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AS CATEDRAIS GÓTICAS 
Vinício Stein de Campos 

F R A N Ç A  

Na distância ondulada de Beauce as duas flexas da ca= 
tedral dle Chartres dominam a silhueta do casario - 

Chartres é o santuário privilegiado da Virgem - Como 
se deu a construção do valiosíssimo templo 

Observando-se a distância, na planície ondulada e monótona 
de Beauc~ ,  o casario da cidade de Chartres que se aninha no 
horizonte, vê-se logo, em destaque, como os mastros de um 
grande navio, as duas torres da catedral, espontadas em flexa 
para o azul. 

Há, então, na paisagem, um encanto suave e penetrante. 
que acaricía o coração do viajor fatigado e o contagia do mis- 
ticismo que se evola do maravilhoso templo católico. Mila- 
gres da igreja de Chartres! A simples visão de suas torres, 
no vasto espaço dos descampados silvestres, ela transmite ac 
viandante a serenidade interior que povoa, como num sonho, 
o augusto silêncio de suas amplas naves! E quando, mais pró- 
xima, ela se avantaja sobre as casas e jardins que sobem tu- 
multuosamente a colina, e a sua coberta de cobre fulgura ao 
sol, na doce atmosfera que a envolve, - o visitante se deixa 
tomar de uma comoção~ profunda, antes mesmo de penetrar 
os umbrais do grandioso templo e prosternar-se ante a mila- 
grosa imagem em sua capela votiva. 

Desde teinpos imemoriais multidões de peregrinos acodeni 
a capelinha de Chartres para cumprir as promessas feitas a 
Virgem, e êsse movimento dá origem a santuários de velhas 
épocas cristãs que ali se erigem a imagem e dos quais ainda 
se encontram, de vez em quando, alguns vestígios. 

A constrwção do majestoso templo 

A atual igreja de Chartres não é a sua primitiva catedral. 
Esta foi totalmente destruida por um pavoroso incêndic; 

na noite de 7 para 8 de setembro de 1020 de nossa era. 
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O bispo Fulbert, grande sábio) amigo de todos os mais 
prestigiosos príncipes de seu tempo, dotado de notável tino 
administrativo,, empreendeu a recon~strução da /catedral em 
planos mais vastos. No inverno de 1024 a cripta estava con- 
cluida. Num esforço extraordinário, de que participaram to- 
dos, a catedral ficou reconstruída em 1170. Na noite de 9 para 
10 de junho de 1194 novamente um incêndio reduziu a cinzas 
a catedral romana de  D. Fulbert. A túnica preciosa da sagra- 
da imagem salvou-se milagrosamente. Foi então que se deu 
comêço à construção do templo atual. 

Ao apêlo do cardeal Melior, em nome do Papa Celestino 
111. a popu1a;ão acorreu entusiasmada, e numa atividade que 
lembrava os tempos de D. Fulbert, organizaram-se em comis- 
sões; levantavam recursos, carregavam as pedras, areia, cal, 0s 

materiais enfim necessários a construção, o que permitiu o rá- 
pido andamento dos trabalhos. A Revolução Francesa investiu 
contra ela, fundiu-lhe os tesouros, destruiu-lhe os móveis, inhu- 
mou-lhe as relíquias no cemitério de S .  Jerônimo, mas, salvo 
algumas mutilações de pequena importância, a catedral perma- 
neceu o estupendo templo gótico do início. A partir de 1846 
começou a restauração a cargo do serviço de Monumentos Hls- 
tóricos de responsabilidade de eminentes arquitetos franceses. 

A suntuosidade da catedral 

A catedral mede de comprimento 130,20, e a largura dt; 
nave, de coluna a coluna, 13,85 m.; em sua orientação faz com 
que o sol da tarde ilumine a fachada do cruzeiro norte, onde 
se dispõem artísticos e belíssimos vitrais. Está construida cic- 
pedra calcárea rochosa muito sólida, retirada as canteiras ,de 
Berchères-l7Aiêque, a 8 quilômetros de Chartres. O interior da 
catedral, conquanto não apresente a majestade das igrejas d? 
Amiens e de Beauvais, é talvez mais comovente pelo ambien- 
te de intimidade cálida que nele se respira. Suas torres, mag- 
nificamente projetadas, assentadas em robustas bases, .são co- 
roadas por lindas flzxas "flamboyantes", que lhe emprestar 
notável beleza. 

A Catedral de Chartres, com suas mâravilhosas e riquís- 
simas decoraqóes. as milhares de estátuas que ornam as suas 
fachadas, os seus vitrais preciosos, os altares, as naves, as ca- 
pelas, os sistemas tipicamente góticos de sua construcão, cons-. 
titui uma das igrejas mais admiráveis não só da Franfa, como 
cio mundo inteiro. Ela é um documento vivo, lavrado na pedra 
indestrutível das canteiras de Berchères-l'Evêque, a atestar ac) 
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mundo que 'o estilo gótico é realmente uma das glórias da ar- 
quitetura francesa, que dele teve a iniciativa. 

Nortre=Dame de Paris - A fascinante história de uma ca= 
tedrãl - Poderosos e humlldes ajudaram a construqão - 
A vida palpita no interior do majestoso templo gótico 

A Catedral de "Notre-Dame" de Paris é um dos templos 
católicos mais famosos da Europa. Alteia-se, maciça e impo- 
nente, ao fundo da Cité - a formosa ilhota recortada pelo rio 
Sena no coração .de Paris, como um navio, diria Castro Alves, 
que Dcus ali ancorou, - e do alto de suas torres formidáveis 
domina um dos panoramas urbanos mais estupendos do mundo. 

Como o fervor religioso que a edificou; a catedral de Notrc- 
Dame de Paris é, pelo seu estilo gótico, uma oração empolgante, 
um anseio para o alto, uma busca arrojada do infinito. Daí 

a as fugas para as altitudes vertiginosas em que se lançam as 
suas colunas hieráticas, em que se  aventuram as suas abóbadas 
facetadas, em que se projetam as suas torres, a caminho as- 
cencional do céu diáfano, coroado de estrêlas. Obra humana 
consagrada à gloriosa medianeira entre os homens e a divin- 
dade, sente-se nela a palpitação da fé que indomitamente a 
realizou, ao mesmo tempo que encerra, em scus tecidos de gra- 
nito, os testemunhos da cultura esplendorasa das várias época., 
de sua grande história. 

A catedral assinala a vitória do cristianismo sobre o ctil= 
to pagão das primeiros templos romanos na terra gaulesa 

Data de tempos imemoriais, anteriores ao primeiro sécul; 
de nossa era, a existência de um templo pagão neste local da 
Cité, dedicado a Júpiter. Quando a doutrina salvadora dc 
Cristo, irresirtível e avassaladoramente eclodiu das catacum- 
bas para destronar de seys altares os falsos ídolos do paga- 
nismo romano e espraiar-se pelo império como um movimentcl 
insopitável de fé, os cristãos ergueram sobre os restos da ca 
pelinha pagã uma basílica, que aí permaneceu por várlos se- 
culos. Mais tarde foi construído em sua proximidade um 
outro templo dedicado a Santa Maria ou Notre-Dame, que pas- 
sou a desempenhar as funcões de catedral. Durante a invasãc 
dos normandos a igreja de Notre-Dame foi incendiada e des- 
truída e o outro templo, mais antigo, assumiu êsse encargo 
Em 857, todavia, Notre-Dame reconstruida em proporçóe-- 
maiores, retomava sua primitiva posicáo de primeira igreja do. 
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franceses, situação que se consolidou no século XII, com as re- 
formas e decorações nela promovidas por D. Estevão de Gar- 
lande. Mas ainda não era a catedral que hoje notabilisa a ca- 
pital da França. Foi em 1163 que o bispo D. Maurício de Sully 
planejou a grandiosa reconstrução que lhe daria o aspecto atua!. 
A primeira pedra dêste formi.dáve1 trabalho foi lançada pelr: 
Papa Alexandre I11 e o Rei Luís VII, prosseguindo a difícil obru 
no curso dos séculos seguintes até sua conclusão, em 1320. Di- 
versas datas assinalam as etapas desta edifica!cáo: 1182, d r  
consagração do altar-mor; 1196, término da nave; 1208 as trê? 
portas da fachada ocidental; 1245, as torres estavam concluídas 
Os maravilhosos remates finais, as capelas, as decorações, cin- 
zelados com cuidados de finíssimo trabalho de joalheria, con- 
sumiram mais de oitocentos anos. Não devemos esquecer a cir- 
cunstância especialíssima de ter a sua construção se extendidi; 
até ao reinado de São Luís, o admirável Rei dos Franceses 
que se alçou a glória dos altares, como um dos grandes Santos 
da Igreja Católica. 

A vida palpita no interior do templo gótico 
A catedral gótica registra, na sua gênese, as etapas que a 

Inteligência humana percorreu até realisar, notavelmente, na 
perenidade do mármore e da pedra, a consubstanciaçáo dessa 
prece fascinante que ela condensa na grandiosidade de sua obra. 
O problema, por exemplo, das imensas aberturas rasgadas de 
alto a baixo, num arrojo arquitetônico sem paralelo, providas 
de maravilhosos vitrais através das quais a luz se irradia para 
o interior matizada e doce, impregnando de suavíssimo misti- 
cismo a ampla nave, - teve nos chamados contrafortes, ~ " c o -  
botantes e pináculo uma solução genial. Foi graças a essa 
concepção arquitetônica, glória da arte friincesa, que o templo 
gótico se apresentou em toda a magnificência de suas grandio- 
sas perspectivas. Dos pontos de apoio representados pelos con- 
trafortes alçaram-sz os arcos harmoniosos e atrevidos, arti- 
culando um perfeito sistema de equilíbrio em virtude do qual 
a catedral constitui, por assim dizer, um corpo vivo, com todos 
os seus elementos entrosados numa unidade perfeita, orgânica 
e funcional. O lançamento dos arcos ascendentes, cruzados eni 
diagonal, não tardou a completar o plano arquitetural, e a abó- 
bada marinhou para o alto, ganhando suntuosidade e beleza. 
em perfeita correspondência com a projeção majestática das 
colunas. 

Cumpre destacar, na imponente catedral, ao lado da notá- 
vel rosácea que lhe enfeita a fachada, as duas torres monumen- 
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tais, que dão ao templo notoriedade excelsa no quadro urbano 
circunjacente. O torreame qa igreja gótica, mais que em qual- 
quer outro estilo de construção religiosa, é peça preeminente 
e indispensável. Sem as torres ou a torre, conforme o caso, o 
objetivo arquitetônico não é alcançado, e a obra subsiste com(; 
um todo incongruente, em que mesmo os espíritos menos cul- 
tos acham que "falta qualquer coisa de essencial". 

A vida palpita dentro do templo gótico, ora suavemente 
como no sussurro das orações piedosas, ora em estos de jú- 
bilo como nos hinos de  glória ao Criador. 

Nenhum monumento se compara à catedral 

A atração que a capital da Franca desp~r ta  a simples evo- 
cação de seu nome, numa aura magnética de encantamento e 
sedução, não procede apenas das maravilhas que a legenda e a 
arte acumularam, ao correr dos séculos. no acêrvo de suas gló- 
rias profanas: os pavilhões que o Segundo Império acrescen- 
tou ao edifício do Louvre; o Jardim das Tulherias, a Praga d s  
Concórdia, os Campos Elíseos, o Obelisco de Lucksor, o Bos- 
qúe de Bolonha, o Carroussel que assinala as memoráveis vi- 
tórias de Napoleão, as gerações que animaram sucessivamente 
o seu casario, ruas, pracas, avenidas, palácios e vivendas mG- 
destas, fazendo renascer a cada instante da história, num tre- 
cho de rua, na mesa de um café, no desvão de uma porta, n s  
inscrição de uma lápide, - os seus vultos imortais das letras, 
das cGncias e das artes. Paris não é apenas isso. Pois, quer 
se trate ,de um Victor Hugo nas letras, de um Pasteur na Ciên- 
cia ou de um Benington nas artes, - sempre nos conduzem 
eles ao bêrço espiritual da civilização francesa, ao regaço dc 
monumeiito que tutelou a vida de Paris desde os seus dia.; 
mais recuados: a Catedral de Notre-Dãme, onde se acolheu 
Esmeralda, a meiga pupila de Quasimodo, o sineiro; onde orou 
o gênio da microbiologia, no fervor exemplar de sua crenca: 
onde o portentoso pincel do artista inglès foi buscar as ima- 
gens de suas aquarelas, para a identificacão da cidade. E' que 
dentre os monumentos que conferem a Paris sua feição incon- 
fundível. nenhum se compara, por certo, a soberba catedral, 
orgulho da cristandade. 

O povo ajudou 

Para a edificaqão da catedral de Notre-Dame, importa sa- 
lientar, não concorreram unicamente os artistas, os profissio- 
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nais do camartelo, do escopro e do alvião. Concorreu também. 
e sobretudo, o povo francês, empenhado de corpo e alma no 
erguimento da igreja e na ascenção de suas torres, construí- 

1 das em tempo recorde. 
Notre-Dame, glória da França e de todas as nações cató- 

licas, é um templo que deve a sua existência tanto a contri- 
buição dos poderosos como as oblações dos humildes, - e 
como as preces que se juntam nas cerimônias litúrgicas, unís- 
sonas, para promoverem os grandes milagres da fé, - do mes- 
mo modo a associação de todos os franceses tornou magnífica 
realidade a Catedral de Notre-Dame que empolga, com sua be- 
leza e força votiva, a todo o mundo culto. 

E assim - como expressão de uma arte genuínamente fran- 
cesa, ela mereceria o título que lhe definiria o destino religioso 
que encerra - Architectura Dei per francos. 

A L E M A N H A  

A catedral de Qlônia é um dos mais belos templos góti- 
cos da Europa - A fundação da cidade - A poesia fas= 

cinante do Reno - As suas torres se contam enkre as 
mais altas do mundo 

O Reno, povoado de lendas, de sugestivas ruinas feudais. 
de um encanto envolvente, foi nos obscuros antanhos da Ger- 
mânia a linha divisória que a separava do mundo romano. Pro- 
vavelmente no ano 50 de nossa era a imperatriz Agripina, mãe 
de Nero, obteve de Cláudio a funda'ção, nas margens do gran- 
de rio, de uma colônia que lhe perpetuasse o nome. Sur- 
giu assim, naquele local, a Colônia Cláudia Ara Agrippinensis, 
mais tarde Col6nia Agrippinensis, e quinhentos anos mais tar- 
de simplesmente Colônia. 

Favorecida pelo ciclo comercial do século XV, ela se tor- 
nou a êsse tempo a mais importante cidade da Alemanha. 
quando se cobriu de construções imponentes e uma procissão 
de torres e cruzeiros deu a sua fisionomia urbana uma aparên- 

- cia inconfundível. Humboldt, de retorno aos sítios aprazíveis 
do velho Reno lendário. chamava-o uma das maravilhas dc 
mundo e a poesia francesa encontrou no estro fecundo de Vi- 
tor Hugo o cantor enternecido de sua beleza surpreendente. 

Colônia passa a receber o apelido de "Roma Germana" 
e ela se declara "filha submissa da Igreja Romana". A pin- 
tura floresce nas obras de Meister Wilherm, de Stephan Loch- 
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ner, do Mestre da Vida .da Virgem; a cultura ostenta um Al- 
berto Magno, um Duns Scott, um Ruperto de Deutz, enquanto 
a sua Universidade ganha renome universal. Tão grande foi 
o movimento religioso de que se fêz objeto, que em princípios 
do século XIX contava a cidade com mais de cem igrejas. En- 
tre estas, citam-se a magnífica basílica de Santa Maria do Ca- 
pitólio, consagrada em 1049 pelo Santo Padre Leão IX; a anti- 
quíssima igreja de S. Jerônimo, cuja fundação se atribui a 
Santa Helena, mão do Imperador Constantino; a Igreja dos 
Apóstolos, a de São Martim e a de Santo André. 

A catedral de  Colônia 

Mas o templo católico que mais popularisou no mundo o 
nome da cidade renana foi a famosa Catedral de Colônia, con- 
siderada "o mais belo monumento gótico da Alemanha" e umo 
das mais formosas igrejas do mundo. 

Embora sua construção tenha cruzado os séculos, o gosto 
germânico pelo culto histórico não permitiu que se alterassem 
os seus planos primitivos, e a catedral teve acabamento arqui- 
tetònico em perfeita harmonia com as linhas góticas da pri- 
mitiva funda,ção. Arruinada e quase destruída em várias épo- 
cas, ora pelo assedio inimigo, como aconteceu durante a in- 
vasão normanda de 881, ou pelos terríveis incêndios de 1149 
e 1248, foi justamente após êste último desastre que o templo 
foi delineado nas grandiosas proporções atuais. 

Projetado com estrutura cruciforme, com cinco naves e 
sete capelas no ábside, mede 144 metros de comprimento ex- 
terior por 55 de largura. No interior mede 119 metros por 
45,26. Seu cruzeiro alça-se a uma altura de 75 metros no in- 
terior. A nave central eleva-se a 63 metros de altura, o zim- 
bório a 109 e as torres a 160 metros. Seus sinos, fundidos de 
canhões franceses, são em número de cinco - a Kaiserglocke, 
com 27 000 quilogramas de pêso, a Preciosa, a Especiosa, a dos 
Três Reis e a de Santa Orsula. Não há palavras que descre- 
vam a impressão profunda que causam estas abóbadas eleva- 
díssimas, de uma construção ogival extremamente ousada, a 
suntuosidade sem par destas florestas de colunas, a riqueza ex- 
traordinária destas artísticas capelas, decoradas por verdadei- 

' 

ros gênios e cobertas de relíquias, adornos, oferendas e balda- 
quins de finíssimo lavor em prata, ouro, marfim e pedras raras. 
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A construcão da catedral de Colônia é um brilhante exem= 
plo de fé, perseverança e solidariedade cristã 

O majestoso templo não se construiu num dia. Sua edifi- 
cação atravessou os séculos, chegando por vêzes a população 
de Colônia a duvidar de que ela chegasse a têrmo. Iniciada 
em 1248 pelo arcebispo Conrado de Hochstaden, após o incên- 
dio da primitiva basílica, ela se desenvolveu muito lentamente. 
embaracada pelas lutas que dividiam a cidade em extremados 
partidos políticos. O coro, com suas capelas, sòmente em 1322 
foi consagrado. Em 1388 a nave estava quase pronta e em 
1447 foram colocados os sinos da torre sul. Nos séculos que se 
seguiram perdeu-se a esperança de concluí-la tão grandiosa e 
imponente como havia sido planejada. As guerras do século 
XVIII a converteram, em mãos inimigas, em armazém de for- 
ragens. 

Em 1816 o rei da Prussia, Frederico Guilherme I11 de- 
terminou estudos relativos a sua conservação e acabamento. 
E em 1842. quando êstes ficaram prontos, já então no trono 
da Prússia Frederico IV, a população de Colônia se deixou em- 
polgar pela idéia de terminar no mais curto prazo o majestoso 
templo, levantando-lhe também as torres que ainda faltavam, 
sem quebra do grandioso plano original. Foi um espetáculc; 
comovente. A bela cidade do Reno, numa atividade febril, co- 
tisando-se num magnífico movimento de solidariedade para 
reiinir os fundos indispensáveis a gigantesca obra, em quarenta 
anos logrou concluir aquilo que havia desafiado os séculos e 
cuja construcão vinha se arrastando desde o longínquo ano 
de 1447! 

Q u e  belo exemplo a ser imitado pelos demais povos, na 
construcáo ,de suas catedrais! 

A catedral de Colônia, mercê dêsse esforço admirável, lá 
está, a margem do Reno, falando a todos os cristãos do mundo 
inteiro, a linguagem gloriosa e eterna da religiosidade univer- 
sal, como uma prece ao Criador, tão grandiosa, tão expressiva e 
tão bela, que os próprios bombardeios da última conflagração 
a souberam respeitar. 
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Á U S T R I A  

Viena - Capital da música e das artes - A catedral de 
Santo Estevão - Glórias do antigo domínio 

dos Habsburgos 

Viena, velha capital européia banhada por um braço do 
Danúbio, mau grado as vicissitudes político-militares que a 
despojaram de seu vasto império, continua exercendo na civi- 
lização ocidental uma influência marcante, graças principal- 
mente, ao precioso acêrvo de tradições que lhe enriquecem a 
história. Situada. por vários séculos, no ponto de contacto entre 
o mundo romano e os domínios dos bárbaros, e, mais tarde, no 
Vale do Danúbio, como posição-chave entre a cristandade e L 

Islam, - ela era o entreposto das relações comerciais entre 
essas partes da terra. Centro de comércio ativíssimo, mas tam- 
bém, ponto estratégico, alvo de terríveis assédios sangrento?, 
- ela se converteu ao fim de algum tempo em metrópole dz 
cultura européia, pátria das artes, da ciência e das letras. 

A sua música, por excelência, deu-lhe renome universal e 
revestiu-lhe o nome de uma intensa magia, que exerce, até 
hoje, enorme influência nos mais distantes pontos do globo. 
Não há quem não conheqa os cantos que sussurram os famosos 
"bosques de Viena", a poesia que se evola do Danúbio azul, 
o encantamento que se desata, como num sonho, da flauta, do 
violino, do piano, quando por êles passam as musas inspirado- 
ras das deliciosas valsas vienenses. . . 

Mas, Viena não é apenas Joahn Strauss. Nem D. José 11, 
ou Maria Tereza, ou Segismundo Freud. Porque ela é sobre- 
tudo, 

Santo Estevão, o patrono de sua catedral 

A Catedral de Santo Estevão é um dos monumentos mais 
característicos da poética cidade de nossa venerada  dona Leo- 
poldina. Construida de 1360 a 1510, ela forma ao lado do, 
templos góticos mais célebres do mundo, com uma torre al- 
tíssima a dominar o belíssimo panorama que se descortina ao 
seu redor. Em seu interior conserva o sarcófago do Im- 
perador Frederico 111, bem como o túmulo do Príncipe Eu&- 
nio, além de outras preciosas relíquias de interêsse histórico 
e religioso. Ela retrata bem o sentido profundamente católico> 
da comunidade austríaca, ligada à igreja romana desde os tem- 
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pos imemoriais da primeira conversão do império a doutrina 
de Cristo. 

Aliás, neste particular, da formação católica dos antigos 
impérios centrais integrantes da união Austro-Hungara, as tra- 
dições católicas são das mais ilustres e copiosas. 

Estevão I, ou Santo Estevão, primeiro rei da Hungria. 
deixou seu nome ligado a um intenso e perseverante trabalhc 
visando a atrair para o seio da igreja católica a todos os seus 
súditos. Tão notável foi o empenho dêste rei, um dos mais 
ilustres da história da Hungria, que o Papa Silvestre I1 lhe en- 
kiou, no ano 1000, a coroa de "Rei Apostólico", coroa que ser- 
viu posteriormente a coroação de todos os. reis ali sagrados 
governantes do país. 

Santo Estevão foi canonizado em 1083, durante o reinado 
de Santo Estanislau. A Hungria celebra a sua festa a 20 de 
agosto, quando então uma sua relíquia, consistente na mãc 
direita do santo, é processionalmente conduzida em triunfo pe- 
las ruas da cidade. 

A simples enumeração dos santos que reinaram neste país 
dá uma clara idéia da religiosidade do povo, tão apegado, des- 
de por assim dizer as suas origens, aos ensinamentos do cris- 
tianismo. 

-4 catedral de Viena foi construida pelo povo auskriaco 
num fervoroso ato de fé 

Viena sempre foi uma cidade privilegiada pelos seus en- 
cantos urbanísticos, destacando-se na antiguidade pelo esplen- 
dor de suas igrejas, seus palácios, seus museus, bibliotecas. 
bosques e jardins, sem contar o braço do 'Danúbio que lhe 
emprestava cma graça singular. 

Mas a catedral de Santo Estevão era, como é, no conjunto 
arquitetônico da fascinante cidade, a sua nota imponente, so- 
lene e grave. O grandioso templo católico, obedecendo aos 
princípios da arquitetura gótica, tem, como seus similares das 
outras nações, aquela poderosa expressão simbólica que faz do 
santuário cristão uma prece viva, palpitante, como o gênio ar- 
tístico que anima a pedra inerte e dá fogo e expressão as es- 
culturas dela arrancadas pelo camartelo e o escopro. 

A catedral de Viena impressiona pela majestade de suas 
linhas, pelo arrojo de sua torre, lança,da em flecha para o azul, 
pela opulência dos vitrais que lhe revestem as amplas janelas, 
pelo ambiente de intensa serenidade e pela belíssima luz, sua- 



Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sáo Paulo 2 3 

vemente matizada, que descendo em résteas policrômicas do al- 
to dos espaços ogivais, cruza as naves e vai acender centelha? 
fulvas, azuis, verdes, amarelas, nos frizos doirados dos altares, 
nos imensos castiçais de prata, nas riquíssimas tapegarias, no 
ouro dos colares e resplendores das imagens. 

A catedral vienense foi construida pelo povo da capital num 
trabalho que durou muitos anos e empregou os recursos oriun- 
dos de oferendas dos fiéis, de todas as classes sociais. Erguido 
o corpo da igreja, a conclusão da tôrre ficou interrompida por 
algum tempo, até que os católicos austríacos, animados pelas 
palavras de seus prelados, e sob a inspiração de um fervor mís- 
tico dos mais ardentes, entregaram-se tenazmente a edificação 
da torre, que afinal, em 1510 ficou concluída, completando o 
inonumento que eté hoje é um dos mais admiráveis exempla- 
res da arte religiosa cristã em todo o mundo. 

I N G L A T E R R A  

A catedral católica de Londres é um dos monumentos 
mais altos da capital inglêsa - Importância do culto na 

séde da comunidade britânica - A música nas 
igrejas da Inglaterra 

A Capital inglêsa, séde política de  um império que se re- 
ge, em questões religiosas, pelas fórmulas de seu próprio culto. 
não é uma cidade fechada à prática de outras seitas. Em 
Londres proliferam os cultos mais diversos, de todas as raças 
do globo, florescentes a sombra da liberdade inglêsa, como a 
catedral judia de Dube Street, a curiosa mesquita Central Sy- 
nagogue de Great Portland, a igreja armênia, a dinamarquesa- 
luterana, a ortodoxa-grega, etc., etc. 

Todavia, povo arraigado as suas tradições como nenhum 
outro do ocidente, a religião católica alí tem sólidas e profun- 
das raizes, pois é na igreja romana que a Grã-Bretanha encon- 
tra os fundamentos de sua organização social e política, desde 
as suas mais remotas origens até ao fim, por assim dizer, dos 
tempos medievais, quando um drama doméstico da Casa Rei- 
nante levou Henrique VI11 a promover o cisma religioso que 
separou de Roma a Igreja da Inglaterra. 

Mas o culto católico-romano perseverou em seu desenvol- 
vimento na Escócia, na Irlanda, na própria Londres, coração do 
Império, onde numerosos e imponentes templos católicos estão 
assinalando a impor'tância que desfruta entre os povos de lín- 
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gua inglêsa, na Europa. a igreja de S. Pedro. E dentre as fa- 
mosas capelas, ermidas e templos consagrados ao culto catd- 
lico-apostólico-romano da metrópole londrina, cumpre destacar. 
a de S. Felipe Neri, a de St. James, da Spanish Place, e a C:I- 
tedral de Westminster, nas pr~ximida~des da Abadia de igusl 
nome. 

A catedral de Westminster 

A catedral de Westminster, um dos mais famosos monu- 
mentos religiosos de Londres, tem a forma das igrejas bizan- 
tinas italianas em que se inspirou o seu arquiteto John S 
Bentley. A torre eleva-se a altura de 90 metros e constitui 
um dos pontos mais altos da cidade. abarcando um panorama 
belíssimo, ao longo das margens encantadoras do Tâmisa, con. 
suas formosas pontes, palácios, bosques e jardins e o intenso 
tráfego das embarcacóes que o cruzam em ambos os sentidos 

Westminster é a catedral da diocese metropolitana da In- 
glaterra e foi iniciada em 1895, tendo o Cardzal Vaughan lan- 
çado a primeira pedra do grandioso templo a 29 de junho dêssé 
ano. Pertence ela ao grupo das maiores catedrais do mundr:. 
pois mede cêrca de 200 metros de extensão. A nave eleva-st- 
a uma altura de 37 metros, por 20 de largura. A majestade 
de seu interior reflete o gosto inglês pelos ambientes solenes 
e graves. Aliás, diariamente se realizam em seus altares, corc~ 
grande pompa litúrgica, as práticas do culto. A missa maior 
conventual é rezada as 10,30 e a tarde, i s  15,30 e as 18 horas. 
solenes vé-p~ras  bençãos do Santíssimo. 

A importância da música sacra nas igrejas 
católicas inglêsas 

Merece registro especial o extraordinário esmêro com que 
se cuida na Inglaterra, e em particular na cidade de Londres 
da música sacra. Cerimônias há que se  apresentam como 
verdadeiros concêrtos, tal a beleza das músicas apresentada:, 
e a fidelidade de sua execução. Constitui espetáculo ines- 
quecível o solene cerimonial litúrgico, com a igreja profusamen- 
te iluminada, os altares cobertos dz flores em arranjos lindís- 

QO e o2 simos, a multidão prosternada num recolhimento piedo, 
cánticos do coro seguidos em suas ondas de harmonia pelas 
orquestras admiravelmente ensaiadas ou pelos órgãos magistral - 
mente executados, a ressoar pela ampla nave, entre nuveris 
trescalantes de incenso. 
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A "capela de música" ou côro, como a chamamos, é do- 

tada, na Catedral de Westminster, de excelente instrumental 
e competentes organistas e cantores, fato aliás, que constata- 
mos em toedos os templos religiosos da comunidade britânica. 

Mendelssohn, Victoria, Palestrina, para citar apenas al- 
guns dentre os famosos compositores ali ouvidos, dão a essas 
audigões sacras o seu extraordinário esplendor, de prestígiu 
universal. Lá se escutam, em sua forma mais pura e perfeita, 
os tradicionais cantes gregorianos tão comoventes e tão belos. 

W construção da catedral atestou a intensidade do culto 
católico na Grã=Bretanha 

A construção da giganterca igreja católica londrina se féz 
com grande celeridade, atestando a força do sentimento cristão 
que subsiste no seio do povo inglês, mau grado a influência 
da religião do Estado. Para a edificação do importante tcmplo. 
inclusive de sua torre que, a exemplo de Notre-Dame e de 
Colônia, domina a paisagem urbana que lhe fica ao redor, c: 
concurso dos fieis foi elemento decisivo, sem o qual a cons- 
trução não se consumaria. 

A prestèsa com que a obra iniciada pelo Cardeal Vaughan 
que em 1895, chegou ao seu têrmo, enriquecendo a arquitetura 
londrina com uma das maiores igrejas do mundo, é um ates- 
tado impressionante da amplitude do sentimento católico que 

, reina na Capital inglêsa e a liga, indelevelmente, a família 
universal do sólio romano - na Cidade Eterna. 

A cooperação dos católicos londrinos alteou-se ao pedestal 
de um novo e expressivo exemplo: bastou que realmente de- 
sejassem ter a sua Catedral, para que, as ordens de um grande 
Bispo, se unissem e a tivessem. 

B I Z Â N C I O  

Çonstantinopla sob o domínio dos muçulmanos no século 
X V  - Maravilhas da arte bizantina - O que foi a igreja 
de Santa Sofia - Destino atual do grande templo cristão 

Conta a tra,diçáo histórica que Mahomed 11, conquistador 
de Constantinopla, ao penetrar na cidade graças ao auxílio ines- 
perado de um traidor, empreendeu o massacre impiedoso de sua 
população cristã, numa das mais espantosas matanças da his- 
tória. 
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Apeando de seu corcel a frente da catedral 'de Santa Sofia, 
o cruel sarraceno banhou as mãos no sangue que escorria co- 
mo enxurrada pelas ruas coalhadas de corpos estraçalhados, e 
aplicando-as contra a porta da Igreja, quis significar com isso 
que de agora em diante ela passava a pertencer a religião dos 
vencedores. 

Cessava, de fato, nesse instante trágico, - 29 de  maio de 
1453, - a vida religiosa de Bizâncio, como baluarte do cato- 
licismo no Oriente, e o seu maravilhoso templo profanado, alvo 
da fúria inimiga, converteu-se em mesquita da Sublime Porta, 
substituindo-se a cruz pelo crescente simbólico da nova seita. 
A formosíssima igreja que a arte bizantina dotara profusamen- 
te das suas criações mais requintadas, sofreu mutilações irre- 
paráveis, perdendo-se as mãos sacrílegas dos assaltantes as 
preciosas relíquias, as imagens dos santos, arcanjos e serafins, 
os crucifixos, missais, paramentos, em suma, todos os sagrado: 
tesouros do culto. 

Despojada de seus adornos cristãos, destruidas as decora- 
ções que lembravaih suas origens católicas, a majestosa Santü. 
Sofia encheu-se de arabescos da religião ali instalada, sem no 
entanto perder ,de todo a sua primitiva imponência, o que da 
bem uma idéia, ainda hoje, de quanto fora extraordinária nos 
áureos tempos do Império Bizantino. 

A igreja de Santa Sofia 

A invocação - Santa Sofia - que lhe dá o nome; não s e z  
refere a veneran,da mártir do cristianismo de igual apelido. 
Sofia, no caso do templo, é uma expressão grega que designa- 
ria não aquela santa, mas a Divina Providência. A igreja 
estaria assim consagrada ao Criador, Ente Supremo, senhor da 
eterna e infinita sabedoria. 

Construida entre 1532 e 1537, por ordem de Justiniano, ela 
apresenta um plano inteiramente original com relação as de- 
mais igrejas da cristandade. Os arquitetos Antemio de Tralles 
e Isidoro de Uileto, encarregedos da obra, inspirando-se ao que 
parece em modelos persas, utilisaram a cúpula como motivo 
central da construção. 

No templo bizantino o exterior não importa, pois é no in- 
terior que se concentram todos os efeitos da arquitetura aboba- 
dada e das caprichosas decorações em mosaicos coloridos, fais- 
cantes de incrustações a ouro e pedras cintilantes. 
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Esta peça central na igreja de Santa Sofia é uma colossal 
cúpula de 31 metros de diâmetro, e que, qual um fantástico 
docel, parece flutuar sôbre os pontos de apoio de seu engaste, 
como se estivesse misteriosamente suspensa no ar, a uma altu- 
ra de 55 metros do solo. A impressão que ela causa ao visi- 
tante é indescritível. Deveria fulgurar como uma abóbada de 
ouro refulgente antes da invasão dos turcos, pois êstes reco- 
briram os mosaicos dourados com uma grossa camada de cal, 
a fim de Ihes apagar o resplendor. Os anjos que se alçavanl 
nas paredes foram, como os santos e os nichos, totalmente des- 
truídos, restando apenas quatro com suas asas abertas nos ân- 
gulos da nave central, e que os sarracenos denominam Gabrie!, 
Miguel, Rafael e Azael ou Israel. 

Suntuosamente decorada com revestimentos de mármore 
proc-.dentes de numerosas canteiras, com mosaicos finíssimos 
lavrados como verdadeiras jóias, - ela revela uma originalida- 
de de concepção, uma levesa de estrutura tão graciosa e flu- 
tuante, que foi justamente considerada uma das mais belas e 
mais esplêndidas da arte arquitetura1 bizantina. Choisy de- 
cantou-a com arrebatamento, principalmente pela "maravilha 
de sua estabilidade e harmonia, pela pureza das linhas e a 
riqueza empolgante do colorido". 

A aparência de flutuação que a imensa aluóbada central 
apresenta é devida ao processo usado na montagem da cúpula 
Quatro formidáveis pilares soerguem por meio de gigantescos 
arcos a grandiosa meia-laranja da cúpula, de 31 metros de dia- 
metro. O equilíbrio é conseguido graças a compressão feita 
nesses arcos e pilares pelas abóbadas adjacentes das capelas 
menores que se achegam a central. A cúpula está construída 
com telhas brancas esponjosas. Até a um terço de sua altura 
se ergue uma espécie de tambor cilíndrico, provido de uma 
série de  janelas que circundam a base da imensa calóta esfé- 
rica e iluminando-lhe o interior. Os capitéis das colunas são 
quase todos de formato cubiforme, com pequenas volutas jÔ- 
nicas nos ângulos e o monograma de Justiniano figurando ao 
centro, entre delicados ornatos. 

Atualmente a administração turca converteu a igreja em 
museu de arte bizantina. 

Santa Sofia se ergueu rapidamente num dos Cenários na= 
turais mais belos do mundo 

I\ 

A Guanabara do Brasil, a baía de Sidnei na Austrália e a 
do "Corno de Ouro" em Constantinopla, são apontadas como os 
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recantos naturais mais lindos do globo. Nessa competição de 
beleza ninguém contesta que o Rio de Janeiro está a frente de 
suas rivais, como o cenário natural paisagístico mais belo dc 
totdos. Mas a baíâ da antiga capital bizantina é, também, du- 
ma graciosidade estupenda. 

Nessa atmosfera de elevação espiritual que o majestoss 
espetáculo da baía proporciona, Justiniano, em tempo extraor- 
dinariamente escasso, conseguiu edificar a grandiosa basílica 
cuja magnifi,cência interior procurava ser digna do maravi- 
lhoso quadro paisagístico de seus arredores. E' que o Impe- 
rador bizantino contou, para a realizacão de tão portentosa obra. 
com o auxílio entusiástico de toda a cristandade. aplicada 
numa atividade febril, em ver concluído o importante traba- 
lho arquitetônico no menor prazo possível. 

Tòdaç as g r a d e s  igrejas que se acham espalhadas pelo 
mundo, honrando as tradições católicas daqueles que as edifi- 
caram e atestando ao mesmo tempo a elevação de sua cultura 
no campo fascinante das artss, - devem a sua existência n 
iriesistíveis movimentos de solidariedade cristã, quando todoi 
se uniram, num esfòrco único, em prol do notável e meritóric 
trabalho. 

E S P A N H A  

A catedral de Sevilha - Maravilhoso monumento de ar- 
te religiosa erguido na cristianíssima Espanha no século 
XV - A parta do perdão - A famosíssima torre da Gi= 

ralda - A capela mor - A cooperacão popular 

O peregrino que desce os alcantilados da Serra Morena, 
rumo a planície da depressão Bética, ou caminha para o norte. 
seguindo as planuras em que o Guadalquivir desliza as suas 
águas remoradas, estaca deslumbrado ante a beleza incompará- 
vel da cidade de Sevilha. Na floresta radiosa de suas torres, 
que faiscam ao sol como setas irisadas, domina, resplandecente. 
a famosíssima torre da Giralda, definida como "centro e essên- 
cia de toda Sevilha". 

E' a torre da soberba catedral gótica da terra sevilhana. 
monumento de arte religiosa que assinala a abertura do gran- 
dioso ciclo da era moderna. Por maiores que sejam os encan- 
tos que outros templos, sítios e palácios oferecam aos olho5 
maravilhados do viajor, como o Alcazar, a tôrre de ouro. O 

campanário da igreja de S. Marcos, a torre de D. Fradique. o 
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arquivo das Indias, - nenhum se compara ao belíssimo tem- 
plo máximo do catolicismo espanhol, glória da arquitetura 
ibérica. 

Na catedral de Sevilha caldeiam-se as expressões de v;- 
rias culturas e os tesouros artísticos e históricos que aí se 
acumulam lhe conferem extraordinário valor sob todos os por- 
tos de vista. 

A porta do perdão é um símbolo 

A construção do notável templo gótico se fêz sobre os res- 
tos de uma primitiva mesquita mourisca, da qual ainda se con- 
serva um recanto do pátio das abluções, agora conhecido pe- 
lo sugestivo nome de Porta do Perdão. Sim, do perdão que 
a suavíssima doutrina evangélica oferece a todas as criaturas 
reconciliadas com os man,damentos de Deus e de sua Igreja. 
Do perdão que acolheu sob as suas asas benfasejas as próprias 
ruínas das mesquitas infiéis, transfigurando-as, ao sopro do 
ginio artístico do cristianismo, em glorificações universais das 
grandes verdades da fé. Porque a catedral é uma forma, e 
por  certo das mais admiráveis, da manifestacão da crenqa em 
DEUS e de submissão a Sua divina vontade. 

Embora a igreja de Sevilha pertença ao estilo gótico, corno 
dissemos, no decurso dêstes últimos quinhentos anos lhe forarri 
acrescentados diversos arranjos de estilos diferentes que, to- 
davia, não prejudicaram a harmonia e a majestade do conjunto. 

Iniciada em 1402, a construcão durou mais de cem. anos 
sob a direção de notáveis mestres-de-obras, tais como Sambret, 
Ximon, Carlin; Norman e Alfonso Rodriguez, nomes famosos 
na galeria de arquitetos da península ibérica. Cumpre ressal- 
tar também a contribuiqão magnífica de Gil de Hontaiíon nas 
importantes reconstruções de 1511 e 1519. 

