Aureliano Leite, levantou-se o Sr. Chaticeler Santiago Rompani que pro- 
feriu formosa oração, rica em conteúdo e repleta de conceitos de alta signifi- 
cação cultural. Salientou Sua Excelência as boas relações entre o Uruguai e O 

Brarsil, como povos irmãos, unidos pela compreensão de sentimentos então afins 
do mesmo regime político - a democracia. Frisou a posição dos homens de 
cultura responsáveis pelo bom entendimento social e realçou a posição dos que 
se dedicam à história, interpretando-a, relatando-a, sugerindo-a ou vivendo-a, 
cada uma com a sua atitude definida exigindo de todos a devida compreensão 
dos fatos para que se reforcem os liames entre os homens e as nações e se cons- 
trua um mundo de paz subordinado aos ideais da democracia. Finalmente, sa- 
lientou a homenagem ora conferida ao seu país com aquela acolhida festiva pelo 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, agradecendo-a, efusivamente, de 
todo O coração. Sob vibrantes aplausos, com a assistência de pé, foram rece- 
bidas as derradeiras palavras de Sua Excelência. O senhor Presidente, agra- 
deceu o comparecimento e assistência das altas autoridades presentes, declarou 

t encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida, discutida 
e aprovada, será devidamente assinada. 

Frederico de Barros Brotero 
Luis Tenório de Brito 
Aleteida Magalhães 

ATA DA SESSAO ORDINARIA DE 6 DE AGOSTO DE 1955 

Aos seis dias do mês de xgósto de mil novecentos e cinqüenta e cinco, em 
sua sede social, à rua Benjamim Constant, 158, o Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo, realizou uma sessão ordinária, presidida pelo dr.  Frederico 
de Barros Brotero, I.? vice-presidente, e secretariada pelo srs. cel. Luís Tenó- 
rio de Brito e AImeida Magalhães, a ela comparecendo os srs. Plínio de Barros 
Monteiro, Tito Lívio Ferreira, Lúcio Rosales, Eduardo Fernández y González, 
Igor Dolgorukij, Alvaro da Veiga Coimbra, Fausto Ribeiro de Barros, Bueno 
de Azevedo Filho, Carlos da Silveira, Alfredo Gomes, Astor França Azevedo, 
Tomás Oscar Marcondes de Sousa, José Pedro Leite Cordeiro e Dácio Pires 
Correia. O senhor Presidente Barros Brotero justificou o não comparecimento 



do presidente titular prof. Sousa Campos Dando início à ordem do dia falou 
em primeiro Iiigar o consócio Plínio de Barros Moilteiro que apresentou uma 
interessante palestra sôbre o tema - "Aves pernaltas do Egito e suas relações 
com a religião". A seguir o prof ~ l f r e d o '  Gomes disse que iria ler um traba- 
lho da autoria do prof Ernesto de Sousa Campos, intitulado "Origens da enge- 
nharia e da mecliciria no Brasil", porém, antes de iniciar essa palestra, justifi- 
coii tinia proposta 110 sentido de que o Instituto lance em ata um voto de aplau- 
sos ao prof i'aldenlar Ferreira, pela publicacão da obra - "História do Di- 
reito Brasileiro", sendo aprovado; sugere ao' Instituto dirigir-se à Secretaria da 
Educncáo no sentido de completar a denominação da Escola Normal e Ginásio 
Estadual "Martim Aforiso", em São Vicente, que deverá ser "Martim Afonso 
de Sousa" e, a seguir, referindo-se ao 36 Congresso Eucarístico Internacional, 
brilliaiitemeiite realizado no Rio de Janeiro, pede se lance em ata Lim voto de 
congratulaçóes a S .  E .  o Senhor Donl Carlos Carinels de Vasconcelos Mota, 
pelo alto êxito alcançado pelo conclave, tendo o dr. José Pedro Leite Cordeiro 
solicitado se estenda ao senhor Cardeal Dom Jaime de Barros Câmara e ao se- 
nhor Bispo-auxiliar Dom Helder Câmara essas mesmas congratulaçóes, o que 
foi aprovado, devendo o Instituto comunicar a cada um dos homenageados tais 
deliberações. O dr .  Tito Lívio Ferreira entregou à mesa diretora dos trabalhos 
um livro composto de artigos, de autoria do jornalista José Fernandes e enfei- 
xados sob o título de - "Vultos e fatos da história de Jaú", comen~orativo do 
transcurso do 1 Centenário de Jaú, tecendo comentários em torno da interes- 
sante coletânea O dr .  Leite Cordeiro endossou as palavras do orador que o 
antecedeu, sugerindo que as iniciativas dêsse gêtiero devem ser estimuladas. O 
prof Alfredo Gomes lembrou que, uma vez restaurada a extinta Secretaria do 
Interior poderia o Instituto sugerir a essa entidade a organizacão de um re- 
gistro de autores que se dediquem a êsse gênero de história. A seguir iniciou R 

leitura do trabalho do prof. Sousa Campos, que mereceu cometitários de parte 
dos srs. Marcotides de Sousa e Leite Cordeiro Aproveitando-si dá oportu- 
nidade retomou a palavra o dr .  Leite Cordeiro para participar que o Instituto ' 
Histórico e Geográfico Brasileiro acaba de publicar o catálogo de verbetes sô- 
bre a História de São Paulo e do Brasil, existente no Arquivo de História U1- 
tramarino, satisfazendo, assim, aos anseios dos historiadores patrícios. Encer- 
rou a ordem do dia o prof. Fausto Ribeiro de Barros com a apresentação de 
um trabalho sôbre a "Colânia Militar de Itapura", fazendo um retrospecto da 
existência da vila, onde ainda se encontra, em precárias condiçóes o prédio per- 
tencente ao Govêrno Federal, conhecido como "Palácio do Imperador" e que 
serviu de residência. ao comandante da Colônia Militar que ai funcionou. Ter- 
mina as suas palavras fazendo um apêlo para que o Instituto se dirija ao senhor 
Ministro da Educação e ao senhor Secretário da Educação de São Paulo, no 
sentido de se preservar êsse edifício, transformando-o em um grupo escolar, 
sendo a sugestão aprovada. A palestra foi ilustrada com a projeção de dispo- 
sitivos e "slides" coloridos da região, sendo o trabalho muito elagiado 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. 

Frederico de Barros Brotero 
Luis Tenório de Brito 
Almeida Magalhães 

ATA DA SESSÃO DE 20 DE AGOSTO DE 1955 

Em sua sede social, à rua Benjamim Constant, 158, o Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo realizou uma sessão para tratar de assuntos admi- 
nistrativos e leitura de atas, presidida pelo dr. Frederico de Barros Brotero, 
1.0 vice-presidente e secretariada pelos srs. Cel. Luís Tenório de Brito e Al- 
meida Magalhães. Compareceram os seguintes confrades : - Igor Dolgorukij, 
Plínio de Barros Monteiro, Alfredo Gomes, N. Duarte Silva, Raul Votta, Car- 
10s da Silveira, Dácio Pires Correia e José Gomes de Morais Filho. O senhor 
2.0 secretário procedeu à leitura das atas das sessões anteriores, sendo todas apro- 
vadas sem debates. No expediente o senhor I.? secretário solicitou a justifica- 
ção dos consócios José Pedro Leite Cordeiro e Tomás Oscar Marcondes de 
Sousa, no que foi atendido. Leu, a seguir, um ofício do Instituto Histórico e 
Geográfico de Minas Gerais, comunicando a eleição da sua nova Diretoria para 
o triênio 1955-58; depois comunicou ter falecido recentemente, nesta Capital, a 
excele~~tíssima genitora do senhor Bispo Auxiliar, Dom Rolim Loureiro, tendo 
o senhor presidente, em ofício, apresentado condolências a Sua) Revma. e o 
senhor I.? secretário ter representado o sodalicio na missa de 7.9 dia. O senhor 
presidente comunica que os novos Estatutos, aprovados em Assembléias Gerais 
realizadas, foram encaminhados ao 1.9 Ofício de Registro de Títulos e Documen- 
t o ~ ,  onde, depois das formalidades legais tomaram o número 4.746, do Livro 
A, número 10, de Registro de Pessoas Jurídicas (Cartório do Dr.  Arruda). 
Em conseqüência está marcada, conforme edita1 publicado no "Diário Oficial", 
do Estado, uma eleição de novos diretores (l.? e 2.0 bibliotecários) que se rea- 
lizará no diz 3 de setembro vindouro, às 14 horas. Faz a seguir um apêlo aos 
srs. consócios a fim de comparecerem ao pleito. Com a palavra o prof. Alfredo 
Gomes pede que se registre em ata, um voto de regozijo pelas homenagens que 
serão prestadas à memória do Duque de Caxias, Luís Alves de Lima e Silva, 
no "Dia do Soldado", o que foi aprovado. O consócio Alrireida Magalhães em 
eloqüente oração exaltou a personalidade do grande escritor, romancista e his- 
toriador Thomaz Mann, falecido recentemente na Suiça, pedindo conste em ata 
um voto de saudade pelo lutuoso acotitecin~ento. A proposição foi aprovada. 

O consócio Duarte Silva entregou à mesa um c'onvite da "Associação Paulista 
de Técnicos em Higiene e Segurariça do Trabalho (a primeira fundada no 
Brasil), para a solenidade de posse das sua Diretoria e Conselho Fiscal, tendo 
o Sr. Presidente agradecido. Em seguida, nada mais havendo a tratar, foi en- 
cerrada a sessão, tendo o Sr. Presidente agradecido a presença dos confrades. 



E, para constar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida, discutida e apro- 
vada, será devidamente assinada. 

Frederico de Barros Brotero 
Luis Tenório de Brito 
Almeida Magalhães 

ATA DA SESSÃO DE 3 DE SETEMBRO DE 1955 
1 

Sob a presidência do d r .  Frederico de Barros Brotero e secretariada pelos 
srs. Luís Tenório de Brito e Almeida Magalhães, o Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo realizou, em sua sede social, à rua Benjamim Constant, 
158, uma Assembléia Geral Extraordinária, às 14 horas, para eleição de dois 
diretores ( I .o e 2.0 Bibliotecários), sendo eleitos, respectivamente os srs . Lúcio 
Rosales e Plínio de Barros Monteiro, conforme registro em livro próprio'. Com- 
pareceram os seguintes consócios: - Tomás Oscar Marcondes de Sousa, Do- 
mingos Laurito, Igor Dolgorukij, N. Duarte Silva, Carlos da Silevira, Vera 
de Ataíde Pereira, Alvaro Martins, Astor França Azevedo, Plínio de Barros 
Monteiro, Harrisson de Sousa Ferraz, Dácio Pires Correia. E. Fernández y 

. González, Francisco Pires Martins, José Pedro Leite Cordeiro, Vinício Stein de 
Campos e Lúcio Rosales. Encerrando-se êsses trabalhos às 14 e 45 horas de- 
moraram-se os presentes no auditório à espera da hora regimerital (15 horas) 
quando deveria ocupar a tribuna, para a conferência prèviamente anunciada sob 
o título - "Impressóes de viagem", da autoria do consócio Alfredo Gomes. 
Esgotando-se, entretanto, a hora marcada e mais dez minutos de tolerância, re- 
solveu o senhor Presidente consultar o plenário, que julgou oportuno não mais 
esperar o orador que nada avisara sobre o não) comparecimento à hora mar- 
cada; não ocorrendo, em conseqüência, a realização da conferência em aprêço. 

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 assi- 
nada. 

Frederico de Barros Brotero 
Luis Tenório de Brito 
Almeida Magalhães 

ATA DA SESSÃO DE 10 DE SETEMBRO DE 1955 

Aos dez dias do mês de setembro de mil novecentos e cinqüenta e cinco, 
em sua sede social, à rua Benjamim Constant, 158, o Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo rializou uma sessão convocada por solicitação prévia do 
consócio José Gomes de Morais Filho, a fim de dissertar sobre o tema - "AS- 
pectos interessantes da cidade de Campanha", ilustrada com projeções lumino- 



sas. A sessão foi presidida pelo dr .  Frederico de Barros Brotero e secretaria- 
da pelos srs.  Cel. Luís Tenório de Brito e Almeida Magalhães, a ela compa- 
recendo apreciável número de pessoas convidadas e com a presença dos seguin- 
tes confrades: - Tomás Oscar Marcondes de Sousa, Raul Votta, Aureliano Lei- 
te, Astor França Azevedo, José Gomes de Morais Filho, Hilário Freire, Carlos 
da Silveira e José Pedro Leite Cordeiro. Com a palavra, o orador discorreu 
sobre o tema em foco, fazendo um pormenorizado estudo histórico da cidade de 
Campanha, seus fundadores, antigos moradores, bem como do progresso da 10- 
calidade, enumerando 'seus edifícios públicos, escolas e estabelecimentos vários. 
As últimas palavras do orador foram recebidas sob palmas, merecendo a pales- 
tra comentários favoráveis de parte de vários confrades. O Senhor Presidente 
agradeceu e exaltou a valiosa contribuição trazida a plenário e agradeceu, igual- 
mente, o comparecimento do seleto auditório. Em seguida foi encerrada a ses- 
são, e, para constar foi lavrada a presente ata que, depois de lida, discutida e 
aprovada, será devidamente assinada 

Ernesto de Sousa Campos 
Luís Tenório de Brito 
Alrneidn Magalhães 

ATA DA SESSÃO DE 17 DE SETEMBRO DE 1955 

Aos dezessete dias do mês de setembro de mil novecentos e cinqüenta e cin- 
co, em sua sede social, à rua Benjamim Constant, 158, o Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, realizou uma sessão para tratar de assuntos adminis- 
trativos e leitura de atas, presidida pelo prof. Ernesto de Sousa Campos e se- 
cretariada pelos srs. Cel. Luís Tenório de Brito e Almeida Magalhães, a ela 
comparecendo os consócios: - Tito Lívio Ferreira, Fausto Ribeiro de Barros, 
Mons. Paulo Florêncio da Silveira Camargo, Plínio de Barros Monteiro, Fre- 
derico de Barros Brotero, Lúcio Rosales, Raul Votta, José Pedro Leite Cordei- 
ro, Amador Florence, Astor França Azevedo, José Gomes de Morais Filho, 
Dácio Pires Correia. N. Duarte Silva e Alvaro da Veiga Coimbra. O senhor 
Presidente ao abrir a sessão disse que tendo terminado O período de licença em 
que estava, reassumiu o cargo, aproveitando a oportunidade para agradecer ao 
senhor dr.  Frederico de Barros Brotero a alta dignidade com que o substituiu 
nesse impedimento. O dr.  Frederico Brotero agradece as amáveis referências 
à sua pessoa. A seguir o senhor 2 . 0  secretário leu as atas das sessões anterio- 
res, sendo todas aprovadas, sem debates. Foi justificada a ausência do prof. 
Tomás Oscar Marcondes de Sousa. Com a palavra o Sr. Presidente disse que 
por ocasião da sua íiltima viagem ao Rio de Janeiro teve a oportunidade de se 
entrevistar com o senhor Ministro da Educação, dr .  Cândido Mota Filho, re- 
cebendo de Sua Excelência. uma portaria, cujo teor é o que segue. "Portaria n.O 
266, de 10 de agosto de 1955. Declara de caráter cultural medalha comemora- 
tiva. O Ministro de Estado da Educação e Cultura: - Considerando que O 



Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo instituiu uma medalha comemo- 
rativa da trasladação dos despojos da Imperatriz Dona Maria Leopoldina Jo- 
sepha Carolina, da Capital da República para o panteão situado no Monumento 
da Independência, no Ipiranga, em São Paulo; Considerando que o ato d a  tras- 
ladação dos despojos da Imperatriz Leopoldina teve a assistência e a cooperação 
do Govêrno Federal; Considerando a sentido histórico das solenidades progra- 
madas por ocasiáo da trasladação, Resolve, em reconliecimento a o  mérito da  
iniciativa do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, declarar de cará- 
ter cultural a medalha comemorativa instituída pelo referido Instituto, referen- 
te à trasladação dos despojos da Imperatriz Leopoldina. a )  - C+ndido Mota 
Filho". Continuando com a palavra o senhor Presidente disse que registrou o 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo no Instituto Nacional do Livro, 
a fim de que o nosso sodalício possa receber, assiduamente, as publicações edi- 
tadas por aquela instituição, tendo em corisequêiicia a biblioteca social recebido 
vários livros, enriquecendo, assim, o seu patrimônio cultural. Referindo-se à 
campanha para a melhoria da Biblioteca disse que a cifra das aquisições, por 
doar20 ou compra, já ultrapa&ou de 1.900 volumes, quase todos sôbre História. 
D i s ~ e  também que teve entendimento com a Diretoria do Arquivo Nacional, no 
sentido de obtenção de doações de publicações editadas por aquela entidade. Na 
hora do expediente o 1.9 secretário, Cel. Luís Tenório de Brito apresentou dois 
livros, respectivamente da autoria dos consócios Dr. Hilário Freire, "O Banco 
do Estado de São Paulo S/A. e o ex-Governador Ademar de Barros", e Te- 
nente-Coronel Arison de Sousa Ferraz, "A Educação Física e a Igreja". 
Continuando a !eitura do expediente leu uma co~nunicação da Família do Mon- 
senhor Aguirialdo José Gonçalves, recentemente falecido, agradecendo as mani- 
festações de pesar, de parte do Instituto. Leu um ofício da Ordem dos Eco- 
nomistas de São Paulo, convidando o Instituto a se fazer representar na come- 