A monumental igreja da capital andaluza, com o seu cam-, 
panário da Giralda dominando o formoso casario espalhado à; 
margens do Guadalquivir, é um precioso edifício cuidadosa- 
mente trabalha.do por inspiração artística tipicamente andalu- 
za. A majestade das linhas estruturais, a graça filigranadu 
dos ornatos, de puro sabor sevilhano, tão expressivamente de- 
buxada na belíssima "portada de 10s Naranjos", os maravilho- 
sos efeitos decorativos internos, realmente deslumbrantes, fa- 
zem da catedral, em verdade, "a igreja mais gran,diosa e rica 
da Espanha". 
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A capela=mor é um tesouro de arte 

A capela-mor da catedral de Sevilha é duma riqueza ina- 
preciável. Frei Francisco de Salamanca e Cancart são nomes 
que se destacam entre os artistas que contribuiram com o seu 
engenho para torná-la tão bela e preciosa. Ao contemplá-la "n 
espírito como que se abisma ao considerar o prodigioso esfôr- 
$0 de perícia manual e de engenho artístico que representa 
aquêle verdadeiro mundo artístico" alí reunido com tão apu- 
rado gosto e tão equilibrado senso .de proporgão e arte. 

Uma custódia de autoria do consagrado ourives Juan de 
Arfe, uma das maiores glórias da ouriv~saria espanhola, mede 
três metros de altura e pesa vinte e seis arrobas de prata. Esta 
valiosíssima relíquia dá uma idéia dos imensos tesouros que 
enriquecem de maneira incalculável o acêrvo patrimonial do 
importante templo católico. 

Acrescente-se a êstes bens a valiosíssima biblioteca ali 
existente para se ter uma idéia do que realmente significa 3 

catedral de Sevilha, como monumento sem igual, em terras dii 
Espanha, tanto da arte religiosa como das relíquias sacras i- 

culturais, em que é tão pró.diga. O doloroso drama da guerrl 
civil que a barbárie comunista desencadeou impiedosamente 
sobre a nobre nação espanhola, investindo furiosamente contra 
os sacrossantos relicários de sua cultura milenarmente católica, 
não logrou aniquilar, felizmente, esse monumento religioso. 
verdadeira jóia da civilização ocidental. Em seu interior reu- 
nem-se os mais finos lavores em prata, ouro, marfim, pedras 
preciosas e madeira artisticamente trabalhada, numa profusão 
que testemunha a magnificência dos gloriosos tempos em que 
a Espanha disputava a Portugal o caminho das Índias e 3 

conquista da América. 
O imponente edifício, que dá a cidade a sua feição caracte- 

rística, ergueu-se do solo como uma admirável profissão de fé 
cristã da gente espanhola, graças principalmente, ao concurso 
dos fiéis que entusiasticamente concorreram para a constru- 
ção da catedral. Ao apêlo dos sacerdotes empenhedos na in- 
gente tarefa, acudiam de todas as Espanhas, daquém e dalém 
mar, as espórtulas de todas as bolsas, do rico e do pobre, do 
fidalgo e do plebeu, do lavrador e do artesão, do colono e do 
homem de negócios. Todos ajudaram, numa cooperação de- 
cidida e por espaço de várias gerações. 

Foi gracas a isto, a êste sentimento religioso profundo, que 
sob o céu incomparável de Sevilha, a catedral ergueu as suas 
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colunas monumentais e ganhou altura rendilhada como a fan- 
tasia andaluza, na famosíssima torre da Giralda. O suave miç- 
ticismo que se espalha pela ampla nave envolve os altares, as 
sagradas imagens, segue a linha ascencional dos arcos e se 
perde no azul imaculado, como uma prece eterna, pelos braços 
altíssimos do cruzeiro. 

E o exemplo de Sevilha frutificaria nas terras do Novo 
Mundo cujo desbravamento e conquista o seu valor heróico 
comandou. 

A festa da padroeira de Bruxelas - Santa Gudula - 
Sira igreja é o mais importante templo gótico da Bélgi= 
ca - Foi o sentimento religioso que inspirou a indepen= 
dência do país em 1830 - A história da catedral belga 

8 de janeiro é uma data festiva de Bruxelas, pois é nela 
que se comemora o dia da padroeira da cidade - Santa Gú- 
dula. Assim como São Paulo tem a 25 de janeiro a festa cívico- 
religiosa de sua f~n~dação  e de seu patrono, a capital belga tem 
no dia consagrado a Santa Gudula a data maior da cidade, 
de.dicada a Santa eleita protetora da formosa urbe, centro po- 
lítico da pátria do Rei Alberto. j 

Santa Gudula nasceu em 650 da era cristã, e foi educada 
por sua madrinha de batismo, Santa Gertrudes, abadessa de 
Nivele, cuja vida piedosa seguiu. Desde a primeira juventude 
se .distinguiu - como Santa Terezinha - pela intensa devoção 
religiosa e fervorosa fé católica, consagrando-se inteiramente 
ao serviço do Senhor. Cercada de uma aura de santidade, qut. 
se irradiava da sua exemplar piedade cristá, Santa Gudula em- 
pregou toda sua existência na prática da penitência e das 
obras de caridade. Era uma figura abençoada, socorro e leni- 
tivo dos pobres e sofredores, que se esquecia de si mesma, su- 
portando.com o maior heroísmo os flagícios e privações, para 
apenas viver para o seu próximo e as horas de recolhimento 
e oração. Seu falecimento, em 1712, causou enorme pesar, ten- 
do sido inhumadas suas venerandas cinzas em Hamme, de onde 
foram transferidas para a igreja de Moorsel e em 976 para a 
Igreja de Saint Géry, na cidade de Bruxelas. 

Solenemente transportada a urna com seus preciosos res- 
tos, em 1047, para a igreja de São Miguel, em Bruxelas, êste 
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templo tomou o seu nome e hoje é a preciosa Catedral de 
Santa Gudula, venerada igreja belga onde se guardam as mi- 
lagrozas relíquias da grande Santa. 

A construção da igreja 

A Catedral de Santa Gudula é o templo gótico mais im- 
portante da Bélgica, tanto do ponto de vista do sentimento 
nacional. como relicário das veneráveis relíquias da Padroeira 
da Nação, como igreja gótica de maior importância do país. 

Popularmente conhecida por Igreja de Santa Gudula e 
São Miguel, a sua construção em linhas góticas, teve início err, 
1220, ampliando-se a pequena igreja de São Miguel que ali 
existia desde épocas mais remotas. Foi muito penosa a cons- 
trução da belíssima igreja, arrastando-se vagarosamente ao 
longo de três séculos - os séculos XIII, XIV e XV - dadas as 
dificuldades que se apresentaram ao denodado povo belga para 
a concretizacão dessa magnífica obra de fé. Mas a conclusãr 
do formoso templo, fruto do fervor católico dessa grande nação 
foi, por assim dizer, um marco assentado no solo dos países 
baixos a demonstrar que cs belgas não renunciariam nunca 
a religião de seus maiores e jamais cederiam a pressão que os 
vizinhos protestantes sobre êles exerciam no sentido de des-- 
truir o culto católico, a religião nacional da Bélgica. 

A igreja é uma construção grandiosa e lembra, a primeira 
vista, a famosa catedral de Notre-Dame de Paris dos franceses. 
Possui como esta as duas imponentes torres, que se alçam mo- 
numentalmente a frente da catedral. Falta-lhe, contudo, na 
fachada a rosácea, substituida por imensas janelas ogivais que 
se cobrem de admiráveis vitrais coloridos, de uma beleza e 
uma força evocativa tocantes. Esta, dividida em três imensas 
naves, com o coro, o transepto, as capelas, ricamente decarados 
e fielmente inspirados na majestosa arquitetura gótica. Seus 
vitrais reproduzem os estilos das várias épocas que caracteriza- 
ram o lento andamento das obras no curso dos 300 anos de sua 
duracão . 

A igreja gótica e a independência nacional 

A construção da maravilhosa igreja de Santa Gudula, como 
dissemos, lembra, nas suas peripécias, o indomável espírito na- 
cionalista dos belgas, que resistiu por quasi dois mil anos ao 
pêso dos jugos estrangeiros que o pretenderam destruir. O 
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povo belga encontrou na religião católica a grande fôrça dessa 
extraordinária consciência cívica que a nada se curvou e que 
daria, em 1914, tão impressionante exemplo de heróica e au- 
daz energia moral. 

O mais remoto documento literário da Franca Católica, 
documento que pas-a também, por ser o primeiro testemunho 
da cultura literária francesa, a "Cantilena de Santa Eulália", 
tem sua origem nas terras flamengas, o que denuncia a anti- 
guidade da cultura católica nestas paragens e a fonte, por assim 
dizer, do sentimento que viria animar, em 1830, o movimento 
libertador do país. 

Do mesmo modo que a corrente de fieis que ergueram > 
santuário onde repousam os venerandos restos de  Santa Cu- 
dula, nunca se interrompeu no trabalho pela construção da, 
igreja, assim também o sentimento nacionalista dos belgas jd- 
mais se extinguiu e, quando em 1814, os povos vizinhos lhe 
quiseram impor novos rumos a consciência católica, oprimin- 
dc-a com os cultos protestantes das prcvíncia,~ holandesas, 
uma admirável insurreição nacional aniquilou o estabelecidc 
pelo Congresso de Viena e a Bélgica ocupou o seu lugar, como 
país autônomo, na carta política da Europa. 

A construção das duas torres da famosa igreja de Santa 
Gudula, marcos imperecíveis da religiosidade e do espírito de 
sacrifício da Bélgica, constituiu o trabalho mais extraordinário 
cio catolicismo flamengo, pois ela se concluiu, sem interrupção, 
graças a fervorosa contribuição de uma população que não 
chegaria então a décima parte desta colossal concentração hu- 
mana que é a Capital de São Paulo. 

\ 

M É X I C O  

A catedral da cidade do México espelha a religiosidade 
da heróica nação latino=americana - O colorido regional 
comparece c m  sua esplêndida cerâmica - O riquissimo 
"altar de Los Reyes" obra do renomado artista espa= , 

nhol Jeroniw de Balbaz - O concurso de Castela - 
Dos colonos e dos índios 

Quem percorre as terras desoladas do norte mexicano, à 
medida que se aparta dos chãos estorricados de Sonora e al- 
cança o planalto de  Anáhuac, vai se reanimando com a paisa- 
gem e rendendo graças pela deliciosa primavera que a Provi- 
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dência generosamente semeou naquelas alturas. Qual cami- 
nheiro estafado que se reanima à visão do oásis acolhedor, o 
viandante das brenhas da Sierra Madre sente o coração desopri- 
mir-se ao avistar, no esmeraldino do vale, as características e 
brancas torres da catedral da cidade, anunciadoras do tênno 
de suas angústias e sofrimentos. 

O solo que Cortés bravamente disputou à resistência az- 
teca tem no seu relêvo torturado uma fiel imagem da alma 
nacional, sofrida, perseverante, compassiva. As cicatrizes da 
"noche triste" marcam ainda o seu quadro étnico, do mesm!, 
'mo.do que aos ásperos desertos sucedem as férteis manchas das 
"mesetas" e dos declives, regadas por encachoeirados rios, 
vestidas de mataria cerrada e luxuriante. 

A catedral realça a religiosidade do grande povo 
da república mexicana 

Como a terra convulsionada dos aztecas, como a alma re- 
ferta de contrastes de sua gente, amalgama de raças fortes que 
ali se congraçaram, - a catedral realça, na sua grandiosidade, 
o vigoroso sentimento cristão que a todos irmana na confra- 
ternidade do mesmo culto. O soberbo templo católico é uma 
fortaleza de vastíssimas proporções, implantada na região vu!- 
cânica, como um sereno abrigo e uma protegão segura, onde a 
tenacidade mexicana encontra as reservas inexgotáveis de sua 
fôr'ça e de sua unidade. 

A catedral retrata, em verdade, o aspecto cosmorâmico do 
país. O gigantesco edifício não constitui, no seu plano arqui- 
tetônico, um estílo Único. E', pelo contrário, um conglomera- 
do de criações diversas, inspirado em motivos vários, ao sabor 
da inquietação espiritual que veio comandando o desenvolvi- 
m'ento das obras no curso de sua construção. E como a nação 
mexicana, cuja unidade social se manifesta no ímpeto formi- 
dável de seu civismo, assim também a catedral, por um des- 
fêcho genial do construtor que lhe deu a mão final, superou 
as divergências parciais de seu estilo e alcançou maravilhosa- 
mente uma unidade funcional, que surpreende e deslumbra. 
As duas poderosas torres, assentadas como uma expressão de 
solidês imponente, arrematadas ao alto por gigantescos sinos 
de pedra que as recobrem como uma carapuça elegante e gra- 
ciosa, .dão ao monumental edifício aparência de uma suntuosi- 
dade sem par. 



Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 35 

A presença do toque regional 
no majestoso templo mexicano 

Como a todas as construçóe,~ mexicanas, de ordem reli- 
giosa ou profana, não falta a catedral o sê10 da influência re- 
gional típica que dá aos edifícios do país uma feição própria. 
Vamos encontrar nesta portentosa obra, além da cúpula, a de- 
coração por meio de cerâmica ao gosto nacional, isto é, de uni 
colorido vivo, pitoresco e gritante, que empresta a igreja ca- 
tólica local um aspecto novo e inesperado. Diversos foram os 
artistas que em variadas épocas concorreram para a edifica- 
ção da catedral, como por exemplo - Alonso Perez de Casta- 
fieda, Juán Gomes de Mora, Caludio de Arcinega, Jeronimo de 
Balbaz, Damian Ortiz de Castro, Manuel Tolsá, Zacarias Cora, 
Luiz Rodriguez de Alcomedo e outros. 

Coube a Manuel Tolsá, insigne escultor e arquiteto valen- 
ciano, o difícil trabalho da conclusão do templo, tarefa em que 
se houve com rara habilidade, conseguindo, como já assinala- 
mos nesta breve crônica, "arreglar" o mosaico arquitetônico 
do gigantesco edifício e conferindo-lhe notável e surpreendent? 
unidade. 

Consta a catedral de  cinco espaçosas naves, das quais as 
laterais estão ocupadas por sete capelas em cada nave, contan- 
do-se ainda uma transversal em forma de cruzeiro. 

A intensa luminosidade equatorial do México se diafaniza 
ao transpor os amplos e numerosos vitrais da igreja, conver- 
tendo-se numa luz discreta e suave que empresta ao ambiente 
interior da catedral uma atmosfera de serenidade e recolhi- 
mento de intensa unção religiosa. 

O "altar de Los Reyes" 

Formando o fundo do altar-mor, em recinto de pIano po- 
ligonal, destaca-se a "gruta de ouro" do Altar dos Reis, onde 
a riqueza ornamental e o esplendor das sagradas imagens re- 
fletem as tradições dos velhos tempos espanhois em terra me- 
xicana. Construido pelo mesmo artista que executou igual 
peça na Catedral de Sevilha, o Altar dos Reis reproduz, na 
delicada filigrana de seus ornatos, na ofuscante reverberação 
de seu ouro e p~drarias,  na profusão de seus entalhes e lavo- 
res, de seus santos, anjos e serafins, o prodigioso espetáculo 
das rendas valencianas, artisticamente trabalhadas em madeira. 
ouro, prata e mármore, das igrejas de Sevilha. 
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A catedral mede interiormente 5 933 metros quadrados c 
as suas torres elevam-se a 56 metros de altura. 

A constmção do magnífico templo contou, desde o início 
em 1552, com a decidida cooperação popular, concurso sem i; 
qual a igreja não se concretizaria. Embora o plano inicial das 
obras estabelecesse que as catedrais mexicanas se fariam me- 
diante a contribuição de um têrço de seu custo por parte dri 
Estado, outro terço pelos indígenas do bispado e o restante 
pelos demais habitantes do têrmo, o certo é que foi o elevado 
fervor religioso da população da cidade do México que reuniu 
todos os católicos da Capital num grande e entusiástico traba- 
lho em prol da Catedral, e mercê do qual, a heróica República 
ostenta hoje, com justificável desvanecimento, entre as mais 
cultas cidades do mundo, o portentoso templo de sua 'Catedra!. 

P E R Ú  

Perú - o El-Dorado fantástico dos tesouros dos incas 
Uma lenda árabe na capital andina - A catedral de Li= 
ma, u'a maravilha da arte espanhola e da técnica "criolla" 

Na América Latina a palavra Peru tem sabor evocativo dos 
mais intensos. Ela desperta - como em tempos remotos da 
penetração espanhola no continente - o sortilégio das lendas 
apaixonantes, do Império ,do Sol, com seus tesouros fabulosos, 
as suas construções de pedra lavrada, as suas cidadelas fe- 
chadas e misteriosas. 

O faustoso vice-reinado espanhol, que sucedeu ao reinado 
dos incas, encheu também o mundo com a fama, de suas ri- 
quezas miraculosas. E até hoje há quem se empolgue pelá 
idéia de imensos tesouros de piratas, escondidos na ilha da 
Trindade e roubados às centenárias igrejas peruanas, nos obe- 
curos tempos coloniais. 

A lenda árabe da origem de seu firmamento estreiado 

Os árabes, vivendo o mesmo espaço geográfico da Asia Me- 
nor em que Deus situou o bêr'ço do cristianismo, dão curso 3 
curiosa lenda a respeito do sáfaro deserto, que Ihes toma grande . 

parte do país. Segundo essa imaginosa fantasia, Deus, ao criar 
o mundo, determinou ao Anjo Gabriel que distribuisse equita- 
tivamente pelo globo, numa proporção exata, as montanhas 
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e os rios, as terras férteis e as "tundras", as florestas e as 
campinas. E quando o Anjo voava sôbre a Arábia, cumprindo 
êsse trabalho, com um saco de areia as costas, Lucifer, o de- 
mônio das trevas, rasgou com um alfange - a arma de Maomã 
- o saco de areia e esta toda se precipitou sôbre a Arábia, 
transformando-a num desolado deserto! Condoído Deus da sorte 
dos árabes, procurou compensá-los erguendo sobre o areial, a 
guisa de qirmamento, uma cúpula de ouro cintilante. Novamen- 
te o demônio intervém com sua maldade e recobre com pesa- 
do manto negro aquela maravilhosa abóboda de ouro. Então n 
Arcanjo Gabriel, armado de uma lança, vai ferindo o pesadc 
pano escuro e a cada 1ança;o uma brecha luminosa se abre no 
céu, até formar a resplandecente coroa de luzeiros que faz da 
firmamento arabico um dos espetáculos mais lindos da terra. 

Esta encantadora lenda poderia aplicar-se sem esforço ao 
rosário de catedrais, cada qual meis bela e deslumbrante, qur? " o fervor religioso da população peruana foi espalhando pelos 
cimos da cordilheira, em Cajamarca, Cuzco, Lima e Arequipa. 

Ao ingênuo culto do Sól, em que a intuição inca saciava 
a incoercível necessidade de submissão a Deus, os invasores 
de Castela deram o exato sentido da fé, semeando a doutrin? 
cristã que ali se haveria de implantar de maneira grandiosa. 
pontilhando de templos admiráveis o cenário.dos primitivos 
cultos pagãos. 

E como as constelações do firmamento arábico, que consti- 
tuem um permanente chamado a contemplação de Deus, ns; 
majestade _de suas obras, assim também as igrejas do Perú, 
forjadas com assombrosa tenacidade pelo seu povo, são taber- 
náculos abertos ao culto do Senhor e que incitam a gente 
peruana a voltar-se fervorosamente para o seu Criador. 

A catedral de .Lima é a arte espanhola 
tratada pela técnica "criolla" 

Conquanto tenha a suntuosidade de sua catedral como re- 
flexo natural da situação privilegiasda que desfrutou no país. 
como séde do vice-reinado, Lima apresenta na interpretação 
dêsse fato elementos outros, ligados as condições especiais de  
seu ambiente físico. A amenidade do clima, o ar  sêco, com 
chuvas escassas, como que influiram na substancial mudança 
da técnica clássica, subordinando-a às condições ambientes, in- 
teiramente diversas da metrópole ou outras regiões da colônia. 
Como disse eminente escritor, trata-SE aqui de uma "arquite- 
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tura de parada", isto é, os ornatos, as decorações em fina-ma- 
deira trabalhada, das casas e das igrejas, não se abrigam no 
interior, protegendo-se das intempéries, mas vêm para a rua 
abrem-se em sacadas encantadoras que avançam para as 
"calles", numa bizarria de ostentação jamais vista em outra 
parte. 

A catedral de Lima é duma beleza indescritível. 
Sustentada por grossas paredes, que se destinamSa preve- 

nir  desmoronamentos em consequência dos tremores de terra, 
ela está enriquecida por notáveis trabalhos de arte decorati- 
va, em pedra e madeira, e que lhe dão um aspecto majesto- 
so, de grande simplicidade e graça. 

P O R T U G A L  

A arte gótica em Portugal - Em memória dos denoda= 
dos navegantes do século XV - O Mosteiro dos Jeróni= 
mos - Aljubarrota e o Mosteiro da Batalha - O pórtico 

das capelas imperfeitas 

O heróico e valoroso Portugal do século XV, que bem me- 
recia a divisa de  Holanda - "As penas são maiores que o 
ninho", não se limitou a proporcionar ao mundo os caminhos 
marítimos da India e as terras virgens do quarto continente. 
Integrado na comunidad? européia e no misticirma religigso 
da idade média, os seus monumentos também se impregna- 
ram das inspirações de Chartres, e a arte gótica alí floresceu, 
como nas terras do Meio-Dia, em seus templos e mosteiros. 

Todavia, povo insulado numa estreita faixa litorânea da 
península, disputando bravamente um lugar ao sol, a sua arte 
arquitetônica exprime o complexo político-religioso da nação, 
impelida para as aventuras no mar e atraida para o culto 
fervoroso do Cristianismo. Os seus monumentos traduzem des- 
tarte, na forma e no fundo, estas duas preocupações absor- 
ventes do denodado povo luzitano: Os Jerónimos falam a 
Nossa Senhora do Belém e perpetuam a façanha de Vasco de 

V Gama; a Batalha é o templo gótico português que recorda c 
momento culminante de sua história política - Aljubarrota. 

J á  o mirante de Cintra, levantado como o castelo da Pe- 
nha sobre as ruinas.de um convento da Virgem, denuncia esta 
íntima ligação nacional entre o altar e o trono. Do alto da 
plataforma de Cintra. D. Manoel, o Venturoso, passava lar- 
gas horas observando o "mar tenebroso" na expectativa do 
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retorno das caravelas "que foram dilatando a Fé e o Império" 
pelas "terras viciosas de África e Ásia". É sempre a Igreja ao 
la,do do Estado "na certíssima esperança de aumento da pe- 
quena Cristandade", ou seja, da realização dos supremos ané- 
10s nacionais. 

O Mosteiro dos Jerónimos e a descoberta 
do caminho das índias 

D. Manoel I, que a tradição histórica cognominou "O Ven- 
turoso", em razão do êxito de seus empreendimentos maríti- 
mos "por mares nunca dantes navegados", desejando perpe- 
tuar a memória de tão gloriosos feitos, determinou a constru- 
ção de um edifício que resistisse ao insulto dos séculos e fosse 
consagrado a Virgem Santíssima, Nossa Senhora de Belém. 
Assentada a primeira pedra dêsse mosteiro em 1500, a cons- 
truqão, quando concluida, abrigou os monges da Ordem de S. 
Jerónimo, e daí o nome que passou a ter o edifício: Mosteiro 
dos Jerónimos. 

% um magnífico monumento da arte arquitetura1 portu- 
guêsa do século XVI, com uma perspectiva exterior das mais 
graciosas e atraentes. O interior do claustro, solene e sóbrio, a 
nave da igreja, com suas colunas esguias, arrematadas por 
belísssimos arcos que se entrelaçam na abóbada, e as amplas 
portadas, encimadas pela formosa galeria do córo, a sacristiz 
a porta lateral, ornadas de finos lavores, constituem as prin- 
cipais belezas do mosteiro. As oito colunas da nave e o claus- 
tro estão artisticamente decorados. 

O famoso edifício, além de sua marcante posição no qua- 
dro arquitetônico de Portugal, possui outra notoriedade que 
lhe confere particular relêvo nas tradições históricas do país. 
ligada ao primitivo móvel de sua construção: É o depositário 
das venerandas cinzas dos maiores vultos da nação portuguê- 
sa, do descobrimento e das glórias literárias luzitanas. Aí re- 
pousam, em artísticos sarcófagos, os restos de Vasco da Gama, 
de Camões, de Alexandre Herculano, de Teófilo Braga, de 
Guerra Junqueiro. 

O mosteiro da batalha e Aljubarrota 

Da mesma sorte que o Mosteiro dos Jerónimos se prende 
ao sucesso marítimo de Vasco da Gama, o imponente Mostei- 
ro da Batalha, o mais notável monumento gótico de Portu- 
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gal, memoriza o feito das armas luzitanas no deci:' -1v0 encon- 
tro de Aljubarrota. 

Diz a tradição que D. João I, ao ferir-se a peleja, rogou a 
Nossa Senhora o seu auxílio para as armas portuguêsas, que 
ali defendiam a independência nacional. E prometeu-lhe eri- 
gir um templo votivo caso fosse atendido na sua prece. Foi 
assim que surgiu nas imediações do campo de batalha o be- 
líssimo mosteiro de Santa Maria da Vitória, vulgarmente co- 
nhecida por Mosteiro da Batalha. 

O claustro é de uma imponência magnífica. A Sala do 
Capítulo, a Capela do Fundador, os Túrnulos dos Infantes, as 
portas do Grande Claustro, são simplesmente admiráveis. As 
Capelas Imperfeitas, assim chamadas por terem ficado incom- 
pletas, continuadas por D. Manoel I e D. João 111, contrastani 
com a simplicidade gótica das demais peças do mosteiro, pela 
riqueza dos ornatos e lavores de que se acham profusamente 
revestidas. 

O Pórtico das Capelas Imperfeitas é extraordinariamente 
belo, lembrando, pelo rendilhado dos frizos e das decorações 
os luxuosos ornatos dos templos de Sevilha. Também aqui, as 
evocações do glorioso passado português, através de preciosas 
relíquias, povoam o interior do Mosteiro, monumento digno de 
figurar ao lado dos mais expressivos templos góticos da Europa. 

Da mesma forma que em São Paulo, a população acorreu 
ao apêlo das autoridades eclesiásticas a fim de se erguer, na 
antiga Sé, uma catedral gótica a altura do progresso e do sen- 
timento cristão dos paulistas. Os portuguêses do século XV e 
XVI uniram-se num empolgante movimento de solidariedade 
nacional para construir os dois maravilhosos mosteiros - dos 
Jerónimos e da Batalha - símbolos do catolicismo e da ele- 
vação cultural da grande pátria luzitana. 

I T A L I A  

A basílica de Sã6 Pedro em Roma - "Quo Vadis, Do= 
mine?" - O incomparável monumento foi conskruido por 
geniais artistas de uma época de o u ~ o  - A história do 

mais belo templo da cristandade 

No capítulo final do "Quo Vadis", o consagrado livro que 
reconstitui, sob o plano evocativo da ficção literária, os tem- 
pos de Roma Antiga, da primeira perseguição aos cristãos, o 
autor descreve a cena da retirada de S. Pedro, arrastado para 
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fora de Roma pelos fiéis companheiros, temerosos de um desen- 
lace trágico ao apostola.do do chefe da igreja. 

E o grande Pescador de Almas, ao deixar a capital roma- 
na para fugir aos esbirroç de Cesar, quando já fora dos muros 
dirigia-se a asilo seguro, foi retido nos seus passos pela visão 
radiosa de  Cristo, que lhe anunciou o propósito de sofrer nova 
crucifixão em Roma, para substituir junto ao Seu rebanho, o 
pastor que dêle desertara. 

Chamado desta sorte a realidade e aos riscos de sua mis- 
são apostólica, S. Pedro retomou o caminho da "Cidade daç 
Sete Colinas7', irredutível agora em sua deliberação de sofrer 
todos os perigos de sua posição de primeiro Vigário de Cris- 
to na Capital do mundo pagão, e uma vez ali, prêso e mar- 
tirizado, suportou estóicamente a morte que os seus algozes 
lhe impuseram, como ao divino Mestre, nos braços de uma 
cruz. 

$6  Sempre que um homem foi a encarnaçáo de um princí- 
pio e soube morrer por êle, o Fangue de seu martírio é a auro- 
ra  de seu triunfo", proclamara Rui, em uma de suas orações 
mais memoráveis. A verdade dessa afirmação se contém intei- 
ra, nos exemplos que o cristianismo nos oferece desde o ins- 
tante ~u l r~ inan te ,  do Gólgota, até ao sacrifício do mais hu- 
milde de seus pobres mártires. Veja-SE, em corroboração da 
tese, o resultado da perseguição1 decencadeada por Nero con- 
t ra  os cristãos, no século I de nossa era. O sangue, inocente 
daquelas milhares de criaturas, brutalmente x~iolentadas nos 
degra,dantes espetáculos de Circo, atiradas as feras, chacina- 
das a lanqaços, queimadas como tochas humanas nos jardins 
imperiais da Domus Aurea, foi a fonte do impressionante mi- 
lagre que libertou das catacumbas a doce mensagem nazare- 
na, espalhou-a pela cidade, alçou-a a glória dos altares e a 
fêz triunfar, com o próprio instrumento infamante de sua per- 
seguição, no centro da Domus Palatina. E do alto desta posi- 
ção, a mais prestigiosa de Roma, desbordar-se irresistivelmen- 
te, como irradia.ção insufocável, pelos mais distantes confins 
do Império. 

O martírio de S. Pedro, ao lado da imensa coorte de seu 
rebanho dizimado, marcou o início de uma nova era na cida- 
de escolhida por Deus para séde eterna de Sua Igreja. 

A basilica de São Pedro 

Assinalando esta situação privilegiada, de séde do Cris- 
tianismo, sob a chefia de  S. Pedro e de seus sucessores na 
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direção de seu rebanho espirítual, ergue-se em Roma a Basílica 
do Santo); o maior e mais importante templo da Cristandade. 
construido na antiga capital dos Césares pelo concurso de tô- 
das as nações católicas do globo. 

S .  Pedro foi crucificado aos pés do obelisco que se erguia 
no Circo de Nera e que hoje se encontra na Praça do Vatica- . . no, cêrca do ano 67. Seus venerandos despojos foram inuma- 
dos nas proximidades do local, perto da "Via Cornélia". O 
Papa Anacleto, scu contemporâneo, e segundo sucessor, er- 
gueu sobre êste sepulcro famoso no mundo inteiro, uma cape- 
la funerária. Em 326, Constantino deu início, nesse mesmo lu- 
gar, a construção de uma basílica, concluida em 359 por sei1 
filho Constância. Objeto de ardente culto por parte de todos 
os povos, a basílica se enriqueceu em pouco tempo com as 
mais valiosas oferendas e as mais preciosas relíquias. Em 1400, 
o velho templo, não resistindo ao pêso de doze séculos, amea- 
çava ruir. Os pontífices Nicolau V, Pio 11, Sisto IV, Inocên- 
cio I11 e Pio 111 se empenharam em levar a cabo a indispen- 
sável restauração. Coube todavia a Júlio I1 a iniciativa da de- 
molição da velha basílica e a reconstrução do templo em pro- 
porções monumentais, segunda o projeto ousado de Donato 
Bramante. Inicisdas as obras e falecendo ambos, o Papa e o 
arquiteto, prosseguiram nelas, sem o arrojo primitivo, vários 
artistas, entre os quais Rafail, Sangallo e Peruzzi. Em 1534. 
porém, subindo ao sólio papal o grande pontífice Paulo 111. 
conseguiu êste, "por inspiração divina", que o genial Migue! 
Ângelo, então com 72 anos, se encarregasse da construção da 
grandiosa igreja. Miguel Ângelo restituiu ao templo o seu pla- 
no primitivo, segundo a concepyão de Bramante, conferindo- 
lhe porém maior simplicidade e harmonia e colocou em ter- 
mos viáveis o espetacular projeto de sua grandiosa cúpula. 
Não podendo terminá-la, e pressentindo a morte, o celebrado 
artista deixou de sua idéia uma exposição notável, condensa- 
da em um modêlo d e  madeira em que todas as minúcias de 
trabalho estavam perfeitamente elucidadas. A Sisto V coube, 
mais adiante, a glória de concluir em apenas 22 meses de  in- 
cessante trabalho, a monumental cúpula projetada por Miguel 
Ângelo. Paulo 'V, Urbano vIII, Alexandre VI1 e Pio IV, nos 
séculos seguintes, completam o maravilhoso monumento de 
fe, afinal concluido em 1784. 

As maravilhas da basílica 

Durante vinte séculos as preciosidades mais deslumbran- 
tes  se vão acumulan,do nesta preciosa basílica, séde da cristan- 
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dade; esta sim, a verdadeira DOMUS AUREA do espírito hu- 
mano, ali simbolizado no que o gênero humano possui de mais 
santo, grandioso e divino. São incalculáveis os tesouros que (E 

~mponente templo consegue reunir, oferecidos por católicos de  
todas as partes do mundo; reis, fidalgos, plebeus, chefes de 
estado e ordens religiosas, políticos e administradores, nego- 
ciantes, artífices, lavradores, todas as classes sociais e todos 
os setores de trabalho. 

A fachada foi construida em 1614. Mede 117,70 m. de  lar- 
gura por 45,50 m. de altura; possui oito colunas, quatro pilas- 
tras e seis meias pilastras que sustentam o entablamento. É 

encimada por balaustrada com 13 estátuas de 5,70 m. de altura. 

. O interior é duma grandiosidade única no mundo; mede 
16m. de altura na abóbada e está toda decorada com figuras 
de e s tuqu~  e mármore. A nave direita, chamada "Pietá", con- 
tém o estupen-do trabalho escultórico de Miguel Ângelo, que 
ihe deu o nome; encontra-se também aí, entre outras precio- 
sas relíquias, a coluna do templo de Salomão a que Cristo se 
amparou nos terríveis momentos de sua flagclação; a Capela 
do Sacramento, que vem em seguida possui, no riquícsimo al- 
tar, o sacrário feito 'pelo notabilíssimo Bernini, todo de ouro e 
lápis-lazuli. São nxmerosos os sarcófagoç dos santos padres, 
destacando-se sob o altar, urna que contém o corpo de S. Gre- 
gório Nazianzeno. O trclnsepto, em ambas as suas alas, divi- 
dido em numerosas salas, guardam um acêrvo inestimável de 
preciosas relíquias, mosaicos, quadros, pinturas murais, alfaias, 
urnas, vasos, candelabros, bronzes, etc. O presbitério ao qual 
se chega por meio de uma escada de dois degráus de pórfiro 
vermelho, tem a abóbada decora.da por estuques dourados e 
espelhos, onde artistas geniais reproduziram cenas bíblicas de, 
extraordinária expres~ão e beleza. A cátedra, de bronze dou- 
rado, possui no seu interior a mesma cátedra de madeira usada 
por S. Pedro. O "baldaquino", obra finíssima de Bernini, co- 
bre o Altar Papal, onde só o Santo Padre celebra missa e esta 
sobre o local em que se encontram as veneradas cinzas de S. 
Pedro. Noventa e cinco lamparinas ardem dia e noite ante ês- 
tes sagrados despojos. A cúpula, cuja visão interior, triunfo de 
luz, ouro e colorido, é simplesmente beatífica, transportando- 
110s para os páramos celestiais numa emoção magnífica, as 
duas cruzes de ouro que encerram p~daqos do Santo Lenho, a 
Sagrada Lança, com que o centurião feriu'a Cristo na cruz, o 
sudário da Verônica, a cabeça do apóstolo Santo André, são, 
entre outras, as relíquias maiores que se encontram na Basílica. 
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Admirável cooperação dos fiéis erigiu esta igreja 

A Igreja de S. Pedro, maravilha da arte, relicário glorioso 
da cristandade, com todas as suas preciosidades arquitetônicas. 
artísticas, religiosas e históricas, é a expressão visível do po- 
der da fé, o documento mais eloqucnte e mais belo de quác 
intenso, vigoroso e a,dmirável, é o sentimento cristão que rei- 
na no orbe, o atestado brilhantíssimo de como Deus não de- 
sampara a sua Igreja e ali reuniu, numa época de ouro, os 
maiores gênios da arte. para consecução daquele trabalho ex- 
traordinário que proclama, universalmente, a glória de Cristo 
c a majestade de Sua Igreja. 



B R A S A ~  DE ARMAS DO MUNICIPIO 
DE PONTE NOVA 

(Minas Gerais) 

Jarbas Sertório de Carvalho 

- Aos prezados consócios do Instituto Histórico e Geográfi- 
co de São Paulo, sentinela alerta das nomas trdiçóes, venho 
trazer hoje máis uma modesta contribuiçáo, relativa as nossas 
atividades, no nosso Instituto Pontenovense de História, cuja 
xéde se localiza na cidade mzneira de Ponte Nova, zona da 
 mata, e das nascentes do grandioso e histórico Rio Doce, onde 
estiveram nas sucs proximidades, os bcndeirantes paulktas, 
idos de Taubaté, dentre outros, Antônio Rodrigues de Arzão, 
que iremos encontrar com notável destaque, nos primeiros anos 
da dezcoberta do ouro em Minas Gerais. - (A. Taunay). 

1 .  O INSTITUTO PONTENOVENSE DE HISTÓRIA, 
fundado em 10 de dezembro de 1947, na Cidade Ponte Nova, 
com a denominação de  Curso de História, posteriormente trans- 
forma.do,no atual Instituto de História, onde tem a sua séde e 
domicílio jurídico, é uma associa~ção civil, regida pelos atuais 
estatutos, já publicados na nossa Revista, Vol. LIII-195S, assim 
como subsidiariamente pelo Código Civil e demais Leis em 
vigor. 

É .de natureza livre, gratuito e educativo, e tem por seu 
patrono o Inconfidente mineiro CLAUDIO MANOEL DA COS- 
TA, assassinado em Vila Rica, a 3 de Julho de 1789, conforme 
demonstramos em duas .conferências aqui realizadas, e publi- 
cadas na nossa Revista. 

Dentre as suas finalidades, promove o estudo, o aperfei- 
pamento, e divulga a História em geral, e particularmente, do 
"Vale do Rio Doce", e dentre outras ciências correlatas, a He- 
ráldica, ciencia auxiliar da História e dos símbolos por exce- 
lência. Derejamos presentear o nosso município com o seu Bra- 
são de Armas, E assim, com os nossos estudos relativamente 
bem começado<, procuramos um hiráldista, nosso prezado con- 
sócio também, brilhante na arte do desenho e igualmente histo- 
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riador, o Prof. Alberto Lima, e outrossim, consumado bele- 
trista, que nos proporcionou com esta representação de gran- 
de significação histórica e Heráldica, cujos elementos locais e 
gerais relativos a História do Município lhe fornecemos, con. 
a respectiva documentação, de grande significação, como vêm, 
nos desenhos presentes neste quadro que temos a honra d- 
zpresentar neste momento. 

Descrição histórica dos motivos do BRASÁO DE ARMAS 
do nosso Município. 

2 .  Como vêem, trata-se do BRASÃO DE ARMAS DO 
NOSSO Município, já em convenção heráldica, estudado por 
nós e pelo Prof. Alberto Lima, de acôrtdo com a sua história. 
seguindo igualmente as regras que comandam a ciência herál- 
dica. Assim, um Brasão para ser perfeitamente heráldico, de- 
ve ser simples e dentro da sua simplicidade precisa exprimi1 
muito. Sua lzitura deve ser breve, de  aspecto agradável, tantci 
pela disposição das suas peças, como pela combinação do se': 
colorido. Vêem como a desenhou o Prof. Alberto Lima? um 
outro renomado heraldista italiano, Crollalanza, nesta ordem 
de idéias, diz também "Chi há piú há meno". 

Quem tiver em suas armas mais figuras, terá menos no- 
biliarquia ou nobreza. Chi troppo vuole, nulla stringe. Quanto 
menos tenho mais possúo. 

3 .  Imaginado e realizado sob tal égide, que é uma das 
metas ou alvo que adotámos da maior simplicidade, muito de- 
verá dizrr relativamente a nossa intenção de servir ao nosso 
município, como um dos seus mais mo~clrstos colaboradsres. 
neste setor também. 

Nesta ordem de idéias, vemos no presente quadro um es- 
cudo Português, porque Êsse também de singela feição, foi pos- 
to em uso nos tempos de D.  Manoel I.", o Venturoso. E' o 
escudo que convém a descendentes de portuguêses e está muito 
de acordo com o uso muito consagrado na nosssa Pátria. (Clóvis 
Ribeiro, Brasões e Bandeiras do Brasil). 

1." Quartel 

4 .  O campo do prezente escudo está dividido em quatrç 
quarteis. Vemos em cima, á esquerda, no primeiro quortel, uma 
ezfera armilar lembrando o regime manuelino; por sobre a 
mesma, as 3 flexas autênticas com que o martir São Sebastiãc; 
foi crucificado, em ouro. Por sobre estas, o barrete frígio, em 
vermelho, lembrando o nosso regimem republicano. No mesmo 
quartel, á esquerda, uma espada de prata com o punho e cru- 
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zeta de ouro, que outra não poderá ser senão a de São Miguel. 
Conjunto êste que lembra os oragos da nossa Paróquia. Tôda 
esta representação em campo de azul ou bleu, que em Heráldi- 
ca quer dizer correspondente nas virtudes cristãs, a Justiça, 
Perseverança e Lealdade. 

5. Por Dec. de 14 de Julho de 1823, foi o curato de Ponte 
Nova elevado á Paróquia, sendo o seu primeiro Vigário o Pa- 
dre João José de Carvalho. 