moraçâo da "Semana do Economista", de 1955. Comunica que, em compa- 
nhia dus consócios Leite Cordeiro e Dácio Pires Correia, componentes da Co- 
missão nomeada pelo Instituto, visitou o prof. Afonso, Taunay, o que muito o 
sensibilizou, sendo o intérprete dos seus agradecimentos ao Instituto. Por fim 
leu, o Cel. Luis Tenório de Brito o relatório abaixo transcrito: - "O Insti- 
tuto Histórico e Geográfico de São  Paulo e a Imperatriz Leopoldina: - Na 
conformidade dos compromissos que o sodalício~ assumiu em conseqüência da 
transferência dos restos mortais da primeira imperatriz do Brasil, do Mosteiro 
de Santo Antiiriio, no  Rio de Janeiro, para o Panteão do Ipiranga, providenciou 
a Diretoria do Instituto a execução das medidas que se seguem: - a )  - con- 
vidou a Monscnhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo para oficiar a missa 
que se realizou à s  9 horas de 7 de setembro, na cripta sob o monumento da 
Independência em intenção de Dona Leopoldina. Aceitando o convite providen- 
ciou o nosso ilustre consócio Mons. Paulo Florêncio, a provisão necessária, junto 
à Cúria Metropc~litana que, por especial deferência do  Senhor Cardeal Mota, 
foi expedida com caráter permanente, em despacho de ~ r ó p r i a  putiho; b) - 
foram expedidos convites aos representantes da Família Imperial, nas pessoas 
dos príncipes D. Pedro Henrique de Orleans e Bragança e D. Pedro Gastão 



de Orleans e Bragança, que não compareceram; c) - foi oficiado à Divisão de 
Parques e Jardins da Prefeitura, cujo diretor, Sr. Artur Etzel que, além de pro- 
videnciar sôbre as boas disposiçóes em que se encontrava o ambiente, pessoal- 
mente compareceu à solenidade; d) - foi comunicado ao Círculo Orquidófilo 
de São Paulo o programa a ser executado, o qual mandou depositar sobre o 
ataúde, rica corbelha de orquídeas; e) - foi registrado, no interior da cripta 
delicado ramo de orquídeas colocado ainda sôbre o ataúde pelo Embaixador José 
Carlos de Macedo Soares, em nome do Instituto Histórico e Geográfico Brasi- 
leiro; f )  - no momento da elevação da hóstia o corpo orfeônico do Ginásio 
e Escola Normal "Alexandre de Gusmáo" entoou, em surdina, o Hino Nacio- 
nal; g)  - ao ato compareceram os drs. Frederico de Barros Brotero, José 
Pedro Leite Cordeiro, Alvaro da Veiga Coimbra, Fausto Ribeiro de Barros, 
que filmou a cerimônia, Cel. Luís Tenório de Brito pelo Instituto e Clóvis Cer- 
queira, Diretor e professor de música do referido estabelecimento de educa- 
cão; h) - no exterior, em tôrno do monumento numeroso público estacionava, 
em homenagem à data, havendo no pedestal expressivas coroas de flores natu- 
rais, delas sobressaindo a oferecida pela Marinha de Guerra Brasileira, com os 
seguintes dizeres - "Ao Brasil, a sua Marinha de Guerra"; do Governador do 
Estado; do Prefeito Municipal, Sr. Lino de Matos; do Comando da Zona Mi- 
litar do Centro; do Clube Esportivo do Ipiranga e do Corpo Consular acreditado 
nesta Capital. Com ai palavra, pôs o d r .  Alvaro da Veiga doimbra em relêvo as 
providências acertadas tomadas, propondo um voto de louvor, que foi apro- 
vado. O consócio dr.  José Pedro Leite Cordeiro fêz as seguintes comuni- 
cações: Em palavras carinhosas saudou, em nome do soda4ício e no seu próprio 
a volta do prof. Ernesto de Sousa Campos, à presidência do Instituto; fala a 
respeito do livro da autoria do consócio Arrisson de Sousa Ferraz, exaltando 
o valor do trabalho. Propõe que se registre em ata a oferta da interessante pu- 
blicação assim também que se lance em ata  um voto de congratulaçóes com o 
distinto confrade. A proposta foi aprovada. Refere-se a dois centenários, am- 
bos de nascimento, que ora transcorrem: - o primeiro do saudoso consócio Au- 
gusto César de Barros Cruz, autor do romance histórico "O Paulista"; o se- 
gundo, do coronel Fernando Prestes de Albuquerque, nome de relêvo da nossa his- 
tória, como :lbolicionista e convencionalista de Itu. Pede que o Instituto registre 
em ata ambas a s  efemérides, o que foi aprovado. O consócio Amador Bueno Ma- 
chado Florence lembrou que transcorre, igualmente, o centenário do dr .  Biten- 
court Rodrigues, pedindo conste da relação dos nomes reverenciados. O ora- 

dor agradeceu e aceitou a sugestão e estende-se em considerações sôbre esta fi-  
gura da vida internacional. Reatando as suas comunicações disse que o Insti- 
tuto de Coimbra, a exemplo do que fêz a Sociedade de Geografia. de Lisboa, ini- 
ciou um movimento no sentido de que se torne uma realidade a criação da "Sala 
do Brasil". Apela, assim, ao Instituto que contribua nesse empreendimento, en- 
viando volumes disponíveis da "Revista" do Instituto e outras publicações edi- 
tados pelo sodalício. A proposta foi aprovada. Pede conste em ata um voto 
de profundo pesar pelo falecimento, recente, no Rio, de Augusto Girardet, exí- 
mio medalhista e professor da Escola Nacional de Belas Artes. A proposta 



foi aprovada. Para terminar, transmite o dr .  Leite Cordeiro um convite a o  Ins- 
tituto, em nome do dr.  Altino Arantes, para um2 visita à Academia Panlista 
de Letras, ficando deliberado que os interessados, incorporados realizarão a vi- 
sita às 17 horas do dia 19 do corrente. Ainda nesta sessão o pienário aprovou 
a transcrição em ata, da seguinte provisão: "Arquidiocese de São Paulo. Missa 
ern capela. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, Cardeal Arcebispo da Santa 
Igreja Romana do Título de São Pancrácio por mercê de Deus e da Santa. Sé 
Apostólica, Arcebispo Metropolitano e Grão Chanceler da Pontifícia Universi- 
dade de São Paulo. Aos que esta Nossa Provisão virem, saudação, paz e bênção 
do Senhor. Fazemos saber que atendendo ao que nos representou o Revmo. Mons. 
Paulo Florêncio da Silveira Camargo, dêste Arcebispado, havemos por bem, pela 
presente, autorizar o Revmo. Pároco respectivo, ou outro Revmo. Sacerdote de 
sua licença, aprovado no Arcebispado e que esteja no, gozo efetivo de suas or- 
dens a celebrar uma Missa anualmente na Cripta do Monumento do Ipiranga, 
sita no distrito da referida Paróquia, com taiito que se observem as disposições 
litíirgicas e determinações Arquidiocesanas a respeito: o que muito recomenda- 
mos ao Revmo. Pároco respectivo, a quem será apresentada. Dada e passada 
na Cúria Metropolitana de São Paulo, sob o Nosso Sinal e Sêlo de Nossas Ar-  
mas subscrita pelo Chanceler do Arcebispado, aos 30 de agosto de 1955. Por- 
tafria n.p 13.568. - Sêlo do Arcebispado e da Paróquia de N.  S .  das Dôres 
do Ipiranga. Assinaturas ilegíveis". Nada mais havendo a tratar foi encerra- 
da a sessão e, para constar foi lavrada a preseute ata que, depois de lida, discutida 
e aprovada, será devidamente assinada. 

Ernesto de Sousa Campos 
Luis Tenório de Brito 
Almeida Magalhães 

ATA DA SESSÃO DE 1.0 DE OUTUBRO DE 1955 

Em sua sede social, à rua Benjamim Constant, 158, o Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo realizou uma sessão no dia primeiro de outubro de mil 
novecentos e cinqüenta e cinco, presidida pelo prof. Ernesto de Sousa Campos 
e secretariada pelos srs. Cel. Luís Tenório de Brito e Almeida Magalhães, a 
ela comparecendo os seguintes consócios: - Carlos da Silveira, Frederico de 
Barros Brotero, Astor França Azevedo, Amador Bueno Machado Florence, 
Eduardo Fernáridez y González, Raul Votta, Plínio de Barros Monteiro, Dá- 
cio Pires Correia, Alfredo Gomes, Tito Lívio Ferreira, José Pedro Leite Cor- 
deiro, Afonso de Freitas Júuior, José Bueno Oliveira de Azevedo Filho, N .  
Duarte Silva, Mons. Paulo Florêncio da Silveira Camargo, Arnaldo Arantes 

. e Líicio Rosales. Ao iniciar os trabalhos o senhor presidente comunicou que os 
senhores Manuel Dias de Toledo Filho, Elisa de Campos Dias de Toledo e An- 
tônio Cerqueira César Júnior acabam de ofertar à Biblioteca social apreciável 
número de volumes, parte dos quais encontrava-se sobre a mesa. A coleção é 



encadernada em couro e na sua maioria sobre história e geografia Nessa oca- 
sião o dr .  Milton Godoi Campos ofereceu ao sodalício um exemplar da "Histó- 
ria Geral das Civilizações, tomo I :  "O oriente e a Grécia Antiga". A seguir, 
ainda com a palavra, o senhor presidente submete à apreciação do plenário dois 
exemplares da medalha comemorativa da trasladação dos despojos da Imperatriz 
Dona Leopoldina, para o Panteãò da Independência, dizendo ainda que tais pe- 
ças serão submetidas à consideracão da Comissão respectiva, que se reunirá após 
o término da sessão. Comunicou que precedeu a presente sessão estatutária uma 
reunião dos antigos diretores do sodalício e que são membros natos do Conse- 
lho Consultivo do Instituto, ora restabelecido realizando-se, na ocasião, a ceri- 
mônia de posse dos referidos conselheiros. A ata da cerimônia foi exarada. em 
livro próprio. A seguir disse o senhor presidente que, não obstante a presente 
sessão ser destinada, pelos estatutos, à apresentação de trabalhos, iria submeter à 
apreciação do plenário, alguns assuntos de relevante importância, e de natureza 
urgente, enumerando, em primeiro lugar o referente à admissão de-sócios no 
quadro social, de acordo com os estatutos aprovados Deu, então, a palavra, ao 
consócio José Pedro Leite Cordeiro, que expôs a situação do quadro social, in- 
formando que, na categoria de sócios titulares existem 17 vagas; a de corres- 
pondentes nacionais está completo o seu número, referindo-se a seguir às demais 
categorias, elucidando o plenário sobre o assunto em foco, terminando as suas 
palavras lembrou duas medidas a seguir, para a solução do caso: - que a secre- 
taria do Instituto promova a comunicação, a todos os sócios das medidas atinen- 
tes ao preenchimento das vagas e que se divulguem pela imprensa tais medi- 
das, o que foi aprovado, ficando ainda deliberado que a secretaria receberá as 
propostas dos interessados até o dia 22 de outubro do corrente ano, a fim de 
que possa o sodalício dar cumprimento ao julgamento das propostas no início do 
ano vindouro. Depois da aprovação das medidas sugeridas concedeu, o senhor 
Presidente, a palavra ao confrade Amador Bueno Machado Florence que apre- 
sentou um requerimento, que foi aprovado, constante de um apêlo dirigido aos 
dignos vereadores da colenda Câmara Municipal de São Paulo, no sentido de 
não ser aprovado projeto de lei em curso em que se pretende dar o nome de 
"Getúlio Vargas" à velha e tradicional Estrada de Santo Amaro. Os principais 
argumentos apresentados pelos requerentes foram os seguintes: 1.0 - A deno- 
minação de "Estrada de Santo Amaro" é tradicional e sentimental, recordando 
aspectos históricos da vida da nossa atual metrópole; 2 0 - quando foi propos- 
ta a denominação de "Amador Bueno da Veiga" para essa mesma via pública, 
a edilidade recusou a homenagem que focalizava a personalidade do "cabo maior" 
dos paulistas, alegando exatamente as razões constantes do item 1 .O ; 3 - 
grandes presidentes de São Paulo e da República têm seus nomes venerandos e 
venerados ligados a vias públicas de menor importância, na Capital do Estado; 
4.9 - O nome "Getúlio Vargas" já se encontra homenageado no bairro chama- 
do "Cidade Vargas" em um grandz instituto técnico aqui localizado". O assun- 
to foi discutida e aprovado. Continuando com a palavra o senhor presidetlte 
disse que o consócio Arnaldo Arantes, quando da sua recente viagem ao norte 
do pais foi alvo de excepcionais gentilezas e considerado hóspede oficial do GO- 



vêrno do Estado de Sergipe em atenção às credenciais que apresentou de mem- 
bro do Instituto Histórico e terminando as suas comunicações propõe a casa que 
se lance em ata dos trabalhos um voto de congratulaçóes com o consócio Ama- 
dor Florence pela sua recente designação para dirigir o Departamento de Cul, 
tura da Prefeitura de São Paulo. A proposta foi aprovada. A seguir conce- 
deu a palavra ao  orador inscrito, prof.  Alfredo Gomes para proferir a sua pa- 
lestra sobre o tema "Vinte e quatro lioras na ,BahiaU, tema que desenvolveu com 
minúcias. O segundo orador foi o confrade Tito Lívio Ferreira que apresentou 
interessante e bem fundamentado trabalho intitulado "Teria sido o Brasil colô- 
nia de Portugal?" O orador baseado em farta documentaqão sustentou a sua 
tese para declarar que o Brasil jamais foi colônia, mas sim Estado ou Província 
de Portugal. Ao terminar a sua palestra que foi muito apreciada apresentou uma 
proposta nos seguintes têrmos: "Proponho que seja nomeada uma comissão in- 
cumbida de sugerir a expressão mais própria para ser designado o período luso- 
-brasileiro em que vivemos, de 1500 a 1822". A proposta foi aprovada sendo 
designada uma comissão composta dos srs.  Tito Lívio Ferreira, Aureliano Leite 
e Alfredo Gomes, tendo o plenário solicitado que se incorporasse à referida co- 
missão os nomes dos srs.  Ernesto de Sousa Campos para seu presidente e Luís 
Tenório de Brito para secretário, o que foi aprovado. O senhor presidente dis- 
se que desejaria apresentar uma contribuição intitulada "Aspectos da Assistência 
Médica nos Tempos Coloniais e de Reino Unido" e que, devido ao adiantado da 
hora deixava de fazê-lo, pois que, logo após o término da sessão seria iniciada 
a reunião da  Comissão para tratar de assuntos atinentes à medalha comemora- 
tiva de Dona Leopoldina, Imperatriz do Brasil. Em seguida foi encerrada a 
sessáo. E, para constar foi lavrada a presente ata que, depois de lida, discutida 
e aprovada será devidamente assinada. Ressalva: o trabalho do prof. Sousa 
Campos recebeu a indicação de período luso-brasileiro e não "tempos coloniais". 

Ernesto de Sousa Cninpos 
Luis Tenório de Brito 
Almeidn Magalháes 

ATA DA SESSÃO DE 15 DE OUTUBRO DE 1955 

Aos quinze dias do mês de outubro de mil novecentos e cinqüenta e cinco, 
em sua sede social, à rua Benjamitn Constant, 158, o Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de SSo Faulo realizou uma sessão para tratar de assuntos administrati- 
vos e leitura e aprovação de atas, presidida pelo prof. Ernesto de Sousa Cam- 
pos e secretariada pelos srs. Cel. Luís Tenório de Brito e Almeida Magalhães, 
a ela compareceiido os seguintes consócios: Tomás Oscar Marcondeç de Sousa, 
Tito Lívio Ferreira, Lúcio Rosales, René de Oliveira Barbosa, Eduardo Fer- 
nández y González, J. Gomes de Morais Filho, José Pedro Leite Cordeiro, Al- 
varo da Veiga Coimbra, Plínio de Barros Monteiro, Raul Votta, Carlos da Sil- 
veira, Dácio Pires Correia, Salvatdor de Moya, Spencer Vampré e Henrique Os- 
car Wiederspahn. Deu inicio 20s tiabalhos a leitura das duas atas das sessões 