Êste Dec. elevava diversos curatos á categoria de Paró- 
quias, e dizia no seu art. I.", que o curato de  Ponte Nova tinh; 
por filial a Aplicação do Casca, não se referindo a atual cidade 
do Rio Casca; a antiga N. S. da Conceição da Fidelidade do 
Casca, ou o antigo Arraial dos Bicudos. Esta Aplicação, do 
Casca é a antiga Freguesia de S. Miguel e Almas dos Arripia- 
dos, hoje "Vilã do Araponga", e já se chamou Arraial de São 
Lourenço. 

6 .  Temos a satisfação, em linguagem a parte, de  infor- 
mar que, em 1921, na Via Appia Antiga, em Roma, tivemos a 
grande honra de examinar, sem tocar, as flexas autênticas corri 
as quais foi São Sebastião martirizado, com os documentos que 
nos-foi dado examinar, sob a alegaqáo de que no Brasil per- 
tenciamos a Paróquia de São Sebastião, quando faziamos tu- 

a na rismo na Itália, depois dos nossos estudos já realizado- 
Suiça. No conceito do grande Karl Baedeker, a Via Appia An- 
tiga é a rainha das estradas; construida no ano de 312 antes de 
J. C., pelo Censor APPIUS CLAUDIUS CAECUS, é também 
de grande interêsse pelos arqueologistas e turistas. Mais adi- 
ante da Igreja de São Sebastião, encontramos o arco de DRU- 
SUS e a Igreja "Dominus, quo Vedis?" e outros monumentos 
que não importam a descrição no momento. 

2.' Quartel 

7. No segunda quartel, dividido em duas partes, vemos 
dois campos; o primeiro superior, nos seus dois ter'ços, em 
vermelho. Êste esmalte, na simbologia corresponde: a altivez e 
serenidade, dos filhos do Município. Em Heráldica chama-se 
também "Golis". No Código da Cavalaria, obriga a socorrer 
as vítimas da opressão e da, injustiça. 

Deparamo-nos com 7 (sete) estrêlas que representam os 
nossos distritos que compõem o município, na éra presente. A 
maior, no centro, lembra o distrito da séde, as outras 6 (seis), 
os restantes componentes da nossa comuna e que são os se- 
guintes: "VAU-ASSO" ou "TAVOU-ASSÚ", como era conhe- 
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ciclo nas épocas primitivas; "RIO DOCE", "PIEDADE", "URU- 
CANIA", "ORATÓRIOS", em cujo Ribeirão desaguam os se- 
guintes corregos: Trindade, São Mateus, São João, "SERRA", 
na antiga Fazenda dos Quarteis, erigida na sesmaria de Ma- 
noel Francisco MorSteiro SERRA, que dá o nome a êste prós- 
pero distrito. 

A "Fazeada dos Quarpis", próximo ao povoado de N. S. 
do Amparo do Serra, erigida na sesmaria de Manoel Francisco 
Moreira SERRA. 

Em Maio de 1880, o Cel. Guido Tomás Marliére, passou a 
dirigir os trabalhos da catequização dos ameríndios, criando- 
se para tal 6 Divisões Militares. A 2." divisão abrangia a área 
de Ponte Nova e Viçosa (Apud. Edelweiss Teixeira). E neste 
instante será oportuno lembrarmos o nome do Sargento de 
okdenanças de Ponte Nova, Antonio de Souza Guimaraens, por- 
tuguês rústico, proprietário da Fazenda Jatibóca, e João do 
Monte da Fonseca, que prestaram relevantes serviços. 

I 8. O toponimo "Ponte Nova", não figura no mapa levan- 
tado pelo cartógrafo José Joaquim da Rocha, em 1778, e sim 
São Sebastião. 

O toponimo do nosso Município, começou a aparecer de- 
pois de construida a primeira ponte de madeira, ou passagem. 
pela estrangulação do Rio Piranga, posição esta ainda bem vi- 
sível na nossa Cidade. 

9 .  D. Rodrigo José de Menezes veio para Minas com a 
Condessa, sua mulher, D. Maria José Ferreira D'EÇA, tomando 
posse do Govêrno, segundo era de costume, na Matriz de Ouro 
Preto em 20 de Fevereiro de 1780. Foi o primeiro Capitão Ge- 
neral nomeado por D. Maria I.a. 

Espírito empreendedor, a primeira coisa em que pós as 
vistas foi nos péssimos caminhos que ligavam áos povoados 
vizinhos. 

Não era homem de gabinete mas de atos. Organizou uma 
companhia de pedestres armados, que defendessem os operá- 
rios contra os botocudos dominantes na zona, sob a conduta 
de um feitor prático, respeitado, e sertanista previdente. Man- 
dou rumar a expedição para Arripiados, em cuja serra se dizia 
também haver mananciais auríferos. Verificados êstes, D. Ro- 
drigo ordenou outra expedição, com a construção de novas ve- 
redas para atingir aquelas paragens de Arripiados. 

De Arripiados veio D. Rodrigo a Ponte Nova, onde che- 
gou a 16 de agosto de 1781, já em caminho para o encantado 



PONTE NOVA 



Fóto da última ponte de madeira, destruída pela ação do tempo, e construída 
no mesmo local a atual ponte de cimento aiinado pelo Govêrno de Minas em 1922. 
Tôdas as  passagens construídas sempre no mesmo loca!, ine:mo a s  primitivas, 
ou passagens pelo estrangulamento da corrente do rio, em viitude dcs pedras que 
determinaram rfsistentes pisos aos bandeirantes flce alcacçaram a margcm oposta, 
em demanda a s  Seiras dos Arripiados e outras regiões. - Ponte vista por ocasião 
da grande enchsnte do Rio Piranga, em 1 4  de janeiro de 19CG, inundando comple- 

tamente a rua da Praia, eni Ponte Nova, Minas. 

Cliché do D r  Salomão de Vasconcelos, aqui fielmente reproduzido do seu livro: 
"BANDEIRISMO", podendo-se apreciar em linha pontilhada. a famosa 

" C a n a  da Cnscn"  



Vista geral e parcial de Araponga; fóto tomada em 1921, vendo-se no segundo 
plano a Montanha de D. Manoela, em outra vertente, em seguida, a Serra dos 

Estouros, a Serra da Grama, Pai Inácio, do Brigadeiro e Pico do Bonet. 

JOÃ0 GABXlEL PEREIRA DA CUNHA - ao lado a sua medalha "CONS- 
TÂNCIA E VALOR". 



Homenayeni aos voluntários de Ponte Nova, no antigo "Curso de História do 
Município", transformado posteriormente em "Instituto Pontenovense de Histó- 
ria".  Esta  sessão, muito concorrida e grandeniente aplaudida foi em homenagem 
aos vo!untários de Ponte Nova. A %to ilustra a mesa diretora composta das  
seguintes personalidades: da direita para a esquerda, snr. Francisco Caiissinio, 
Pde. Nelson Carlos de1 Monaco, representando o Ginásio Dom Helvécio; Ptie. 
Pedro Rosa de Toledo, Vigái.io da Paróquia de Ponte Nova; Dr. Jarbas Sertoiio 
de Carvalho, P r e ~ i d e n t e  do Instituto Pontenovense de História; srirta. Teresinha 
da Fonseca, represcntando o Colégio Maria Auailiadora: José dos Santos, 'Teen te  
Clóvis da Silva, José  Luiz de Aquino, Maria Stela Etrusco, José Schiavo. - 
Sôbre a mesa a s  "Efemérides Brasileiras" do Barão do Rio Bi.anco, "Retirada 
da  Laguna" do Visconde de Taunay e, no centro, re t ra to  do Voluntário José 

Gabriel. - Homenagem prestada em 11 de junho de 1248. 



Revista do Instituto HisCórico e Geográfico de São Paulo 49 A 

Cuieté. Era um trajeto muito perigoso, por atravessar o país. 
em que pròpriamente reinavam, os medonhos canibais intra- 
táveis. 

A viagem foi penosíssima, com elementos muito dizimados 
pelas febres, por florestas e brenhas, chegaram por fim. Os 
inoradores, com a chegada do Governador, expandiram-se em 
alegrias. Fizeram festas, trouxeram-lhe presentes de caça, fru- 
tas e mel silvestre. Como houvesse no aldeiamento uma índia 
já instruida na doutrina, acertaram de batizá-la com o nome 
de Maria José, que era o da Esposa de D. Rodrigo, madrinha 
da neófita. Regressou o Governador a Vila Rica depois de to- 
mar grandes providencias administrativas na região. (Diogo de 
Vasconcellos - História Méadia de Minas Gerais). 

Logo abaixo, no mesmo quartel, que vamos descrevendo, 
em campo maior, um ramo de café frutificado e uma aste de 
cana de açúcar, que se cruzam na base, em suas cores natu- 
rais, em ouro. 

O café foi intraduzido na nossa região, mais ou menos em 
1878. Em um período de mais ou menos 20 a 30 anos, tornou- 
se o nosso município o segundo do Estado entre os de maior 
produção, segundo as estatísticas. Quanto a cana de açúcar não 
temos dados para fixar documentadamente ai época dos pri- 
meiros plantios; espalhou-se na região com as seguintes varie- 
dades: Caiana, Port. Mackey, Pelada, Cristalina, Bois Rouge, 
Caiana Branca, Demerara, Cavalo e outras. Tôdas estas varie- 
dades estão extintas, pelo Mosaico. Hoje são cultivadas sòmen- 
te as variedades P.O.J. (Profstation oest Java), 3 X e outras. 

3." Quartel 

10. No terceiro quartel, encontramos em campo verde, a 
visão de uma ponte; local êste que foi transposto nas primeira5 
hpocas pelo estreitamento do Rio Piranga, pelas pedras que se 
faziam salientes na corrente líquida e vigorosa, de mais fácil 
acesso aos sertões do Rio Doce, as bandeiras taubateanas de 
Antônio Rodriguez Arzão e de Salvador Fernandes Furtado de 
Mendonça, em 1698-1695, ambos no grande ciclo do ouro, se- 
gundo o acatado Mestre PTof. Basílio Magalhaens, trocando 
pela caça do fulvo metal, a caça do índio. Uma ponte de ouro 
sobre um rio (de vermelho. Antonio Rodriguez de Arzão, corno 
se lê em Silva Leme, Vol. 7.", Genealogia Paulistana, 1905, no 
Cap. ARZAM, era filho de Manoel Rodriguez de Arzam 2 . O ,  o 
Velho, e portanto sobrinha de Braz Rodriguez Arzam, todos 
paulistas natos, como sabemos. 
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Em seu poema "Vila Rica", Ouro Preto 1897, escrito em 
1773, o inconfidente e poeta CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 
que colheu de Bento Fernandes Furtado de Mendonça, as in- 
formações históricas de  que se utilizou, assim se refere a per- 
sonalidade de Antônio Rodriguez Arzão: 

"Arzáo é êste, é este o temerário 
Que da Casca os sertões entrou primeiro". 

Esta Família, segundo Silva Leme, que contou entre os 
bandeirantes e exploradores do sertão vários vultos proeminen- 
tes, teve comêço em S. Paulo com Cornelio Arzam, natural de  
Flandres. Homem estimado e de recursos, veio á Capitania de 
S. Vicente na companhia de Dom Francisco de Souza para 
edificar os engenhos das minas da Vila de S. Paulo, em 1610. 
por autorização da Câmara da Vila, com 200 cruzados de sa- 
lário. 

11. Quanto a "Casa Casca', durante mais de dois séculos 
desafiou o arguto espírito dos historiadores em precisar a sua 
localização geograficamente. Grandes mestres tem tentado a 
sua localização, em diversos pontos do leste mineiro. 

O grande Calógeras chegou a localizá-la na região do Cuie- 
té, do leste mineiro; outros na região de Abre Campo, outros 
ainda na parte média do Rio Casca. O Inconfidente CLAUDIO 
MANOEL DA COSTA, em seu Poema "Vila Rica", se preo-. 
cupou com o debatido assunto, sem localizá-lo geograficamente. 

Lembramos agora o conceito de Mariconrt e Bertrand de 
que a História é um processo em perpétua revisão; citados por 
Washington Luís, no seu belo livro "Na Capitania de S. Vi- 
cente". 

Pois a misteriosa "CASA DA CASCA", foi desvendada 
pelo estimado mestre Salomáo de Vasconcellos, no seu pre- 
cioso livro "BANI3EIRISMO", Biblioteca Mineira de Culturu 
Vol. X V ,  situando corpgraficamente a "CASA DA CASCA". 
nos contrafortes das Serras dos Arripiados, entre os Municípios 
de Viçosa e Ponte Novai local êste muito nosso conhecido, 
graças a excursão que realizámos em Junho de 1921, quando 
estudamos a Geografia médica daquelas paragens (Araponga) , 
que apresentamos á Academia Nacional de Medicina, com a 

ca ex- qual logramos o honroso título de seu Membro. A nos- 
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cursão aquelas paragens foi realizada em companhia do dis- 
tinto amigo o engenheiro BELO LISBOA, nosso consócio do 
Instituto Histórico de Minas Gerais. 

Convincentes como são os argumentos documentados de 
Salomão de Vasconcellos, teremos sempre de dar-lhe a última 
palavra, quando os historiadores se referirem á "CASA DA 
CASCA". apresentando-nos no seu livro já citado, um mapa da 
região em aprzço. Pois, foi aí que o intrépido paulista - An- 
tonio Rodriguez de Arzão descobriu o primeiro ouro nas mi- 
nas dos Cataguás. 

12. Quanto á localização geográfica da "Casa da Casca': 
trabalho do Dr. Salomáo de Vasconcellos, que acabamos de ci- 
tar, está històricamente respondido. Entretanto, quanto á sua. 
toponimia naquelas brenhas intransponíveis, cirpundados de 
feras, febres, cobras, escarpas medonhas, jaguars terríveis, 
longe dos meios de defesa, qual a razão de ser da "Casa da 
Casca"? Vai-nos dar uma explicação muito plausível, além de 
algumas mencionadas, em seu trabalho, na Memória Histórica 
e Geográfica da paróquia do Araponga (outrora Arrepiados) 
oferecida ao grande mineiro Dr. Nelson de Sena, e publicada 
no "Arquivo Público Mineiro", ano XVI - 1911. 

Tendo crescido a olhos vistos o número de habitantes da 
nova povoação, que todos os dias recebendo em seu seio levas 
de faiscadores via também surgir em seu solo novas moradas, 
tornou-se necessário, urgente, um cemitério onde repousassem 
os cadáveres dos que fossem desaparecendo do número dos 
vivos. 

Para demarcar e benzer o novo cemitério, segundo reza a 
tradição, o Bispo de Mariana, D. Manoel da Cruz, que então 
regia os destinos da vasta Diocese há pouco criada.pelo Papa 
Bene,dito 14.", escolheu um destemido sacerdote, que fosse do 
Ribeirão do Carmo, em demanda da nova povoação do Desco- 
berto dos Arripiados. Seguido sempre de valentes caçadores, 
coldados armados á ligeira, afeitos as manhas dos selvagens, 
e sempre prontos para qualquer reencontro que se lhes ofere- 
cesse, tendo após dias de penosíssima viagem, transposto o 
Rio dos Bugres, que desde então começou a ser conhecido pe- 
io nome que ainda hoje conserva, a saber - o de Casca, em 
razão de uma choça coberta de casca que encontrou em sua 
margem direita e onde pernoitou com os intrépidos guias, che- 
gou, após mil perigos, ás abas da Serra dos EstoGroç, cujo no- 
me ainda conserva até hoje. 1 

13. Relativamente á lenda dos Estouros, contada a nós pe- 
lo Cel. Manuel Bitencourt, nascido no arraial do Araponga, e 
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onde sempre viveu, e na ocasião da nossa excursão já alcan- 
çado nos seus 80 anos, de muito boa memória, narrou-nos tam- 
bém êste "mito" bandeirante da Serra dos Estouros, que pela 
sua fertilidade bem podia chamar-se o celeiro da freguezia do 
Araponga. Assim chamada pela abundância de  arapongas em 
suas matas, segundo ainda verificamos e sentimos na nossa ex- 
cursão d e  12 a 18 de Julho de 1921, nas matas da Serra da 
Grama, quando ouviamos o canto agudo destas aves, da Famí- 
l ia,  Cotingidae (Chasmschyncus mudicallis) . 

Brasilio Magalhães admite a origem paulista do "mito" 
aludidlo; Pero de Magalhães Gandavo, registra a lenda das pe- 
dras que estouram, e que vemos também no livro "Folclore 
dos Bandeirantes", do mestre Joaquim Ribeiro, citando o tre- 
cho de Gandavo, (História da Província de Santa Cruz, ed. de 
Assis Cintra) . 

Se algumas lendas e superstições, na época das bandeiras, 
iiesapareceram ou foram, ,desvirtuadas, algumas continuaram. 
como a dos estouros, que ainda lás encontramos na nossa excur- 
sáo de Junho ,de 1921. 

14. Nas épocas seguintes, outros descobrimentos tiveram 
lugar na nossa região, em Minas Gerais, que assinalaram gran- 
de e~plen~dor, no grande ciclo do ouro. Mais tarde, em 1700 a 
1701, sucedeu a grande crise da fome. "Não se pode crer o que 
padeceram os mineiros ao princípio, por falta de alimentos, 
achando-se não poucos mortos, com uma espiga de milho na 
mão sem terem outro sustento, informa Antonil Andreoni". 
André João Antonil, pseudônimo anagramático, o que se lê no 
livro do grande J .  Capistrano de Abreu, (Capítulos de Histó- 
ria Colonial, edição da Sociedade Capistrano de Abreu, 1928), e 
atestado também pela carta que Artur de Sá e Menezes, ende- 
reçou ao Soberano em 20 de Maio de 1698. 

Outros descobrimentos tiveram lugar depois desta época, 
no interland mineiro, pela dispersão forçada dos aventureiros 
a caça de alimentos nas florestas e campos das vizinhanças. 

A Bandeira mais notávél foi a do Padre Joáo de Faria 
(Fialho), em companhia de vários paulistas de renome. Esta 
bandeira quase ultimou o descobrimento de Ouro Preto. AQ 
longo do Ribeirão do Carmo, Joáo Lopes de Lima deu a mani- 
festo novas jazidas auríferas. O Ribeirão de Antonio Pereira 
e o atual Gualacho do Norte. Descobriu-se também o Rio Bru- 
mado e o Sumidouro. Êstes Rios desaguam ambos no Miguel 
Garcia, ou Gualache do Sul, e todos no Ribeirão do Carmo 
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junto do Furquim; abaixo foi parar Mathias Barbosa da Silva, 
que fundou o arraial de Barra-Longa (Basilio de Magalhães, 
"Expansáo Geográfica do Brasil Colonial"). 

No mesmo Vibeirão do Carmo, desagua o Ribeirão do Bom 
Sucesso, que foi descoberto pelo Cel. Salva.dor Fernandes Fur- 
tuado. O último foi Francisco Bueno de Camargo, grande ser- 
tanista, que edificou sua primeira morada junto á barra em que 
êsse Ribeirão desagua no Rio Guarapiranga, ou Piranga por 
abreviatura. Todos êstes descobrimentos se fizeram no ano de 
1700 para diante. Outra leva taubateana, comandada por An- 
tonio Dias de Oliveira, descobriu o rico "Ouro-Preto" a 24 de 
Junho de 1698, segundo Diogo de Vasconcellos. O "Bairro An- 
tonio Dias", assim chamado até hoje, lembra o feito d6ste ban- 
deirante. Os "últimos lampejos do espírito paulista", na ex- 
pressão de Diogo de Vasconcellos, foram ,duas bandeiras loca- 
lizadas no sertão do Rio Doce. A primeira foi no ano de 1746, 
sob a chefia e direção de Manoel Chaussin Monteiro. A se- 
gunda foi a de João Peçanha Falcão, em 1758, cujo arraial to- 
mou o primeiro cognome, sendo hoje a próspera Cidade de 
Peçanha. 

4." Quartel 

No quarto quartel, divisamos 3 (três) estrêlas de grande 
cintilação, de prata, em campo de vermelho, colocadas em for- 
ma de um "L" inclinado, como se apresentam no firmamento, 
em certa época do ano, observadas em local das imediações 
da nossa Praça da Matriz, mais ou menos entre o Cruzeiro do 
Sul e as 3 Marias, que fazem-nos lembrar os 3 Pontenovenses, 
que tomaram partr na Guerra d'o Paraguai, cujas memórias 
são aqui reverenciadas. 

São êles os senhores João Gabriel Pereira da Cunha, Fran- 
cisco José de Souza, Narciso Pereira de Carvalho, como volun- 
tários da "CONSTÂNCIA E VALOR". . 

0 primeiro voluntário serviu sob o comando do Coronel 
Carlos de Morais Camisão, chefe da expedi'ção, trazendo-nos a 
medalha "CONSTÂNCIA E VALOR", que nos foi doada pela 
sua Família, em Ponte Nova, no exercício da nossa clínica. 
nesta cidade, por volta do ano de 1915. 

O Cel. Cariisão era o chefe do 17." Batalhão de Voluntá- 
rios, onde se incorporaram os Pontenovenses e outros prece- 
dentes de vários lugares e regiões. João Gabriel assistiu, aoi 
chegar de volta a margem esquerda do Rio Miranda, a morte 
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do bravo Coronel Cãmisáo, vitimado pelo cólera-morbus. Nu- 
ma cova aberta, sob grande árvore, no meio da mata, enter- 
rou-se o Coronel com o Feu uniforme e insígnias; in "Retira- 
da da Laguna", Visconde de Taunay. 

15. O Sr. Manoel Inácio Machado de Magalhães, em 10 
de Dezembro de 1922, no seu resumo "Histórico de Ponte Nova", 
dividido em duas partes, em cuja primeira parte, narra metò- 
dicamente, com linguagem simples em versos alexandrinos, de 
cadência uniforme, dispostos em estâncias ou quadras nume- 
radas, os principais fatos de cada época: 

- XVII - ............................................................................ 
(Nota n.O 10) 

Quando em guerra, o Brasil, contra o Lopes Solano, 
Exigiu do seu povo os devidos serviços, 
Voluntários daqui, apesar de noviços, 
Lá se foram bater contra aquêle tirano. 

- XVIII - 
(Nota n.O 10) 

Dos heróes de Laguna aqui velho existia 
Em Novembro atrasado inda João Gabriel 
Que na guerra alcançou ser até furriel, 
E voltando da mesma, em trabalho se via. 

Coroa mural 

Quanto a coroa mural, como sabem, é um consagrado dis- 
tintivo de armas urbanas. O conjunto é encimado por uma 
coroa mural de prata, de cinco tôrres que é de cidade, confor- 
me modêlo anexo a êste diploma. Como sabemos, a ciência 
heráldica interpreta a coroa mural, que em todos os tempos 
simbolizou a evolução política e administrativa dos povos ci- 
vilizados, da seguinte maneira: Coroa mural de 3 torres, de 
prata, corresponde a aldeia; com 4 torres, significa Vila; com 
5 tôrres de prata, significa ou exprime cidade; com o mesmo 
número de torres, porém em ouro, eleva-se a capital. 

Como tenentes, do lado direito, vê-se um índio Botocud~, 
tribo de antropófagos, que deixou sinais indeléveis de sua pre- 
sença no Vale do Rio Doce, onde ainda são vistos os seus des- 
cen'dentcs; lembrandao no momento o grande Francês Guido To- 
maz Marliére, a quem devemos a conquista e civilização dos 
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ferozes BotoCudos, insaciáveis de carne humana, senhores do 
Rio Doce (Diogo de Vasconcellos). Foi sem dúvida o maior 
feito de Marliére, no seu estimado livro; "Marliére, o civili- 
zador", de Oiliam José. 

De outro lpdo, um autêntico Bandeirante, com o seu gibão 
de armas e arcabuz, segundo Belmonte. "No tempo dos ban- 
d:irantesn, Departamento de Cultura de S. Paulo - 1940. 

Sôbre a maneira de se vestirem os bandeirantes, com ca- 
misa e casaco de couro, guarnecidos de algodão, admirável in- 
vento contra as certeiras flexas dos índios, segun.do nos diz 
Basíliu Magalhães em virtude da carta régia de 4-2-1684, que 
encontrou no Arquivo Nacional. 

Hoje a indumentária dos bandeirantes está perfeitamente 
reconstituida, com perfeita documentação positiva, graças a 
publicação dos antigos "Inventários", por iniciativa do muit:, 
estimado e probo Washington Luís. Quanto a indumentária 
caractcrística dos bandeirantes, ajustadas pelas contingências dc 
meio rústico, chegou a ter repercussão nas milícias portuguêsas 
Há documentação a respeito. 

Basílio Magalhães encontrou, segundo sabemos, no Arqui- 
vo Nacional, uma carta régia mandando remeter ao governador 
de Angola até 60 casacas estofadas de algodão, iguais as usadas 
pelos sertanistas de São Paulao. Tal o teor da mencionada cartü 
citada por Joaquim Ribeiro. na seu livro, "Folclore dos Ban- 
deirantes", e transcrita também pelo Prof. Basílio Magalhães, 
no seu livro "Expansão Geográfica do Brasil Colonial", Vol. 
XLV. Eis o teor da referida ,carta: 

"Duarte Te'xeira Chaves. Amigo. Eu El-Rei vos envio mui- 
to saudar. h avendo mandado ver o que aqui me represen- 
tou Luís Lobo da Silva, a quem tenho nomeado por go- 
vernador do Reino de Angola sobre o socorro de munições 
e armas, que deva levar em sua companhia para O mesmo 
Reino, e a experiência t2r mostrado, que para a resistência 
das flexas sã80 mais cômodas as casacas estofadas de algodão 
na forma, de que usam os sertanistas de S. PGU~O, me 
pareceu ordenar-vos, como por esta o faço, que remetais 
até s~ssenta  a Angola, mandando-as fazer por conta da 
Fazenda Real. Escrita em Lix, a 4 de fevereiro de 1684 
(mil e seiscentos e oitenta e quatro). Para o governador 
do Rio de Janeiro. Conde de Val de Reis." 

O texto citado vem comprovar a originalidade da indumen- 
i Sria dos antigos paulistas. . Repetimos nós, com Joaquim 
Ribeiro, "não há portanto, exagêro em se afirmar que o ban- 
deirante ensinou ao próprio guerreiro lusitano a vestir-se". . . 
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Divisa 

PRO PATRIA SEMPER - lembrada em latim, que vem 
recordar e homenagear a origem da nossa raça. 

Listel 

No Listel, terraço em que se hão de pousar os "Tenentes". 
seres animados quie suportam o escudro. As letras de puta,  
listão de azul, - 1863-1866 - Datas da Vila e Cidade. 

16. O vermelho, que na língua tupi, quer dizer pirunga. 
abreviatura de guarapiranga a Ibis rubra (linda garça vermelha). 
já desaparecida da nossa região. Lembrada no Poema "Vilc 
Rica" do inconfidente e acadêmico CLAUDIO MANOEL DA 
COSTA, no oitavo canto. 

"outro, que de guará, purpurea ave 
Na língua pátria o nome tem suave"; 

Observa-se em tempo, que os primeiros habitantes da re- 
gião foram os Tupis, que migraram para o salgado, como já 
provamos em outras oportunidades, da nossa pré-história, se- 
gundo trabalho que apresentamos ao Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo. 

17. Um dos brasões mais antigos da nozsa Pátria. parece- 
nos ser o Brasão da antiga Capitania de  São Paulo e Minas 
Gerais do Ouro. de mais ou menos 1720, in "Verdades Histó- 
ricas", em suas "NOTAS", 1936 - Salomão d: Vasconcellos - 
B. H. Parece-nos ser êste o mais antigo que conhecemos. Nác 
falando dos estrangeiros. Todavia, o Prof. Hélio Vianna, diz-nos 
que o Brasil elevado à categoria de Rein~o Unido de Portugal 
e Algarves, em 16 de Dezembro de 1815, cuidou D. João VI em 
.dar-lhe um brasão de armas, o que foi feito por lei de 13 de 
Maio de 1816. Determinou, então, que "o reino o tenha por 
armas uma esfera armilar de ouro em campo {de azul". 

Alguns escritores e mesmo autores, como Clovis Ribeircj, 
aqui já citado, argumentam que antes dêsse ano de 1816, j5 
usavam armas do Brasil, .desde 1645, por D. João IV. Seria 
êste emblema herál~dico uma esfera armilar de ouro. Informa- 
nos o estimado Prof. Hélio Vianna, que nas suas pesquisas na 
Tôrre do Tombo, qua.0 examinou o códice "Tesouro da No- 
breza", em 1949, teria verificadto os originais entre as armas 
da Coroa Portuguêsa, as  do "ESTADO DO BRASIL", segundo 
cópia que mandou fazer, em escudo português, em campo de 
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prata uma árvore de sinopla (verde), certamente um pau-bra- 
sil, encimado gde uma cruz. E' o que se nos informa no "Anuá- 
rio do Museu Imperial", Petrópolis, 1949. 

18. Terminando com os fatos históricos que ditaram e 
guiaram o nosso Brasão de Armas, apresentado em tela, muitr) 
embora resumindo os aluditdos fatos históricos, como vêm os 
meus caros consócios, pois, os Brasões como sabem, não pas- 
sam de símbolos condensados, sendo a Heráldica um grande 
espelho da História. 

O historiador Oliveira Martins afirmou, e repetimos nós 
aqui com o grande mestre mineiro Basílio Magalhães, "o espí- 
rito aventureiro dos paulistas, foi a primeira alma da nação 
brasileira; e São Paulo êsse fóco de lendas e tradições mara- 
vilhosas, o coração do país". 

Daqui partiu o movimento de ocupação do interior dos 
nossos sertões. E' o que não devemos deixar de reconhecer e 
proclamar, para sempre. 

Cria o Brasão de Armas do Município de Ponte Nova 

A Câmara de Ponte Nova, decreta e eu sanciono a seguin- 
te deliberação: 

Artigo 1." - Ficam criadas as armas do Município de Pon- 
te Nova; 

Artigo 2." - As armas do Município, apre~enta~das pelo 
H~raldista Prof. Alberto Lima, e pelo Historiador Jarbas Ser- 
tório de Carvalho, Presidente do "Instituto Pontenoverise de 
História"; terão a forma e descrição abaixo: 

"Escudo português esquartela;do, tendo no primeiro quar- 
tel, em campo azul, a direita, a esfera armilar envolvida por 
três setas de ouro e carregada de um barrete frígio, de ver- 
melho; ainida, mo mesmo quartel, à esquerda, uma espada de 
prata, com o punho e cruzeta de ouro; no segundo quartel, em 
campo de ouro um galho de cafeeiro, frutificado, e uma ~csto 
de cana de aiçúcar, superpostos pela base, nas suus cores e 
em chefe, em campo de vermelho, sete estrêlas de prata, postas 
pm pala, três a sinistra e três a dextra, tendo aí, centro uma 
em de~taqu~e; no terceiro quartel em campo de verde, umc: 
ponte de ouro dlbre um rio ,de vermelho, aguado de prata; 
no quarto e último, em campo de vermelho, trés êstrêlas de 
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prata. Sôbre um l i s tb  de azul em letras de prata, a diviso 
PRO PATRIA SEMPER - 1863-1866. Como tenentes, ladean- 
do o escudo, um indio botocudo e um bandeirante, a direito 
e à esquerda, respec.tivamente. Tudo encimado por uma coroc, 
de prato, de cinco torres, que é de cidade. 

Artigo 3 . O  - Todos os  documentos da Prefeitura e da Câ- 
mara Municipal levarão as armas do município. 

Artigo 4." - Todos os próprios Municipais levarão as ar- 
mas do município em lugar de destaque. 

Artigo 5." - Esta deliberação entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

. . . . . . . . . . . . .  Câmara Municipal de Pohtc Nova, 
- Prefeito. . . . . . . . . . . . . . .  



PKOMETI. AQUI ' ESTOU. 
Luiz Tenório de Brito 

Trezentos anos de administração do Estado do Brasil, 
criado para o alto )destino que lhe reservara a História, é na -  
tural a grande cópia de decretos, alvarás, cartas régias etc., 
que, expedidos em consequência, os Arquivos guardam ciosa- 
mente a espera de que mãos hábris e inteligências lúcidas e 
orientadas por nobres pensamentos os tragam ao conhecimen- 
to da Nação para que esta possa bem aquilatar do esforço dis- 
pendido em prol da organização e preservação da Pátria que 
aí está, extraordinário legado dos nossos maiores. 

' Este o papel do verdadeiro historiador, daquele cuja es- 
clarecida visão possa guiar as gerações que se sucedem na sen- 
da superior [de bem servi-las. Maldição porém sobre os divul- 
gadores de documentos mutilados, fraudados, deformados assim 
trazidos a público com objetivos confusionistas. Dentro des- 
ta ordem de coisas podem ser classificados os que determinado 
livro expõe em suas páginas e que, copiados, correm o seu 
triste fadario através de panfletos e fascículos tendenciosos. 

Abrangem êles longa e cansativa relação que passamos a 
examinar, começando pelas famigera,das Proibições do Brasil- 
Lusitano. Não passam de simples verbetes êsses documentos 
dos quais são publicados apenas o título ou o que convenha 
ao fim que levou o autor a assim prooeider, eis que o texto, a 
essência ou as razões que lhe determinaram a expedição, jus- 
tificando o ato, foram sonega.das. 

Antecede a cópia dêsses verbetes o Regimento do Conselhc 
Ultra-Marino, de 1669, onde o Rei (de Portugal declara: "Ao 
dito conselho hei por bem que pertençam toadas as matérias 
que forem tocantes aos ditos Estados da Índia, Brasil, Guiné. 
Ilhas de São Tomé, Cabo Vende e todas as partes ultramarinas". 
O documento não fala em colônia, diz Estado. 

Mas, vamos aos verbetes: 
"CARTA RÉGIA DE 1." DE MARCO DE 1590, proibindo 

a cultura de vinha". 
Ora, Portugal estêve sob o domínio da Espanha de 1580 a 

1640, verificanido-se, logo no comêço, a "elegância" do historia- 
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dor. A ordem foi assinada pelo rei da Espanha, a qual entre- 
tanto deixou de ser obedecida, pois, segundo mestre Afonso de 
Taunay (São Paulo nos primeiros tempos - página 140), em 
fins do século XVI fertilíssimos pomares circundavam a vila 
de Piratininga, onde uvas, figos, romãs, maçãs, marmelos vi- 
nham abundantíssimos. J á  em São Paulo havia moradores que 
fzziam duas pipas de vinho por ano. 

"INTIMAÇÃO DE 19 DE JUNHO DE 1578, feita a Câmarc! 
de São Vicente proibinado que o ferreiro Bartolomeu ~'erriandtis 
ensinasse o seu ofício aos da terra". 

Não se trata $de intimação nem da Câmara d r  São Vicente. 
No dia 19 de julho de 1578 a Câmara Municipal de São Paulo 
determinou a Bartolomeu Fernandes que não ensinasse a um 
índio que tinha em sua casa, o ofício. (Atas da Câmara Muni- 
cipal de São Paulo - v. 1 - p. 119). 

"ALVARA' DE 12 DE MAIO DE 1680, obrigando os sapa- 
teiros a só trabalharem *em couros que viessem de Portugal". 

Leiamos o documento: Ordenou-se as Câmaras Municipais 
que fizessem posturas (isso era atribuição da Câmara Munici- 
pal) que proibissem o uso e o gasto de outra sola que nã-, 
fôsse fabrica.da dentro do mesmo Reino e suas conquistas - 
isto é, em Portugal, fndia, Brasil, etc. Note-se a "elegância" 
do historiador nas suas pesquisas. .. . 

"LEI DE 20 DE FEVEREIRO DE 1690 proibindo o uso de 
outro sal que não fôsse o vindo de  Portugal e que aqui che- 
gava por preço 'exorbitante, possuíndo o Brasil, como possuia, 
excelentes e riquissimas salinas que já eram conhecidas na 
época ". 

Sôbre o assunto, leiamos a historiadora Miriam Elis, pro- 
fessora da Faculdz~de de Filosofia da Universidade de São Paulo, 
na sua obra monumental - O Monopólio do Sal no Estamdo do 
Brasil, pg. 46 - "Apoiado na prxrogativa que o Rei de Castele 
implantou o monopólio do sal em Portugal, e por orientação 
do seu vali~do, o conde duque de Olivares, esta imposição vio- 
lenta .da Coroa dos Felipes, foi uma das consequências da polí- 
tica de Castela, ou melhor, do Domínio Espanhol, tão desas- 
troso e funesto ao comércio exterior e ao poderio lusitano". 
Era bom o sal do Brasil? "O sal da terra (do Brasil) havia 
se mostrado muitas vêzes nocivo as salgas e parece que nem 

' 

todo o sal nativo era aplicável ao salgamento e ao preparo 
das carnes" (Miriam Elis - obra citada, página 31). 
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"PROVISÁO RÉGIA DE 3 DE SETEMBRO DE 1695, proi- 
bindo o uso de aguardente no país". 

Diz o documento: "O Governador da Capitania da Bahia, 
com as penas que lhe parecesse, fizesse extinguir de todo na 
BahZa e seu reconcavo a bebida de vinho e mel, aguardente e 
cachaça, respeitando também ao que se me representou por 
parte da Junta da Companhia Geral do Comércio a quem pelo 
capítulo 35 das condições que lhes aprovei, concedi com gra- 
ves penas a dita bebida de vinho de mel, aguardente de açúcar 
e cachaca se extinguisse em todo o Estado do Brasil, hei por 
bem e me apraz que inviolavelmente e sem contradição al- ' 
guma se execute 'c! cumpra o que pela carta e capítulo da Com- 
panhia Geral referidos, tendo resolvido que negros dos enge- 
nhos poderão fazer e usar vinho de cachaça, sòmente não o 
vendendo de modo nenhum, a pessoa alguma, nem mesmo a 
cachaça e que esta proibição se não entende por ora em Per- 
nambuco". (documento 723, do Inventário dos documentos re- 
lativos ao Brasil existentes no Arquivo da Marinha e Ultra- 
mar. Volume XXXIX dos anais da Biblioteca Nacional ldo Ric 
dc Janeiro - 1917). 

Ante o exame dos vários fatores que determinaram a dian- 
teira da América do Norte no progresss material, que lá se 
verifica, em relação ao Brasil - fatores êsses passados em re- 
vista no transcorrer da Primeira Jornada Paulista de Revisão 
da História do Brasil, foi S. Paulo inundado de panfletos ori- 
ginários da cópia de determinado livro, publicado nesta capi- 
tal, cujo autor se comprás em oferecer verbetes de atos do 
govêrno lusitano, sonegando no entanto ao leitor o texto inte- 
gral do documento que se vê, assim mutilado, fraudado. 

Continuemos, pois no trabalho que nos propusemos levar 
a cabo, apontando ao público interessado pela nossa história 
a "elegância" dessa nova espécie de historiadores. 

"ALVARA' DE 26 DE JUNHO DE 1702, PROIBINDO A 
CULTURA DO ARROZ" - Não se trata !de alvará. E' bando 
(decreto) o governador do Maranhão proibindo o plantio de 
arroz vermelho, da terra e "obrigava" a cultura do arroz bran- 
co da Carolina por ser mais produtivo. O arroz da Carolina 
foi introduzido no Maranháo pela Companhia 'de Comérci~ 
(Informa Varnhagem - "História Geral do Brasil". v01 IV - 
Xa edição, página 309). A produção do arroz do Maranhão, 
vendido aos Estados Unidos, supriu a falta dêsse cereal moti- 
vada pela guerra civil. "A cultura do arroz foi muito anima- 
da no Brasil com a isenção por duas vêzes concedida pelo 
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rei de Portugal, por 20 anos a fábrica de desbastar arroz de 
Manoel Luiz Vieira e Domingos Lopes Loureiro, no Rio !de Ja- 
neiro". C? decreto de 5 de janeiro de 1761 isenta de direitos 
por dez anos todo o arroz remetido do Brasil para Portugal. 
(Documentos históricos - Arquivo Nacional - V.  I .  - Pág . 
109). 

"CARTA RÉGIA DE 28 DE FEVEREIRO DE 1707, ALVA- 
RA' DE 17 DE FEVEREIRO DE 1711, PROIBINDO A.IMI- 
GRAÇÃO PARA O BRASIL - Com a sua população exígua. 
assim mesmo era grande o número de reinóis que imigravam 
para o Brasil. As autoridades queixam-se de que PortugaI 
se despovoa cm benefício do Brasil. A carta régia de 3 de se- 
tembro de 1667 e o decreto de 7 de abril de 1685, sáo favorá- 
veis a imigração francesa para o Brasil (Desembargador Vieira 
Ferreira - "Legislação portuguêsa referente ao Brasil" - 
Revista do Instituto Histórico Brasileiro - Vol. 105 -I pá- 
gina 201). Já em 7 de abril de  1673 o rei de  Portugal reconhece 
Francirco de Lange, cônsul da França no Estado do Brasil com 
sede em Salvador, Bahia, "assim como fazem os mais cônsules 
das outras naçócs estrangeiras" (Bibliotec~~ Nacional. Docu- 
m e n t a  Históricos - Vol. 25 - pág. 216). Também já em 1699 
Mr. Cook, cidadão inglês era cônsul da Inglaterra na Bahia 
(Varnhagem - História Geral do Brasil - Vol I11 - S e c ç ã ~  
XXXVI) . E se no Brasil havia c5nsulcs da Inglaterra e da 
França é porque não era uma simples colônia. 

"CARTA RÉGIA DE 18 DE NOVEMBRO DE 1715, PROI- 
BINDO O LEVANTAMENTO DE ENGENHOS DE AÇUCAR 
EM MINAS GERAIS" - Embora a legislação açucareira seja 
imensa, não encontramos essa carta. Justificar-se-ia a proibi- 
ção porque Minas Gerais era produtora de ouro. Ainda ben-i 
recente o Estado de São Paulo foi proibido de plantar cafe 
pelo govêrno da República em benefício de outros Estados. E 
São Paulo não é "colônia" do Brasil. Quanto as cartas régias 
de proteção, amparo e defesa da indústria açucareira de Per- 
numbuco, Bahia e Rio de Janeiro - silencia o "elegante" his- 
toriador. . . 

"ALVARA' DE 20 DE MARÇC PROIBINDO LETRAS 
IMPRESSAS NO BRASIL" - Quem proibia? A Inquisicão, a 
quem estavam afctas as licenças . A Inquisição mandava, no 
caso, mais do que o rei. E' de notar-se no entanto que Ale- 
xandre de Gusmáo, nascido em Santos, influente na corte, fu- 
turo secretário particular d e  D. João V, não intercsdeu junto 
ao rei sôbre o assunto. 
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. "AVISO DE 14 DE SETEMBRO DE 1725, ORDENANDO 
NA0 SE INTRODUZIR NA CAPITANIA DO RIO DE JANEI- 
RO O SABÃO, O POVO ACABOU FABRICANDO-O, VER, 
ADIANTE, A ORDEM PROIBINDO ÊSSE FABRICO" - O 
primeiro contrato de, sabão foi feito chrca de 1625, um século 
antes da profibiçáo. Por êle, o rei de  Portugal concedeu a 
faculdade de ter fábricas na .Bahia, Pernambuco e Rio de Ja- 
neiro (Melo Morais. "Brasil Histórico" - Vol. 2 - pg. 246). 
Nos anais da Biblioteca Nacional e nos documentos Históricos 
- Vol. 1 - p .p .  135-137 - há documentos desmentindo o 
aviso acima. 

"AVISO RÉGIO DE 27 DE JANEIRO DE 1726, ESTABE- 
LECENDO INIQUAS RESTRIÇÕES ACS MESTIÇOS, QUE 
NA0 PODIAM OCUPAR CARGOS PÚBLICOS OU CASAR 
COM BRANCOS" - O rei jamais proibiu casamentos entre 
mestiços no Estaido do Brasil. Leia-se êste alvará de 4 de  abril 
de 1775 declarando: "no interêsse do povoamento (e não colo- 
nização) dos domínios portuguêses na América que os seus va- 
salos de Portugal e da América, que casarem com índias delas 
não ficam com infâmia alguma, antes se farão dignos da real 
a t e n ç á ~  e que nas terras onde se estabelecerem serão preferidos 
para aqueles lugares e ocupações que couberem na graduaçáo 
das pessoas e que seus filhos e descendentes seráo hábeis e ca- 
pazes de  qualquer emprego, honra e dignidade. Proibe que os 
ditos vassalos casados com índias ou seus descenldentes sejam 
tratados com o nome .de Caboclos ou de outro semelhante que 
possa ser injurioso". (J. P. Xavier de Miranda, Efemérides 
Mineiras, Vol. 1, p.p. 16-17). Até mulheres podiam ser no- 
meadas para cargos públicos, conforme documento registrado 
no livro 3 . O  de registros da Secretaria do Estado do Brasil, na 
Bahia, a 19 de maio de 1692 (Documentos Históricos - Bi- 
blioteca Nacional - Vol. 30, pg. 286). 

Disso o autor do livro tendencioso não tomou conhecimento. 
O sociólogo Alvaro Lins, ,o biógrafo eminente do Baráo do 

Rio Branco, publicou na edição de 22 de dezembro próximo 
findo do Diário de "S. Paulo" longo e luminoso trabalho sobre 
a r~al idade brasileira - do ponto de vista sempre sensato de 
suas observações. A certa altura diz o escritor ilustre: 
- "Na verdade o "Retrato do Brasil" vinha a ser o ante 

- "Por que me ufano do meu país", como se os dois livros 
houvessem de significar - e já agora sabemos que nada é para 
sempre - as pequenas bíblias de (duas gerações. A minha ge- 
ração foi envenenada pelo pessimismo de Paulo Prado". 
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Não conhcce ainda o dr. Alvaro Lins ou se conhece não 
quis sobre êle se manifestar - talvez pela grosseria com que 
o autor mutila documentos - o livro a que nos vimos referindo 
nestes artiguetes. Aí não se trata apenas de  pessimismos dis- 
solventes, mas de fraude - a tanto corresponde a publicação 
de parte da legislação destinada ao Estado do Brasil, dando n 
eonheeer o título do documento - subtrain~do ao conhecimen- 
to do leitor o texto ou os motivos que determinaram a expe- 
dição do ato. Vamos porém, aos verbetes do livro anti-bra- 
sileiro, com as suas famigeradas proibições: 

"CARTA RÉGIA DE 27 DE ABRIL DE 1727, PROIBINDO 
A CONTINUACÃO DE ABERTURA DE ESTRADAS PARA 
SWO PAULO E MINAS GERAIS" - É de 1697 a abertura 
do caminho entre Minas e Rio de Janeiro. Nas efe- 
niérides mineiras, citadas acima, dá-se a razão dessa 
ordem. Por causa do contrabando do ouro: José A, Macie! 
(inconfidente), administrador do contrato da Estrada de Mi- 
nas, pcde a suspensão da abertura dos caminhos que os mora- 
dores estavam fazendo por facilitarem o descaminho do ouro e 
prejudicarem por isso o seu contrato, em 27 de maio de 1755 
(documento 18 373 do Inventário dcs documentos relativos ao 
Brasil, arquivo da Marinha e Ultra-Mar. Volume da Biblio- 
teca Nacional). 

"ORDEM RÉGIA DE 10 DE JANEIRO DE 1727, DETER- 
:!TINANDO QUE A JUSTICA NA0 EXECUTASSE OS PAR- 
TICULARES DURANTE A COBRANÇA DO IMPOSTO DO 
QUINTO, FEITO PELO GOVÊRNO". - Se não executasse 
os devedores, executaria quem? A ordem favorecc, não proibe. 

"CARTA RÉGIA DE 26 DE ABRIL DE 1720, PROIBINDO 
O CORREIO POR TERRA NO BRASIL" - O governador do 
Estado do Brasil comunica ao Rei, em 1722, a aber- 
tara do correio por terra entre Salvador e Goiás (In- 
ventário dos documentos do arquivo da Marinha de Lis- 
Isna e Ultra-Mar. Documento 19 428 da Biblioteca Na- 
cional) . Em 1740, o conde das Galveas, vice-rei do Estado 
do Brasil comunica como o correio se fazia por terra, por in- 
termédio dos boiadeiros. (Inventário citado, d o ~ .  17 555). O 
interessante é que sete anos antes da carta em exame, em 1713. 
o funcionário nomeado pelo rei para o cargo de agente do cor- 
reio em São Paulo de Piratininga, não pôde tomar posse do 
cargo perante a Câmara Municipal paulistana porque esta não 
quis o correio, conforme consta da respectiva ata. 
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"CARTA RÉGIA DE 18 DE AGOSTO DE 1730, DE- 
TERMINANDO QUE NÃO SE FACAM DESCOBERTAS 
;)E NOVAS MINAS SEM LICENÇA DO REI" Esta é 
de ze tirar o chapéu. Se o r?i estimulava o descobri- 
mento das minas, como ia proibi-lo? Ao vassalo Fernão Dias 
Paes (os colonialistas o querem Simples colono) escreve o rei 
em 25 de fevereiro de  1674, encorajando-o ao descobrimento 
das esmeraldas. (Documentos Históricos. Ministério da Edu-. 
cação - v. 67, p .p .  87-88). 

"CARTA RÉGIA DE 18 DE JANEIRO DE 1761, PROI- 
i3lNDO A ENTRADA DE MULAS E MACHOS, MANDAN- 
DO-OS ATE' MATAR, NC CASO DE INFRAÇÃO, ATEN- 
DENDO AO PREJUIZO QUE TINHAM OS CRIADO- 
iiES DE CAVALOS DE PORTUGAL" - Leia-se o 
que diz o documento. Está na íntegra na História 
Econômica do* Brasil. Em apêndice está igualmente a 
revogação dessa carta. a 24 de dezembro de 1764, três anos mais 
tarde. O rei atende ao pedido dos criadores de cavalos dos sertões 
da Bahia, Pernambuco e Piauí. Não fala em criadores de cavalos 
de Portugal, conforme desejaria o "elegante" deturpador de do- 
cumentos. O documento de revogação refere-se ao documento an- 
terior - "pelo mal fui ordenado em Benefício das Criações de 
cavalos da Capitania de Pernambuco e Piauí e das demais dos 
sertões do Estado do Brasil". (Simonsen - obra citada, p.p. 
201-202). Houvesse boa fé e o "elegante" estropiador de docu- 
mentos informaria que a 13 de abril de 1549 chegaram a Bahia. 
pela caravela Santiago, vindos de Cabo Verde, dois mil (2 000) 
burros e de Lisboa 5 cavalos. (Documentos Históricos - Bi- 
blioteca Nacional - Vol. 14 - p. 448). 

Em duas turmas se dividem os pessimistas que em nossa 
Pátria ora se debatem em transes de desespêro, intoxicados 
pelo "Retrato do Brasil" - o livro dissolvente a que se refere 
Alvaro Lins, em seu artigo de 22 de dezembro próximo findo, 
no "Diário de São Paulo", comentado em artigo anterior. 

O primeiro grupo se compõe .de indivíduos passivos, con- 
formados com a fatalidade (segundo êles) que nos assoberba. 
Leram o livro nefasto ou idêle tiveram conhecimento através 
de  comentários eventuais dê café ou de escritório e amargu- 
ram, com os falsos profetas, a sinistra visão das coisas irre- 
mediáveis. 

O "time" é mais prejudicial. Seus integrantes 
" esbravejam, praguejam, agridem as heróicas origcns da nacio- 

nalidade. Ousados, cometem torpezas. São autores de livros 
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onde se adulteram documentos, frequentadores de  swção livre, 
panfletários, mestres no uso do anonimato. 

Continuemos, pois, o exame do livro que nos vem ocupando 
a atenção no capítulo: Proibições. 

"LEI DE 1." DE OUTUBRO DE 1777 ORDENANDO QUE 
TODO O PORTUGUÊS QUE POSSUISSE DETERMINADA 
FORTUNA FOSSE EMBARCADO PARA PORTUGAL". 
Nesse caso, todas as pessoas de  fortuna deviam ser 
embarcadas, eis que, nascidas no Brasil ou em Portugal, 
todas eram portuguêsas pela nacionalildade. Mas, o copista se 
enganou. J á  em 1." de dezembro de 1687 o Conselho Ultrama- 
rino, apreciando o ato do governador do Estado do Brasil que 
determinara que nenhuma pessoa pudesse remeter dinheiro pa- 
rá Lisboa, quando o "Estado do Brasil padecia por falta de 
moeda" - resolvera que o vice-rei "podia proibir totalmente 
a saída da moeda ainlda que seja para o reino". (Documentos 
Históricos do Ministério de Educação, Rio). No Brasil pro- 
vincial corria em fins do século XVIII, dois tipos de moedas: 
Cunhada em Lisboa e cunhada na Bahia, Pernambuco, Rio e 
Minas Gerais - a moeda "provincial" conforme a linguagem 
dos documentos. 

"CARTA RÉGIA DE 30 DE JUNHO DE 1766, PROI- 
BINDO EM TODO O BRASIL O OFÍCIO DE OURI- 
VES". A carta régia manda fechar as oficinas de ou- 
rives n a  Capitania da Bahia e não em todo o Brasil 
e incorporar os oficiais e aprendizes aos regimentos pa- 
gos porque favoreciam os contrabandos de ouro, "recolhendo 
o ouro em folhetas, umas vêzes o reduzem a barras falsas, sem 
haverem pago o direito do quinto, outras o convertem em obras 
de imagens torpes e indecentes, rosários e outras obras em usa 
da gente, para com êstes artifícios cobrirem os referi'dos rou- 
bos e os passarem a êste reino". (Inventário dos documentos re- 
lativos ao Brasil existentes no Arquivo da Marinha e Ultra- 
mar. Biblioteca Nacional - Rio - Volume I - página 174). 

"ALVARA' DE 5 DE JANEIRO DE 1785, MANDANDO 
ACABAR COM TODAS AS FÁBRICAS DO BRASIL, UMA 
DAS MAIORES INJUSTIÇAS PRATICADAS PELO GO- 
VÊRNO PORTUGURS". Não é alvará, é carta régia. De- 
termina que não sejam instaladas mais fábricas de tecidos e ma- 
nufaturas no Estado do Brasil porque isso trazia grave prejuizo 
para a lavoura e exploração da terra e das minas, onde havia 
falta 'de braços. Anos depois D. João, príncipe-regente do Bra- 
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sil, revoga essa carta régia para que se estabeleça no Brasil 
gênero de fábrica e manufatura. 

"ALVARA' DE 16 DE DEZEMBRO DE 1794, PROIBIN- 
DO A REMESSA DE LIVROS E PAPÉIS PARA O BRASIL 
O QUE IMPORTAVA NO DESEJO DE MANTER O 
POVO BRASILEIRO NA MAIOR IGNORÂNCIA. Em começos 
do século XVIII havia pelo menos uma livraria em São Paulo. 
Na ata da Câmara Municipal, de 5 de julho de 1714, "nesta ci- 
dade de São Paulo, em os paços da Câmara, dela sendo pre- 
sentes os juizes e vereadores, pelo procurador desta Câmara, 
Antônio Pinto Duarte, foi dito que estavam feitos os livros que 
tinham mandado fazer para esta Câmara que são quatro, re- 
querendo aos ditos juizes e vereadores lhes mandassem passar 
mandado para pagarem os ditos quatro livros ao "livreiro", 
que importavam do feitio e papel "seis mil e duzentos e oiten- 
ta réis". No Rio de Janeiro, em 1755 funcionavam diversas 
livrarias. O chanceler da relação, João Soares Tavares, eôbre. 
a representação dos oficiais "livreir~s" da cidade do Rio de 
Janeiro, informa favoràvelmente o pedido de concessão dos 
mesmos privilégios de que gozavam os "livreiros" da Corte. 
(Inventário já referido, documentos 18 929 e 18 931). 

"ALVARA' DE 3 DE JANEIRO DE 1785 PROIBIN- 
DO A VENDA DE QUALQUER ESPÉCIE DE NAVIO 
PARA O BRASIL". Não havia necessidade de o Bra- 
sil comprar navios porque, "por carta. régia de 2 de 
janeiro de 1666 mandou-se criar no Rio de Janeiro fá- 
brica de fragatas de guerra, sendo dela nomeado diretor Sebas- 
tião Lamberto e dando-se (o rei dava) para as despesas da 
mesma fábrica 15 000 cruzados anuais", (Almanaque da Ma- 
rinha de 1680, 3." parte - 8 - História Geral do Brasil de F. 
A. de Varnhagem - Notas de Rodolfo Garcia - Tomo 111 - 
3." edição - página 29'1). 

E desde Duarte Coelho se fabricavam em Pernambuco na- 
vios de cabotagem. 

Revestiu-se a posse do dr. Pedro Brasil Bandechi, no Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo, de um brilho todo 
especial. E' que perante auditório numeroso e seleto, proferiu 
o jovem historiógrafo, que é também um poeta de alta inspi- 
ração - notável conferência - trabalho de pensamento e pra- 
fissão de fé nos destinos de nossa Pátria e na capacidade cria- 
dora e renovadora de nossa gente. Ocorreu ainda, na mesma 
sessão, um voto congrulatório com a sociedade "Amigos do 
Conde Afonso Celso", ora fundada no Rio de Janeiro. Diante 
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da onda de doentio pessimismo que vem, de algumas dezenas 
de  anos a esta parte, solapando certos setores da socie.dade 
brasileira, envenenados por leituras dissolventes, a lembrança 
dêsses beneméritos patriotas é oportuna e louvável. 

Continuemos porém o exame a que nos votamos: 

"ORDEM RÉGIA DE 5 DE JULHO, PROIBINDO 
:2 ENTRADA, MESMO EM ARRIBADA A QUALQUER 
NAVIO AMERICANO, UMA VEZ QUE DEVIAM SER-LHE 
NEGADO TODO E QUALQUER SOCORRO". Desde os alvarás 
de  10 e 27 .de novembro de 1766 foram "abolidas as frotas e 
esquadras", necessária a medida por causa dos piratas franceses. 
ingleses e holandeses roubarem nos mares e foi estabelecida a 
navegação livre para os portos do Brasil, Madeira, Açores e 
mais domínios ultramarinos. (Inventário dos documentos já 
referidos, vol. 11, pág. 130, Biblioteca Nacional). Pelo tratadc 
de 6 de agosto de 1661 estabeleeeu-se comércio livre entre 11 

Bra~i l ,  Holanda e Inglaterra. O tratado feito entre Portugal e 
Inglaterra em 1564 "destruiu o nosso comércio (queixam-se os 
comerciantss de Lisboa em carta ao rei) e o tirou das máos 
dos portuguêses e o pôs nas dos ingleses e pouco depois tam- 
bém nas dos franceses e holandeses, pela participação dos pri- 
vilégios permite a estas nações que possam comerciar no Bra- 
sil e mais conquistas do Reino, indo a elas os mesmos ingle- 
ses, holandeses e franceses". (Documentos Históricos - Vol. 93 
- pág. 276). A provisão do príncipe regente D. João ao 
governador de são' Paulo, em 23 de outubro de 1802, recomenda 
que sejam recebidos "em todos os portos da Capitania de São 
Paulo, as embarcaçóes que ostenbem as bandeiras e flâmulas 
da  República da Itália e que sejam tratadas como costumam 
ser as embarcaçóes que têm paz e amizade com Portugal". (Ar- 
quivo Histórico Ultramarino). 

"AVISO DE 18 DE JUNHO DE 1800, AO CAPITÃO 
GENERAL DE MINAS GERAIS REPREENDENDO A CÂ- 
3TLIARA MUNICIPAL DE TAMANDUÁS, POR TER INSTI- 
TUIDO UMA ESCOLA PRIMÁRIA". Desde 1549, o rei D. Jcão 
I11 de Portugal havia instituido o ensino público gratuito no 
Estado do Brasil. Em 1686 os moços pardos da-Bahia. reclamam 
ao rci de Portugal pelo fato de os jesuítas não quererem mais 
matriculá-los no colégio do Rei. O Rei escreve ao vice-rei, na 
Bahia e ordena aos jesuítas que "não excluam (do Colégio) 
êrtes moços só pela qualidade de pardos, porque as escolas de 
ciência devem igualmente Ser comuns a todo o gênero de pes- 
soas, sem excepqão alguma". (Documentos Históricos. Mi- 
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nistério da Educação - Vol. 68 - pág. 116). No ano de 1694 o 
jesuíta padre Baltazar Duarte, procurador da Companhia de 
Jesus em Lisboa, manda 65 irmãos estudantes para os .colégios 
do rei, no Brasil onde os jesuítas eram professôres públicos 
pagos pela Coroa Portuguêsa. Pede ao rei D. P2dro 11, de 
Portugal 3:675$000 para as despesas de viagem. O rei atende 
o pedido. E o padre Baltazar Duarte gscreve: "Portugal dava 
os jesuítas para o Brasil e ainda pagava as despesas" (Serafim 
Leite - História da Companhia de Jesus no Brasil - Toma 
VI, pág. 601). Em 1758 o Marquês de Pombal exonera os je- 
suítas das suas funções de professôres públicos pagos pela Co- 
roa Portuguêsa. Nesse ano havia funcionando no Estado do 
Brasil (17) ,dezesscte colégios do Rei de Portugal. Na Bahia 
estavam reunidas quatro Faculdades: Faculdade de Letras, Fa- 
culdade de Teologia, Faculdade de Filosofia e Faculdade de 
Matemáticas. Daí em diant'e passaram a funcionar os mestres 
régios pagos pelas Câmaras Municipais com o imposto de sub- 
sídio literário. Em carta régia de 22 de março de 1721, D. 
João V escreve ao governador da Capitania de Minas Gerais 
para recomendar as Câmaras Municipais - "das Minas dêsse 
povo sejam obrigadas em cada Vila a ter um mestre que ensine 
a ler, escrever e contar". D. Lourenço de Almeida, governador 
das Minas mandou executar a ordem do Rei. "A injustiça deve 
ser detestada, a injustiça revolta e não podemos absolutamente 
julgar o que foi o passado paralelamente com o presente; an- 
tigamente os fatores eram outros, bem diferentes dos que nos 
regem; devemos o que podia ser e não o que se devia fazer" 
(Feu de Carvalho - "Instrução Pública, Primeiras aulas e 
escolas de Minas Gerais" - 1721 - 1860 - Revista do Arquivo 
Público Mineiro - Ano XXIV, pág. 347). Quanto a educação 
pública no Estado do Brasil, revela o seu adiamento o fato de 
1557 a 1822 se terem formado na Universidade de Coimbra 
cêrca de três mil nascidos na província de Santa Cruz, a maio- 
ria com o curso secundário feito em Colégios do Brasil. Ale- 
xandre de Gusmão, nascido em Santos, formado em Coimbra 
foi secretário da Embaixada em Paris, embaixador em Roma, 
secretário particular .de D. João V e representante de Portugal 
na Espanha, conseguindo então, graças aos seus extraordiná- 
rios talentos diplomáticos, a vitória que o chamado Tratado 
de Madrid, em 1750, conseguia ao Brasil. 

Matias de Albuquerque, nascido em Olinda, foi governa- 
dor do Estado do Brasil, comandou as tropas luso-brasileiras 
contra a invasão holandesa, tendo recebido o título de Conde 
de Alegrete. Seu antepassado, o mameluco Jerônimo de AI- 
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buquerque Maranhão, organizou e comandou as tropas que ex- 
pulsaram em 1614 os franceses do Maranháo. Outro mameluco, 
André Vida1 de Negreiros, nascido na Paraíba, herói das lutas 
pela expulsão dos holandeses de Pernambuco, foi governador 
do reino de Angola e de várias capitanias no Estado do Brasil. 

José Bonifácio, santista, foi pensionista da Coroa Portu- 
guêsa para estudar sihrurgia em Universidades européia: 
lente da Universidade de Coimbra e longa seria a lista de nas- 
cidos na Estado do Brasil em .posiçã~ de d staque como funcio- e nários da Coroa Portuguêsa, se houvesse espaço para tanto. 

"O Brasil não teve uma Universidade como o México e o 
Pem, todavia, quando ch,egou o movimento de separação, es- 
tava preparado intelectualmente para a vida independente a 
ponto tal que o Império encontrou pessoal adequado a alta 
administração, à diplomacia e a todos os ramos da atividade 
política da Nação" (Oliveira Lima, "Aspectos da História e da 
Cultura do Brasil" - pág. 43). 

Paramos aqui. Acreditamos haver prevenido os incautos 
contra leituras confusionistas - livros anti-brasileiros. 



ALEXANDRE HERCULANO, 

Tito Livio Ferreira 

Chamava-se Alexandre Herculano de Carvalho e Araújo. 
Nascera em Lisboa, a 28 de marco de 1810, há cento e cincoen- 
ta anos. Reeebe dos oratorianos as primeiras aulas de estudos 
humanísticos. Com vinte anos começa a frequentar o curso de 
paleografia na Tôrre do Tombo. Por essa altura, conhece a 
Marquesa de Alorna, escritora de renome. Deve-lhe, segundo 
confessa, a sua iniciação na literatura alemã, cujo romantismo 
preponderava no movimento literário do tempo. São dêle estas 
palavras: "Aquela mulher extraordinária, a quem só faltou 
outra pátria, que não fosse esta pobre e esquecida terra de 
Portugal, para ser uma das mais brilhantes provas contra as 
vãs pretensões de superioridade excessiva do nosso sexo, é que 
eu devi incitamento e proteção literária, quando ainda no ver- 
dor dos anos dava os primeiros passos na estrada das letras". 

Linhas adiante, êle observa: "Como Madame de Stael, ela 
fazia voltar a atenção da mocidade para a arte da Alemanha, 
a qual veio dar nova seiva a arte meridional que vegetava na 
~mitação servil das chamadas letras clássicas, e ainda estas 
estudadas no transunto infiel da literatura francesa da época 
de Luís XIV". (V. "Opúsculos" - T. IX - pp. 277 e 278). 

Pobre e plebeu, Herculano frequenta o convívio do Palácio 
da Fronteira, em Benfica, onde a alta nobreza então se reune. 
No ano seguinte, implicado numa revolta de caserna, emigra 
com outros oompanheiros políticos para Rennes, na Bretanha 
francesa. Paleógrafo, mordido pelo espinho da curiosidade, pas- 
sa a frequentar, com diligência, a biblioteca da cidade. Alí 
estuda, com entusiasmo os manuscritos e livros antigos cata- 
logados. Em 1832 embarca para os Açores com seus patrícios, 
a fim de juntar-se ao exército liberal, comandado por D. Pe- 
dro I do Brasil e D. Pedro IV de Portugal. Encontra lá Al- 
meida Garrett entre outros representantes da mocidade por- 
tuguêsa. No verão dêcse ano, o exército de D. Pedro de Al- 
cântara desembarca em Portugal. No cêrco do Porto bate-se 
valentemente. E como soldado do criador do Império Brasi- 
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leiro, auxilia o primeiro Imperador a colocar no trono de Por- 
tugal a rainha D. Maria 11, nascida na cidade do Rio de Janeiro. 

Ingressa no jornalismo. Ataca violentamente os adversários 
políticos. Dêsse entrever0 intelectual surge "A Voz do Pro- 
feta", panfleto político em estilo bíblico e inspirado. Em 1839 
D. Fernando, esposo da rainha, nomeia-o bibliotecário da bi- 
blioteca real da Ajuda. O paleógrafo já revelara ser tam- 
bém especialista em biblioteconomia. E exerce o cargo até 
1867. 

Aos vencimentos de 600$000 réis anuais, vai acrescentar 
o produto de suas obras literárias. Com êsses minguados ren- 
dimentos únicos, vive modestamente, até começar a explora- 
ção agrícola. Uma sociedade de vulgarização científica e literá- 
ria funda, em 1837, o "Panorama", de ampla circulação e gran- 
de influência. Cêrca de sete anos, pequenas interrupções, Her- 
culano dirige a revista e nela colabora. E nas páginas'dêsse 
magazine foram publicadas as "Lendas e Narrativas" e o 
"Bobo". 

Ainda uma vez volta a estacada jornalística. Regressa des- 
sa incursão aos estudos. Entra para a Academia das Ciências. 
Alí deram-lhe a incumbênciá de publicar a "Portugaliae Mo- 
numenta Historica". Para isso andeja por numerosas bibliote- 
cas e arquivos da província. Colige e concentra na Tôrre do 
Tombo, em Lisboa, grande quantidade de documentos. Essa 
é a sua época de maior atividade. Encontrou resistências. I? 
teve de vencê-las. 

Por essa altura deixa-se arrastar pela sua tendência im- 
perativa para a agricultura. Arrenda aos duques de Palamela 
a Granja de  Calhariz. E de 1867 em diante de todo se fêz 
lavrador de azeite, na sua quinta de Vale de Lobos, em San- 
tarém, onde falece em 1877. 

O aristocrata da sensibilidade 

Sua origem plebéia, a educação recebida dos oratorianos. 
frades progressistas e adversários dos j,esuítas, explica até ter- 
to ponto sua ogeriza pelos discípulos de Loiola e do catolicis- 
mo defendido por êles. Tinha a intransigente fi,delida.de dos 
princípios. Sua superioridade moral alicerçava-se na doutrina 
concebida pelo seu espírito. Embora se houvesse engajado no 
exército liberal, era conservador por instinto e aristocrata pela 
sensibilida'de humana. Detesta os demagogos. Na "Voz do 
Profeta" verbera: "Alevantou-se a plebe e logo cometeu um 
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crime. Plebe: cometeste um assassínio, e serás julgada. A 
ferro morrerá o que f.erir com ferro: disse-o o Psofeta do Gól- 
gota". (pp. 39 e 40) E não transige até a velhice. 

Sua independência renteia a altivez indomável. Nem mes- 
mo com os reis, Herculano jamais condescendeu ou quebrou a 
linha reta de sua conduta. Recusa a comenda da Torre e 
Espada, a Grã-Cruz da Ordem de Santiagò, o pariato e a pasta 
do reino. A peça ipteiriça de seu caráter era uma férrea von- 
tade. Por ela media as ~uperiorida~des, pensando: "Sempre 
tive grande dúvida sobre a doutrina da superioridade das inte- 
ligências, isto é, na diferença de inteligência a inteligênciú, 
quando estas são completas". No que acreditava, na época em 
que pensava nestas cousas, era na superioridade das vontades. 
O querer é que é raro, e tenho a consciência de que fui um 
homem que qu.iz nas cousas literárias. Desde que perdi o que- 
rer, caí na vulgaridade. Hoje não passo de um homem vul- 
gar". (Carta a Oliveira Martins. T. I1 - pág. 33) - 

O seu querer veio da sua viril força de vontade. Havia 
nela muito do espírito romântico da época. Mas o seu roman- 
tismo pendia mais para o realismo onde se ancorava. Por 
isso mesmo, um dia, desgostoso dos políticos e descrente das 
letras pátrias disse adeus as armas literárias. Recolhe-se, ar- 
mas e bagagens, a vida agrícola. Quanta renúncia, quanta fir- 
meza, quanta energip, quanta persistência de querer e querer 
com vontade. Abandona tudo. Não regressa. O que fica 
para traz fica para sempre. Estuda problemas de economia 
rurzl, traça o plano de uma caixa de socorros agrícolas fa- 
brica o melhor azeite do seu tempo, e faz da quinta de Va! 
de Lobos, o seu passatempo solitário e produtivo. 

A mesma vontade fria e dirigida presidiu sempre a sua 
obra literária. Dotado de rígida persistência, jamais se per- 
dia em divagações vadias tendentes a desviá-lo de seu firme 
propósito. Senhor absoluto de sua consciência, sabia o que 
queria e como queria. Estava na posse da suprema força dr  
vontade. Sempre senhor de si mesmo, absorvia-se no traba- 
lho da criação literária e dêle se libertava quando entendia. 
O seu espírito não tinha distrações nem deslises. Apenas uma 
distração lhe conheceram os amigos: entrar na basílica da 
Estrêla, em Lisboa, de chapéu na cabeça. 

Romântico nos romances, nem por isso deixava de ser 
fundamentalmente realista na vida. Por ser homem prático, 
tinha o pensamento elevado para amar a ação útil e honesta. 
Sua probitdade moral traça-lhe os rumos da probidade intelec- 
tual. Essa maneira de ser de sua inteligência, asperamente 
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casualística, no procurar uma base sensível para o conheci- 
mento, fê-lo um pouco arisco aos estudos filosóficos, por se- 
rem abstratos. Para filosofar tinha crença demasiada. Assim, 
cogitava: "Como a florinha do campo, a alma por onde  assou' 
a procela da filosofia, êsse turbilhão transitório de  doutrinas. 
de  sistemas, de opiniões, de argumentos, pende desanimada e 
tristonha; e na claridade baça do ceticismo, que torna pesada 
e fria a atmosfera da inteligência, não pode aquecer-se aos 
raios esplêndidos do sol de uma crença viva". 

Com Kant o universo é uma (dúvida; com Locke, é dúvida 
o nosso espírito: e num dêstes abismos vêm precipitar-se to- 
das as antologias". (Cf. "Pároco de Aldeia, pp. 102 e 103 - 
T. I1 das "Lendas e Narrativas" - ed. de 1903). 

E mais adiante: "Como a filosofia é triste e árida". (idem, 
pág. 101). 

Panfletario e polemista 

Dotado superiormente de firme vontade, probidade ínte- 
gra, imaginação sólida, alta sensibilidade, Herculano foi no 
seu tempo, verdadeiro guia da opinião pública. Espírito rea- 
li,:ta voltado para o cientifismo e para o realismo do século XIX, 
sua atividade intelectual penetra a fundo os problemas ds 
época, embora o seu espírito mergulhe raízes profundas nos 
recuados tempos medievais, cuja história reconstituiu, viveu. 
vivificou ao arrancá-la da massa informe 'do caótico documeri- 
tário por êle recolhido, selecionado, aproveitado. E por' isso 
foi polemista em história e panfletário em direito e adminis- 
tração, Em economia, educação e cultura política. 

Nesse espírito superiormente equilibrado se uniam e se 
confundiam o anseio de progresso e o amor ao tradicionalismo 
histórico, o repúdio ao vandalismo de qualquer espécie ou na-. 
tureza, o desdém pela demagogia, as convic~ões do respeito a 
ordem e a aut~ri~dade.  Ler os "Cpúsculos" é entrar em con- 
tacto com as suas opiniões e juízos, a respeito dos problemas 
sociais da época. Nessas páginas topa-se Eom um homem de 
Estado ao seu corpo de doutrina política a sua arte de govêrno 
E nêle não havia lugar para certa flexibilidade, para o "sa- 
voir faire" acomotdatício, necessário e imprescindível nos ho- 
mens públicos. 

Encastelou-se no seu amor ao municipalismo, presidente 
que foi da Câmara de Belém, quando foi criado em 1852. Para 
êle o tipo da administraçáo nacional, porque nela se consti- 
tuiam todas as liberdades populares, residia na Câmara dos 
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Vereadores. Nesses estudos palpita intenso ardor combativo. 
Levado por êsse impulso escreve a "Origem e Estabelecimen- 
to da Inquisição", onde história e panfleto se dão o braço. 
Soldado de D. Pedro I do Brasil, e mesmo D. Pedro IV de  Por- 
tugal, e de D. Pedra V, neto do primeiro imperador brasileiro. 
Herculano conserva o seu lealismo de vassalo ao rei, embora 
considerasse tão "ilegítimo o direito divino da soberania régia, 
como o direito divino da soberania popular". Nesse caso, o 
escritor argumenta, "a soberania não é direito: é fato - fatr: 
impreterível para a realização da lei psicológica e até fisioló- 
gica, da sociabilidade, mas em rigor, negação, porque restri- 
cão, nos seus efeitos, do direito absoluto, e cujas condições são, 
portanto, determinadas só por motivos de conveniência prática 
e dentro dos limites precisos da necessidade. Fora disto, tôda 
a soberania é ilegítima e monstruosa. Que a tirania de dez 
milhões se exerça sobre um indivíduo, que a de um indivíduo 
se exerça sobre dez milhões dêles, é sempre cousa abominável". 
(Cartas - a Oliveira Martins, págs. 207-208) 

Nessa ordem de pensamentos, Herculano assevera: "As 
idéias democrático-republicanas tendem, pela sua índole, a apou- 
car o indivíduo e a engrandecer a sociedade, se é que eu as 
compreendo. É por isto que, nas trevas do seu pensar, a de- 
mocracia estende constantemente os braços para o fantasma ir- 
realizável da igualdade social entre os homens, blasfemando 
da natureza, que, impassível, os vai eternamente gerando fí- 
sica e intelectualmente desiguais. É por isto que ela acredi- 
tou ter feito uma religião séria dêsse fantasma, quando Q quc 
realmente fêz foi inventar a idolatria d~ algarismo; e, cobrin- 
do com a capa de púrpura a mais ruim das paixões, a inve- 
ja, enfeitou-a com um vago helenismo, cuja definição, seja 
qual for, nunca resistirá a uma severa análise." (Idem) 

De Val De Lobos, em fevereiro de 1877, escreve a Olivei- 
ra Martins, ondg polemiza a respeito das idéias socialistas do 
patrício, contrariando-as. Fala-lhe: "Mas por que se foi o meu 
amigo meter na bulha? Isso é que eu não compreendo, a não 
ser para nos jogar meia dúzia de biscas a nós, os pobres liber- 
dadeiros, que não vemos dois palmos adiante do nariz. 

Prêto velho n4o aprende língua. A questão única de dou- 
trina, que me parece haver em toda essa embrulhada, é a da 
emissão de notas: se há de ser livre, se restrita, se monopoli- 
zada. Liberdadeiro empedernido no pecado, adoto a primeir2 
solução em toda a sua amplitude. O meu amigo vai para o 
monopólio. Também isso é natural. O socialista vê no ho- 
mem a cousa da sociedade; o liberal vê na sociedade a cousa 
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do indivíduo. Fim para o socialista, ela não é para o liberal 
senão um meio, criação do indivíduo, que a precedeu, que lhe 
estampou o sêlo, porque, faça ela o que fizcr. nunca poderá 
manifestar a sua existência e a sua açáo senão por atos indi- 
viduais, unidos ou separados. O coletivo nessas manifesta- 
ções não passa de  uma concepção subjetiva: não existe no 
mundo real7'. 

Nessas condições, Herculano conclui: "A sociedalde não 
pode (juridicamente) tolher ação alguma individual, quando 
ela não perturba ou tolhe os direitos e açáo de outrem ou dos 
outros. A liberdade limita-se apenas pela liberdade. o direi- 
to p210 direito". (Idem, págr. 229-230) 

Sete anos antes, ao mesmo escritor e romancista, Hercula- 
no observava: "Eu, meu caro democrata e republicano, nun- 
ca fui muito para as idéias que mais voga têm hoje entre os 
moços, e que provavelmente virão a predominar por algum 
tempo no século XX, predomínio que não as tornará nem pio- 
res, nem melhores do que são. A liberdade humana, sei o que 
é: uma ver.dade de consciência, como D a s .  Por ela chego - 
facilmente ao direito absoluto; por ela sei apreciar as institui- 
ções sociais. Sei que a esfera dos meus atos livres só tem por 
limites naturais dos outros, e, por limites fictícios, restrições 
a que me convém submeter-me para a sociedade existir e para 
eu-achar nela a garantia do exercício das minhas outras liber- 
dades. Tôdas as instituições que não respeitarem estas idéias 
serão, pelo menos, viciosas. Absolutamente falando, o comple- 
xo das questões sociais e políticas contêm-se na questão da li- 
berdade individual. Por mais remotas que pareçam, lá vão 
filiar-S.. Mantenham-me esta, que pouco me incomoda que - - 

outrem se assente num trono, numa poltrona ou numa tripe- 
ça. Que as leis se afiram pelos princípios eternos do bom e 
do justo, e não perguntarei se estão acordes, ou não, com a 
vontade das maiorias ignaras". (Cartas, págs. 206-207) 

Assim, neste estilo enxuto, asseado e claro, pensava o ho- 
mem de idéias retas e proféticas. Para êle, como vimos. 
nesses trechos da carta a Oliveira Martins. a liberdade indi- 
vidual constituis um dogma insofismável. Ninguém teve mais 
intuitivo e mais acerado espírito jurídico do que Gcse autodi- 
data justo e amigo da justiça. E se a inteligência seapre  lhe 
formulou razõcs transparentes, o coração sempre pulsou em 
pancadas generosas. 

Tinha sagrado horror a pena de morte. Caráter, cora- 
ção e inteligência fundiam-se num sistema lógico de interliga- 
ções recíprocas. Combatia a iniquidade onde estivesse. Acre- 
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ditava no poder saneador da imprensa. Daí declarar ao reda- 
tor .de um jornal: "Sou filho da imprensa. O pouco que 
posso e valho devo-lho a ela. Lamento-a quando a vejo pre- 
cipitar-se, arrastada pela cegueira das paixões políticas, de que 
vivo inteiramente afastado. Com o país e como o país assis- 
to em silêncio as lutas das parcialidades que disputam entre 
si o poder. Não me associo a elas e zelo a minha abstenção". 
(Cartas, T. 11, 148). Nessas condições, nunca se esquece de 
assinar o que escreve. E nunca foge à responsabilidade inte- 
lectual e moral de seus artigos. 

Herculano considera, em carta de fins de dezembro de 
1851, ao "Jornal do Comércio": "A imprensa livre é a mais 
bela das instituições; é-o até muitas vêzes quando a transfor- 
mam as paixõzs; porque dos seus desvarios, das lutas que sus- 
cita, resulta não raro brilhar a verdade". (Cartas, I, pág. 288). 
O grende solitário via nas letras impressas não o impresso nos 
espíritos falhos do poder criador de raciocinar e produzir; mas 
idéias fecundadas pelo pensamento, a imaginação excitada pelo 
cérebro arejado p ~ l a  cultura. E a cultura é que fica do que 
se esquece, conforme já foi dito. 

O poda e o romancista 

A poesia decorre de uma crise moral em Herculano, na 
opinião de Fidelino de Figueiredo. Em plena mocidade, no 
período literário de 1825 a 1837, dos 15 aos 27 anos, sua alma 
se envolve nos véus da sensibilidade poética. Até aos 25 anos 
êle se disse poeta. E &se fenômeno jamais incide em sua 
vida. 

O romantismo e a literatura alemã vincaram profunda- 
. r !ente a sua poética. Alfred de Vigny apresenta analogias com 

a sua maneira literária. Empolga-o o sentimento religioso. A 
piedade se envolve em doçura e lirismo. Êsse estado poétic:, 
já se manifesta na "Voz do Profeta" (1836), obra em prosa 
iluminada por uma harmonia luminosa. A "Harpa do Cren- 
te" está dentro do romantismo moral e religioso. A seme- 
lhança de Vigny, teve, desde logo, o sentimento de seu isola- 
mento. Nesses versos da mocidade o pensamento luz como o 
cristal cortado pela claridade. E os líricos dêsse movimento 
erguzm o Cântico do Cristianismo etéreo e aliciante. 