anteriores sendo a primeira aprovada, sem restrições, e outra com uma ressal- 
va, da autoria do senhor Presidente. A seguir, o senhor primeiro secretário 
ocupou-se da matéria de expediente, lendo um relatório minucioso da visita que 
fizera à Academia Paulista de Letras, em companhia de outros consócios, acom- 
panhados das Exmas, Famílias, a convite do dr. Altino Arantes, presidente da 
entidade. O senhor presidente explicou os motivos que o impediram de parti- 
cipar dessa. visita; depois fêz as seguintes comunicações. Ofereceu ao sodalí- 
cio os dois volumes componentes da obra, já esgotada "Sertum Palmarum Bra- 
siliensiun~" de J. Barbosa Rodrigues, preenchendo, assim, uma Iricuna existen- 
te na Biblioteca social; referiu-se às sessões destinadas à apresentação de tra- 
balhos a plenário dizendo que a sua finalidade tem sido desvirtuada em conse- 
quência da apresentação e discussão de assuntos alheios ao fim a que se des- 
tina a sessão. Tais comunicações deveriam ser tratadas nas sessões convoca- 
das para o sábado da segunda quinzena do mês. Propõe, assim, que no decor- 
rer das reuniões para apresentação e discussão dos trabalhos dos oradores prè- 
viamente inscritos não poderá, sob pretexto algum, ser apresentado ou discutido 
assunto alheio à ordem do dia, mas sim em sessão própria; extraordinária ou 
quinzenal. A proposta foi aprovada e endossada pelos consócios Tomás Oscar 
Marcondes de Sousa, José Gomes Morais Filho e Alfredo Gomes. Continuan- 
do, referiu-se o senhor Presidente aos pareceres exarados pela comissão nomea- 
da para opinar sôbre a denominação a ser dada ao Brasil, no período de 1500 
a 1822. Tais pareceres deveriam ser transcritos na presente ata; entretanto, 
pela exigüidade de folhas dêste livro, serão os referidos pareceres transcritos em 
novo livro. Com a pahvra o consócio José Pedro Leite Cordeiro fêz as se- 
guintes comunicações: - Que a atual sessão do Instituto marca o término das 
sessões estatutárias do ano, porquanto no próximo sábado, dia 22 de outubro, rea- 
lizar-se-á a sessão magna, durante a qual, na qualidade de orador oficial do 
sodalício, fará o elogio histórico dos sócios falecidos durante o ano. Falou 68- 
bre o Dia do Professor, endossando as palavras proferidas pelo dr .  José Go- 
mes de Morais Filho e que a efeméride foi criada por sugestão do consócio 
Alfredo Gomes, e pede seja exarada em ata a simpática iniciativa do preclaro 
consócio. A proposta foi aprovada. Falando ainda sôbre o Dia do Professor 
disse que o Instituto está de parabéns pelo motivo de seu conceituado consócio 
Alvaro da Veiga Coimbra ter sido convidado a professar um curso de Numis- 
mática, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São 
Paulo. Pede se registre em ata um voto congratulatório com o dr. Alvaro da 
Veiga Coimbra e que se comunique a deliberação do sodalício. A proposta foi 
aprovada. Congratula-se com o prof. Fernando Nobre Filho, por ter sido ho- 
menageado pelo Govêrno da Holanda. Congratula-se com sua. reverendíssima 
Mons. José Thurler, nomeado Cura da Catedral Metropolitana e com o reve- 
rendíssimo Padre José de Castro Nery, nomeado Arciprestre da mesma Cate- 
drd,  hdindo se registre em ata os acontecimentos e que se oficie aos homena- 
geados a deliberação do Instituto. Salientou o centenário de nascimento, no dia 
18 de dezembro, do dr. Adolfo Lutz, ocupando-se da sua personalidade. O prof. 
Alfredo Gomes com a palavra agradece as amáveis referências feitas à sua pes- 



soa, em relacão ao Dia do Professor e termina a sua oração lendo um artigo da 
sua autoria, estampado na "A Gazeta". Antes de encerrar a sessão disse o se- 
nhor presidente que as propostas de admissão de sócios ao sodalício, abertas m 
virtude da recente reforma dos Estatutos têm sido encaminhadas à Comissão de 
Sindicância e Admissão de Sócios, para os devidos fins e que, no dia 5 de no- 
vembro próximo, realizar-se-á às 21 horas, rio Auditório do Instituto a cerimô- 
nia de entrega das medalhas comemorativas da Imperatriz Leopoldina, devendo 
usar da palavra o orador oficial, dr.  José Pedro Leite Cordeiro e a consócia* Lí- 
gia de Lemos Torres que fará uma conferência alusiva ao ato. Em seguida 
foi encerrada a sessão. E para constar foi lavrada a presente ata que, depois 
de lida, discutida e aprovada, será devidamente assinada. 

Ernesto de Sousa Campos 
Luis Tenório de Brito 
Almeida MagulhUes 

ATA DA SESSÃO DE 22 DE OUTUBRO DE 1955 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de mil novecentos e cinqüenta e 
cinco, em sua sede social, à rua Benjamim Constiint, 158, o Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo rearlizoti uma sessão magna, comemorativa de sua 
funda~ão e elogio histórico dos sócios falecidos diirante o ano, nos têrmos dos 
Estatutos em vigor. A sessão foi presidida pelo prof.  Ernesto de Sousa Cam- 
pos e secretariada pelos srs.  Cel. Luís Tenório de Brito e Almeida Magalhães, 
a ela comparecendo os confrades: - Luís Correia de Melo, Tomás O s c a ~  Mar- 
condes de Sousa, Tito Lívio Ferreira, Astor França Azevedo, Fausto de Al- 
meida Prado Penteado, Eduardo Fernández y González, Raul Votta, René de 
Oliveira Barbosa, Alfredo Gomes, Frederico de Barros Brotero, José Pedro 
Leite Cordeiro, Alvaro da Veiga Coimbra, Carlos da Silveira, Dácio Pires Cor- 
reia, Eldino Braricante, José Bueno de Oliveira Azevedo Filho, José Gomes de 
Morais Filho, Valdemar Panadés, Manuel Rodrigues Ferreira, Domingos Lau- 
rito além dos membros das famílias dos sócios falecidos durante o ano: - Bento 
Bueno, Armando de Arruda Pereira, Francisca Neves Lôbo, Antônio da Gama 
Rodrigues, Luísa da Fonseca e Eduardo de Araújo Ferreira Jacobina. Ao ini- 
ciar os trabalhos o senhor presidente declarou os fins da sessão, que, neste ano, 
se realiza nesta data de acordo com a resolução constante da ata da sessão an- 
terior. Declarou que nesta data se esgota o prazo para a entrega de propostas 
de sócios, verificados nos quadros do sodalício, por motivo da reformx dos Es- 
tatutos. Tais propostas serão encaminhadas à Comissão de Sindicância e Ad- 
missão de Sócios, para os devidos fins. Termina as suas palavras, esclarecendo 
que o Relatório da Diretoria será apresentado em sessão de 10 de janeiro fu- 
turo e informará as atividades do Instituto durante o ano social 1954-1955. O 
orador oficial d r .  José Pedro Leite Cordeiro pronunciou o discurso de elogio 
histórico dos sócios falecidos durante o ano exaltando-lhes as qualidades morais 



e culturais. Em seguida, o senhor presidente depois de agradecer o compareci- 
mento do seleto auditório encerrou a sessão. E, para constar, foi lavrada a pre- 
sente ata que, depois de lida, discutida e aprovada, será devidamente assinada. 