No "Soldado" afasta-se um pouco dessa linha de marcha. 
O tema é o patriotismo e o espírito de sacrifício do soldado, 
sem fugir a temática do poeta: 
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"Deus a poesia deu por alvo a pátria, 
Deu a glória e a virtude". (Poesias, pág. 115, ed. 1903) 

Mas a religião e o patriotismo continuam a ser os assun- 
tos predominantes. A Bíblia foi a fonte de inspiração da épo- 
ca. "Sendo uma imaginação pobre, diz Fidelino de Figuei-- 
redo, poucas idéias poéticas, dessas que seduzem, enternecem 
e sb pedem para expor o seu conteúdo de beleza e emocáo uma 
forma adequada, poucas idéias poéticas concebiu. Como ver- 
dadeira poesia e verdadeira beleza, a "Harpa do Crente" çó 
contém a "Cruz Mutilada", porque êste poema desenvolve uma 
idéia poética e porque êscc desenvolvimento está livre de to- 
das as intrusões que não interessem diretamente a idéia de- 
senvolvida. Qual a idéia? No alto dum outeiro, isolada e 
esquecida, jaz uma cruz quebrada; mão sacrílega a lançou por 
terra, talvez algum dos descendentes daquele cujo assassínio 
a cruz generosamente atestava, pedindo para o morto uma ora- 
ção, lembrando aos tempos o crime cometido. Seria algum 
racionalista sectário o autor do sacrilégio? Fôsse quem fosse. 
êsse alguém esqueceu-se de que paz, diberdade, sossêgo e pure- 
za do lar, felicidade, tudo devia a essa cruz, a religião que ela 
simbolizava. Um vento frio de ,descrença varre a terra; a ir- 
religião campeará um dia. Mas a religião é eterna; sem cruz, 
sem o nome de Cristo, sem a história do Gólgota, o sentimen- 
to religioso não morrerá, porque para o sugerir e acordar basta 
a própria contemplação da natureza, a sua majestade e a pe- 
quenez do homem; a crença é uma fatalidade do pensamento 
e do sentimento." (Fidelino de Figueiredo - "História da Li- 
teratura Romântica" (1825-1870), pág. 109, ed. Anchieta S.A. 
- São Paulo, 1946) 

  essa época, o poeta se apresenta como um novo Moisks 
no alto do Sinai das almas. O Romantismo surgia da Revolu- 
ção envolto nd eloqüência parlamentar nos ardores liberais da 
esaltação patriótica. Na sua essência religiosa e moral era 
uma violenta e abruta reação ao espírito racionalista do sé- 
culo XVIII. Desenvolve-se perfeito o sentido central da idéia 
inspiradora. A introdução abre com um hino: 

"Amo-te, ó cruz, no vértice firmada 
De esplêndidas igrejas; 

Amo-te, quando a noite, sobre a campa, 
Junto ao cipreste cdvejas." 

Na linha dêsse exaltamento religioso, a religiosidade não 
desaparecerá: 
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"Não! Quando, em pó desfeita, a cruz divina 
Deixa de ser perene testemunho 
De avita crença, os montes, a espessurci;' 
O mar, a lua, o murmurar da fonte, 
Da natureza as vagas harmonias, . 
Da Cruz em nome, f~~ la rão  do Verbo." 

Ò hino á Natureza, reveladora mística de Deus, leva o poe- 
ta a dizer: 

"Em ti  minha alma a eterna cruz adora." 

As analogias poéticas existentes entre Vigny e Herculano 
não revelam uma comunhão espiritual contínua e decisiva. 
Ambos tiveram uma inteligência poética e jamais uma alma 
poética. Ambos sentiram as amarguras da solidáo ávida e in- 
quieta da verdade moral colhida nos arroubos da inspiração 
bíblica e religiosa. Sentiam ambos o imperativo do exaltamen- 
to da honra e do orgulho, no dignificar a vida militar, a sua 
vontade golpeada pela liberdade e pela servidão, a sua resig- 
nação pontilhada de sofrimentos. Alfred de Vigny resvala para 
uma espécie de ateísmo estóico. E passada a crise moral, Her- 
culano reafirma cada vez mais o seu ideal de cristão convicto. 

O romancista 

Fxn 1851, Herculano publica no "PanorBma" os trabalhos 
reunidos sob o título de "Lendas e Narrativas". Estreavam 
então duas formas dfe romance: o romance histórico e o ro- 
mance campestre. No primeiro, o autor não foge á realida- 
de. Documenta e discute històricamente algumas passagens 
Assim realiza o romance histórico. Reveste-o das formas de 
uma obra de arte. Êsse processo de unir a história e a arte 
exige prévio trabalho científico. Nis~o está a maneira hones- 
ta do incomparável romancista. E da seriedade característica 
da sua obra admirável. 

O artista se sobrepõe ao historiador nas "Lendas e Nar- 
rativas" e no "Eurico". 

Herculano condensa, nos romances seguintes, duas corren- 
tes diversas, paralelas: o romance histórico e o romance de 
tese. Ao desenvolver a reconstituição histórica, resvala para 
a discussão simultânea de um problema. Nos seus romances 
entrevêem o futuro publicista, cujo voto seria seguiido em mui- 
tos problemas nacionais, e o futuro historiador ainda embrio- 
nário. Com o seu estilo, kle criava e construis, dentro de um 
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impulso psico-estético, uma virão existencial de seus proble- 
mas, caracterizada por uma época, mas com a sua interpreta- 
cão pessoal de artista. E nessa visão da vida, êle procura ex- 
pressar-se através da ficção, ao forjar os seus próprios meios 
de expressão emotiva. 

Assim, nas "Lendas e Narrativas" e no "Eurico", obser- 
va mestre Fidelino de Figueiredo, predomina o artista. Já no 
"Monge de Cister" e no "Bôbo", o historiador começa a do- 
minar o artista. Debate no "Eurico" e no "Monge de Cis- 
ter", "a luz do sentimento", a tese do celibato sacerdotal. "A 
luz do sentimento", êsse processo "era o processo romântico, 
unilateral, que consistia em exemplificar, mais do que anali- 
sar, a incompatibilidade duma instituição com a liberdade da 
paixão. Daqui a sua pronta ruina, no ponto de vista filosófi- 
co", assevcra Fidelino de Figueiredo. Não cabe, nestas pou- 
cas páginas, estudar a tese sentimental de Herculano, mesmo 
sob o aspecto jurídico. E assim, "Eurico" é um caso pessoal 
do celibato sacerdotal, enquanto o "Monge de Cister" não 
passa de uma biografia. 

O estilo do Eurico revela uma grave inspiração lírica ple- 
na de severidade poética. "Nos diálogos por perifrases, obser- 
va Fidelino de Figueiredo, a idéia é expressa duma maneira 
dispersa, e o circunlóquio, envolvendo de evocações e devaneio 
a simplicidade e a precisão da idéia, é um dos mais belos ar- 
tifícios poéticos; as descrições de batalhas, do quadro social da 
Espanha, do curso do Sália, do castro romano, têm um tom 
oratório e assertivo, exprimindo não um modo de ver, não 
sensações, mas a certeza de que se reproduz o objeto. Pou- 
cos, como Herculano, souberam os recursos estilísticos do pe- 
ríodo grande, de construção simples, em que a oração princi- 
pal é o eixo, por seu pensamento depender dos antecedentes e 
scr causa dos consequentes. E<sta disposição sintática, extre- 
mamente simples por ser lógica, é dum efeito magnífico." (128) 

Magistral na sua contextura, embora a gente precise to- 
mar fôlego para ler o período aberto em volutas, serve de 
exemplo a descrição do rio Sália: 

"Mas quando as águas do céu c6meçavam nos fins do 
outono a fustigar as faces pálidas dos cabeços, a ossada nua 
das serras, e a unir-se em torrente pclas gargantas e vales, ou 
quando o sol vivo e o ar  tépido dum dia formoso derretiam 
as sobras da neve que pousa eterna nos picos inacessíveis das 

- - 

montanhas mais elevadas, o Sália precipitava-se como uma bes- 
ta-fera raivosa e, impaciente na sua soberba, arrancava os pe- 
nedos, aluia as raízes das árvores seculares, e carreava as ter- 
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ras, e rebramia com som medonho, até chegar as planícies, 
cnde o solo o não comprimia e o deixava espraiar-se pelos 
paúes e pelos juncais, correndo ao mar, onde, enfim, repou- 
sava como um homem completaemente ébrio que adormece, de- 
pois de bracejar e lidar na embriaguez." 

O mestre do romance histórica português revela-se mais 
cuidadoso na revisão de suas obras, no "Bôbo". Tentara, mais 
de uma vez, essa revisão sobre o plano da história. Quando 
falece, ainda trabalhava nela, para deixá-la inacabada. E a 
probidade histórica do romancista persiste nesse romance 
quando assevera: "Fique dito por uma vez que todos os nomes 
que empregamos, cenas que descrevemos, costumes que pinta- 

-mos, são rigorosamente históricos. Fácil nos fora sumir êste 
romance em pélago de citações; mas falece-nos a fúria de eru- 
dição. E não seria ela ridícula no humilde historiador do hu- 
milíssimo truão?" ("O Bôbro", pág. 39, 1907) 

Não sntremos em pormenores analiticos para saber até 
onde a exati'dão se compadece com o romance. Herculano mui- 
to lera, muito estudara na documentação medieva. Heróis e 
guerreiros viviam-lhe na imaginação, no sonho, na fantasia. E 
quis viver a sua época, a época em que viveram, amaram, sua- 
ram, sofreram, batalharam e morreram. 

Por isso, Herculano, em seu profundo e imenso querer, 
via sempre um motivo intencional de  utilidade, no sentido uni- 
versal e moral kantiano, a guiar o homem. Não alterou a sua 
idéia ao escrever o romance histórico. Ao mesmo tempo, o 
romance histórico era para ele o meio de contribuir para o 
soerguimento do patriotismo. E que êsse patriotismo reílova- 
dor forjasse uma alma nacional e animasse, com seu conteúdo. 
a nova forma das instituições parlamentares portuguêsas. 

' Assim, escrevia: "Sejam as memórias da pátria, que tive- 
mos, o anjo de Deus, que nos revoque á energia social e aos 
santos afetos da nacionalidade. Que todos aquêles a quem o 
engenho e o estudo habilitou para os graves e profundos traba- 
lhos da história se dediquem a ela." E mais adiante acen- 
tua: "E a arte? Que a arte, em tôdas as suas formas exter- 
nas, represente êste nobre pensamento; que o drama, o poe- 
ma, o romance, sejam sempre um eco das eras poéticas da 
nossa terra." 

Herculano tinha o espírito e o estilo proféticos. A seme- 
lhanca de Antônio Vieira, êle acreditava em profecias. No seu 
credo literário acreditava que o patriotismo poderia ser, nos 
tempos vindouros, fonte de inspiração das literaturas. E quan- 
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to a predições, o supremo intérprete do passado humano en- 
ganou-se em alguns pontos para acertar 'em outros, conforme 
veremos. 

O historiador 

"L'Histoire n'existe pas avant l'historien", assevera Ray- 
mond Aron nas análises decisivas de sua obra "Introductio~i 
a la philosophie de 1'HistoireW. A assertiva de  Raymond Aron. 
feita há poucos anos, implica evidentemente na convicção de 
que a História não existe como realidade a reconstituir pela 
história: ao contrário, é o historiador que lh? dá existência. 
Nessas condições, o fato para o historiador resulta de três preo- 
cupações do historiógrafo: o ordenamento dos fatos, a conti- 
nuidade dos fatos ordenados, a explicação dos fatos encadea- 
dos. E, dentro dêsse esquema, como conseqüência natural do 
método, consideramos: a História é unidade, continuidade t. 

solidariedade. 
Há mais de cem anos, assim pensava Herculano, o histo- 

riógrafo solitário. "Foi em 1842, diz Fidelino de Figueiredo 
("História da Literatura Romântica", 3.& ed. revista, pág. 135. 
São Paulo, 1946), na "Revista Universal Lisbonense". que Hzs- 
culano fêz a sua solene profissão de fé, como historiador me- 
dievirta, pela publicação das "Cartas sobre a história de Por- 
tugal, cinco pequenos artigos do maior alcance para a sua bio- 
grafia mental". Da poesia transitara para o romance. Do ro- 
mance como ficção passara ao romance histórico. Do roman- 
ce histórico, rigorosamente documentado, alçara-se ao histo- 
riógrafo. E o historiógrafo medievalista havia de afastar-se 
do historiógrafo renascentista. E a dissociar o romancista fic- 
cionista do romancista histórico, assim como o historiador me- 
dievalista do historiador renascentista, havia o jornalista culto. 
dinâmico e incisivo, senhor do assunto e senhor do estilo claro 
e clari£icado. 

Sua formação espiritual, cultural e moral era medievalis- 
ta pela sua unidade maciça, onde não se nota a mais leve 
falha. A sua obra ímpar "A História de  Portugal" exempli- 
fica a assertiva. Herculano apresenta-se como o historiador 
fundamentalmente preparado na leitura dos documentos. Alar- 
ga-se a sua compreensão da história. Revela-se a sua crítica 
precuciente e rigorosa. Amplia-se o seu conhecimcnto profun- 
do e direto das fontes. E daí o seu trabalho de renovar, a luz 
da ciência, o problema das origens da nacionalidade portu- 
guêsa. 
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Ele procurou, no tempo e no espaço, atingir as raízes mais 
adentradas, mais obscuras, mais ignotas da formação sócio-cul- 
tural da sua pátria. Analisa as transformações sociais do povo 
onde se alicerça a nacionalidade. Vai as particularidades exis- 
tenciais e biográficas dos reis construtores da nação "in-consti- 
tuendo". Estuda o evoluir perene das leis e dos costumes. E, 
a seu ver, a história destinava-se a revigorar o sentimento pá- 
trio, a explicar os rumos seguidos pelo povo na sua marcha 
dirigida, para os ensinamentos de sua experiência política se- 
rem aprov~itados pelos contemporâneos. 

Herculano entrevê, numa imagem colorida e fugitiva, ti 

Idade-Média como o período onde o sentimento nacional se 
acentua com virilidade; onde as classes sociais se entrecho. 
cam e m  entreveros formidáveis. Nascem aí os seus estudos e 
a sua admiração por Fernão Lopes, o pai da historiografia por- 
tuguêsa, respeitado e cultuado por historiadores inglêses do 
porte de Edgar Prestage, Aubry Bell e Robert Southey; fran- 
ceses como Ferdinand Denis e A. Loiseau. Daí Herculano 
observar: "Na crônica de Fernão Lopes há, pelo contrário, 
a história de uma geração: é um quadro imenso de muitas 
figuras no primeiro plano. Nos degraus do trono de D. João I 
estão sentados guerreiros, sabedores, e monges, e clérigos, e 
povo que tumultua e brada com voz de gigante - Pátria! - 
Ao pé da imagem homérica de Nunálvarer, vê-se a fronte se- 
rena e santa do arcebispo de Braga, a face meditabunda e en- 
rugada de João das Regras, e os vultos temíveis do Ajax 
português, Mem Rodrigues, e do esforçadíssimo Martim Vas- 
ques, e de tantos outros cavaleiros a quem dificilmente sobre- 
puja o rei popular, o mestre de Avis. O cronista faz-nos 
acompanhar as multidões, quando rugem amotinadas pelas ruas 
e praças; guia-nos aos campos de batalha, onde se dão e re- 
cebem golpes temerosos; abre-nos as portas dos paços ao cele- 
brar das Cortes, ao discutir dos Conselhos; arrasta-nos aos 
templos, onde troa a voz do monge eloqüente; lança-nos, en- 
fim, no existir dos tempos antigos, e embriaga-nos com o per- 
fume da Idade-Média; e, deslumbrando-nos com o brilho da 
época mais gloriosa da história desta nossa terra portuguêsa, 
evoca, inteiro o passado e, rasgando-lhe o sudário em que jaz 
com o sopro do gênio. dá alma, e vida, e linguagem, ao que 
era pó, e mbrte, e silêncio." ("Opúsculos", I. IX, pág. 95, in 
"Novelas de cavalaria portuguêsa") 

Não termina aí a manifestação espontânea de sua admi- 
ração esparramada e sincera pelo homem e pela obra. Assim, 
para êle, "Fernão Lopes.. . moralizava antes de entrar na ma- 
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tkria.. . Foi Fernão Lopes o primeiro que pôs em caronyca, 
isto é, em ordem, as estórias da primeira dinastia dos reis por- 
tuguêses." Mais adiante, Herculano assevera: "O nosso céle- 
bre crítico Francisco Dias, o homem, talvez. de mais apurado 
engenho que Portugal tem tido para avaliar os méritos dos 
escritores, diz que Fernão Lopes fora o primeiro, na moderna 
Europa, que dignamente escrevera a história: com razão o 
diz, e poderia acrescentar, continua Herculano, que poucos ho- 
mens têm nascido historiadores como Fernão Lopes. Se em 
tempos mais modernos e civilizados houvera vivido e escrito, 
não teríamos por certo que invejar as outras nações nenhum 
dos seus historiadores. Além do primor com que trabalhou 
sempre por apurar os sucessos políticos, Lopes adivinhou os 
princípios da moderna história; e a vida dos tempos de qu:, 
escreveu transmitiu-a a posteridade, e não, como outros fize- 
ram, sòmente um esqueleto de sucessos políticos e de nomes 
célebres. Nas crônicas de Fernão Lopes não há só história: hi 
poesia e drama; há a Idade-Média com sua fé, seu entusiasmo, 
seu amor de glória. Nisto se parece com o quase contempo- 
râneo cronista francês Froissart; mas em todos êsses dotes lhe 
leva conhecida vantagem. Com isto, e com chamar a Fernão 
Lopes o Homem da grande epopéia das glórias portuguêsas. 
teremos feito a tão ilustre varão o mais cabal elogio." ("Opús- 
culos, t. V, in "Controvérsias e Estudos Históricos", I. 11, pág. 
5 e ss. Lisboa, 1907) 

Herculano tinha razões sobejas para admirar a arte gótica 
de Fernáo Lapes. O espírito de ambos comungava por cima 
dos tempos. Havia no cronista Fernão Lopes a intuição his- 
tórica, o gosto literário, a vontade em querer ordenar os acon- 
tecimentos, iluminando-os. Herculano munira-se das armas 
científicas necessárias ao historiógrafo. Conhecia a língua ale- 
mã assim como conhecia a língua portuguêsa. Vivia e con- 
vivia no trato amorável de ambas. Daí, em carta a Oliveira 
Martins, explicar: "No tempo em que eu andava peregrinando 
por êsse mundo literário, antes de acolher ao mundo tranquilo 
de santa rudesa, conversei um pouco com Vico (Giambatista 
Vico) e Herder, como a Itália e a Alemanha os geraram (isto 
é, nas línguas maternas dêsses países, o italiano e o alemão). 
("Cartas", t. 11, pág. 34) 

De Val de Lobos, pelo Natal de 1872, ao mesmo Oliveira 
Martins, a quem êle censura derivar para o panfleto histórico. 
em vez de fazer história pura, leciona: "A sociedade romana. 
que, há um ou dois séculos, a ciência moderna supunha co- 
nhecer bem, era em grande parte desconhecida a n t ~ s  de Nie- 
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buhr. Niebuhr é uma revolução, e desta mesma revolução, 
' quanto já está transformado por Mommsen! ("Cartas", págs. 

1-221 e segs.) 
Não crê na filosofia da história. Considera-a "gênero de 

romance impertinente em que Vico e Herder têm tido sobejos 
imitadores". Nesse caso, aconselha Oliveira Martins a empre- 
gar melhor o seu tempo, a sua cultura e os seus estudos em 
fazer história nova, porque êle professava princípios revisio- 
nistas. A história não podia, nem pode, generalizar fatos que 
não conhece ou conhece imperfeitamente. E daí a sociologia 
tomar "por fatos erros as vêzes bem grosseiros". 

Nessa mesma carta a Oliveira Martins, o autor da "Histó- 
ria de Portugal" discute o problema da clareza e da exatidác 
das palavras no seu emprêgo preciso, dizcndo: "Parece-me 
que, reduzindo a pergunta a têrmos chãos, alheios à termino- 
logia nébulosa da filosofia socialista (que seria dela sem essa 
terminologia?), V. S. quer saber se, a vista de suas aprecia- 
ções históricas, eu acho que a vida das sociedades não resulta 
dos efeitos da vontade individual, combinados com aconteci- 
mentos fortuitos. Distingo. A vontade individual, ajudada 
pela superioridade .da inteligência, tem, teve e há de ter sem- 
pre uma influência maior ou menor, as vêzes grandíssima, na  
vida exterior das sociedades, ,e até não raro na vida interior. 
na sua fisiologia. Que esta influência necessariamente é liini- 
tada pelas outras vontades inteligentes, também me parece 
óbvio: que há circunstâncias independentes, tanto de qualquer 
vontade individual 'como do complexo de todas, que as limi- 
tam, parece-me indisputável. Que estas circunstâncias sejam 
determinadas pelo concurso das vontades individuais, não 0 
creio, aliás confundir-se-iam com os efeitos delas, e o moda 
de ser das nações teria essa única origem. Circunstâncias 
dependem de fatos anteriores, de leis físicas ou morais, de 
causas, em suma, que podemos conhecer ou não podemos co- 
nhecer. Neste último caso chamamos-lhe circunstâncias aciden- 
tais, fortuitas. No mundo real não há senão causas e efeitos." 

Herculano expõe o seu pensamento com rigor preciso, 1ó- 
gico, transparente. Refere-se às "apreciações históricas" de Oli- 
veira Martins, porque o seu culto confrade ficara encerrada 
no círculo estreito da filosofia socialista, a cuja dialética es- 
tava prêso. Por isso, os juízos pessoais dêsse escritor não pre- 
valeciam em face da história. Mas êsse problema das "apre- 
ciações históricas" ainda está presente nos dias de hoje. A maio- 
ria dos escritores da história faz "apreciações históricas" à Oli-- 
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veira Martins, assim como se faz apreciações literárias. k: 
com isso não concordava Herculano. 

Quanto ao problema da terminologia histórica, êsse ain- 
da continua. Êle foi equacionado na primeira "Jornada 
Paulista de Revisão da História do Brasil", realizada no audi- 
tório do Institutd Histórico e Geográfico de São Paulo, em 
começos de 1958. O seu alcance não foi atingido porque a His- 
tória, para muita gente, não é ciência, mas exercício literário. 
Reconhecem que há uma terminologia jurídica, uma termino- 
logía sociológica. uma terminologia filosófica, uma terminolo- 
gia matemática, uma terminologia científica usada na Biolo- 
gia, na Física, na Química, na História Natural, na Medicina, 
na Psicologia, enfim, em todos os distritos científicos. Mas os 
escritores recusam-na a História. Herculano a reivindica em 
1872, porque se preparara, cientificamente, para exercer, com9 
exerceu, o mister de historiógrafo. Transportara-se, com ar- 
mas E bagagens, do terreno da fantasia, da imaginação, do fic- 
cionismo, para o campo científico e concreto !da História. E 
ze fora discípulo de Vico e IIerter, de Niebuhr e Mommsen. 
chegara a mestre da historiografia na língua portuguêsa. 

Por isso mesmo objeta a Oliveira Martins: "Ciz-me que 
não hei de achar no seu livro uma história nova. Pois, meu 
amigo, antes eu a achasse. Há talvez cem anos que se come- 
 ou a pensar sèriamente em fazer história que não seja histó- 
rias, e o edifício ainda está poucos metros acima dos alicer- 
ces." E como se êle vive-se nos dias de hoje, em nossa terra, 
em carta a Pinheiro Chagas, ale afirma: "A história que sc 
aprende nas escolas é ainda da folhinha de algibeira." ("Car- 
tas", págs. 2-38) 

Ele não aceita os processos socialistas de Oliveira Martins 
aplicados á história, porque a dialética, a lógica, as generaliza- 
ções, situavam-se fora dos métodos científicos da história. Da 
mesma forma não concorda com os processos sentimentalistas 
de Pinheiro Chagas, porque o sentimento desperta a imagina- 
ção, e "a poesia onde não cabe; a poesia na ciência é absurda. A 
imaginativa tem mais próprios objetivos de sua fecundidade", 
escreve ele em 1875, na "Advertência" da 4." edição da sua 
"História de Portugal". 

Ninguém conhecia, como êle, a História da Idade-Média 
I Recusa, no entanto, a cadeira de História Geral, oferecida pelo 

Govêrno português, em 1859, alegando a sua "própria insu- 
ficiência. Não me revisto aqui duma falsa modéstia, continua. 
É uma verdade singela, singelamente dita. Não suponho que 
haja em Portugal quem tenha estudado com mais paciente 
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ardor do que eu a história da norssa Idade-Média, e, nesta 
parte, creio que as minhas lições não envergonhariam o pro- 
fessor nem quem o escolhesse. Fora daí, não sei mais do que 
sabcm muitos outros, e é natural que.saiba menos do que al- 
guns ". ("Cartas", págs. 2-261) 

Além di~so,  como se preparara cientificamente para os la- 
bores da historiografia, as opiniões correntes nas escolas ofi- 
ciais e nos compêndios escolares andavam ao revés dos seu6 
conhecimentos históricos. Por isso, acrescenta: "Há uma 
cousa Em que suponho que até o; meus entranháveis inimigos 
me fazem justiça; e é que não crstumo calar nem atenuar as 
próprias opiniões onde e quando, por dever moral ou jurídico, 
tenho de manifestá-las. Do modo como eu concebo o ensino 
da História, é indispenshvel partir d?  certos princípios e dou- 
trinas para por êles aferir os fatos sociais e políticos, e que a 
análise dos fatos avaliados por essas normas se transforme 
numa síntese, mais ou menos complexa, que é o que eleva êstz 
gênero de estudos ao grau de ciência. Princípios e doutri- 
nas, cada qual tem os seus, e é por êles que se aprecia os atos 
dos homens e o valor das cousas. Eu, por mim, não sei pro- 
ceder de outro modo, e é o que faria ensinando." 

Nessas condições, Herculano não hesita em prelecionar a 
Oliveira Martins: "Tenha paciência, meu amigo, visto que me 
faz perguntas, perguntas sobre questões altíssimas a um pobre 
lavrador de azeite! Sofra-lhe as tolices abrutadas. Há na pri- 
meira pergunta da sua carta um triunfante e decisivo finak 
mente que me atemorizou e me fêz a princípio crer que, tendo 
labutado 25 anos com trabalhos históricos,. não tirara disso 
senão cair numa esparrela de conclusões errôneas de que a . 
teoria socialista vinha desembaraçar-me afinal. Nesses 25 anos 
(e creia que durante êles trabalhei deveras) pude estudar sè- 
riamente apenas uma época da história de meu país, e ainda 
assim ficaram-mr obscuras mais de uma face do poliedro so- 
cial. Mas as conclusões que tirei dos meus estudos nunca ti- 
veram por alvo o determinar as evoluções passadas, presentes 
ou futuras das sociedades maiores e menores, constituidas pelo 
gênero humano, nas diversas partes do Globo. O único in- 
tuito do que escrevi foi deixar ás gerações futuras em Portugal 
alguns meios para uma cousa que me parece hão de  algum 
dia tentar fazer, isto é, tornar as instituicões mais harmônicas. 
mais conseqüentes com as tradições e índole desta família por- 
tuguêsa, a quem V. S. nega individualidade própria e que, to- 
davia, já no século XII chamava, com malévolo desdém, es- 
trangeiros aos espanhóis. A minha crença é que, por êsse meio, 
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nós chegaremos a tornar a liberdade ve~dadeira e real, o que 
não temos obtido com imitações bastardas de  instituições e até 
de utopias peregrinas. J á  vê que não tenho de abrir finalmen- 
te os olhos para ver a luz que derrama ante mim a teoria do 
socialismo. Não pego no 'facho, porque nada tenho a procurar 
com 8e ."  ("Cartas", t. 1.224) 

Êstes conceitos de Herculano, escritos em 1872, são atua- 
líssimos, 90 anos mais tarde. De fato, não se estuda História 
para determinar evoluções passadas, presentes ou futuras das 
sociedades humanas. Estuda-se no presente o passado huma- 
no em função do futuro. O conhecimento histórico pode levar 
os homens a fazer tentativas, a enfeixar esforços, para melho- 
rar as condições humanas, para elevar o homem, valorizando-o. 

Assim pensam hoje os mestres da historiografia. Em "Va- 
leur de l'Histoire", publicado em 1954, o professor Joseph 
Hours ,como o labor profissional do historiador deve ser "dis- 
tinguir entre os fatos conhecidos e as hipóteses explicativas, 
entre a história e a filosofia da história e a sua função essen- 
cial deverá ser lembrar sempre que para melhor apreciar a 
história é útil conhecê-la, e dar, pelo exemplo, uma lição de 
prudência. Sua intenção profunda (a intenção do historiador) - 
não é, com efeito, apresentar ao espírito um quadro mais ou 
menos sedutor do passado humano. Sua tentativa é simultâ- 
neamente mais modesta e mais ambiciosa, porque ela visa, antes 
de tudo, armar os contemporâneo5 ,do historiador para a ação, 
jsto é, para a construção do futuro. E por isso, em suas pes- 
quisas no coração do mais remoto passado, a luz que o dirige é 
sempre a preocupaqão do futuro." (89) 

Assim pensava Alexandre Herculano há mais de cem anos. 
Medievalista pela formação, pelo conhecimento histórico e pela 
irresistível simpatia por êcse período único da unidede polí- 
tica, religiosa e espiritual do Ocidente europeu, revê e retifi- 
ca os estudos medievais conhecidos. Não se ateve, portanto. 
a farrapos de história, a biografias de guerreiros, de legislado- 
res, de personalidades. Procurou colocar os problemas sociais 
em ordem histórica. E Herculano se propôs fazer corrigir e 
completar a parte política e biográfica, para reproduzir-nos a 
organização social, para dar-nos uma idéia da sociedade nesse 
tempo. 

Herculano deu-nos então na "História de Portugal" o es- 
tudo vivo da estrutura social portuguêsa na Idade-Média, no 
que ela tem de mais particular: o estabelecimento, entre os 
homens, de uma superposição e de um entrelaçamento de la- 
ços de interdependência. Isso êle expôs e luminosamente ex- 
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plicou ao tratar da organização social formada pelas classes 
e pelo govêrno. Antecipa de cem anos o conceito atual da 
História, ao fazer desabrochar a sua erudição simultâneamen- 
te em visáo do passado e em ciência explicativa. O pensarnen- 
to de Herculano realizado em 1840 ia encontrar em 1940 a de- 
finição escrita por Marc Bloch em "La Société Féodale - Les 
classes et le gouvernement des hommes": "L'historien a pour 
seu1 devoir de compren~dre". (pág. 56). E para Herculano, i, 

historiador já tinha por único dever compreender e não jul- 
gar, porque os julgamentos pessoais não podem recair sobre 
uma sociedade e seu tempo. 

Herculano compreende a estrutura sacia1 da Idade-Média 
como raros. Acha-a semelhante a estrutura da sociedade em 
ciue vive. Daí o seu ,gÔsto pessoal por essa época da Huma- 
nidade. Por isso observa: "Mas a razão capital da preferên- 
cia, que devemos dar ao estudo da Idade-Méldia, está no que 
há pouco ponderei acêrca dos fins objetivos da História. Nem 
descobrimentos, nem conquistas, nem comércios estabelecidos 
pelo privilégio da espada, nem o luxo e majestade de um im- 
pério imenso, nos podem ensinar hoje a sabedoria social. Os 
instintos maravilhosos de uma nação que tende a constituir-se: 
as lutas dmos diversos elementos políticos; as causas e efeitos 
do predomínio e abatimento das diferentes classes sociais da 
sociedade; os vícios das instituições incompletas e incertas, que 
obrigaram não só nossos avós, mas toda a Europa, a deixar o 
progresso natural e lógico da civilização moderna para se lan- 
çar na imitação necessária, mas bastarda, da civilização an- 
tiga; a existência, enfim, moral te ma,terial da Idade-Média é 
que pode dar proveitosas lições a sociedade presente, com a 
qual tem muitas e mui completas analogias". ("Cartas sobre 
a História de Portugal") 

Herculano contemplara a unidade espiritual, política, re- 
ligiosa e jurídica da sociedade medieva. Havia certas analo- 
gias entre essa estrutura social passada e a estrutura do seu 
presente. Mas êsse espírito unitário por excelência não po- 
dia ser, ao mesmo tempo, medievalista como era, e renascen- 
tista, porque a Renascença dispersiva tinha uma estrutura so- 
cial 'diferente. O seu espírito medievo constrói a sua catedral 
gótica, representada pela sua monumental "História de Por- 
tugal". 

Na Renascença, a sua religiosidade medieva choca-se' com 
o espírito do século XVI. Escreve então a "História da Ori- 
gem e Estabelecimento da Inquisição em Portugal", obra de 
combate, de indignação e de protesto. A "História de Portu- 
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gal" representa a epopéia da construção de uma nacionalida- 
de. "Quanto a "História da Inquisição", confessa Herculano 
em carta de Val de Lobos, Ç' de fevereiro de 1875, a Salustia- 
no Rodriguez Bermejo, é verdade que foi escrita com inten- 
cão política, confessada na advertência preliminar, e que a in- 
trodução até o reinado de D. Manoel é superficial, porque 
tudo isso era apenas o prego em que iria pendurar o meu 
quadro". ("Cartas", págs. 2-143). Não passou do prego. 
nem chegou a pendurar o seu quadro, porque as sombras ti- 
raram-lhe toda a luminosidade. E a História foi substituída 
pelo panfleto histórico. 

Em obra de revisão histórica intitulada "D. João 111", pu- 
blicada em 1936, o historiador Alfredo Pimenta confirma as 
palavras de Herculano, citadas acima. "Herculano, diz Alfre- 
do Pimenta, focou um dos atos públicos de D. João 111: a 
Inquisição PortuguRsa. Mas o seu livro é o mais abominável 
dos crimes, porque torceu, deformou, envenenou os fatos, na 
sua interpretação. O D. João I11 que sai das páginas dêsse 
panfleto é uma ignomínia. Não é integralmente falso: Her- 
culano não inventou os fatos; mas faz projetar dêles, não o 
que êles contêm, mas o que a sua paixão exacerbada por um 
orgulho ferido criou ou viu. A sua "História da origem e es- 
tabelecimento da Inquisição em Portugal" é a prova mais elo- 
qüente dos malefícios desta, quando emana duma visão uni- 
lateralizada ou míope". ("Pródromo") 

Antes de Alfredo Pimenta haver empreendido a revi sã^ 
histórica da figura de D. João 111, tão mal compreendida pelo 
mestre da historiografia portuguêsa, já Fidelino de Figueiredo 
observara como as duas obras se diferenciavam. Ouçamo-lo: 
"O estilo modificou-se. Conservou a vernaculidade, riqueza de 
vocabulário e poder de expressão clara, mas ganhou em vibra- 
tilidade nervosa, que contrasta diametralmente com a impes- 
soal placidez da "História de Portugal", onde só, de onde em 
onde, ao finalizar cada reinado, se permitiu um juízo pessoal, 
espécie de balanço a vida do rei cuja história fechava. Ago- 
ra, não. A cada passo, na dureza dos adjetivos, numa excla- 
mação de comentário, no próprio intuito da obra, exprime a 
sua repugnância pelo que escreve. Esta circunstância, que 
para muitos, para os que preferem a emoção pessoal na his- 
tória, seria uma qualidade, £êz que certos críticos consideras- 
sem a obra parcial". (Cf. "História da Literatura Romântica". 
(1825-1870), págs. 153-154, 3.a ed. rev.  São Paulo, 1946) 
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Assim, Alexandre Herculano ergue na "História da Inqui- 
sição em Portugal" um edifício barroco estilizado. Já não 
era a Idade-Média. O humanismo dispersivo da Renascença 
fornece-lhz o material para elevar o travejamento da paixãc 
exaltada, da dignidade ofendida, da vaidade humilhada. E ri 

sua emotividade, o seu nervosismo, o seu ardor impetuoso re- 
torcem-Ihe o estilo, não mais compassado, em vo1uta.s simétri- 
cas e sóbrias, mas partido pela insatisfação inquieta. 

Em plano elevado, a "História de Portugal" é a catedrai 
de pedra construída pelo alvanrl do seu tempo, com os zimbó- 
rios arrepiados em flzcha, como se fô~sem mãos postas erguidas 
para o infinito. E uma obra de fé, palpitante de amor, de  
entusiasmo, de bem-querer, de convicção, de religiosidade. Nas 
torres mais esguias, a sua vontade a serviço da inteligência 
cinzela a pedra, com o vagar, a ternura, o enlêvo e o garinho 
do artista. Cutrora, a sua voz vibrara firme, sonora e plena 
quando se erguia na tribuna parlamentar da sua terra. Depois 
vai arremessar-se da ponta altíssima do mais alto coruchéu, 
onde fica ressaando como se partisse de uma antena de rádio 
potente. 

Na portada medieva da "História de Portugal" alteia-se O 

vulto grandioso do artífice equilibrado e harmonioso. O ho- 
mem gótico integra a ordem e o estilo arquitetura1 da sua 
época. A imagem serena e simples do arquiteto conserva, no 
recolhimento cristão, a gravidade hierática da escultura roma- 
na. Acima da sua cabeça, no listel estirado em linhas retas, 
abre-se nas letras ogivais um nome imorredouro, aureolado 
pela glória, orgulho de Portugal e do Brasil, terras da Língua 
Portuguêsa. Êsse nome singelo e imperecível é o de Alexan- 
dre Herculano de Carvalho e Araújo. 





ALEXANDRE DE HUMBOLDT, 
HISTORIADOR DA CIÊNCIA 

Carlos Henrique Liberal12 

"O nome de Humbolclt é um século. É êste 
nome a própria história da ciência durante todo 
o tempo em que o sábio prusslano serviu, com 
a infatigável ativiiiade do seu espírito privile- 
giado, a quase t6da a ciência hu,mana. Busca- 
se em vão. nos modernos anais do entendimen- 
to, um homem que deixasse padrões mais elo- 
qüentes da sua glória em tantas e tão distantes 
províncias do saber." 

Latino Coelho 

O mundo inteiro comemorou, com o centenário do seu desa- 
parecimento, a glória de Alexandre de Humboldt. Celebrado, de 
seu tempo, qual o maior homem vivo e o mais profundo cé- 
rebro, recebeu Humboldt, após a morte, progressivo e imere- 
cido esquecimento na memória dos homens. Se se pedisse u 
alguém, pessoa culta, ou estudante adiantado, a lista dos gran- 
des nomes da passada centúria, a muito poucos ocorreria me=- 
cionar o extraordinário alemão. E, no entanto, raros csmo 
êle lograram tão alto alçar a inteligência e abranger, em olhar 
e vôo de águia, o inteiro panorama da cultura; e, como êle. 
transcender dos domínios das ciências especiais, estreitos para 
gênios como o seu, e unir, Em síntese possante, através do es- 
paso e do tempo, as ciências da terra, as do céu e as do h r -  
mem, na trama enciclopédica da sua obra. 

O espírito tecnicista que impregnou a ciência da segunda 
metade do século XIX e início do XX, como reação, talvez, ao 
romantismo que o precedera, deixou em segunda plans o nexo 
filosófico e humanístico, fio de Ariadne que ligava os com- 
partimentos do labirinto da ciência. Êste espírito de análise 

, e confinamento acabou por implantar vitoriosa a bandeira da 
especialização. Aos poucos foi crescenldo a incompreensão 
para com aquêles escassos homens universais do passado, dc 
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rol dos Leonardo e dos Goethe. Era necessário, sem dúvida 
que se combatesse a superficialidade, a tendência a fácil ge- 
neralização, à extrapolação dos dados da observação e da ex- 
periência em hipóteses arrojadas e teorias fantásticas. N ~ s s a  
reação, caiu-se, porém, no exagêro oposto, e desenvolveu-se o 
clima árido e frio, onde murcharam as sínteses, talvez, pre- 
maturas, mas magníficas, que haviam elaborado alguns dos 
maiores cérebros da Humanidade. 

Embalde espíritos de escol - muito poucos - clamaram 
contra a hipertrofia da especialização, pela necessidade da cul- 
tura humanística e do sentimento estético, para vivificar, para 
'%umanizarW a ciência, sobretudo quando sob êste uiome se 
entendiam apenas as matemática e as ciências da naturezi 
Seria a sua filosofia e a sua história aquilo que faltava para 
integrá-las no panorama da cultura, estabelecendo-lhes as re- 
lações necessárias com os outros campos da inteligência hu- 
mana. 

Augusto Comte - façamos-lhe justiça - foi um dêsses 
espíritos. Considera-o George Sarton como "o fundador da 
história da ciência, ou, pelo menor, o prmeiro que teve deld 
clara e precisa, embora incompleta, compreensão". Os três 
princípios por êle expostos no "Ccurs de philosophie positive" 
rnfreczm ser, mai; que nunca, rememorados: 

1." - Um trabalho de síntese não pode ser executado sem 
recurso constanto a história da ciência; 

2." - É preciso estudar a evolucão das diferentes ciêncies 
para compreender o desenvolvimento da inteligência human2 
e a história da Humanidade; 

3." - É insuficiente estudar a história de uma au de mui- 
tas ciências particulares: deve-se estudar a história de todas 
as ciências, tomadas em conjunto. 