Ernesto de Sousa Campos 
Luis Tenório de Brito 
Almeida Magalhães ' 

ATA DA SESSÃO EX'TRAORDINÁRIA DE 26 
DE NOVEMBRO DE1955 

c .  
Aos vinte e ,seis dias do mês de novembro de mil novecentos e cinqüenta e 

cinco, em sua sede social, à rua Beiljamim Constant, 158, o Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo realizou uma sessão extraordinária convocada para 
o fim do prof. Mário Montuori proferir uma conferência sôbre o tema8: "A 
evolução do conceito da História tio pensamento do Betiedetto Crocce". A 
sessão foi presididz pelo dr .  Carlos da Silveira, na ausência do Presidente efe- 
tivo e do 1.0 vice-presidente, por motivo de viagem e secretariada pelos srs. Cel. 
Luís Tenório de Brito e Almeida Magalhães, a ela comparecendo os confrades: 
Tomás Oscar Marcorides de Sousa, Domingos Laurito, Manuel Rodrigues Fer- 
reira, Paulo Florêncio da Silveira Camargo, José Atitero Pereira Júnior, P1í- 
nio de Barros Monteiro, Igor Dolgorukij, Tito Lívio Ferreira, Eduardo Fer- 
nández y González, Raul Votta, Astor França Azevedo, Spericer Vampré e Olga 
Pantaleão. Ao abrir os trabalhos o senhor presidente depois de apresentar o 
conferencista e tecer breve comentário sôbre a sua pessoa, deu a palavra ao 
orador oficial d r .  José Pedro Leite Cordeiro para recebê-lo em nome do so- 
dalício. Em brilhante discurso exaltou a personalidade do d r .  Mário hfontuo- 
ri dizendo que o Instituto se regozijava pelo motivo de recebê-lo em seu seio, 
onde iria pôr em evidência os seus méritos intelectuais de cultor de História. 
O prof. Mário Montuori depois de agradecer as palavras proferidas sôbre sua 
pessoa, iniciou a conferência, desenvolvendo o tema com segurança, sendo ou- 
vido com grande interêsse pelo seleto auditório, no qual se notava apreciável 
número de pessoas estranhas ao  sodalício. A conferência mereceu comentários 
da parte dos consócios Tomás Oscar Marcondes de Sousa, Monsenhor Paulo 
Florêncio da Silveira Camargo e Tito Lívio Ferreira, aos quais o orador es- 
clareceu sôbre os pontos argüidos. Por  sugestão do consócio d r .  José Pedro 
Leite Cordeiro, o prof. Mário Montuori prometeu proferir oportunamente outra 
conferência, intitulada: - "Que é a Cultura?" Ao encerrar a sessão o senhor 
Presidente agradece o comparecimento do auditório assim também felicitou o 
orador pela excelência do trabalho que apresentou. Nada mais havendo a tra- 
tar foi encerrada a sessão, pelo que, foi lavrada a presente ata, que, depois de 
lida, discutida e aprovada, será devidamente assinada. 

Carlos da Silveira 
Luk Tenório de Brito 
Almeida Magalhães 





CADASTRO SOCIAL 
1955 

Sócios Emérifos ( 5 )  

Afonso de Escragnole Taunay 
Frederico de Barros Brotero 
José Carlos de Macedo -Soares 
Tomás Oscar Marcondes de Sousa 
Washington Luís Pereira de Sousa 

Sócios Beneméritos ( 1 1 ) 

André Nunes Júnior 
Antônio Sílvio Cunha Bueno 
Armando de Arruda Pereira 
Cantidio Nogueira Sampaio 
Dácio Pires Correia 
Ernesto de Sousa Campos 
Fábio Prado 
José de Moura Resende 
José Pedro Leite Cordeiro 
Mário Otobrini Costa 
Nelson Marcondes do Amara1 

Sócios Honorários ( 5  1 ) 

Adelfa Rodrigues de Figueiredo 
Alberto Iria 
Altino Arantes 
Ambrósio Perera 
Ana de Queirós Teles Tibiriçá 
Antônio Colbacchini (Padre) 
Ariosto D. González 
Berta Leite 
Cândido Mariano da Silva Rondon 
Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota (Dom) 
Carlos da Silveira 
Carlos Perez Montero 
Carlota Pereira de Queirós 



Cristóvão Torres de Camargo 
Damião Péres 
Daniel Castelanos 
Eduardo Correia 
Edvard Carmilo 
Elmano Gomes Cardim 
Eugênio Egas 
Filipe Ferrero 
Fernando de Almeida Nobre 
Francisca Pereira Rodrigues 
Francisco de Aquino Correia (Dom) 
Hipólito Chevelon (Padre) 
João Batista de Carvalho (Monsenhor) 
João Deusdedit de Araujo e Silva(Monsenhor) 
João Lourenço Rodrigues 
loão Pereira Dias 
josé Adriano Marrey Júnior 
losé Danti (Padre) 
losé de Castro Nery (Monsenhor) 
Iúlio César de Faria 
Iúlio de Mesquita Filho 
Laudo Ferreira de Camargo 
Leopoldo Aires 
Lucas Nogueira Garcez 
Luísa da Fonseca 
Manuel da Costa Manso 
Manuel Lopes de Almeida 
Maria Imaculada Xavier da Silveira 
Maximino Correia 
Noêmia Nascimento Gama 
Paulo de Tarso Campos (Dom) 
Pedro Gastão de Orleans e Bragança 
Rafael Schiafino 
Raul Montero Bustamante 
Serafim Leite (Padre) 
Simon Lucuix 
Sinésio Rocha 
William Brooks Greenlee 

Sócios Efetivos ( 180) 
Adriano Campanhole 
Afonso Schimidt 
Alcindo Muniz de Sousa 
Alexandre d'Alessandro 
Alfredo Ellis Júnior 



Alfredo Gomes 
Alice Piffer Cannabrava 
Alípio Leme de Oliveira 
Álvaro da Veiga Coimbra 
Álvaro Martins 
Álvaro Soares Brandão 
Amadeu de Queirós 
Amador Bueno Machado Florence 
Amando Franco Soares Caiubi 
Américo Neto do Rêgo Cavalcanti 
Antônio Augusto de Meneses Drummond 
Antônio Barreto do Amara1 
Antônio Carlos Pacheco e Silva 
Antônio de Almeida Prado 
Antônio Ferreira Cesarino Júnior 
Antônio Paulino de Almeida 
Antônio Rocha Penteado 
Ari França 
Aristêo Seixas 
Aristides Greve (Padre) 
Arnaldo Amado Ferreira 
Arnaldo Arantes 
Aroldo Edgard de Azevedo 
Arrisson de Sousa Ferraz 
Astor França Azevedo 
Astrogildo Rodrigues de Me10 
Augusto Gonzaga 
Aureliano Leite 
Bento Bueno 
Cantídio de Moura Campos 
Carlos Alberto Nunes 
Carlos Borges Schmidt 
Carlos de Morais Andrade 
Carlos Penteado de Rezende 
Celestino Eusébio Fázzio 
Ciro Tassara de Pádua 
Coriolano Roberto Alves 
Djalma Forjaz 
Domingos Laurito 
Edmundo Zenha 
Edmur de Aguiar Whitacker 
Eduardo Alcântara de Oliveira 
Eduardo de Oliveira França 
Eduardo Fernández y González 
Egon Schaden 



Eldino da Fonseca Brancante 
Emanuel Soares Veiga Garcia 
Enzo da  Silveira 
Ernesto de Morais Leme 
Eurico Branco Ribeiro 
Eurípedes Simões de Paula 
Fausto de Almeida Prado Penteado 
Fausto Ribeiro de Barros 
Fernando de Azevedo 
Flamínio Fávero 
Francisca Neves Lôbo 
Francisco Cimino 
Francisco Isoldi 
Francisco Petinati 
Francisco Pires Martins 
Francisco Teive de Almeida Magalhães 
Gastão Ferreira de Almeida 
Geraldo Majela Cardoso de Melo 
Gofredo Teixeira da Silva Teles 
Guilherme de Almeida 
Gumercindo de Pádua Fleury 
Hélio Abranches Viotti (Padre) 
Henrique Oscar Wiederspahn 
Herbert Baldus 
Hilário Freire 
Honório de Silos 
Igor Dolgorukij 
Inácio da Costa Ferreira 
João Alberto José Robbe 
loão Batista de Campos Aguirra 
Inqo Rqt:sta Alartins L;rdeira (Monsenhor) 
1030 Benedito Martins Ramos 
~ o ã o  Dias da Silveira 
João Fernando de Almeida Prado 
João Nery Guimarães 
João Pedro Cardoso 
João Penteado Erskine Stevenson 
Joaquim Alfredo da Fonseca 
Joaquim Silva 
Jorge Bertolaso Stella 
José Aires Neto 
José Antero Pereira Júnior 
José Augusto César Salgado 
José Benedito Silveira Peixoto 
José Bueno de Oliveira Azevedo Filho 



José Carlos de Ataliba Nogueira 
José Cássio de Macedo Soares 
José de Oliveira Orlandi 
José Eduardo de Macedo Soares Sobrinho 
José Eugênio de Paula Assis 
José Ferreira Carrato 
José Furtado Cavalcanti 
José Gomes de Morais Filho 
José Higino de Campos (Monsenhor) 
José Hipõlito Trigueirinho 
José Inácio Benevides de Resende 
José Maria Whitaker 
José Nogueira Sampaio 
José Querino Ribeiro 
José Ribeiro de Araújo Filho 
José Ribeiro de Sá Carvalho 
José Soares de Melo 
Lélio Piza 
Lígia Ferreira Lopes 
Luciano Gualberto 
Lúcio Rosales 
Luís Amaral 
Luís Correia de Melo 
Luís da Câmara Lopes dos Anjos 
Luis Ribeiro do Vale 
Luís Sérgio Tomás 
Luís Tenório de Brito 
MafaSda P. Zemella 
Manuel Carlos de Figueiredo Ferraz 
Manuel Gândara Mendes 
Manuel Rodrigues Ferreira 
Maria da Conceição Martins Ribeiro 
Maria de Lourdes de Paula Martins 
Mário Botelho de Miranda 
Martinho da Silva Prado Júnior 
Maurício Benedito Ottoni 
Mi~uel Franchini Neto 
Míriam Ellis 
Nice Lecoq Muller 
Nícia Vilela Luz 
Nicolau Duarte Silva 
Odilon Nogueira de Matos 
Olga Pantaleão 
Oscar Reinaldo Muller Caravelas 
Paulo Aurisol Cavalheiro Freire (Monsenhor) 



Paulo Barbosa de Campos Filho 
Paulo Florêncio da Silveira Camargo (Monsenhor) 
Paulo Ribeiro de Magalhães 
Paulo Vergueiro Lopes de Leão 
Pedro Moacir Campos 
Percival de Oliveira 
Pérsio Pereira Mendes 
Plínio de Barros Monteiro 
Plínio Marques da Silva Ayrosa 
Rafael Rocha Campos 
Raul de Frias Sá Pinto 
Raul Romano 
Raul Vota 
Renato Silveira Mendes 
René de Oliveira Barbosa 
René Thiollier 
Ricardo Gumbleton Daunt 
Rivadávia Dias de Barros 
Roberto Carrega1 Pompilio Tayler 
Roberto dos Santos Moreira 
Roland Cavalcanti de Albuquerque Corbisier 
Rozendo Sampaio Garcia 
Rui Bloem 
Rui Calasans de Araújo 
Salvador Moya 
Sebastião Pagano 
Sérgio Buarque de Holanda 
Sílvio Correia de Andrade 
Sinésio Range1 Pestana 
Sólon Borges dos Reis 
Spencer Vampré 
Teodomiro Dias 
Tito Lívio Ferreira 
Ulisses Coutinho 
Ulisses Guimarães 
Valdemar Baroni-Santos 
Valdemar Panadés 
Valdemar Pio dos Santos 
Vera Ataíde Pereira 
Vinício Stein de Campos 

Sócios Correspondentes (140) 

Adalberto Ortmann (Frei) - Guaratinguetá, São Paulo. 
Afonso Antônio de Freitas Júnior - Casa Branca, São Paulo. 



Afonso Costa - Salvador, Bahia. 
Afonso Rui de Sousa - Salvador, Bahia. 
Alcionílio Bruzzi Alves da Silva (Padre) - Roma, Itália. 
Alexandre Nelson de Armond Marchand - Washington, EE .  UU. 
Alfredo Dias de Molina - Buenos Aires, Argentina. 
Alfredo Vieira de Moura Matoso - Lisboa, Portugal. 
Alfredo Vieira Pimentel - Salvador, Bahia. 
Almiro Avila Y Martel - Santiago, Chile. 
Américo lacobina Lacombe - Rio de Janeiro. 
Amilcar Salgado dos Santos - Curitiba, Paraná. 
Anfrísia Santiago - Salvador, Bahia. 
Anibal de Matos - Belo Horizonte, Minas Gerais. 
Antenor Ribeiro - Mogi-Mirim, São Paulo. 
Antônio da Gama Rodrigues - Lorena, São Paulo. . 
Antônio de Araúio de Aragão Bulcão Sobrinho - Salvador, Bahia. 
Antonio Gomes da Rocha Madahil - Coimbra, Portugal. 
Antônio Loureiro de Sousa - Salvador, Bahia. 
Antônio Maria Barbieri (Dom) - Montevideu Uruguai . 
Antônio Tavares Pinhão - Ribeirão Preto, São Paulo. 
Ariosto Espinheira - Rio de laneiro. 
Aristides Monteiro de Carvalho e Silva - Niterói, Estado do Rio 

de Janeiro. 
Arlindo Drummond Costa - Rio de laneiro. 
Arquimedes Pereira Guimarães - Belo Horizonte, Minas Gerais. 
Artur Nanoleão Fi~ueiredo - Belém, Pará. 
A u ~ u s t o  Meira - Belém, Pará. 
Basílio de Ma~alhRes - Rio de 12neirn. 
Benedito Pires rle Almeida - Tietê. São Paulo. 
Carlos Studart Filho - Rio de janeiro. 
Celso Ferraz de C a m a r ~ o  - Camninas. Sã9 Paulo. 
Celso M. Schroeder - São Gabriel. Rio Grande do Sul. 
Celso Vieira de Camargo - Tatuí, São Paulo. 
Dante Aliqhieri Vita - Moqi-Mirim, São Paulo. 
Dante Laitano - Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 
Davi Antônio da Silva Carneiro - Curitiba, Paraná. 
Dulcidio do Espírito Santo Cardoso - Rio de Janeiro. 
Edelweiss Teixeira - Belo Horizonte, Minas Gerais. 
Edith Mendes Gama de Abreu - Salvador, Bahia. 
Eduardo d'Araújo Jacobina - Guaratinguetá, São Paulo. 
Eduardo Santos Maia - Cruzeiro, São Paulo. 
Emílio José Salim (Monsenhor) - Campinas, São Paulo. 
Estêvão Pinto - Pernambuco. 
Félix Guisard Filho - Taubaté, São Paulo. 
Fernando Antônio Raja Gabaglia - Rio de Janeiro. 
Fernando Sãn Paulo - Salvador, Bahia. 



Fidelino de Figueiredo - Lisboa, Portugal. 
Flávio Maurano - Casa Branca, São Paulo. 
Florêncio de Abreu - Rio de Janeiro. 
Fortuné Koller - Bruxelas, Bélgica. 
Francisco da Conceição Meneses - Salvador, Bahia. 
Francisco de Assis Iglésias - Campinas, São Paulo. 
Francisco de Campos Abreu Júnior - Campinas, São Paulo. 
Francisco Nardy Filho - Itararé, São Paulo. 
Francisco Peixoto de Magalhães Neto- Salvador, Bahia. 
Francisco Ruas Santos - Belo Horizonte, Minas Gerais. 
Gabriel Toti - Uberaba, Minas Gerais. 
Gaspar de Couto Ribeiro Vilas - Lisboa, Portugal. 
Gaston Benedict de Benedictis - Los Angeles, Estados Unidos. 
Geraldo Dutra de Morais - Belo Horizonte, Minas Gerais. 
Guilherme Martinez Auler - Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro. 
Haroldo Renato Ascoli - Rio de Janeiro. 
Heitor Muniz - Salvador, Bahia. 
Hélio Viana - Rio de Janeiro. 
Henrique da Costa Fernandes - São Luís, Maranhão. 
Henrique de Gandia - Buenos Aires, Argentina. 
Henrique Jorge Hurlay - Belém, Pará. 
Herculano Teixeira dlAssunção - Belo Horizonte, Minas Gerais. 
Herman Naesser - Salvador, Bahia. 
Hilton Federici - Campinas, São Paulo. 
Ivolino de Vasconcelos - Rio de Janeiro. 
laime Zuzarte Cortezão - Rio de Janeiro. 
Jarbas Sertório de Carvalho, Ponte Nova, Minas Gerais. 
Jerônimo de Aquino Araújo - Guaratinguetá, São Paulo. 
Jesus Machado Tambelini - Batatais, São Paulo. 
João da Costa Pinto Dantas - Salvador, Bahia. 
João Dornas Filho - Belo Horizonte. Minas Gerais. 
João Pereira de Oliveira - Lorena, São Paulo. 
Joaquim de Paula Guimarães - Cruzeiro, São Paulo. 
Joaquim Tomás de Paiva - Rio de laneiro. 
Joaquim Vicente Rondon - Rio de Janeiro. 
Jofre Martins Veiga - Tietê, São Paulo. 
lorge Godofredo Felizardo - Pôrto Alegre, Rio Grande do Sul. 
lorqe Moreira da Rocha - Fortaleza, Ceará. 
josé da  Costa e Silva Sobrinho - Santos, São Paulo. 
José de Mesquita - Cuiabá, Mato Grosso. 
José de Toledo - Campinas, São Paulo. 
José Eduardo de Macedo Soares - Rio de Janeiro, 
José Feliciano de Oliveira - Paris, F r a n ~ a .  
José Loureiro de Ascenção Fernandes - Curitiba, Paraná. 
José Maria de Morais - Recife, Pernarnbuco. 