Hoje, a ciência, refreada a febrc da análise, procura an- 
siosamente as grandes vias da síntese. As ciências particula- 
res, dispondo embora, em profundidade, de toco um infinitù 
a explorar, já chegaram a um acêrvo tal de conh~cimentos que 
é possível considerá-las moldadas em suas linhas mestras, d? 
modo a se poder retraçar, com relativa seguranqa, os limite> 
de cada uma. Nestes, porém, não há muralhas chinêsas, nerr 
marcos de posse. Os territórios intercientíficos, que se com- 
penetram e confundem, são os campos por excelência da sín- 
tese. Cresce a necessidade da visão panorâmica e ordenada do 
conjunto, para idéia precisa do papel que nêle desempenha 
cada qual das partes que o constituem. 
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Retoma-se, pois, de nossos dias, o mesmo ideal sintético que 
animava os "filósofos" da era clássica, os "humanistas" do 
Renascimento, os "enciclopédicos" dos tempos modernos, os sá- 
bios de tbdas as épocas. Apenas hoje é possível fazer-se sín- 
tese científica, a que se fundamenta no imen-o patrimônio dos 
fatos adquiridos, a síntese de que falava, em história, Fustel 
de Coulanges, a qur exige, para cada hora sua anos inteiros 
de  análise. 

Outrora houve sínteses prematuras, por escasszz dos ele- 
mentos parciais que ajudassem a configuração do todo. Con- 
seguiram fazê-las válidas apenas raros gênios, librados nas 
asas da intuição - que é a sua marca distintiva. 

Essa a diferença entre a síntese de ontem, filha da imagi- 
nação e da intuição, e a síntese de hoje, filha da erudição c 
da indução. * * * 

Oráculos dos tempos, de pé sôbre o nível das épocas, so- 
brepondo-se ao conflito das geraçó~s e as querelas dos povos. 
levantam-se, de longe em longe, na estrada evolutiva da hu- 
manidade, os vultos dos pro-homens, dos "heróis", na acepção 
de Carlyle. Todos, sem exceção, cientistas, filósofos, políticos 
ou artistas, para chegar a altura que atingiram, a ponto de se 
converter em culminâncias do gênero humano, a despertar o 
interêsse e o estudo da posteridade atônita, todos foram espí- 
ritos de síntese. Num Aristoteles se encarna toda a ciência 
antiga; num Alexandre, a política; num Fídias, a arte. Dentro 
da nebulosa medieva, em Carlos Magno, em Dante, em Alber- 
to o Grande, palpita o espírito da síntese. O mesmo que ani- 
maria, nos tempos modernos, os "homens universais". apaixo- 
nados de síntese, êles próprios síntese: Leonardo, Goethe, Na- 
poleão, Humboldt. E, junto a nós, Einstein. 

Sim, Alexandre de Humboldt foi um dêsses. Dí-10 o tes- 
temunho de outro gigante, Goethe: "Humboldt é um homem 
bem extraordinário; são-lhe igualmente familiares todos os ra- 
mos dos conhecimentos humanos. Quanto mais o conheço, mais 
o admiro, e há muito tempo já que o conheço". 

Quase olvidada pelos homens da época da análise, sua fi- 
gura desperta o interêsse do século da síntese. A comemora- 
ção do centenário da sua morte foi o pretexto para trazer de 
novo a luz da admiração e do reconhecimento do mundo c 
sua obra, tão variada, tão rica e tão fecunda. 

Personalidade e obra de Alexandre de Humboldt foram es- 
tudadas, ao passar da efeméride, pelos nomes mais! autoriza- 
dos do nosso meio. Nas comemorações em nossa Capital es- 
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tudou-se a moldura em que se moveu, estudou-se o homem, o 
estadista, o escritor, o viajante, o geógrafo, o etnógrafo, o na- 
turalista, o filósofo. As múltiplas facêtas do seu gênio rebri- 
lharam sucessivamente ante auditórios de  escol, evocadas pela 
competência e pela autoridade de eminentes mestres. Cabe- 
ria ao nosso Instituto honrar uma obrigação, a de trazer àque- 
la memória excelsa a sua palma, destacqndo-lhe os aspectos 
da obra que mais condigam com os nossos próprios estudos. 
Se ninguém se deslembra do geógrafo, de tal modo avulta a 
sua polimorfa contribuição à ciência da terra, criador que foi 
da nova geografia, poucos se recordam que naquela mente 
privilegiada o espaço e o tempo integravam a mesma conti- 
nuidade, a que, em nossos dias, a teoria da relatividade daria 
base matemática. Com a geografia, cuidou da história. En- 
dossaria êle o conceito de Eliseu Réclus de que a história é n, 

geografia no tempo e a geografia a história no espaço. N ~ G  
outra coisa se depreende dêstes conceitos da Introdução do 
"Cosmos": 

"Os primeiros historiadores gregos não ssparavan 
ainda as descrições das regiões, da narração dos aconteci- 
mentos de que haviam sido teatro. Nêles, a geografia 
física e a história formavam estreita aliança. . . " 

Esta síntese primordial foi desfeita mais tarde. Mas per- 
maneceria a examinar (o pensamento é seu) a possibilidade 
de restabelecer a unidade perdida, embora "o estado atual dos 
nossos conhecimentos empíricos não permita tão lkonjeiraa 
esperanças ". 

A p~rsonalidade do historiador que foi Alexandre de  
Humboldt não tem recebido suficiente reconhecimento. A ta- 
refa que nos incumbe, ambiciosa para os nossos modestíssimos 
recursos de estudante e de orador, é przcisamente evocar o 
historiador. Mais pròpriamente (já que êle - sem deixar de 
abarcar com sua cultura omnímoda todo o campo da história. 
como é patente em cada página que escreveu - se dedicou 
mais a estudar o enquadramento histórico da evolução da idéia 
do universo, e dos conhecimentos científicos que são base dessa 
idéia), evocar em Alexandre de Humboldt o histori&or da, 
ciência. 

George Sarton, o maior historiador contemporâneo da 
ciência, há pouco desaparecido, considera Humboldt um pio- 

. . neiro, tanto na síntese geográfica como na síntese histórica, e 
mesmo como o fundador da "nova geografia e da nova histó- 
ria". Acentua, p o r é ~ ,  que, se no primeiro aspecto, Humboldt 
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foi bem compreendido e seguido, no segundo não o foi. Tanto 
os homens de ciência como os historiadores não captaram ain- 
da o inteiro sentido da sua mensagem. 

* I *  

E, principalmente, na obra de cúpula de toda a sua vida. 
nesse a~sombroso "Cosmos" - ensaio de uma descrição física 
do mundo - que vamos encontrar o Humboldt historiador. 
Vale, por isso, que tracemos, em largas e canhestras pince- 
ladas. um bosquejo dêsze livro realmente cósmico, onde pa- 
recem ressoar, multiplicadas em ecos impressionantes, as vo- 
zes da natureza e do homem, em seu dialogar eterno. Não 
que deixasse êle de tratar de hi-tória antes de escrever c 
"Cosmos". Dizem os biógrafos que o primeiro escrito seu. 
aos 19 anos, lido, mas não publicado, versara sobre "a tece- 
lagem entre os Gregos". Onde aparcce, porém, no historiador 
eventual. o estofo de alto padrão do historiador da ciência 4 
na obra, publicada em 5 volumes, de 1835 a 1838, em francês: 
"Examen critique de l'histoire de la géographie du nouveau 
continent et des progrès de l'astronomie nautique aux XV et 
XVI szècles". 

Diga-se de passagem, êle amava a língua francesa e via, mes- 
mo, a França como segunda pátria; e tinha na mais alta conta 
o juízo do público francês. Achava que só a língua de  Raci- 
ne e de Voltaire era capaz de exprimir os matizes do seu pen- 
samento. Muitas vêzes escrevia êle próprio em francês, ma: 
não descuidava fazer rever o escrito por literatos franceses. 
"Tenho a fraqueza - dizia - de dar muita importância a 
uma certa elegância de estilo". Assim, compôs em francês: a 
' Rélation historique" da viagem a América, os "Fragments 
de géologie et de climatologie asiatiques", a "Asie Centrale" 
o "Essai sur la géogr~phie des plantes", o "Essai politique sur 
l'ile de Cuba" e o "Examen crztique" já referido, além de vá- 
rios escritos menores. E a sua obra-prima, o "Cosmos", se 
a escreveu em alemão dos 75 aos 90 anos, cuidou logo de tra- 
duzí-la para o francês, a medida que eram publicados os su- 
cessivos volumes. Aparecido em 1845, na Alemanha, o pri- 
meiro volume, no mesmo ano promovia a versão francesa, por 
H. Faye, o famoso astrônomo. Essa tradução, estrictamente 
supervisionada por Humboldt, foi mesmo superior ao original, 
e as tradu~ões dêste em outras línguas, pois o próprio autor 
a enriqueceu de notas e de uma introdução especialmente es- 
crita, em francês. 

Na "Introldução", Humboldt retraça as linhas mestras do 
seu plano, plenamente ciente da sua magnitude e suas dificul- 
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dades, bem como dos própfios recursos e limitações para le- 
vá-lo a cabo: 

"De um lado, a matéria de que trato é tão vasta e 
tão vária que temo aproximar-me do assunto de moldo 
enciclopédico e superficial; por outro, devo evitari fati- 
gar o espírito por aforismas que só ofereceriam generali- 
dades, sob formas áridas e dogmáticas. 

Da concisão nasce muitas vêzes a aridez, enquanto a 
multiplicidade demasiado grande dos objetos que se de- 
seja simultâneamente abarcar mnduz a falta de clareza 
e de precisão no encadeiamento das idéias". 

Reconhecido isto, Humboldt revela o fio que CI vai condu- 
zir através do seu plano de uma descrição física do mundo. 
Êsse fio é a história: 

"Revela a história a quem saiba remontar, através 
das camadas dos séculos anteriores, até as raízes profun- 
das de nossos conhecimentos, de que modo, desde há mi- 
lhares ide anos, o gênero humano trabalhou para apreen- 
der nas mutações, incessantemente renascentes, a inva- 
riabilidade das leis da Natureza, e para conquistar pro- 
gressivamente grande parte do mundo físico pela força 
da inteligência. Interrogar os anais da história é perse- 
guir esta trilha misteriosa, na qual a imagem do Cosmos 
que se revelara primitivamente ao sentido interior como 
um vago pressentimento da harmonia e da ordem no uni- 
verso, se oferece hoje ao espírito, como fruto de longas 
e sérias observações". 

No primeiro volume do "Co~mos", são o céu, a terra e a 
vida orgânica que desfilam, como notas de uma sinfonia fan- 
tástica, ante a mente do leitor. A plrópria música da frase. 
nos largos majestosos dos períodos ascendentes, onde se des- 
dobra o pensamento alado, ou no allegro vivaz do parágrafo 
breve e cintilante, penetra o espírito e o arrebata Quer pinte 
em traços amplos, que não excluem a minúcia, o panorama 
físico do infinito sideral, o relêvo do solo ou o contorno dos 
vales abissais, a fisionomia dos oceanos e o fluxo das corren- 
tes, quer retrace a evolução vital, das formas elementares aos 
estádios superiores da complexidade orgânica até o homem. 
como indivíduo e como coletividade, é sempre nobre, sempre 
profundo, sempre grandioso. E no esplêndido final com que 
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se terinina o primeiro movimento dessa sinfonia vibram acor- 
des surpreendentemente modernos. Ouçamo-lo: 

"Admitindo a unidade da espécie humana, rejeita- 
mos, por necessária conseqüência, a distinção desolado- 
ra de raças superiores e raças inferiores. Sem dúvida. 
existem famílias de povos mais susceptíveis de cultura, 
mais civilizadas, mais esclarecidas; mas não existem umas 
mais nobres do que outras. Tôdas são igualmente feitas 
para a liberdade, para esta liberdade que, numa fase so- 
cial pouco avançada, só cabe ao indivíduo; mas que, na;; 
nacões chamadas a fruir de verdadeiras instituições polí- 
ticas, é o direito da comunidade inteira. Uma idéia que 
se revela através da história, estendendo todos os dias 
seu império salutar, uma idéia que, melhor que qual- 
quer outra, prova o fato, tantas vêzes contestado, e mais 
ainda mal compreendido, da perfectibilidade geral da es- 
pécie, é a idéia de humanidade. É ela que tende a faze- 
cair as barreiras que preconceitos e interêsses de toda a 
sorte elevaram entre os homens, e a fazer considerar a 
humanidade em seu conjunto, sem .distinqão de religião, 
de nação, de cor, como uma granide família de irmãos, 
como um corpo único marchando para um só e mes- 
mo objetivo o livre desenvolvimento das forças mo- 
rais. Êste objetivo é a meta final, o supremo escopo ds  
sociabilidade, e, ao mesmo tempo, a direção imposta ao 
homem por sua própria natureza, pelo acrescentamento 
indefinido da sua existência. 

Olha êle a terra, tão longe quanto se estenda; o céu, 
tão distante quanto possa descobrí-10, iluminado de estrê- 
las, como sua íntima propriedade, como duplo campo 
aberto a sua atividade física e intelectual.. ." 

"E assim, enraizada nas profundidades da natureza 
humana, comandada, ao mesmo tempo, por seus mais su- 
blimes instintos, esta união benevolente e fraternal da es- 
pécie inteira se converte numa das grandesi idéias que 
presidem à história da humanidade". 

* * *  
O pensamento histórico que norteia a exposição do pri- 

meiro volume do "Cosmos" emerge e cristaliza, indepen- 
dente, no segundo, .publicado em 1847 e, no ano seguinte, em 
tradução francesa. Tinha Humb~oldt 78 anos de idade. A se- 
nectude não lhe tolhe o vigor da expr-ssão; antes adiciona au- 
toridade e grandeza a erudição do tema. 
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A primeira parte do volume, de uma esquisita beleza, 
afasta-se do objetivo da nossa análise: trata do "reflexo do 
mundo exterior na imaginação do homem". Fundamental- 
mente artístico e literário, tem também nexo histórico. O 
primeiro capítulo se intitula "Do sentimento da natureza se- 
gundo a diferença das raças e dos tempos". Nêle abundani 
informações históricas, do maior interêsse, não só para a his-. 
tória da arte, mas para a história da ciência. Não podería- 

' mos omitir aqui o que refere Humboldt sobre a precisão cien- 
tífica das descrições de Camões, onde se revela a sua familia- 
ridade com "Os Lusíadas", que cita no original. 

"Este caráter de verdade que nasce de uma obser- 
vação imediata e pessoal brilha no mais alto grau na 
grande epopéia nacional dos portuguêses. Sente-se flu- 
tuar como que um perfume das flores da Índia, através 
dêste poema escrito sob o céu dos trópicos, na gruta dc 
Macau e nas ilhas das Molucas.. . Posso afirmar, como 
observador da Natureza, que, nas partes descritivas dos 
"Lusíadas", nunca o entusiasmo do poeta, o encanto dos 
seus versos e os doces acentos da sua melancolia, em nada 
alteraram a verdade dos fenômenosV. 

- E prossegue a análise do épico da raça, frisando que Ca- 
mões é "inimitável" quando pinta o perpétuo intercâmbio en- 
tre o ar e o mar; um "grande pintor marítimo", não apenas 
nas descrições dos fenômenos isolados, mas com abranger a; 
grandes mascas, de um só golpe de vista. Quer referir-se ao 
canto terceiro, que descreve a Europa, assim como se reporta 
expressamente ao - canto décimo, onde Tétis patenteia a "má- 
quina do mundo" ao olhar do Gama. 

É, porém, na segunda parte dêsse ,segundo volume do 
"Cosmos" que reside o alvo principal do nosso estudo: "En- 
saio histórico sobre o desenvolvimento progressivo da idéia dc- 
universo" é o seu título. E sòmente com as palavras do mes- 
mo Humboldt é possível explicar-lhe o objetivo: 

"A história da contemplação física do mundo é a 
história do conhecimento da Natureza, tomada em seu 
conjunto; é o quadro do trabalho da humanidade, procu- 
rando abraçar a ação simultânea das forças que se exer- 
cem sobre a terra e nos espaços celestes. Tem, pois, essa 
história por finalidade descrever os progressos sucessi- 
vos pelos quais as observações tenderam a generalizar-se 
cada vez mais. Tem um lugar também na história do 



Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 101 

mundo intelectual, na medida em que a inteligência se 
aplica aos objetos sensíveis, ao desenvolvimento orgâni- 
co da matéria aglomerada e às fôrças que guarda no seu 
seio ". 

Humboldt distingue claramente que essa história, que êle 
quer fazer, só ocupa "um lugar delimitado na história de  civi- 
l~zação", não é a história geral da cultura humana, como não 
é a história das ciências naturais. Seu exame volta-se de  
preferência "para os esforços pelos quais se foi elevando dos 
fatos isolados à idéia do conjunto". É, em suma, e em sua 
própria expressão, a "história da idéia da unidade aplicada aos 
fenômenos, e às fôrças simultâneas do universo". 

Antes de iniciar a caminhada pelas vias da evoluçáo cul- 
tural da humanidade, Humboldt insiste em fazer profissão de 
fé das suas convicções científicas, que adota como diretrizes 
do seu estudo histórico: 

"A história, na medida em que se apóia em testemu- 
nhos humanos, não reconhece povos originários, nem sede 
primordial da civilização; não admite essa física primiti- 
va, nem essa ciência revelada da Natureza, que teria sido 
mais tarde sufocada sob as trevas da barbárie e do pe- 
cado. O historiador vara as camadas nebulosas amontoa- 
das pelos mitos simbólicos, para chegar á terra firme, sô- 
bre que se desenvolveram, segundo leis naturais, os pri- 
meiros germes da civilização humana". 

E, assim, reconhece que centros de cultura comeqaram a 
brilhar simultâneamente e irradiar, uns para os outros, as suas 
luzes: o Egito, Babilônia e Ninive, a Cachemira. o Irã, a China, 
a Índia. .  . De todos êsses pontos, convergiram conhecimen-- 
tos para um canto do globo que, "pelas relações topográficas 
e seu lugar no mundo, mais favoreceu a comunicação entre 
os povos e o aumento da visão cósmica, que lhe foi conse- 
qüência" - a bacia do Mar Mediterrâneo. 

É, pois, pela região mediterrânea que se inicia essa parte 
ao "Cosmos". Grupados em torno do seu imenso lago "como 
formigas ou rãs em volta de um charco", na imagem de Pla- 
tão, os Egípcios, Fenícios e Gregos deram origem e expansão 
as suas civilizações. Sintético, mas profundo estudo geográ- 
fico da moldura dessas civilizações, moldura que, de  certo 
modo, as modela e predetermina, antecede, na pena de Hum- 
boldt o estudo histórico pròpriamente dito. Resume o surto 
da civilização egípcia, destacando-lhe a escassa influência sÔ- 
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bre as raças circunvizinhas, e a sua pouca ressonância no alar- 
gamento da noção do universo, uma vez que foram raras e 
esporádicas as tentativas de contacto exterior, mesmo as mi- 
litares. Entretanto, a marcha dos exércitos de Ramsés 11; a 
viagem de circunavegação da África, sob o faraó Nekao, cuja 
possibilidade admite; o início do comércio marítimo no Delta, 
forçado pelos mercenários gregos de Psamético estabelecidos 
em Naucratis, foram janelas para o mundo, por onde a ci- 
vilização egípcia cpmeçou o intercâmbio. 

Ehidentemente, outros elementos do quadro histórico 
não estavam ainda plenamente fixados ao tempo de Hum- 
boldt. Apesar disso, já há clara menção dos contactos mútuos 
dar culturas européias e afro-asiáticas, por intermédio dos 
"POVOS do mar ": 

L' . . . o arquipélago do mar Egeu, lançado, com suas 
mil ar~iculações, como uma ponte de povos entre duas . 
partes do mundo, permitiu fácil passagem as raças, ás 
línguas, a civilização. . . As ilhas egeias foram o laco que 
serviu para unir o mundo grego às terras longínquas d:, 
Oriente ". 

Em nada se modificaram as grandes linhas do esquema 
humboldtiano; ao invés, se reforçam com achêgas de mais re- 
centes descobertas sobre o papel singular dêsse viveiro dc 
civilizaçóes que foi a bacia do mar interior. 

Ao tratar dos Fenícios, tem oportunidade de fixar o seu 
papel de intermediários entre as culturas dos povos do Oricn- 
te Médio, das civilizações mesopotâmicas e as dos povos da 
Ásia e da Europa. Os Fenícios introduziram os pêsos e as 
medidas, as moedas cunhadas, o alfabeto. Foram além: de- 
ram contribuição própria ao progresso da ciência. Sua téc- 
nica do vidro branco ou colorido, suas fábricas de tecidos e a 
tinturaria em púrpura, conduziu-os, aos poucos, a avanços nas 
matemáticas e nas artes químicas. C comércio do âmbar, tra- 
zido das costas bálticas pelas naves fenícias, as viagens dos 
Tírios a terra de Ofir, possivelmente a Índia, através do Mar 
Vermelho e do Golfo Pérsico, tudo isso é evocado nesse texto 
do "Cosmos". amparado e documentado pelas abundantes ano- 
tações do final. 

Não deixa de ser curioso que, antes mesmo de referir a 
contribuição dos Gregos, Humboldt aluda aos Etruscos, "raga 
sombria e severa", qual uma das "sedes originárias da civi- 
lização". Salienta com justeza, o papel que a adivinhação ou 
melhor, a arte divinatória, através das suas modalidades, tão 
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em honra entre os Etruscos, representou em familiarizar os 
seus intérpretes, dos fulguratores aos aquilegii, com os fen6- 
menos naturais. Êsse pendor do povo etrusco já o acentuava 
Sèneca e o louvava Diódoro Sículo. A que Humboldt acres- 
centa ter a casta sacerdotal de Tarquínia dado "o raro exem- 
plo de encorajar as ciências físicas". 

Entre os Gregos, antes da conquista macedônia, três fo- 
ram os acontecimentos que, segundo Humboldt, contribuíram 
sobremodo para dilatar a idéia que formavam do mundo: as 
tentativas para, partindo do Mediterrâneo, penetrar a leste 
até as costas do Ponto-Euxino; para oeste, ultrapassando as 
Colunas de Hércules; e a fundaçáo de numerosas colônias que 
coletaram e divulgaram cópia de informações geográficas, a:- 
tronômicas, etnográficas, linguísticas, botânicas, zoológicas e 
técnicas. 

Dêsses eventos, destaca, com especial ênfase, a viagem do 
mercador Coleu (Kolaios) de Samos, o primeiro que teria ul- 
trapassado o estreito de Gades, "conduzido por um deus", como 
lá diz Herodoto, cujo passo Humboldt segue quase ad literchn. 
Tal expedição não teria apenas constituído um marco da épo- 
ca em que novos objetivos se abriram as raças gregas (f6rá 
melhor dizê-las mediterrâneas, por incluir Fenícios e Cartagi- 
neses),, desejosas de empreender longas viagens marítimas. 
mas teria também "subitamente alargado a esfera das idéias": 

"Via-se, pela primeira vez, além das Colunas de Hér- 
cules (a princípio chamadas de Briareu, de Egéon e de 
Cronos), a extremidade ocidental da terra, no caminho 
do Eliseu e das Hespérides, essas águas que -rodeavam a 
terra. . . " 

+ :R * 
Se, ao Ocidente, o "Mar Tenebroso" impediu até os tem- 

pos modernos, a dilatação do conhecimento humano. ao Orien- 
te, montanhas e desertos, habitados por gentes hostís, detinham, 
aguçando-a, a curiosidade científica. Para Hecateu, meio mi- 
lênio antes de Cristo, os confins orientais da terra conhecida 
são o Gôlfo Pérsico e o "Gôlfo" Cáspio, que julga aberto, só 
conhecendo a; margem ocidental. Êrro, -aliás, que sòmente 
Ptolomeu destruiria, mais de cinco séculos depois. Nessas lin- 
des do ecúmeno, vivem os Partas, os Persas e os Índios. Maio- 
res informações não eram trazidas pelos contactos comerciais, 
lentos e difíceis. 

Foi a expedição de Alexandre Magno, que criou novas re- 
lações entre a cultura mediterrânea e as segregadas civiliza- 
ções asiáticas. "No curto espaço de doze anos" produz-se a 
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fusão do Ocidente e do Oriente, sob o paszo do conquistador 
grego. A expedição macedònia - acentua Hurnboldt -'pode 
ser considerada como uma expedição científica: 

"Ela é mesmo a primeira para a qual um conquis- 
tador se tenha feito acompanhar de homens versados eni 
todos os conhecimentos humanos, naturalistas, geômetras. 
historiadores, filósofos, artistas". 

O nome de um só dêles, Calístenes, basta para justificar 
a tese de Humboldt. A semente que Aristóteles lançara no 
espírito do seu real discípulo não deixara, portanto, de pro- 
duzir alguns frutos. 

Ocioso ressaltar o proveito que tirou a ciência désse contacto 
íntimo e prolongado com a sabedoria das velhas civilizações; 
com aparências e fenômenos naturais, nunca observados antes; 
com raças de línguas e costumes tão diversos; com as conquis- 
tas agrícolas e técnicas do mundo oriental. O arroz, o algodão, 
o papel, os tecidos novos, como os de sêda, as especiarias, n 
ópio, o açúcar de cana. o óleo de sésamo, as essências de nardo 
e de rosa, as lacas e o aço temperado - é sempre Humboldt 
quem fala - penetraram no conhecimento do Ocidente e se 
tornaram objeto de comércio extenso. O mundo conhecido. 
em alguns anos havia duplicado. 

Quando se desintegrou o império macedònio, seus suces- 
sores, principalmente os Lágidas e os Selêucidas preservaram 
e desenvolveram o interêsse pela ciência. Alexandria tornou- 
se. sob o impulso dos Ptolomeus, a capital intelectual do mundo. 
Essa supremacia não se limitou aquela época. "Tòda a es- 
cola alexandrina seguiu fielmente até os séculos I11 e IV a di- 
reção que adotara". Sua preocupação não era tanto a de des- 
crever novos fatos, mas sistematizar o imenso acervo existen- 
te, submetendo-o a seleção, comparação e catalogação: 

"A filosofia da natureza, agora menos ousada em suas 
especulações, menos fantástica nas imagens que fazia da3 
coisas, aproximou-se enfim da experiência e marchou a 
seu lado, na via da indução". 

Seria longo retraçarmos aqui, passo a passo, o itinerário de 
Humboldt, através das realizações da Escola de Alexandria e 
o que representou ela na consolidaçáo do espírito científico. 
sobretudo do pensamento de Platão e de Pitágoras, tão rele- 
vante no, domínio das matemáticas, e no de Aristóteles, para 
as ciências físicas e naturais. Basta êste trecho: 
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'qForam ambos (Platão e Aristóteles) a estrêla condu- 
tora que guiou seguramente o espírito humano em meio 
as loucas imaginações dos séculos das trevas. Graças a 
êles é que não puderam perecer os princípios da ciênci? e 
as forças salutares do espírito". 

Vem depois a dominação de Roma sobre o orbe. É outra 
etapa de extraordinária importância para o progresso da idéia 
do mundo e, conseqüentemente, do espírito científico. Pela 
primeira vez, todos os povos ribeirinhos do Mediterrâneo - 
que se transforma num lago romano, o "Mare Nostrum" - 
estão politicamente reunidos debaixo do mesmo cetro. Exten- 
sas regiões interiores somam-se as nações litorâneas para cons- 
tituir um só império, que se estende aos confins do mundo. 
Reproduz-se, em maior escala e com recursos infinitamente 
mais vastos, o impacto das conquistas de Alexandre sobre 3 

progresso do conhecimento sistemático da natureza e do ho- 
mem. Pelo corpo gigantesco e heterogêneo do Império, inspi- 
rando e vivificando a rigidez romana, a inteligência e a cul- 
tura grega continuaram a fluir, aprofundando as raízes de ta! 
modo vigorosas que, pelos séculos em fora, resistiram a todas 
as destruições e renasceram dos solos devastados, mesmo quan- 
do cortados cerce os troncos que nasceram delas. 

A tentativa de síntese de todos os conhecimentos científi- 
cos, reunidos, em uma coleta universal, a sombra das águias 
e ao compasso das legiões. encontra-se em Plínio, o Antigo. 
Nenhuma das críticas, numerosas e quase sempre justificadas. 
que lhe foram dirigidas, diminui a impre-sionante grandezú. 
a majestade mesmo, da sua "História Natural7'. Diante dèle, 
reconhecendo embora seus defeitos, Humboldt se inclina reve- 
rente. O papel da obra pliniana na transmissão de ciência do 
mundo antigo ao medieval e ao moderno, não pode ser subes- 
timado. Plínio, sem ter nada descoberto, é, entretanto, a pró- 
pria síntese da ciência universal, nesse momento da humani- 
dade, em que a sombra da Cruz divide as vertentes da história. 

Depois.. . Depois foi a dilatada estagnação, quando não a 
invólução, trazida pelo complexo de fatores que modelaram 
a alta Idade Média, realmente merecedora, neste período e sob 
èste aspecto, do epíteto de "idade tenebrosa", que não pode- 
ria, sem injuiitica e inverdade, lhe ser generalizado. Hum- 
boldt passa sob completo silêncio êsse período, que nada acres.. 
centou ao patrimônio da ciência. 
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É ao alarido dos árabes, ao clangor de seus anafis, ao e- 

tintim dos atabales. ao retumbar dos seus tambores, ao relin- 
char dos seus cavalos, ao cintilar das cimitarras, sobre as quais 
drapejava, entre brancos albornozes, o estandarte verde do 
Profeta, é a tumultuosa irrupção dessa raça jovem e enérgica 
que a ciência esfrega os olhos estremunhados do longo sono. 
Humboldt assinala então o quinto marco da sua história dc 
conhecimento científico do cosmos: a dominação árabe. Vê já, 
com clarividência, o que melhor sabemos hoje: os árabes, inte- 
ligentes mas ignorantes, nada trazem consigo e nem criam dc 
nada. Mas encontram, na Mesopotâmia, na Pérsia, na Síria, 
as sementes da cultura helênica. De Bizâncio, donde vieram 
trazidas pelos nestorianos fugitivos, essas sementes haviam 
encontrado solo propício, em Edes?a, em Nísibis em Gondis- 
chapur. onde escolas de Medicina propagavam o culto das 
ciências naturais; de Atenas, onde os derradeiros platônicos. 
expulsos Justiniano, haviam espalhado os germes do seli 
ensinamento filosófico, chegaram preservadas as luzes da cla- 
ra mente grega. O solo plástico e virgem da inteligência dos 
árabes e as inclinações naturais da raça permitiram rápida 
floração dessas sementeiras. "Verdadeiros fundadores das ciên- 
cias físicas" chama-os Humboldt. Da contempla~ção da natu- 
reza, os Gregos se haviam elevado a observação que, corii 
Aristóteles, atingira o ponto culminante. Os árabes puderam 
dar o terceiro passo nessa ascensão, e d-iêgaram até a experi- 
mentação, quase desconhecida dos antigos. Em nenhum outro 
setor, foi essa contribuição mais notável que nos domínios d i  
Medicina: 

"O conhecimento das substâncias m'edicinais, funda- 
da por Dióscorides na Escola de Alexandria, é, em sua for- 
ma científica, uma criação dos árabes. . . A farmácia quí- 
mica foi constituida pelos árabes; dêles é que vieram as 
primeiras prescrições, consagradas pela autoridade de ma- 
gistrados, que mais tarde se espalharam da Escola de Se- 
lerno na Europa meridional. A farmácia e matéria mé- 
dica, as duas primeiras necessidades da arte de curar, con- 
duziram ao mesmo tempo, por duas vias diferentes, ao 
estudo da botánica e ao da química". 

Em Alexandria, a alquimia greco-árabe que alguns decê- 
nios após a morte de Humboldt, iria ser tão esplêndidamente 
estudada pelo gênio de Marcelino Berthelot, atingiu a pro- 
fundidade e extensão tais que influenciou poderosamente o 
pensamento europeu, em todos os domínios da inteligência, des- 
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de a tecnologia química até às -concepções metafísicas, e fe- 
cundou a ciência moderna, desde a transmutação do átomo 
até à psicologia do inconsciente. 

Padrões inapagáveis dessa influência são as palavras de 
origem árabe que esmaltam todo o nosso vocabulário cientifi- 
co e técnico. 

* * *  
Como os anteriores, conheceu êsse período o esplendor e a 

decadência. Ao apagar da estrêla política do islamismo, jun- 
tava-se o declinar da sua ciência. Seu papel histórico estava, 
porém, cumprido. E mesmo, em seus últimos lampejos, con- 
iribuia para acender outros focos, os da incipiente ciência eu- 
ropéia, que, pelas universidades e escolas isoladas, iam fazen- 
do recuar as trevas da ignorância. A influência benéfica da 
cultura árabe perdurou a'té o Humanismo e o Renascimento, 
Começa um novo movimento na sinfonia da história da ciência. 

Estamos no século XV, no limiar de portentosas revolu- 
cões no domínio do conhecimento do Cosmos. Detendo-se 
nêste limiar para gravar nêle o signo do seu sexto marco his- 
tórico, Humboldt exclama: 

"A era de Colombo, de  Caboto e de Gama.. . é a épo- 
ca das maiores descobertas realizadas no espaço.. . O sé- 
culo XV duplicando, para os habitantes da Europa, a obra 
da Criação, fornecia a inteligência estimulantes novos i 
poderosos que deveriam acelerar o progresso das ciências, 
do ponto de vista matemático e físico". 

Antes de retraçar a epopéia das grandes navegações e dc 
resultado que tiveram no dilatar as fronteiras do conheci- 
mento, Humboldt escolhe "entre os homens que prepararam 
a época de Colombo e de Gama", três grandes nomes, para 

.ilêles talvez simbolizar os precursores que representaram no 
mundo ocidental os fundamentos do pensamento científico, a 
que a proa ousada dos navegantes rasgaria o espaço. Alber- 
to Magno, Rogério Bacon e Vicente de Beauvais são êsses no- 
mes. Èstuda-lhes a obra, em minúcia, mas não esquece ou- 
tros, principalmsnte os que trouxeram aperfeiçoamentos à arte 
de navegar, desde Raimundo Lu10 e Nicolau de Cusa até Mar- 
tinho Behaim e o Infante D. Henrique. 

De passagem, faz notar, algo maliciosamente, que João d-r? 
Barros, em suas décadas da "Ásia", se refere a Colombo ape- 
nas como "homem falador, e glorioro em mostrar as suas ha- 
bilidades, e mais fantástico, e de imaginações com sua Ilhn 
Cipango", acrescentando o ~oment5~ri0, infelizmente sempre 
atual: 
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"Tanto é verdade que, em todos os séculos e em to- 
dos os graus de civilização, os ódios nacionais se esfor- 
çaram por obscurecer o brilho dos nomes ilustres". 

O papel das correntes marítimas em deslocar a frota de Ca- 
bral até as costas do Brasil "sem que disso desconfiasse" 2 
bem focalizado por Humboldt, mostrando que as tentativas de  
circunavegação da África deveriam levar aquela conseqüên- 
cia, mais dia menos dia. 

Na contribuição que, desde logo, o Continente novo de:: 
a expansão das ciências, da Astronomia e das Artes Náutica3 
até a Botânica e "as artes médicas, traz a baila, entre outros. 
o nome de Garcia da Orta, fundando, com o apoio de Martir;: 
Afonso de Souza (que Humboldt expressamente cita) um jai 
dim botânico em Goa, e escrev~ndo o seu famoco "Tratado do5 
Simples e das Drogas da Índia". 

Sempre cuidadoso em unir os acontecimentos da eiferz 
científica com outros eventos marcantes da história da huma- 
nidade, Humboldt comsnta: 

"Os tempos da conquista, no fim do século XV e co- 
mêço do XVI, são marcados por uma reunião prodigiosa 
de grandes acontecimentos sucedidos na vida polítlca e 
moral das nações europeias. No mesmo mês em que 
Fernando Cortês, depois da batalha de Otumba, se di- 
rigia ao México. para sitiá-lo, Martinho Lutero queima- 
va em Wittemberg a bula papal, e fundava essa Refor- 
ma, que prometia ao espírito a independência e um novo 
surto, em vias quase inteiremente desconhecidas. Já ha- 
viam, nesse instante, saído dos seus túmulos as mais 
brilhantes obra.-primas da arte grfga, o Laocoonte, (i 

Torso, o Apolo do Belvedere e a Vênus de Médicis. Flo- 
resciam. na Itália, Miguel-Ângelo, Lecnardo da Vinci, Ti- 
ciano e Rafael; na Alemanha, Holbein e Alberto Diirer 
O sistema do mundo havia sido encontrado por Copér- 
nico, bem que só houvesse sido divulgado mais tarde, no 
mesmo ano da morte de Cristóvão Colombo, 14 anos de- 
pois da descoberta do Novo Mundo". 

* * *  
Somos, finalmente, chegados aos séculcs XVII e XVIIT 

com os quais termina Humboldt a sua "viagem maravilhosa". 
O capítulo sétimo do segundo volume do "Cosmos" intitula-se 
precisamente "Influência exercida pelo progresso das ciência- 
sobre o desenvolvimento das idéias do Cosmos nos séculos XVI? 
e XVIII". Após tomar posse, a partir do século XV, da terra 
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ainda ignota, num ímpeto que não mais conheceria descanso, 
o homem se lança - são palavras de Humboldt - "a tomadá 
de posse pelo telescópio de partc considerável do domínio ce- 
leste", posse que reveste, de nossos dias, novas e ousadas for- 
mas. A ciência começa a caminhar a passos de gigante, mor- 
mente no domínio das matemáticas e da física, indispensáveis 
a exploração dos novcs campos. O século XVII, "século de Ke- 
pler, de Galileu, de Bacon, de Tycho-Brahe, de Descartes, de 
Huyghens, de Fermat, de Newton e de Leibnitz", encerra-se 
gloriosamente com a invenção do cálculo infinitesimal. O sé- 
culo XVIII é o da afirmação das ciências químicas: Priestley, 
Black, Cavendish, Halcs, Scheele, Lavoisier.. . A história 
dèsses homens e de suas idéias. que Humboldt se compraz em 
recordar. é a própria história da ciência moderna, que com êles 
nasceu, para fazer caminhar o mundo na via, a um tempo triun 
fal e dolorosa, dos dias presentes. 

Atingimos o fim do incompleto. e quase grosseim. exame 
que fizemos de Humboldt, historiador' da ciência. História 
não é, entretanto, a sistemática veneração do passado, e um es- 
tudo bio-bibliográfico, de natureza histórica, não pode prescin- 
dir do aspecto crítico. E' óbvio que algumas das afirmações 
de Humboldt foram ultrapassadas pelo progresso mesmo da 
ciência, cujas etapas êle retraçou com tão segura mão. DE 
sobêjo, sabia êle que assim deveria acontecer; e o diz, no re- 
sumo final do seu estudo histórico: 

"Quando, graças a atividade do espírito que é o ca- 
ráter do nosso século, tudo parece em via de progresso ... 
seria perigoso lançar-se ao través dêsse movimento inte- 
lectual e representar como definitivamente realizadas 
coisas que tendem ainda para um progresso incessante ..." 

Dentro dêsse espírito de são relativismo, que exclui O 

dogma e aceita a revisão contínua, por novos dados, observa- 
ções ou experimentos, do patrimônio já adquirido da ciência, 
Humboldt lança percuciente olhar para o futuro, como só o 
podem fazer aquêles que estão penetrados do conhecimento 
do passado. E encerra o seu monumento por um ato de fé na 
ciência e na inteligência humana, ato de fé cujos acentos pro- 
féticos têm a grandiosidade de um oráculo: 

"Dia virá em que forças, que pacificamente se exer- 
ciam em a natureza elementar, assim como nas células 
delicadas do tecido orgânico, sem que nossos sentidos as 
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tivessem podido descobrir, por fim, reconhecidas, apro- 
veitadas e elevadas a mais elto grau de atividade, toma- 
rão lugar na série indefinida dos meios. com ajuda dos 
quais, tornando-nos senhores de cada domínio particular 
no império da natureza, nos elevemos a um conheciníen- 
to mais inteligente e mais vivo do conjunto do mundo". 

E assim foi. 

Fontes 
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JOSE VICENTE DE AZEVEDO 
Sua vida e sua obra 

(1859-1950) 
Aroldo de Azevedo 

Recordo-me perfeitamente, como se fora hoje - e, cer-, 
tamente, o mesmo acontecerá a muitos dos que me dão a hon- 
ra  de ouvir ou tiverem oportunidade de ler estas linhas -, do 
vulto inconfundível do Conde'José Vicente de Azevedo, que 
bem poderia figurar entre aqueles que certa revista norte-ame- 
ricana, transplantada para o Brasil, costuma analisar sob a 
rubrica de "Meu tipo inesquecível". 

Seu olhar era manso e calmo, espelhando a doçura que 
lhe ia n'alma. Seus cabelos, como seus bigodes. sempre cui- 
dadosamente aparados, eram brancos como a neve. Vestia-se 
sempre de negro, com jaquetáo e colête impecáveis, envolvi- 

- do num luto que durava desde o ano remoto de 1895, em ma.- 
nifestação de tristeza que só mesmo um romântico poderia 
manter com tamanho rigor. Seu nariz aquilino, emoldurado 
por óculos de aros de ouro, a par de seu queixo de linhas for- 
tes, marcavam-lhe, em um rosto sempre circunspecto, os tra- 
ços de uma vontade que não se abatia ante os maiores obs- 
táculos. Nos derradeiros anos de sua vida, ombros recurvos, 
dava a impressão, a quem o via passar pelas ruas da cidad?, 
que se encontrava permanentemente prostrado perante Deus, 
em ininterrupta oração. 