José Pompeu de Camargo - Campinas, São Paulo. 
Juan S. Pivel Devoto - Montevidéu, Uruguai. 
Júlio de Almeida da Gama Lôbo Caiola - Lisboa, Portugal. 
Júlio da Silveira Sudário - Itápolis, São Paulo. 
Leopoldo Antônio Feijó Bittencourt - Rio de Janeiro. 
Lisias Augusto Rodrigues - Rio de Janeiro. 
Louis Wirion - Luxemburgo. 
Lourenço Luís Lacombe - Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro. 
Luís Alves de Oliveira Belo - Rio de Janeiro. 
Luís Carlos de Morais - Pôrto Alegre, Rio Grande do Sul. 
Luís Castanho de Alrneida (Cônego) - Sorocaba, São Paulo. 
Luis Filipe Castilhos Goicocheia - Rio de Janeiro. 
Luís Filipe Vieira Souto - Rio de Janeiro. 
Luís Marques Poliano - Rio de Janeiro. 
Manuel de Aquino Barbosa (Monsenhor) - Salvador, Bahia. 
Manuel da Silveira Soares Cardoso - Washington, Estados 

Unidos. 
Maria Celestina Teixeira Mendes Tôrres - Piracicaba, São 

Paulo. 
Mario Me10 - Recife, Pernarnbuco. 
Miguel Angel Martinez Galvez - Buenos Aires, Argentina. 
Murilo de Miranda Basto - Rio de Janeiro. 
Murilo Moutinho (Padre) - Rio de Janeiro. 
Nélson Abel de Almeida - Vitória, Espírito Santo. 
Nélson dos Santos Lima - Natal, Rio Grande do Norte. 
Nicolas Eugênio Navarro - Caracas, Venezuela. 
Nicolau Gianatázio (Dom) - Roma, Itália. 
Olavo Dantas - Rio de Janeiro. 
Ordival Cassiano Gomes - Rio de Janeiro. 
Orlando Marques de Albuquerque Cavalcanti - Recife, Pernam- 

buco. 
Paul Rivet - Paris, França. 
Paulo Sílvio de Azevedo - Tatuí, São Paulo. 
Pedro Calmon - Rio de Janeiro. 
Plinio Travassos Santos - Ribeirão Prêto, São Paulo. 
Príncipe de Ligny - Paris, França. 
Rafael Duarte - Campinas, São Paulo. 
Raimundo Magalhães - Rio de Janeiro. 
Ramon de Castro Esteves - Buenos Aires, Argentina. 
Richard Morse - Estados Unidos. 
Roberto da Mota Macedo - Rio de Janeiro. 
Rubens Borba Alves de Morais - Nova York, Estados Unidos. 
Rudolf Streiff Becker - Zurich, Suiça. 
Rui Almeida - Rio de Janeiro. 
Salomão de Vasconcelos - Belo Horizonte, Minas Gerais. 



Sebastião Almeida Oliveira - Tanabi, São Paulo. 
Tancredo de Barros Paiva - Rio de Janeiro. 
Timóteo van den Broeck (Frei) - Santos, São Paulo. 
Tomas Wawerley Palmer Júnior - Connecticut, Estados Unidos. 
u iiibei [o Pi dnzini - rlorença, Itália. 
Virgilio Correia Filho - Rio de Janeiro. 
Vivaldo Coaracy - Rio de Janeiro. 



MEDALHA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 

A insignia representa feliz concepção artística do Prof. Al- 
berto Lima, Chefe do Gabinete Fotocartográfico do Ministério da 
Guerra, trazendo, no anverso, a efígie da Imperatriz Leopoldina, e, 
no reverso, além do simbolo do IV Centenário da Fundação de São 
Paulo, os dizeres atinentes à trasladação dos restos mortais da 
Imperatriz Leopoldina para o Panteão do Ipiranga. 

São do seguinte teor o Regimento da Medalha e a portaria 
ministerial que lhe dá cunho oficial: 

"Fica instituída pelo Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, de acôrdo com a deliberação aprovada em sessão de 16 de 
abril de 1955, uma medalha comemorativa da trasladação dos des- 
pojos de Dona Maria Leopoldina Josefa Carolina, primeira impe- 
ratriz do Brasil, do Convento de Santo Antônio, do Rio de Ja- 
neiro, para o Panteão situado sob o Monumento da Independência, 
no Ipiranga, capital do Estado de São Paulo; acontecimento his- 
tórico promovido pela instituição em comemoração ao IV Centená- 
rio da fundação de São Paulo. 

Para a concessão da medalha, cujas condições são especifica- 
das nos artigos e parágrafos que se seguem, fica também cons- 
tituído um Conselho formado pelos componentes das comissões 
técnicas de Heráldica e Numismática, como membros natos e três 
elementos da diretoria escolhidos pela mesma - presidido o Con- 
selho pelo presidente efetivo, em exercício, do Instituto Histó~ico 
e Geográfico de São Paulo. 

Art. 1.9 - Será conferida a medalha aos que participaram 
dos trabalhos da trasladação dos restos mortais da Imperatriz Leo- 
poldina, do seu sepulcro provisório no Convento de Santo Antônio, 
no Rio de Janeiro, para o seu jazigo, perpétuo, no Monumento da 
Independência em São Paulo. 

Art. 2.9 - Será também conferida a todos os sócios do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo, que a solicitarem ao 
Conselho. 

Art. 3.9 - Poderá ser conferida também a pessoas de reconhe- 
cida categoria social, científica e cultural, desde que haja propos- 



:as por escrito e assinada por cinco sócios do Instituto, após con- 
sulta prévia ao  Conselho. 

Art. 4.9 - Será gratuito o diploma que confere a medalha 
cujas despesas de confecção serão indenizadas, na Tesouraria do 
Instituto, na base de quinhentos cruzeiros pelos que forem distin- 
guidos. 

5 único - Os que desejarem miniatura, roseta ou passadeira, 
deverão adquiri-las separadamente. 

Art. 5.0 - O Conselho terá um livro de registro onde serão 
assentadas todas as concessões feitas e outro para a s  atas das 
sessões. 

Art. 6.9 - As propostas para concessão da medalha serão 
apresentadas e apreciadas numa sessão destinada a consulta pré- 
via e subnletidas a votação e aprovação em uma sessão subse- 
quente. . 

§ único - Considerar-se-ão aprovadas as  propostas que obti- 
verem dois terços de votos favoráveis no Conselho, o qual só po- 
derá reunir-se com a presença da maioria de seus membros. 

Art. 79. - O uso da medalha obedecerá, para os civis, à s  
normas estabelecidas pelo Itamarati, e, para os militares, ao  que 
determinarem os regulamentos respectivos. 

Art. 8.9 - Aos sócios do Instituto que comparecerem oficial- 
mente as  comemorações relativas a nossa Independência e a s  vi- 
sitas oficiais ao Panteão onde repousam os restos mortais da Im- 
peratriz Leopoldina, recomenda-se o uso da  insignia. 

Art. 9.9 - Os casos omissos, de acordo com os Estatutos do 
Instituto, serão resolvidos pela Diretoria, assistida pelo Conselho 
e presidida pelo presidente em efetivo exercício". 

PORTARIA MINISTERIAL 

A portaria n.? 266, de 1.9 de outubro último, declarando de 
caráter cultural a medalha em apreço, reza: 

"O Ministro de Estado da Educação e Cultura: 
Considerando que o Instituto Histórico e Geográfico de São 

Paulo instituiu uma medalha comemorativa da trasladação dos 
despojos da Imperatriz Dona Maria Leopoldina Josefa Carolina, 
da Capital da República para o Panteão situado no Monumento 
da Independência, no Ipiranga, em São Paulo; 
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Considerando que ato da trasladação dos desp.ojos da trasla- 
dação dos despojos da Imperatriz Leopoldina teve a assistência e 
a cooperação do Govêrno Federal; 

Considerando o sentido histórico das solenidades programa- 
das por ocasião da trasladação, 

Resolve, em reconhecimento ao mérito da iniciativa do Insti- 
tuto Histórico e GeogrAfico de São Paulo, declarar de caráter cul- 
tural a medalha comemorativa instituída pelo referido Instituto, re- 
ferente à trasladação dos despojos da Imperatriz Leopoldina. 

a) Cândido Mofa Filho". 
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4 - Dácio Pires Correia 

COMISSAO DE PALEOGRAFIA 

1 - Ricardo Ramón Blanco 
2 - Antônio Paulino de Almeida 
3 - Rosendo Sampaio Garcia 



COMISSÃO D E  RELAÇOES PUBLICAS 
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