I - As origens 

Sua história começou exatamente há um século. Mas tam- 
'bém poderia ter-se iniciado naquele triste fevereiro de 1869, 
quando, com 10 anos incompletos, viu-se órfão de pai. Ou po- 
deria remontar para algumas décadas antes, aos tempos do Ca- 
pitão-Mor Manuel Pereira de Castro. De qualquer forma. 
num só e mesmo cenário: no glorioso Vale do Paraíba, em 
terras paulistas, sob os céus de Lorena. 

Com efeito, foi a 7 de julho de 1859 que veio ao mundo. 
na cidade de Lorena, o vulto cujo centenário de nascimento 
hoje comemoramos, filho do Coronel José Vicente de Azevedc 



112 Revista do Instituto Histúrico e Geográfico de São Paulo 

e de Dona Angelina Moreira d e  Castro Lima Azevedo. Ere 
o segundo rebento do casal, cujo primogênito se chamou Fran- 
cisco de Paula Vicente de Azevedo, Barão da Bocaína (1856- 
1938), homem de grandes iniciativas no setor da indústria c 
do comércio, idealizador da "carta-expressa" no Brasil, um dos 
últimos titulares do Império, aos quais dois outros vieram SE! 

acrescentar: o Dr. Pedro Vicente de Azevedo Sobrinho (1865- 
1937), engenheiro civil, e Dona Maria Vicentina de Azevedo 
Pereira de Queiroz (1868-1958). senhora dotada de nobres vir- 
tudes morais e cívicas, que foi casada com o Dr. Joré Pereira 
de Queiroz. advogado famoso, antigo deputado e senador esta- 
dual, ex-Secretário da Justiça, organizador e consultor jurídico 
do Banco do Estado de São Paulo. 

Os primeiros nove anos de vida do futuro Conde José Vi- 
cente de  Azevedo foram tranqüilos, na feliz inconsciência pró- 
'pria dessa idade, por entre os folguedos aue lhe são caracte- 
rísticos e os estudos do curso primário, sem tomar conheci- 
mento da carregada atmosfera que pesava por sobre a polí- 
tica lorenense e na ignorância de que "em Lorena os negó- 
cios não se decidiam senão por meio do trabuco" (1). Foi a 
19 de fevereiro de 1869, pelas onze horas da manhã, quando 
seguia a cavalo para a Fazenda Amarela, de sua propriedade. 
na companhia de um pajem, que o pai de nosso biografado - 
o Coronel José Vicente de Azevedo, foi vítima de perversa to- 
caia: atingido por um tiro partido de um barranco do cami- 
nho, onde se acoitara um negro escravo, próximo ao curso do 
ribeirão do Macaco, foi transportado mortalmente ferido para 
a cidade de Lorena e ali faleceu dois dias depois, ante o estu- 
por e a consternação de grande parcela da\ populacáo local. 
De maneira assim trágica, desaparecia, com 35 anos incomple- 
tos, o jovem e prestigioso chefe do Partido Conservador, an- 
tigo deputado provincial (1854-55), ex-vereador, delegado de 
Polícia por diversas vêzes, comandante da Guarda Nacional, 
homem dotado de surpreendente dinamismo, enérgico e de 
viva inteligência, cuja carreira política prometia ser das mais 
brilhantes. 

Com morte tão prematura, deixava viúva Dona Angeli- 
na Moreira de Azevedo e seus quatro filhos menores. O cri- 
me abalou profundamente a cidade e repercutiu na Provín- 
cia. Antes de tudo, porém, fêz reabrir velhas feridas e viu 

(1) OLIVEIRA (Deputado Fernandes de) - Discurso pronuncia- 
do na sessão de 5 de março de 1870, na Assembléia Legislativa Provin- 
cial de São Paulo (Cf.  Anais, 1870). 
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renascer novas divergências no seio de uma família verdadei- 
ramente patriarcal, cuja história se confunde, durante largo 
período, com a história da própria Lorena - a família do 
Capitão-Mor Manuel Pereira de Castro. 

Manoel Pereira de Castro era o quarto filho do Capitão- 
Mor Manuel Domingues Salgueiro, primeiro Juiz Ordinário da 
recém-criada Vila de Nossa Senhora da Piedade de L o r e n ~  
(1788), abastado fazendeiro. Nascera na então Freguesia de  
Hepacaré, em 1777, e, por ser o primeiro filho varão, herdou 
do pai a preeminente posição na vida local. Aos 28 anos de 
idade, já era importante agricultor e Capitão da 7." Companhia 
de Ordenanças. Ao falecer seu progenitor, em 1818, passou a 
ser Capitão de Milícias da vila; e, dez anos mais tarde, tor- 
nou-se o 1." Capitão-Mor da Companhia de Ordenanças do Ca- 
minho Novo, entre Lorena e Rio de Janeiro, com juri~di~ção 
em todo o extremo leste da então Província de São Paulo. 
Tal como Salgueiro, foi Juiz Ordinário da vila e abastado fa- 
zendeiro, "senhor de engenho", grande produtor de aguarden- 
te, melado, açúcar, milho, feijão, arroz, farinha de mandioca. 
amendoim, algodão e café. Em 1828 possuía 2.000 pés de café 
(provavelmente o núcleo original de seus futuros grandes ca- 
fezais), além'de algumas dezenas de cabeças de gado e nada 
menos de 48 escravos. Também era "tropeiro", isto é, pro- 
prietário de tropas de burros, que galgavam a Serra da Manti- 
queira, conduzindo produtos de sua fazenda para o sul de Mi- 
nas Gerais e de lá trazendo outras merca6orias (2). 

Manuel Pereira de Castro foi o chefe incontestável do 
Partido Liberal, em Lorena. Mas, antes de tudo, o seu Capi- 
tão-Mor, pois êste simples designativo bastava, para identifi- 
car sua pessoa, através das gerações que se  lhe sucederam, 
ainda mesmo em nosso século. 

Por volta de 1797 casou-se com Dona Ana Maria de São 
José, natural da vila de Parati (Rio de Janeiro), filha de um 
casal de açorianos. Dêsse casamento vieram a nascer 13 fi- 
lhos. dos quais oito mulheres e cinco homens. Todavia, ape- 
nas duas das filhas do casal vão nos interessar, porque aca- 
baram por se tornar as avós do nosso biografado. 

Dona Maria da Guia (1798-1864) foi a primogênita. Ca- 
sou-se em primeiras núpcias com seu tio paterno Antônio DO- 
mingues Salgueiro, de quem não teve geração; e, em segundas 

(2) Cf. RODRIGUES (A.  Gama) - O Conde de Moreira Lima, São 
Paulo, 1942. 
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núpcias, com o Comendador José Vicente de Azevedo (1799- 
1844), o primeiro do nome, natural da cidade do Pôrto (Por- 
tugal), filho de Luís Miguel de Azevedo e de Dona Ana da 
Encarnação Alves de Azevedo. D ê ~ s e  matrimônio provieram 
oito filhos, entre os quais dois ocuparam posição de muito d ~ s -  
taque: o Coronel José Vicente de Azevedo (1834-69), o se- 
gundo do nome, pai de nosso biografado; e o Dr. Pedro Vicen- 
te de Azevedo (1843-1912), notável político do Império e da 
República, que chegou a presidir os destinos de nada menoz 
do que quatro Províncias - Pará, Minas Gerais, Pernambu- 
co e São Paulo. 

Dona Carlota Leopoldina (1808-82), sétima filha do Capi- 
tão-Mor, casou-se com o abastado comerciante português Joa- 
quim José Moreira Lima (1807-79), natural d ~ i  São Miguel de  
Baltar (Portugal), filho do Capitão Matias Dias de Oliveira 
e de Dona Ana Moreira. Passou a história com o título de  
Viscondessa de Castro Lima, título com que foi agraciada, po: 
suas admiráveis benemerências, poucos meses após haver fi- 
cado viúva. Dêsse casamento provieram oito filhos, dois do:; 
quais muito se destacaram: Antônio Moreira de  Castro Lima. 
Baráo de Castro Lima (1828-96), e Joaquim José Moreira Li- 
ma Júnior, Conde de Moreira Lima (1842-1926), um dos vul- 
tos mais beneméritos da velha cidade do Vale do Paraíba. A 
terceira filha do casal - Dona Angelina Moreira de Azevedo 
(1835-1911) veio a casar-se com seu primo-irmão - o Coronel 
José Vicente de Azevedo, tornando-se ambos os pais de nossa 
biografado. 

O casamento dêsses. dois netos do Capitão-Mor não teria 
maiores conseqüências, além do mais forte entrelaçamento das 
famílias, se não fosse a interferência da política. Como alhu- 
res, digladiavam-se em Lorena os dois partidos políticos ri- 
vais. De um lado, o Partido Liberal tinha a sua Erente o 
Capitão-Mor, a quem sucedeu seu filho, o Padre Manuel Teo- 
tônio de Castro (1803-72), posteriormente substituído por seus 
sobrinhos, netos do velho patriarca - o Barão de Castro Limh 
e o Conde de Moreira Lima. De outro lado, o Partido Con- 
servador via-se chefiado, de início, pelo Comendador José Vi- 
cente 'de Azevedo, que foi substituído por seu filho, o Coro- 
nel José Vieente d e  Azevedo e, após a morte dêste, sucessi- 
vamente por seu cunhado o Coronel João José Rodrigues Fer 
reira (1817-79) e pelo Dr. Antônio Rodrigues d'Azevedo Fer -  
reira, Baráo de Santa Eulália (1838-89), neto do Comendador 
Em poucas palavras: a velha família patriarcal achava-se po. 
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liticamente dividida - os Moreira chefiando os Liberais e os 
Azevedo na chefia dos Conservadores. 

A revolução liberal de 1842, que pôs em polvorosa a ci- 
dade de Lorena e suas irmãs vizinhas, tivera como chefe os- 
tensivo o Padre Manuel Teotônio de Castro, o Tio-Padre para 
os de sua geração. Ordenado presbítero aos 23 anos, não fora 
talhado para a vida religiosa; basta dizer que nem mesmo as 
vestes de sacerdote costumava u'sar. Nascera para a vida po- 
lítica, na qual ingressara de maneira espetacular, com a revo- 
lução do Brigadeiro Tobias e do Padre Diogo Feijó. Como 
chefe da rebelião, ordenou a prisão imediata de seu cunhado. 
o Comendador José Vicente de Azevedo, chefe dos Conserva- 
dores, que deveria ser trazido a sua presença, vivo ou morto. 
MA-,, quando fracassou a intentona, viu-se envolvido em pro- 
cesso, pronunciado como um dos cabeças da rebelião; e teria 
ido para a prisão não fora a subida ao poder do Partido Li- 
beral, sob a chefia de  Almeida Torres, em 1844. 

Segue-se a morte, em circunstâncias estranhas, do Comen- 
dador José Vicente de Azevedo, nesse mesmo ano. Liberais 
e Conservadores não se toleram. nem conseguem conter a onda 
de ódios que os separa. E a luta culmina com o assassinato 
do chefe conservador, o Coronel José Vicente de Azevedo, fe- 

- rido de morte em fevereiro de 1869. 

Todavia, no meio dessas fundas divergências de caráter 
político, a par das estreitas ligações de parentesco, um fator 
parece haver sempre exercido o suave papel de amortecedor 
das paixões exacerbadas: o elemento feminino. Porque - 
cumpre não subestimar tal pormenor - o conservador Coro- 
nel José Vicente de Azevedo era casado com uma "liberal" da 

. família Moreira - Dona Angelina Moreira de Azevedo; e irmãs 
eram suas mães, filhas ambas do Capitão-Mor. Não fossem tais 
circunstâncias, o bloco familiar do patriarca de Lorena ter-se- 
-ia cindido para sempre - o que, com a graça de Deus, não 
aconteceu. Malgrado as lutas políticas, as relações de família 
prosseguiram, ora mais estreitas, ora um pouco distantes. É 
que um mútuo respeito os ligava e, sobretudo, os unia os laços 
de sangue, fortes, profundos, imorredouros. 

Tôdas essas circunstáncias precisam ser relembradas, por- 
que deixaram suas marcas na personalidade de nosso biogra- 
fado. A trágica mortr de seu pai, quando não completara 10 
anos de idade, lançou por sobre a família uma atmosfera de 
tristeza e de luta pela própria manutenção. Recolhida a sua 
fazenda, com os quatro filhos menores, Dana Angelina Morei- 
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r a  de Azevedo assumiu, brava e corajosamente, os encargos de 
chefe de família, dirigindo sua propriedade rural e zelando 
pela educação das crianças. Triste foi, por isso, a adolescên- 
cia de  nosso biografado, tal como seus irmãos amadurecido pre- 
cocemente, o que fêz dêle um moço sisudo, de seriedade in- 
comum - traço que acabaria por se tornar um dos mais mar- 
cantes de sua personalidade. 

De outra parte, o fato de pertencer a estirpe do Capitão- 
Mor e de conviver com homens que, conservadores ou libe- 
rais, procuravam servir a causa pública, ao torrão natal e a 
'Província, foi para êle verdadeira escola de civismo. forjou- 
lhe definitivamente o caráter, indicou-lhe o caminho a pal- 
milhar. Fê-lo um homem público, sempre pronto a trabalhar 
pelo bem comum, sem o egoísmo dos que só pensam em si pró- 
prios. Tornou-se, por isso, um dêsses "nervos" da Nação, in- 
capazes de vegetar no comodismo dos que nada constroem, p2r- 
manentemente atentos aos reclamos da sociedade a que per- 
tencem, dedicados de corpo e alma a servir ao próximo. 

Mas o nosso biografado não foi, em sua longa e? traba- 
lhosa existência, apenas um homem público. Foi também um 
devotado servo de Deus, refletindo, uma vez mais, sua admirá- 
vel ancestralidade. Porque, como tantos outros bons lorenen- 
ses, com sua fé profunda e inabalável, tinha particular devo- 
ção pela Virgem Santíssima, "Mãe de Deus e nossa", repre- 
sentada quer por Nossa Senhora da Piedade, padroeira da ci- 
dade de Lorena, quer por Nossa Senhora Aparecida, padroeira 
do Brasil. 

AsSim foi a personalidade do Conde José Vicente de Aze- 
vedo - parlamentar e professor dos mais dignos, católico dos 
que mais o possam ser, cidadão e chefe de família exèmplar. 

11 - O parlamentar 

José Vicente de Azevedo entrou para a Academia de Di- 
reito com 19 anos incompletos, no ano de 1878. Deu preferên- 
cia a carreira jurídica, seguindo o exemplo de seu ilustre tio 
- o Dr. Pedro Vicente de  Azevedo, e de :eu não menos ilus- 
t re  primo - o Barão de Santa Eulália. Recebeu o grau de 
bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela tradicional Aca- 
demia de São Paulo, com a idade de 23 anos (1882). 

Entre seus contemporâneos nas Arcadas, encontravam-se 
futuros homens de letras e juristas consagrados, estadistas e 
políticos bem conhecidos. Basta lembrar alguns nomes ex- 
pressivos: Raimundo Correia e Augusto de Lima, cuja sensi- 
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bilidade poética todos apreciamos até hoje; Júlio Mesquita, 
uma das glórias do jornalismo nacional; Ciro de Azevedo, li- 
terato e diplomata; jurisconsultos do porte de Alfredo Ber- 
nardes e de Guimarães Natal; Silva Jardim, incansável propa- 
gandista da República, tão precocemente roubado a vida; Assis 
Brasil, famoso estadista gaúcho; José Roberto Leite Penteado, 
Valois de Castro, Carlos Garcia, representantes de São Paulc 
na Câmara Federal; e tantos outros (3). 

Uma vez diplomado, entrou imediatamente na política e 
- como bom Azevedo - passou a militar na União Conserva- 
dora. Com 25 anos, em, 1884, iniciou suas atividades parla- 
mentares, as quais deveria dedicar todo um quartel de sua 
prolongada existência. 

De fato, na 26." legislatura (1884-85), em que foi o mais 
votado em toda a Província, o que lhr assegurou a presidên- 
cia das se-sões preparatórias, como na 28.& (1888-88), repre- 
sentou José Vicente de  Azevedo o 3." distrito eleitoral, isto é 
o Vale do Paraíba, na Assembléia Provincial de São Paulo. 
Datam dessa época seus dois projetos (o primeiro de 1885, 
segundo de 1889) propondo a criação de uma Universidade ern 
nossa então Província, que teria por núcleo o atual. edifícic. 
do Muscu do Ipiranga, numa tentativa, infelizmente vã, q u e  
viria repetir sem sucesso em 1911. Foi, assim, o precursor dü 
instituição que é hoje motivo de justo orgulho de todos ou 
paulistas e de todos os brasileiros, marco imperecível da ad- 
ministração do grande Armando de Salcs Oliveira (4). Fê;. 
mais: preocupou-se com os problemas de urbanismo de nossa 
Capital, então uma cidade com 45 mil habitantes, como que 
antevendo seu espantoso crescimento: seu nome está ligado à; . 
construção do Viaduto do Chá, tornado uma realidade em 1892; 
desejou criar um Jardim Botânico e Zoológico; e, sobretudo, 
preocupou-se em introduzir melhoramentos urbanísticos, que. 
se levados a efeito, antecipariam de 50 anos as reformas rea- 
lizadas na administração do Prefeito Francisco Prestes Maia. 
Com efeito, aproveitando-sr do que viu no Velho Mundo, so- 
licitou a colaboração técnica do eminente engenheiro Dr. Ale- 
xandre de Albuquerque, que planejou três largas e extensas 
avenidas que, partindo do centro dcr cidade, iriam ter ao Bom 
Retiro, a Freguesia do Ó, via Perdizes, e ao espigão da Ave- 

(3) Cf. VAMPRÉ (Spencer - Memórias da Academia de Sãs 
P'aulo, vol. 11, págs. 382-383. 

( 4 )  Veja AZEVEDO (Aldo M.) - O facho da Universidade de São. 
Paulo, artigo publicado em outubro de 1956. 



11s -- Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

nida Paulista. Seu plano ia mais longe: previa a construção 
de novos edifícios públicos (Palácio do Govêrno, Assembléia 
Legislativa, Catedral, Correios e Telégrafos), além de grandes 
hotéis e importantes "magazins". Infelizmente, a iniciativa 
não mereceu a necessária atenção daqueles que podiam tor- 
ná-la uma realidade e acabou por ser arquivada, em 1925 (5). 

Ainda no setor do urbanismo, já agora em caráter pes- 
soal, coube ao Dr. José Vicente de Azevedo a urbanização e 
u, loteamento de todo o Alto do Ipiranga, dentro de  vasta glehz 
%de terra, com uma área de 46 hectares, classificada como tei- 
ras devolutas, e adquirida no apagar das luzes do regime impc- 
rial. No intuito de facilitar-lhe o aceszo, criou uma linha de 
bondes que unia o novo bairro ao Cambuci. E por lá espa- 
lhou educandários, casas de saúde e de caridade. 

Proclamada a Rrpública, por nove anos permaneceu alheio 
à política. Entretanto, em 1898, passou novamente a reple- 
sentar o 3.' distrito, como deputado, agora na Câmara Esta- 
dual, ali atuando na 4:' legislatura (1898-1900), na 5." (1901- 
03), na 6.& (1904-06), na 8." (1910-12), na 9." (1914) e na 
10.& (1916-18) . Serviu, então, como 1." Secretário, cabendo-lhe 
a tarefa de reorganizar os serviços da Secretaria da Câmara 
dos Deputados, como também foi membro das comissões de  Re- 
dacão e de Estatística. No exercício de seu mandato, teve a 
honra de ser o autor do projeto de criação da Faculdade de 
Medicina de São Paulo, hoje integrada na Universidade. 

Não havendo sido reeleito para a 11." legislatura, afastou- 
se uma vez mais das atividades políticas, as quais retornou. 
porém, sete anos depois, em 1925, agora para representar o 

* Vale do Paraíba no Senado Estadual. Como Senador do Es- 
tado teve oportunidade de apresentar projeto de construção de 
uma ponte, que ligaria a cidade de Santos, na ilha de Sãc, 
Vicente, a então modesta, embora encantadora, Guarujá, na 
ilha de Santo Amaro. Em seu pôsto veio encontrá-lo a Re- 
volução de 1930, que marcou, em definitivo, sua saída da pc- 
Iítica ativa. 

I11 - O professor 
e 

Simultâneamente com suas atividades políticas, dedicou-se 
o Dr. José Vicente de Azevedo ao magistério. É inegável que 
tinha vocação para ensinar, pois ainda como estudante de Di- 
. -. .- -. - 

(5) Cf. TAUNAY (Afonso d'E.) - O Conde José Vicente de Aze- 
vedo, paladino da caridade católica, artigo publicado em "O Jornal do 
Comércio" do Rio de Janeiro. 
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reito dava aulas particulares e s r  comprazia em auxiliar seus 
colegas menos dedicados ao estudo. Mesmo em conversa, ao 
abordar os mais simples assuntos, falava pausadamente, con: 
cristalina clareza, extremado nas minúcias, como se estivesse 
a fazer uma preleção. 

Por isso mesmo, aos 26 anos já fazia parte do Conselhc 
Superior da Instrução Pública da Província (1885), tendo como 
companheiros Américo Brasiliense, João Kopke, Brasílio Ma- 
chado e Frederico Abranch-es. Suas preferências voltaram-se 
para o campo sedutor da Geografia e da História, o que o le- 
varia a alinhar-y, na Última década do seculo passado, entre 
os sócios fundadores do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, honra de que muito :e desvanecia. 

Nc ano de 1892 foi nomeado para o cargo de lente de  Geo- 
grafiâ e História do Curso Anexo da Faculdade de Direito 
cargo que, três anos mais tarde (1895), haveria de conquistar 
em definitivo, através de rigoroso concurso de títulos e de 
provas, nêle permanec~ndo até que o referido curso viesse 2 

ser extinto. 
Mas foi ao Ginásio do Estado que o Prof. José Vicente de 

Azevedo dedicou mais de 40 anos de sua profícua existência. 
desde que também através de não menos rigoroso concurso 
de títulos e de provas, obteve a cátedra de Geografia Geral c? 

Corografia do Brasil (1890-1936). 
"Professor rigorosíssimo, exigente como raros - depõe 

Afonso de Taunay -, mas tão justo quanto exigente" (6) .  
Como é natural, lecionava Geografia a maneira da época, preo- 
cupando-se, como todos, com a nomenclatura geográfica, que 
sua prodigiosa memória guardava com exatidão absoluta, o 
que - bem se pode conceber - nem sempre aconte ia com F seus irrequietos alunos.. . Daí a fama de rigorismo, que cer- 
cava o mestre respeitável, cujos ecos podem ser ainda hoje 
ouvidos através do depoimento dos que passaram pelos ban- 
cos do Ginásio do Estado antes do findar da década de 1920- 
1930. 

Todavia, J O L ~  Vicente de Azevedo não era um professor 
que se contentasse na pura e mecânica repetição dos com- 
pêndios. Os livros que utilizava no preparo de suas aulas eram 
cuidadosamente anotados e aparecem acompanhados de recor- 
tes de jornais, nos quais ensinamentos novos, dados mais re- 

(6) TAUNAY (Afonso d'E) - artigo citado. A propósito, leiam-se 
os depoimentos do Dr. AMILCAR QUINTELA JÚNIOR, datado de 16 de 
março de 1956, e do Dr. FERNANDO NOBRE, em poder da fiamília. 
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centes, novidades. científicas, vinham completar as lições d(: 
mestre consciencioso, exigente mas justo. 

Em sua biblioteca de profei;sor alinhavam-se obras clássi- 
cas da Geografia do oitocentismo, sendo suficiente lembrar. 
entre elas, a monumental "Nouvelle Géographie Universelle". 
de Élisée Reclus, em 19 volumes, que, num dia de dezembro 
de 1940,,já octogenário e quase sem visão, teve a cativante gen- 
tileza de pessoalmente levar até minha residência e dar-me 
como régio presente, que guardo até hoje como verdadeira re- 
líquia. Em sua exc2ssiva bondade, num gesto que me encheu 
de justificada emoção, escolheu-me como depositário dessa pre- 
ciosidade bibliográfica; recebi a dádiva espontânea como se 
fora um facho de luz e de exemplo, transmitido pelo m e s t r ~  
de Geografia que chegava ao fim de sua luminosa carreira ao 
ainda jovem colega, que mal se iniciava. 

Mas o Prof. José Vicente de  Azevedo não se estagnara na 
Geografia do século XIX; em sua biblioteca também se en- 
contravam as obras marcantes da ciência geográfica de nosso 
século: o "Traité de Géographie Physique", de Emmanuel De 
Martonne; "La Géographie Humaine", de Jean Brunhes; o i  
trabalhos de Vida1 de la Blache. Daí sua posição incomum no 
quadro de professôres do glorioso Ginásio do Estado. 

Fêz mais: em 12'27 instituiu um prêmio anual a ser conce- 
dido ao melhor aluno de Geografia e História do tradicional 
educandário paulistano, no valor de  um conto de réiç (o que 
vale dizer, algo equivalente a 10 ou 20 mil cruzeiros, no valoi- 
atual de nossa moeda), para tal fim doando a então Secreta- 
ria do Interior um total de 20 apólices, correspondentes a 20 
contos de réis, de cujos juros deveria sair o mencionado prêmio. 

Teve seu nome ligado a criação da Escola Agrícola Coro- 
nel José Vicente, localizada em Lorena, a qual cedeu a chá- 
cara que pertencera ao seu avô paterno, o Comendador José 
Vicente de Azevedo, com todos os prédios e benfeitorias c 
uma área de 25 hectares de terras. Colaborou na instalação do 
Ginásio de São Joaquim e do Externato Nossa Senhora Auxi- 
liadora, ambos situados em Lorena; do Liceu Coração de Jesus 
e do Colégio de No-sã Senhora de Sion, desta Capital; comc 
também contribuiu, direta ou indiretamente para a criação d~ 
inúmeros outros educandários, ligados mais a religião e ã ca- 
ridade. 

Não se limitou, portanto, a exercer sua respeitada e temi- 
da cátedra do Ginásio do Estado. Foi um educador, na mais 
completa acepção do têrmo. 
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IV - O servo de Deus 

Sua obra de parlamentar e de educador seria suficiente 
para que, um século decorrido após seu nascimento, reveren- 
ciássemos sua memória. No entanto, a maior glória da vida 
do Dr. José Vicente de Azevedo encontra-se nas obras a que 
teve seu nome ligado, de maneira imperecível, em-prol da Re- 
ligião Católica, kpüstólica e Romana. Porque, antes de tudc~, 

O foi um católico dos que mais o possam ser, absolutamente con- 
victo, enraizadamente crente, dedicadamente submisso a vonta- 
de de Deus. E jamais procurou esconder tal faceta dr sua a 

personalidade. Como testemunhou Teunay, "impossível imagi- 
nar-se quem lhe levasse a palma em matéria do mais com- 
pleto d:sprêzo pelo respeito humano" (7).  

Com absoluta fidelidade, assistia diariamente ao santo sa- 
crifício da Missa, "de joelhos - curvo ante a grandeza de 
Deus -, mais ainda, no pavimento 'frio (e sempre ou quase 
sempre recusava o genuflexório), dizendo convictamente da ne- 
cessidade da penitência" (8) ; e, com verdadeira unção e com a 
mais impressionante humildade, recebia a Sagrada Comunhão. 
Não faltava as procissões ou as cerimônias da Semana Santa, 
quer estivesse em São Paulo, em Lorena ou em Apareclda.; e 
não se furtava ao sacrifício das longas caminhadas a pé, mes- 
mo quando já alquebrado pelos anos, a carregar o pálio ou 2 

conduzir os andores. Quando viajava de trem, rezava siiec- 
ciosamente o têrço. Não dava as costas ao Santíssimo Sacra- 
mento (9) e, muitas vêzes, foi visto altas horas da noite, diante 
da porta fcchada da igreja de Santa Ifigênia, em adoração à 
Sagrada Eucaristia. Descobria--r respeitosamente diante d e  
qualquer sacerdote e negava-se a pôr o chapéu quando em con- 
versa com um ministro de Deus (10).  "Parecia maravilhado 
de tudo que se referia a Deus, ao céu, aos santos" (11). Com 
freqüência bistribuia medalhas e estampas de santos aos que 
dêle se aproximavam. Foi um verdadeiro sacerdote leigo. 

(7) TAUNAY (Afonso d'E') - Artigo citado. 
(8) AMARAL (Dom Francisco Borja do), ex-Bispo de Lorena, 

atual Bispo de Taubaté - Depoimento datado de 3 de janeiro de 1946, 
em poder da família. 

(9) RAABE (Padre Erasmo) - Depoimento datado de 25 de julho 
de 1949, em poder da família. 

(10) Cf. TRINDADE (Dom Frei Henrique Golland), Arcebispo 
dr Botucatu - Depoimento datado de 13 de maio de 1955, em poder da 
família. 

(11) LEITE (Monsenhor Dr. Maximiliano da Silva) - Degoimen- 
to datado de 26 de março de 1946, em poder da família. 
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E foi assim desde muito jovem, porque recebera, no bêrço, 
uma formação rigorosamente católica, segundo as tradições de 
sua família. Como estudante de Direito, presidiu o "Círculo 
dos Estudantes Católicos", num momento histórico e num am- 
biente em que predominavam as idéias materialistas ou o Po- 
sitivismo de  Augusto Comte. Ainda na Academia - aprovei- 
tando-se de experiência anterior, realizada em Lorena, onde, 
com apenas 15 anos, redigira e publicara o "Eco Juvenil" -, 
foi redator-chefe do jornal estudantil "A Reação", de orien- Q 

lação conservadara e católica. 

Por isso tudo, pertenceu a numzrosaç irmandades religio- 
' 

sas. dentre as quais cumpre destacar a veneranda Irmandade 
do Santíssimo Sacramento, de que foi benemérito Provedor 

. durante 24 longos anos. 

Em sua admirável obra-dedicada a religião e a caridade. 
sua personalidade de educador e seu inexcedível coração estão 
presentes. Não se esqueceu dos órfãos pobrcs, de preferên- 
cia as meninas oriundas de famílias outrora abastadas: assim: 
nasceu, em 1896, o Asilo de Meninas Órfãs Desamparadas 
"Nossa Senhora Auxiliadora", mais tarde transformado no atual 
Internato Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, instalado no 
interior da gleba de 46 hecteres de terras devolutas, que ad- 
quirira ao Govêrno Imperial. Lembrou-se das crianças de cor 
e fundou, em 1902, as Casas de Previdência, depois transfor- 
madas no Educandário da Sagrada Família, também localiza- 
do no bairro do Ipiranga. Impressionado com a situação de 
desamparo dos órfáos, filhos de imigrantes (sobretudoitalia- 
nos), que a febre amarela vinha ceifando implacavelmente, 
doou terreno para que nêle se instalasse o Orfanato, hoje Ins- 
tituto Cristóvão Colombo, igualmente situado no mesmo baii- - 
ro. Favoreceu a obra de conversão e vocação dos japonêss. 
doando terreno para que pudesse nêle surgir o Colégio São Fran- 
cisco Xavier, localizado tamb6m no Ipiranga. Fundou o Hos- 
pital "Dom Antônio de Aluarenga", de que faz parte a hoje 
famosa Clínica Infantil do Ipiranga; o Grupo Escolar São José. 
iniciativa ímpar no setor do ensino primário particular; o Ju- 
venato do Santíssimo Sacramento, destinado a juventude c&- 
samparada. Graças a doações feitas, ligou seu nome ao Se- 
minário Central da Imaculada Conceição do Ipiranga, ao Ins- 
tituto de Cegos "Padre Chico". a Casa de  Nossa Senhora das 
Graças, ao Instituto Maria Imaculada e a Casa de ~ e n o r e s  da 
"Liga das Senhoras Católicas". 
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São êsses "os 12 Tabernáculos do Ipiranga" - na ima- 
gem feliz do Padre Luis Marcigaglia (12) -, erguidos juntg 
a colina histórica, para que Deus e a Pátria se confundisserri 
numa só e imperecível homenagem de amor, de fé e de pa-  
triotismo. 

Suas atividades no setor da caridade. da religião e da açãc; 
social não conheceram limites; chega-se a duvidar que um so 
homem pudesse realizar e tivesse forças suficientes para levar. 
a efeito tantas tarefas. Lembrou-se dos ex-escravos e seus des- 
cendentes, imaginando a criação do Asilo e Casas de Pobres 
de São José, localizado na cidad? de Lorena, com suas 50 casas 
bem construídas, dispostas na forma de um têrço, obra que o 
Conde de Moreira Lima veio tornar uma realidade. Lembrou- 
se de favorecer as vocap5es das meninas pobres e de auxiliar 
as viúvas desprovidas de recursos, criando a Caixa de Carida- 
de de Lorena. Ligou seu nome a Igreja e ao Colégio d? Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima do bairro do Suqaré,  ao Ins- ' tituto Frederico Ozanam, as Conferências de São Vicente de 
Paulo, as Missionárias Cominicanas do Mosteiro do Cristo-Rei 
da Vila Formosa, aos Padres Sacramentinos, a Congregação Sa- 
lesiana e a Imaculada Conceição, como ainda as obras religio- 
sas e educacionais criadas por Dona Odi'la Rodrigues, na cida- 
de de Lorena. Não se esqueceu dos doentes internados nos 
hospitais e dos encarcerados da Justiça Pública, criando e man- 
tendo a sua custa, especialmente para êles, durante 26 anos 
(1906-32). o Boletim da Devoção de São José, cuja tiragem 
chegou a ser de 10 mil exemplares (13). Procurou dotar a 
nossa Capital de uma Catedral condigna, para isso, conseguindo 
instituir uma loteria de  2.000 contos de réis, que propiciaria os , 
necessários recursos para tão alto empreendimento (14). Em 
1925 tentou criar a Universidade Católica de  São Paulo, mere- 
cendo, por isso mesmo, ser considerado o precursor da atual 

(12) MARCIGAGLIA (Padre Luís) - Discurso pronunciado em 
30 de novembro de 1946, 

(13) A propósito dessas obras, convém consuiitar: AZEVEDO 
(Conde José Vicente de) - Asylo de Meninas Orphans Desamparadas 
"N.S. Auxiliadora" do Ipiranga em São Paulo, São Paulo, 1942; a Intro- 
dução aos Estatutos da Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiran- 
ga. São Paulo, 1957; e os numerosos Depoimentos pessaais, recolhidos por 
Dona Maria Angelina Vicente de Azevedo Franceschini a respeito da 
vida e da obra de seu ilustre Pai. 

(14) Cf. TAUNAY (Afonso d'E.) - Artigo citado. 
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Pontíficia Universidade Católica de São Paulo, que tão ussina- 
lados serviços vem pre~tando a colrtividade (15) . 

Tudo isso foi realizado através de lutas e de canseiras, que 
sua fé inquebrantável, sua pertinácia incomum e sua energia 
invulgar souberam enfrentar e vencer; e graças ao seu de-pren- 
dimento pessoal, pois doou seus vencimentos de Professor (i 

cêrca de 90 por cento de sua fortuna a essas obras. para o bem 
do próximo e para a maior glória de Deus. 

Tinha um velho sonho: a criação do Bispado de Lorena, 
que acabou vendo concretizado em 1937. quando a. bula "Chris- 
tianae plebis", de Sua Santidade o Papa Pio XI, criou a nova 
diocese paulista, graças a doação de sua grande residência, na- 
quela cidade, e a instituição de um patrimônio de 300 mi! 
cruzeiros. 

Pela Basílica de Nossa Srnhora Aparecida tinha uma qua- 
se obsessão. Frequentava-a com a maior assiduidade possível. 
através de romarias, em viagens diretas ou em suas passagens 
no rumo de Lorena. Sonhava construir, pela encosta da coli- 
na santificada, pequenas capelas que corresponderiam aos "pas- 
sos" da Via-Sacra, a exemplo do que foi feito em Congonhas 
do Campo ou do que existe em Lourdes ou na colina do Senhor 
Bom Jesus de Braga, em Portugal. E ofereceu a Virgem Má? 
Aparecida hinos que milhões de bocas têm cantado e continua- 
rão a cantar, pelos anos afora; hinos como aquele, que todos 
os bons católicos sabem de cor, por ter sido em boa hora esco- 
lhido como Hino Oficial da Padroeira do Brasil: 

"Viva a Mãe de Deus e nossa, 
Sem pecado concebida, 
Viva a Virgem Imaculada, 
A Senhorrc Aparecida!" 

Por tudo isso, por tamanha mes:e de benemerências pra- 
ticadas em favor de nossa Fé, ninguém ficou surpreendidu 
quando, em 1935, veio de Roma a notícia alvicareira de que 
rccebera o título de Conde da. Santa Sé Apostólica. Tornou- 
se, então, aos 76 anos de idade, o Conde José Vicente de Aze- 
vedo. Todavia, se prevalecesse a vontade dos que o dignifi- 
caram e não fora a resistência que firmemente levantou, te- 
ria sido o Marquês José Vicente de Azevedo. 

15) Cf. AZtEVE'DO (Aldo M.) - Artigo citado; e ASSIS (Antônio 
de Paula) - A Universidade de São Paulo (Dos primeiros sonhadores 
2.0s semi-realizadores do ideal), em "O Legionário", São Paulo, 8 de 
abril de 1928. 
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Nada mais merecido, para quem - no dizer de Sua Emi- 
nência o Cardeal Dom Sebastião Leme - foi "o precursor dá 
Ação Católica no Brasil". 

Mais que isso: foi servo de Deus, incansável e fidelíssi- 
mo. E Deus derramou, por sobre êle, Suas bênçãos. 

V - O chefe de família 

Um homem assim dotado de tantos predicados intelectuai~, 
cívicos e morais, não poderia deixar de ser um chefe d~ fami- 
lia exemplq. 

Foi em 1883 que contraiu matrimônio com uma descen- 
dente de Amador Bueno e representante da mais alta estirpe 
de Sorocaba - os Lopes de Oliveira. Casou-se com Dona 
Cândida Bueno Lopes de Oliveira, mais moça que êle 8 a n b ~  
e que lhe sobreviveu (1867-1951). companheira dedicada por 
mais de seis décadas, senhora de cultura invulgar e dona das 
mais altas virtudes da mulher paulista. 

Dêsse consórcio tiveram I1 filhos, dos quais três falece- 
ram em tenra idade: Maria de Nazaré ( 1884-85), a primogê- 
nita; Maria de Nazaré (1887-58), segunda do nome; e Mari2 
Catarina (1896-97). 

Ao casal Vicente de Azevedo restaram oito filhos, dignos 
todos de tão belas e edificantes tradicões: 

1. Cona Maria Angelina Vicente de Azevedo Franceschi- 
ni, nascida em 1885, casada com o Maestro Fúrio Franceschi- 
ni. de quem teve 7 filhos, que, por sua vez, lhes deram 19 netos; 

2 .  Dr. José Bueno de Oliveira Azevedo, nascido em 188G 
e falecido em 1946, bacharel em Filosofia e em Direito, fazen- 
deiro, casado em primeiras núpcias com sua prima Dona Maria 
Amália Vicente de Azevedo, d r  quem teve 5 filhos, que Ihes 
deram 10 netos; e, em segundas núpcias, com Dona Maria 
Odete Prestes Barra, de quem teve 5 filhos, que Ihes deram 
3 netos; 

3 .  Dona Maria Carmelita de Azevedo Barbosa de Olivei- 
ra, nascida em 1889, viúva do Dr. José Luís Barbosa de Oli- 
veira, sem geração; 

4 .  Dr. Francisco de Sales Vicente de Azevedo, nascido ein 
1890, engenheiro civil, professor catedrático da Escola Politéc- 
nica da Universidade de São Paulo, industrial, casado com sua 
prima Dona Maria Mercedes Lopes de Oliveira, de quem tevn 
2 filhos, que lhes deram 7 netos; 

5.  Dona Maria Teresa Vicente de Azevedo, nascida em 
1892, solteira; 
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6 .  Dr. Paulo Vicente de Azevedo, nascido em 1894, ba- 
charel em Filosofia e em Direito, fazendeiro, casado com Dona 
Nair Duarte, de quem teve 6 filhos; 

7 .  Dr. Vicente de Paulo Vicente de Az~vedo, nascido en: 
1895, bacharel e doutor em Direito, desembargador aposenta- 
do do Tribunal de, Justiça de São Paulo, professor de Direit:, 
da Pontifícia Universidade Católica, casa23 com Dona Lília 
Couto de Barros, de quem teve 4 filhos, que lhes deram r 
netos; e 

8. Dr. Antônio Cândido Vicente de Azevedo, nascido eiii 
1898, doutor em Medicina, ex-Vereador a Câmara Municipal 
de São Paulo, casado com Dona Georgina Guedes Galvão, de 
quem teve 2 filhos, que lhes deram 7 netos. 

Onze filhos. 31 netos e 50 bisnetos, que - se todos vivos 
fossem - poderiam hoje, como os que sobreviveram, orgulhar- 
se, com muita razão, de trazer em suas veias o sangue dos 
Azevedo e dos Lopes de Oliveira, numa síntese feliz de dua: 
regiões igualmente afamadas nos tempos do Império: o Vale 
do Paraíba, representado pela cidade de Lorena, uma de  suas 
"princesas", terra q u ~  se ufana de haver dado ao Brasil al-  
guns dos mais legítimos "barões do café"; e a região das cam- 
pinas do Planalto de Sudoeste, repre~entada pela cidade de So- 
rocaba, famosa por sua movimentada feira, abasteccdora de 
vasta extensão do País. Uma família patriarcal digna herdei- 
r a  das tradições do Capitão-Mor Manuel Pereira de Castro. 
patriarca Isrenense do Primeiro Reinado. 

Cercado pclos carinhos de sua numerosa família, o casal 
Vicente de  Azevedo teve a ventura de comemorar, a 16 de ju- 
nho de 1943, suas Bodas de Diamante. 

VI - O fim 

Menos de um ano depois, no dia 3 de março de 1944, coni 
85 anos incompletos, falecia o grande lidador, nosso biogra- 
fado, entregando tranqüilamente sua santa alma ao Criador. 

Tinha fim a longa caminhada do parlamentar, do profes- 
sor, do servo de Deus, do chefe de família. do Cavaleiro da 
Ordem de São Lázaro de Jerusalém, do Conde Romano. Dei- 
xava nosso mundo, para contemplar a glória infinita de Deus. 
o "homem que, a primeira vista, s r  impunha pelo feitio do es- 
pírito original", que a cada passo demonstrava "a bela cultu- 
ra de que dispunha e a inteligência vivaz que o animava, (~i 

memória vasta e felicíssima de que se socorria. o conhecimzn- 
to notável dos homens, coisas e fatos não só de São Paulo. 
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como do Brasil" de acordo com as palavras de Afonso de Tau- 
nay (16). Morria o varão de quem o eminente Senador An- 
tônio de Padua Sales escreveu estas palavras: "Não tem con- 
ta aquêles que encaminhou na vida para se tornarem exem. 
plares chefes de família, cidadãos prestantes; arrostava as in- 
tempéries, esquecia-se das refeições, passava, não raro, noites 
em claro, quando o movia satisfazer um justo pedido, remo- 
ver um obstáculo, beneficiar ao próximo que a êle se chega- 
va, se agarrava como náufrago a tábua de salvação" (17). 

Assim foi o Conde José Vicente de Azevedo, cujo cente- 
nário de nascimento hoje comemoramos. Diante de  sua obra 
e dos exemplos edificantes, que nos legou, uma única atitude 
cabe-nos tomar: curvarmo-nos reverentes ante sua memória, 
apontando-o como paradigma a geração de hoje e aquelas que 
hão de vir. 

(16) TAUNAY (Afonso d'E.) - Artigo citado. 
(17) SALES (Antônio de Pádua) - Depoimento datado de 15 de  

agosto de 1946, em poder da família. 





PAULISTAS NO GOVERNO DO 
RIO GRANDE DO NORTE 

Luis d a  Câmara Cascudo 

Recordo não um paulista na administração da Capitania, 
mas uma família norte-riograndense de sangue paulista, duas 
vêzes governando a terra potiguar. 

O Sargento-Mor do Têrço dos Paulistas, José de Moraes 
Navarro, recebeu em 9 de outubro de 1712 uma sesmaria do 
"sitio Curralinho da praia da Ribeira do Assú, que pega da 
T,sg6a chamada AS PENDÊNCIAS PARA BAIXO". E' o mais 
~ n t i g o  registo do toponimo de onde nasceria a cidade das Pen- 
déncias, município pela lei n." 1 039, de 12 de dezembro de 1953. 
Documentalmente histórico, o nome é sempre no plural, PEN- 
DÊNCIAS e não PENDÊNCIA. 

O Sargento-Mor José de Moraes Navarro batera-se valen- 
temente contra a indiaria cariri rabelada na ribeira do Assú. 
Era paulista e casara com Dona Francisca Bezerra da Silva. 
da Paraíba. Radicara-se no Rio Grande do Norte, que vira 
pacificar-se com, seu auxílio e valor. 

Um filho dêste Sargento-Mor do Têrço dos Paulistas e 
sesmeiro nas Pendências é Joaquim de Moraes Navarro, pro- 
prietário abastado, influente político e várias vêzes membro 
ci(i Senado da Câmara do Natal. Casara a 16 de agosto de 
1769, na Capela dc N. Senhora da Conceição do Jundiaí, com 
Dona Ana Soares, filha de Luís Correia Soares, português do 
lugar "Prato7', arcebispado de Braga, e de Dona Lourença de 
Araújo Correia, nascida na cidade do Natal. 

Capitão-Mor de Ordenanças, Joaquim de Moraes Navarro 
em 1789 governou a Capitania como vereador mais velho. ao 
lado do Comandante das Armas, José Barbosa de Gouveia, de 
acordo com a Ordem Régia de 12 de dezembro de 1770, re- 
guladora das substituições quando da ausência do Capitão- 
Mor governador efetivo. 

O Sargento-Mor José de Moraes Navarro foi o fundador 
da família Navarro no Rio Grande do Norte. 
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Seu filho, Joaquim de Morais Navarro, o co-governador 
de 1789, faleceu, com 80 anos, no Natal, a 22 de junho de 
1805. Nascera, evidentemente, em 1725. 

Um filho dêste Joaquim de Moraes Navarro é Lourenp 
José de Moraes Navarro, nascido em S. Gonçalo do Potengi 
em 4 de março de 1786 e falecido depois de 1828 e antes de  
meados de 1830. 

Lourenço José de Moraes Navarro casara a 13 de julho de 
1806 com Dona Ana Joaquina Clara de Oliveira, filha do Al- 
feres João Correia de Souza e Oliveira e de Dona Isabel Fran- 
cisca Rodrigues, neta paterna do Coronel Francisco de Souzu 
e Oliveira e de Dona Tecla Rodrigues Pinheiro, e neta mater- 
na de João Pedro de Sá e de Dona Manoela Freire de Amorim. 

Lourenço José de Moraes Navarro era presidente da Câ- 
rnara Municipal do Natal em 1824 e assumiu o Govêrno da 
Província em 8 de setembro dêsse 1824, recebendo-o das mãos 
de Tomás de Araújo Pereira, numa hora convulsa e tumultuo- 
sa na política provincial que se iniciara. Governou até 20 
de janeiro de 1825, quando terminou seu mandato. 

Assim, dois Moraes Navarro, um filho e um neto do Sar- 
gento-Mor José, o dono das PENDÊNCIAS, administraram o 
Rio Grande do Norte. 

É sangue paulista nas veias norte-riograndenses. 
Moraes Navarro, nomeado Capitão Mor do Rio Grande do 

Norte por Patente Real de 30 de  junho de 1727, assumiu em 
18 de janeiro de 1728 e governou até 19 de março de 1731. 

Era filho do Mestre de Campo do Têrço dos Paulistas Ma- 
noel Alvares de Moraes Navarro, de truculenta memória. Pe- 
reira da Costa informa que o Mestre de Campo, que casara 
três vêzes, não tivera filho do primeiro consórcio com moça 

' paulista. Creio, entretanto, que Domingos é filho de mãe 
paulista e desde 13 de agosto de 1698 servia no Têrço ate 
10 de julho de 1823, quando se foi a Lisboa solicitar paga- 
mento de seus trabalhos e lutas. 

Prestara inestimáveis auxílios na campanha contra a in- 
tliaria rebelada nas ribeiras do Jaguaribe e, especialmente, no 
Açu. 

Contra os Janduis lutou excelentemente. 
No Rio Grande do Norte, o triênio, 1727-1729, era para 

proceder-se à arrematação dos impostos, ou sejam, os Dízimos 
Reais. 

Incluindo o gado-de-vento (de evento, o que não tinha 
ferro nem sinal de proprietário), rendeu arrematação 3.987$000! 
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O contrato dos Dízimos Reais e do gado-de-vento eram, 
na época, os únicos ramos da Real Fazenda na Capitania. 

Domingos de Moraes Navarro encontrara a cidade do Na- 
tal em inquietação e pavor. Era cidade com umas trinta casar, 
de taipa e palha espalhadas pelos sítios. Apenas havia a Matriz 
humilde na Rua Grande e o Caminho-de-Beber, que daria a 
Rua do Senhor Sant7AntÔnio com sua igreja, na segunda me- 
tade do mesmo século XVIII. 

O antecessor do Domingos ilustre fora o português José 
Pereira da Fonsêca, que ficara de 1722 a 1728 em luta aberta 
com o Senado da Câmara. J á  em 1723 os camaristas nata- 
lenses se queixavam ao Rei de Portugal que o Capitão-Mor 
"veio usar dos seus antigos costumes, em ser inconstante, aus- 
tero, retirado e, finalmente. descomposto, causando tudo de 
uns frenesis epicondrios, que em todas as conjunções em luas 
o arrebatam fora de si tanto, que muitas vêzes se divisa em 
:-inais evidentes de doudo, obrando como homem sem juízo, 
nem temor de Deus". 

Apesar desta credencial, D. João V sustentou-o no pôsto 
mais cinco anos, com furiosa rebeldia do Senado da Câmara. 

A reação chegou a um ponto de descarregarem uma es- 
pingarda em cima do Capitão-Mor, que escapou ileso mas tre- 
mendo de ira. 

El-Rei mandou por uma sua .Real Carta de 1." de j u n h ~  
de 1726 recomendar o maior interêsse na punição dos culpados., 
que jamais foram identificados. 

Domingos de Moraes Navarro foi o pacificador. 
Sua administração careceu de interêsse, porque decorreu 

tranqüila e rotineira sem rumor e guerrilhas. 
Os natalenses puderam dormir nas trinta casas da Cidade 

e nos sítios retirados em que viviam. O Senado da Câma- 
r a  não voltou a lamentar-se diante de D. João V. 

Deixando o Rio Grande do Norte depois do seu triênio 
regulamentar, o Capitão de Infantaria para Domingos de Mo- 
raes Navarro em 18 de fevereiro de 1739, ainda competiu com 
Dom Francisco Ximenes de Aragão e João de Barros Braga 
para o cargo de Capitão-Mor do Ceará, vencendo o primeiro. 
nomeado em 6 de abril de 1739. 

Não encontrei outros rastros do primeiro paulista que go- 
vernou o Rio Grande do Norte. 

O 27." Presidente do Rio Grande do Norte, dr. Luiz Bar- 
bosa da Silva, era paulista de Bananal, onde nazcera a 30 de 
outubro de 1840, filho de Antônio Barbosa da Silva e de Dona 
Maria de Arruda Barbosa. 
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Bacharelou-se em Direito na Faculdade de S. Paulo, na  
-turma de 1860. 

Poeta, jornalista, advaga,do, tribuno. Ficou no, Partido 
Liberal e nomeado pelo Marquês de Olinda no Gabinete dag, 
Aguias, Carta Imperial de 16 de junho, posse a 21 de agôstc 
de 1866. deixando a 25 de abril de 1867, sob a égide do seu 
correligionário Conselheiro Zacarias de Goes e Vasconcelos. 

Foi um grande Presidente em poucos meses de adminis- 
tração. A guerra com o Paraguai era o assunto e a obrigaçã~ 
dos  delegados de Sua Majestade. 

Barbosa da Silva tinha 26 anos e sucedia a um presiden- 
te experimentado, com imensa simpatia popular, cheio de ser- 
viço, veterano da vida pública, Cr. Olinto José Meira. 

Ficou na altura da missão confiada. Mandou 430 conscri- 
tos. Dos 300 contos recebidos de saldo, passou ao seu sucessor 
261 . OOO$ . 

A tradição ainda poderosa é o novo governador suster e des- 
moralizar as obras iniciadas pelo antecessor. Barbosa da Silvi, 
não interrompeu o ritmo. 

Continuou a construção do palácio para a Assembléia Le- 
gislativa, edifício i m ~ n s o  para a época e que hoje, sem altera- 
ção de maior, é a Casa do Govêrno, o Palácio Potengí. 

Terminou o calçamento da ladeira do Passo da Pátria, tor- 
nando fácil o acesso das mercadorias trazidas pelo rio Potengí 
para o mercado da Cidade Alta. 

Havia um armazém para recebimento de cargas no ris, 
Mossoró, no Porto da Jurema. Mudou-o para o lugar AREIAS 
BRANCAS onde os navios começaram a tocar regularmente. 
Este AREIAS BRANCAS é a cidade de Areia Branca. Barbosa 
da Silva adivinhou-a. 

Sugeriu transporte a vapor para as dezcargas no Rio Po- 
tengí. Para regular os excessos das enchentes do rio Ceará- 
Mirim, alagando o vale e prejudicando as safras açucareiras, 
mandou abrir um canal pelo engenheiro Gustavo Luís Guilher- 
me Dodt. Orçado em 6 000$ custou 7 831$460, sendo 4 069$200 
pelos Cofres Provinciais, 2 300$ por uma subscrição feita pelo 
dr. Vicente Ferreira Gomes, Juiz de Direito do Natal, e 1462$260 
pela Tesouraria da Fazenda. E' o CANAL DODT. 

Tínhamos 60 escolas com 1565 alunos. O único professor 
que levara seus alunos ao exame fora o do Campo Grande, Ma- 
noel Basílio Pereira em número de cinco! 

A colheita do algodão fora a 140 000 arrobas, vendidas nu- 
ma média de 15$. A safra do açúcar alcançara 200 000 arrobas. 
A do sal, 33 298. A da cêra da carnaúba em 9 000. 
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O Corpo Policial tinha 80 soldados, 76 praças, um cãpitão- 
comandante, um tenente e dois alferes, elevação no govêrno 
de Barbosa da Silva. 

Natal estava com 2 515 habitantes nos dois bairros, Cidade 
Alta e Ribeira, o primeiro com 1571 e o segundo com 944 mo- 
radores. 

Tristemente o Presidente informa aos deputados na sua 
FALA de 1.O de outubro de 1866 que "tôdas as Câmaras são 
muitíssimo pobres, na máxima parte nem têm receitas sufi- 
cientes para pagar aos seus empregados. Algumas das locali- 
dades que foram elevadas a categoria de Vilas não contam 
pessoal habilitado para desempenhar os cargos públicos". 

Não esperou seu sucessor para entregar-lhe a administração. 
Passou-a ao 2." Vice-presidente, Antônio Basílio Ribeiro Cantas, 
Pai, a 25 de abril de 1867, e viajou, deixando saudades. 

Faleceu no Rio de Janeiro a 26 de junho de 1875. 

O 39." Presidente do Rio Grande do Norte, Rodrigo Lobato 
Marcondes Machado. era paulista de Pindamonhangaba onde 
nasceu a 1." de janeiro de 1844, falecendo na cidade de São 
Paulo a 26 de abril de 1918. Filho do capitão Alexandre Mar- 
condes do Amara1 e d. Maria Delfina Marcondes de Andrade 
foi criado pelo Capitão da Guarda de Honra, José dos Reis Lg- 
bato, e daí o "Lobato" no nome. 

Bacharel em 1867, Presidente da Câmara em sua cidade 
natal, 1869-70, mudou-se para Taubaté. Nomeado para presidir 
o Rio Grande do Norte em Carta Imperial de 11 de janeiro 
(êle informa ter sido a 13), empossou-se a 13 de março de 1879. 
passando o govêrno ao seu sucessor, Alarico José Furtado. a 
1.' de maio de 1880. Esta administrasão de menos de quatorze 
meses foi proveitosa e brilhante. 

Inaugurou os trabalhos da estrada de Ferro Natal a Nova 
Cruz a 27 de fevereiro de 1880. 

Sua benemerência positiva foi a energia com que enfren- 
tou a situação terrível que a sêca de 1877 lançára na província. 
Mossoró abrigava 70 000 flagelados semi-nús, famintos e doen- 
tes. 35 000 morreram. O Presidente visitou pessoalmente a 
zona sêca, novembro-dezembro de  1879, fiscalizando, distri- 
buindo víveres, dirigindo trabalhos, animando, corregindo, es- 
palhando esperanças inexgotáveis. A despeza chegará a 
6 217 264$227 quando a receita arrecadada ia apenas a 
328 491$388. 

Em vez de permitir o deslocamento de grandes massas d e  
"retirantes" para os pontos férteis. congestionando a econo- 
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mia local, mandou víveres para as regiões assoladas, fixando 
os socorros e evitando o êxodo demográfico. 

Iniciou as medidas de emergência, instalando colônias nos 
vales úmidos. A colccja Bom Jesus dos Emigrantes no vale 
de  Pitimbú e Cajupiranga hospedou nos vários núcleos 3 600 
pessoas empregadas no plantio de cereais. Em Vera Cruz, en- 
tão S. Jose de Mipibú, o padre Antônio Xavier de  Paiva fundá- 
rc: outra colônia com 600 retirantes. 

O Presidente Lobato examinava tudo, atendendc recla- 
mações, ouvindo interessados, procurando diminuir a cubiça das 
comissões distribuidoras de socorros que, já naquele tem- 
po, criavam os "ricos da sêca". 

Foi a época em que a Província vendeu dois terços de sua 
escravaria negra. "Deficit" financeiro, ausência de paganien- 
to dos dois empréstimos tomados ao Banco do Brasil num total 
de 160 contos, amortizáveis em dez prestações anuais, mais 42 
contos de apólices, vencimentos do funcionalismo atrazado em 
quase 32 contos eram constantes melancolias. Desde 1876 nadá 
se pagava ao Banco do Brasil. 

Por êste meio o Presidente Lobato reagia, incansável, vi- 
vo, voando em viagens a cavalo, juntando os cidadãos graves 
para conselhos urgentes, correndo aos centros que a sêca tor- 
nara manchas desertas sem perder a calma, a força de vontade 
e a serenidade inalterável em decidir e comandar. 

Fôra nomeado no gabinete liberal, de João Lins Vieira 
Cansansáo de Sinimbú e exonerado no ministério de José Antô- 
nio Saraiva, onde seu primo, o barão Homem de Melo, era Mi- 
nistro do Império. Ambos Luzius do mesmo Partido do presi- 
dente Lobato. 

Voltando para São Paulo foi deputado provincial em 1880. 
reeleito em 1882. Na Última eleição do Império, 21 de agosto 
de 1889, estava Deputado Geral pelo 5." distrito quando a Re- 
pública dispensou-o de legislar. 

Declinou da nomeação de professor da Faculdade de Di- 
reito paulista e participou da comissão que elaborou o projeto 
da Constituição de  São Paulo e com João Monteiro redigiu 3 
reforma judiciária do Estado. a lei n." 18, de 27 de novembro 
de 1891. 

Quase tódas as tardes passeava a cavalo pelos arredore~ 
da cidade do Natal 

Cercava-o o povo, solicitaildo reinédios oa perrL1issões para 
cortar as matas próximas no intuito de erguer os ranchos. TÔ- 
das as pretensões escolhiam a hora do passeio presidencial pa- 
ra  torná-lo audiência pública. Impassível e tranquilo, Lobato 
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ouvia, decidia, recusava e concedia, no alto de sua sela inglesa. 
com resignação e aprumo invejáveis. 

Dezenas de anos depois ainda era recordado, com saudade. 
pelos humildes que atendêra. 

Adolfo Afonso da Silva Gordo foi o primeiro Governador 
nomeado pelo Govêrno Provisório da República para o Estado 
do Rio Grande do Norte. 

Nascera em Piracicaba a 12 de agosto de 1858 e faleceu no 
Rio de Janeiro a 29 de junho de 1929. Bacharel em S. Paulo, 
1879, fêz advocacia, propaganda republicana. Deputado federal 
por S. Paulo a Constituinte RepubJicana e reeleito para a pri- 
meira até a oitava (exceto a quinta) legislaturas quando re- 
nunciou em 1913 passando para o Senado na vaga de Campos 
Sales que falecera. Reeleito em 1921. 

- Nomeado a 20 de novembro, tomou posse na cidade do Na- 
tal a 6 de dezembro de 1889, mesmo dia do desembarque. Dei- 
xou a administração a 8 de fevereiro de 1890, entregando-a ao 
Chefe de Polícia, dr. Jerônimo Américo Raposo da Câmara. 

A situação era a mais delicada e sensível. Proclamara-se 
a República a 17 de novembro, assumindo o dr. Pedro Velho 
de Albuquerque Maranhão, o chefe da Propaganda, fundador 
do Partido Republicano em janeiro de 1889. Todos seus ami- 
gos julgaram ato decepcionante a substituição do maior repu- 
blicano do Estado por um paulista de  quem nenhum natalense 
tivera notícias da existência. Todos os elementos de exaltacão 
faiscaram numa comunicabilidade de mau-humor rancoroso. 

Logo que se soube da nomeação os comícios estalavam pela 
cidade, com oradores intermináveis na análise minuciosa da 
humilhação aos norte riograndenses e violência aos ideais legí- 
timos de auto-suficiência administrativa. 

A sêca assolava toda região e uma crise financeira multi- 
plicava o decesso econômico com as colheitas que a longa es- 
tiagem anulara desastrosamente. 

O orçamento votado pela Assembléia Legislativa no regi- 
mem imperial fera recusado pelo último presidente da Pro- 
víncia, Fausto Barreto. Não havia a indispensável "lei de 
meios". 

Em agosto ocorrera a derradeira eleição para a Câmara 
dos Deputados do Império e cêrca de 500 000$000 foram envia- 
dos para socorros mas realmente consumidos na compra de 
votos e ajustamento de alianças. Foi a famosa chuva de pa- 
tacões de prata, clareando os sertões estorricados e bravios e 
ficando nos bolsos privilegiados. 

Havia inquietação, desespero de fome, ausência de serviços 
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organizados para os sertanejos que invadiam as ruas, famintos. 
implorando trabalho e pão. 

Junte-se a desmoralização imediata aos "socorros do Go- 
vêrno" que segundo o Povo ironizante, socorria justamente aos 
ricos atravessadores e empreiteiros das tarefas. Dando em vin- 
tens um magro saldo do que recebiam em prata. 

Politicamente os republicanos estavam divididos e ansio- 
sos por uma luta fixadora dos -futuros chefes. O prestígio de  
Pedro Velho incomodava aos antigos correligionários. Todos 
eram candidatos e nenhum desejava a responsabilidade do 
rompimento das operações de guerra. 

Adolfo Gordo trouxe, com sua serenidade implacável, um 
pequenino programa que realizou quabdo pôde. Iniciou a 
fiscalização direta e diária a aplicação dos socorros públicos. 
Verificava os trabalhos. Ouvia os retirantes. Superintendia 
as missões confiadas aos seus amigos de confiança. Punia os 
"hábeis". Procurava não agradar ou desagradar aos impacien- 
tes políticos locais. 

Trouxera um Secretário de Govêrno, dr. Manoel Felisberto 
da Silva Figueiró, e um Ajudante #Ordens, o alferes José Ce- 
sar Marcondes de Brito. Parecia no Império, diziam, quando 
os Chefes de Polícia vinham de fora, desconhecidos, impor- 
tantes, arredios. 

Naturalmente Figueiró e Marcondes de Brito não tinham a 
tranquila energia de Adolfo Gordo e os atritos, pequeninos e 
urtigantes, irritavam os contactos entre os "pedrovelhistas" e 
a "turma paulista". 

Adolfo Gordo evitou todos os problemas que repercutissem 
no ânimo dos seus jurisdicionados. Aquêle não era o Estado 
em que desejava politicar e fazer-se indispensável. Foi hábil: 
prudente, maneiros0 sem que se tornasse vassalo ou senhor de  
qualquer dos grupos que se aglutinavam. 

Quando êle deixou o Rio Grande do Norte o tempo foi 
clareando a justa compreensão do eminente paulista. A jus- 
tiça se fêz, lenta e segura. Agora uma rua recorda aos nata- 
lenses o nome de Adolfo Gordo. Restrições e derrames se 
apagaram e morreram. Ficou, na claridade tranquila de um 
julgamento simpático, a lembrança do paulista que iniciou no 
Rio Grande do Norte a legislação e a mística administrativa 
nos domínios da República. 

Joaquim Xavier da Silveira Junior foi o segundo Governa- 
dor republicano nomeado para o Rio Grande do Norte. 

Decreto de 8 de fevereiro, assumiu a 10 de março no Natal 
e deixou a 19 de setembro de 1890. Passou o govêrno ao 1." 
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Vice Governador Pedro Velho, no poder apenas até 8 de ou- 
tubro. Poucos meses para esfôrço inesquecível. 

Xavier da Silveira nascera em Santos a 11 de outÚbro de 
1864 e faleceu no Rio de Janeiro em 5 de março de 1912. Ba- 
charel em São Paulo na turma de 1886. Abolicionista, repu- 
blicano histórico, jornalista, tribuno, poeta, grande advogado 
e jurisconsclto. Delegado de Polícia no Distrito Federal no 
dia da proclamação da República. Voltando do Rio Grande 
do Norte foi Chefe de Polícia no Rio de Janeiro, presidente 
do Conselho Municipal no quatriênio de Prudente de Morais, 
Deputado Federal às 3.a e 4.a legislaturas. Recusou ser Mi- 
nistro da Justiça de interinidade de Manoel Vitorino Pereira. 
Prefeito do Rio de Janeiro por algum tempo no govêrno de 
Campos Sales. Presidente do Instituto da Ordem dos Advo- 
gados. Teve um dos muitos gestos de desinteresse cavalhe- 
resco. Renunciou apresentação do seu nome na capital da 
República em favor da candidatura de Lopes Trovão ao Se- 
nado da República. 

Veio para Natal em lua-de-mel e com 26 anos. Fino, hábil, 
maneiroso, eloqüente, conquistou a todos. Ensinou que a 
energia mais resistente vive na mais encantadora polidez de 
mangiras. Resistiu a todos os grupos, desarmando-os. vencen- 
do-os com sua graça, sua inteligência radiosa, sua palavra cati- 
vante, oportuna, luminosa de bom-humor e de felicidade. 

Deu ao ambiente desconfiado, triste, de armas carregadas 
para a batalha eleitoral um ar renovador de alegria, de ele- 
gância, de tranquilidade confiada e superior. 

Presidiu a primeira eleição republicana, 15 de setem- 
bro de 1890, onde dezenove candidatos disputavam os sete 
lugares da Constituinte. 

Nem um grupo o acusou de parcialidade, de aliança, d e  
predileção, de apoio ao adversário. Vinte e seis anos de mo- 
cidade e de sabedoria. 

Recusou seu nome para a chapa de deputados. Todos de- 
sejavam sua inclusão. Resguardavam a vitória com a simples 
anunciação de sua presença moça, airosa, feliz. 

Livrou o Rio Grande do Norte de uma guerrilha sangren- 
ta presidindo a eleição com a gravidade natural e suprema de 
um magistrado indiscutido. 

Conquistou o povo. Os pobres desconfiados. Os mendi- 
gos que íam ao velho Palácio da Rua do Comércio buscar 
e não pedir a esmola infalível e generosa. 

Um porteiro de Palácio, Antônio Elias, musicou uma poe- 
sia do Governador. AS ANDORINHAS. Foi, com outros boê- 
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mios, cantá-la debaixo da varanda do paço presidencial numa 
noite de luar sentimental. Xavier da Silveira, poeta e ena- 
morado da vida, veio com a esposa ouvir. Mandou os rapazes 
subirem. Serviu-lhes bebidas. Conversou, encantado. 

A esposa, D. Laura, deixou um halo de bondade ao der- 
redor do nome. "Parecia uma santa!" comentavam as velhas 
bocas saudosas meio século depois. Xavier da Silveira foi 
embora para sua missáo grande nas terras de longe. Nunca 
mais voltou a cidade do Natal. Manteve, entretanto, amizade 
fiel com os deputados e senadores do Rio Grande do Norte. 

Hoje há uma linda rua com o nome de Xavier da Silveira. 
Creio que a mais emocional homenagem é ouvir-se ainda, nas 
claras noites de plenilunio, a voz anônima dos cantadores es- 
palhando a imagem romântica d'AS ANDORINHASí'. . . 



ANATOLE LOUIS GARRAUX 
Carlos Penteado de Rezende 

Não há paulista antigo que não tenha conhecido, pelo me- 
nos de fama, a CASA GARRAUX, livraria, papelaria, bazar 
e ponto de reunião da intelectualidade de outrora. Haverá 
ainda, por aí, quem sabe, algum ancião que se lembre do pro- 
prietário daquele estabelecimento, o cidadão francês Anatole 
Louis Garraux. 

Consoante a informação do dr. João Coelho Gomes Ribeiro, 
i-iascEu êle em Paris aos 3 de abril de 1833. Moço ainda, veio 
para o Brasil, passando a trabalhar na Livraria Garnier do 
Rio de Janeiro. De 1850 a 1859, parece ter vivido sempre na 
Guanabara. Em fins de 1859, de acordo com o d r .  Almeida 
Nogueira, achava-se em São Paulo, talvez sondando o ambien- 
te, a fim de logo mais instalar o seu próprio negócio de li- 
vreiro. Tinha então vinte e seis anos de idade. 

Raras e deficientes eram, na Paulicéia acadêmica daquele 
tempo, as livrarias: a do português José Fernandes de Sousa. 
por alcunha "O Pândega", no Largo do Colégio; a de Gustavo 
Grasvernor, na rua de São Bento; e a de Bernardino José Dias 
Torres de Oliveira, na rua da Imperatriz. Ccm êsses heróis 
tinham de haver-se os estudantes e professôres quando pre- 
cisavam de livros. A menos que quizessem, por sua conta e 
risco, encomendá-los na Corte. Como se depreende. era ten- 
tadora a oportunidade para a fundação em São Paulo, ambien- 
te universitário em franco desenvolvimento, de uma livraria 
à altura dos foros intelectuais da cidade. Disso logo se aper- 
cebeu o esperto francesinho. E se pronto pensou, rápido en- 
trou em ação. 

Todavia, foi bastante modesto o comêço do jovem Garraux 
em São Paulo: apenas um balcão, funcionando "ao lado da 
livraria do "Pândega", ou mesmo numa secçáo dela". Atrás 
do balcão, escreveu Almeida Nogueira. destacava-se "a figura 
simpática e sorridente de um homem loiro, com grandes bigo- 
des, dotado da amabilidade característica dos franceses", ofe- 
recendo a uns e outros "papéis para cartas, penas, lápis e mais 
objetos de escritório, além de exemplares avulsos da "Illus- 
tration" e do "Monde Illustré". Pouco depois, introduziu 
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Gsrraux no seu comércio uma novidade. Passou a vender en- 
velopes para cartas, artigo até então desconhecido da maioria 
dos paulistanos, habituados ainda a redigir em folha dupla de 
papel, que era depois dobrada e fechada nas extremidades. 
escrevendo-se por cima o nome e o enderêço do destinatário. 

obviamente, Garraux não poderia, com a sua educação. 
tato e finura, tolerar por muito tempo a companhia do "Pân- 
dega", um esquisitão "pouco asseado", cuja Casa vivia mal 
arrumada, com "os livros em completa desordem", como lem- 
brou Almeida Nogueira. O francês. afeito a práticas comer- 
ciais mais..  . civilizadas, por certo estranharia, e muito, ouvir 
da boca do português sente~cas  grosseiras como esta. a pro- 
pósito da honorabilidade de algum cidadão ou freguês: 
"- E' dêsses que tenho mêdo..  . 
- Como assim?! 
- Naturalmente, porque os tratantes não me enganam". 
Por essas e outras razões, já em 1860 Anatole Louis Gar- 

raux resolveu instalar-se por conta própria. a princípio (se- 
gundo Ernani Silva Bruno) "como filial da Livraria da Casa 
Imperial do Rio dc Janeiro". A partir dê'sse ano, um pes- 
quisador que sr der ao trabalho de compulsar. como eu o fiz. 
as preciosas cole~ões do "Correio Paulistano", encontrará 
sempre, nas páginas do velho jornal, anúncios e mais anún- 
cios da casa comercial de Garraux. Dou aqui. em seguida. 
uma série de datas e notícias desconhecidas do grande público 
e talvez também dos próprios cultores do passado paulistano. 

Aos 19 de julho de 1860, um grande anúncio revela que 
A. L. Garraux se achava estabelecido na Rua do Rosário n." 5. 
(Esta rua chamou-se depois da Imperatriz e, com a República, 
paszou a ser a atual Rua XV de Novembro). A leitura dessa 
publicação poderia induzir alguém desprevenido em êrro. Tra- 
tar-se-ia mesmo de uma livraria? O fato é que, naqueles idos. 
Garraux oferecia a venda em sua casa um grande sortimento 
de músicas, caprichos, fantasias, árias, rondós, papéis para co- 
piar música, métodos para piano, partituras, lundús, modinhas 
brasileiras e portuguêsas etc. 

Releva notar que nesse mesmo ano de 1860, no primeiro 
semestre, um outro comerciante francês, Henrique Luís Levy. 
se fixou na Paulicéia, abrindo uma loja "Ao Bouquet de Bri- 
lhantes". na rua do Rosário n.O 2, pertinho portanto do negócio 
de Garraux. A loja de jóias de Levy foi o embrião de onde, 
pouco depois, se originou a conhecida "Casa Levy", de músi- 
cas, ainda hoje existente. Curioso é que, com o passar dos 
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anos, Garraux como que centralizou em sua casa o movimento 
intelectual da Paulicéia, adstrito então aos lentes e estudantes 
da Academia de Direito, e a um ou outro jornalista; ao passo 
que Levy, em seu negócio, se fêz o pento de convergência do 
mundo musical paulistano. 

Henrique Luiz Levy era israelita francês, oriundo da Al- 
sacia-lorena. Seria também judeu gaulês o nosso Anatole ' 
Louis Garraux? Os traços fisionômicos do retrato dêle, publi- 
cado no número 10 da Revista do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo, podem conduzir-nos a aceitação da 
hipótese. 

Em 1861, A. L. Garraux transferiu o seu estabelecimento 
da Rua do Rosário n." 5 para a parte térrea de um sobrado, 
que demorava na esquina da mesma rua com o Largo da Se. 
(O aviso vem no "Correio Paulistano" de 13 de outubro da- 
quele ano). Ponto estratégico, como se vê: quase em frente a 
Sé Catedral, no comêço da Rua Direita, e pertíssimo do Pátio 
do Colégio. onde havia o Palácio do Govêrno. Lugar de  pas- 
sagem obrigatória, visto de muitos lados, como que atraindo a 
atenção geral. Nesse local parece ter ficado durante bastante 
tempo. (Já em 1872, porém, um anúncio, aos 3 de julho, 
no "Correio Paulistano", dá-o como estabelecido na Rua da 
Imperatriz n."s 36 e 38, próximo outra vez da loja de  H. L. 
Levy, que tinha o n." 34). 

Aos 24 de setembro de 1863, pelas colunas do "Correio 
Paulistano, ficamos sabendo que Anatole Louis Garraux e Guel- 
fe de Lailhacar, residentes em São Paulo, e mais Raphael Sua- 
rés, que morava em Paris, haviam fundado a sociedade comer- 
cial Garraux de Lailhacar e Cia., explorando a livraria do Lar- 
go da Sé n.O 1, e uma outra casa comercial existente na Rua 
Direita n." 4. A notícia frizava ainda a possibilidade de a 
firma fundar outras lojas. 

O sócio parisiense Suarés era, certamente, quem se encar- 
regava de selecionar e remeter da Europa para São Paulo, num 
fluxo contínuado, as novidades em livros, revistas, e artigos va- 
riados. Observe-se, aliás, que a Casa Garraux sempre foi mais 
que uma livraria. Como escreveu o dr. Spencer Vampré, foi 
também "tipografia, depósito de vinhos, guarda-chuvas, obje- 
tos de arte, e . .  . muitas coisas mais". 

Outro anúncio, no "Correio Paulistano" de 3 de novembro 
de 1863, revela-nos que Garraux de Lailhacar e Cia. se incum- 
biam da assinatura de jornais e revistas estrangeiras. Eram, 
em geral de origem francesa e de grande ecletismo. Eis al- 
guns títulos: "Revue des Deux Mondes", "Monde Illustré", 
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" Journal des Economistes", "Conseiller des Dames". " Journal 
des Familles", "Revue Critique de Legislation" etc. 

No ano seguinte, o esforço comercial d? Garraux deu a 
nota, com um anúncio sensacional de página e meia. estam- 
pado no "Correio Paulistano" de 11 de junho de 1864. O fato. 
ao que parece, era inédito. Faria as delícias dos atuais peri- 
tos em propaganda. 0 jornal tinha apenas duas folhas e qua- 
tro páginas. Convenhamos que ocupar cêrca de um terco do 
espaço disponível dêle era quase.. . um abuso. E qual o mo- 
tivo especial dêsse fantástico anúncio? - Nada. Apenas mú- 
z-ica.. . Quem quiser caber comto no São Paulo oitocentista se 
estudava, como se compunha música, como se aprendia canto 
e piano, como se liam obras de crítica musical etc., terá forço- 
samente de recorrer a êsse anúncio, que outra coica não é se- 
não um autêntico e autorizado catálogo musical da época. Por 
onde se pode concluir que, pelo menos nos seus primórdios, a 
Casa Garraux também contribuiu para o desenvolvimento 
musical da Paulicéia. 

Ampliando as suas atividades, ~ a r r a u x  de Lailhacar e Cia. 
ocuparam-se também da edição de livros. Feliz iniciativa essa, 
pois em 1864 tiveram a honra de  fechar contrato com o ta- 
l en tos~  poeta e acadêmico de direito Luís Nicolau Fagundes 
Varella, que lhes vendeu pelo preço de duzentos e vinte e 
cinco mil réis, e prazo sòmente de dois anos, a obra "Cantos 
e Fantasias. Foram os originais remetidos a Paris, de onde 
voltaram em 1865 transfigurados numa fina edição, de livros 
ricamente encadernados, "com as bordas douradas". As mi- 
núcias referentes a êsse episódio, inclusive a Escritura de Ven- 
da das poesias, passada em Cartório de São Paulo, podem ser 
lidas na primorosa biografia de Fagundes Varella, escrita pelo 

homem de letras Edgard Cavalheiro. 
Com o passar dos anos, enquanto amadurecia como homem 

e como profissional, A. L. Garraux aprimorava o seu gosto 
e a sua paixão d e  livreiro. Não sòmente novas edições lhe 
vinham parar às mãos experimentadas, para logo mais serem 
revendidas a um público seleto: também velhos livros, edições 
raras, preciosidades, quem sabe alguma relíquia da arte de 
Guttenberg, passaram pelo crivo da sua infatigável atenção. 

Dêsses longos anos de permanente contacto com os livros 
algo de bom deveria resultar. Em data que não pude desco- 
brir, retornou Garraux aos pátrios lares. Todavia, 0 seu nome 
continuou numa rua de São Paulo. nos letreiros da mesma e 
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já então tradicional Casa Garraux. Enquanto isso, lá em 
França, o velho livreiro recordava com carinho o Brasil tro- 
pical, a Paulicéia acadêmica, onde por tantos anos vivera. 

A experiência profissional, e a simpatia para com a terra 
longínqua, em cujo ambiente realizara o seu destino, levaram- 
no a ir dia por dia catalogando e redigindo um verdadeiro re- 
licário das jóias bibliográficas que ê respeito do Brasil co- 
nhecia. 

Culminou, então, na sua carreira de livreiro, publicando 
aos 65 anos, em 1898, em Paris, um alentado tomo de quatro- 
centas páginas, intitulado "Bibliographie Brésilienne - Cata- 
logue des Ouvrages Français et Latins relatifs au Brésil (1500- 
1898) ". Na capa, não deixou de esclarecer com orgulho: "Par 
A. L. Garraux, ex-Libraire a Saint Paul". Com isso, disse 
tudo. 

A obra, pelo seu ineditismo, chamou desde logo a atenção 
dos estudiosos. Quase nada havia aquele tempo no Brasil em 
matéria de bibliografia, principalmente a histórica. Ademais, 
não era comum o fato de um estrangeiro, de  volta a terra 
natal, prosseguir dedicando sua atenção e seu tempo aos dis- 
tantes assuntos brasileiros. Em casos semelhantes, o que ge- 
ralmente ocorria era um pronto esquecimento, quand3 não o 
menosprezo dos costumes que não haviam compreendido, ou 
aos quais não se adaptaram. 

Por essas razões, justifica-se que já no volume 3.", rela- 
tivo ao ano de 1898, da Revista do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo, saísse um artigo do dr. Miranda &e- 
vedo contendo judiciosos comentários a propósito da publi- 
cação francesa. Escreveu êle: 

"Foi com a maior simpatia e curiosidade que manuseamos 
o belo volume (. . .) e a simpatia aumentou com a leitura e a 
curiosidade se manteve satisfeita até o fim". 

Muitos elogios, alguns reparos eruditos sobre injustificáveis 
omissões existentes no catálogo, e eis o trabalho de Garraux 
em pouco tempo consagrado pelos especialistas. Até hoje ainda 
é consultado e citado como fonte de referências. 

A obra honesta de A. L. Garraux, fruto de um .esfÔrço 
construtivo e desinteressado, foi merecidamente recompensada 
no Brasil. Ele demonstrou gratidão para com a terra que 
tão bem o acolhera. São Paulo, por sua vez, reconheceu-lhe 
os méritos de estudioso, guindando-o ao cenáculo do Instituto 
Histórico e 'Geográfico de São Paulo. Admitido aos 5 de ju- 
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lho de 1899, o seu nome passou a figurar ao lado de outros 
nomes ilustres, como os de  Eduardo Prado, Theodoro Sampaio, 
Orville Derby e Antônio de Toledo Piza. 

E foi assim que a personalidade simpática do £rances 
Anatole Louis Garraux, que no início se vinculara ao ambien- 
te comercial da cidade, ficou para sempre ligada, através da 
livraria famosa e da obra meritória, aos fastos culturais da 
Paulicéia e do Brasil. 

Faleceu Garraux em Paris aos 26 de novembro de 1904. 
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AO CONDESTAVEL 

DO LUSO-CRISTIANISMO 
Tito Livio Ferreira 

Há seiscentos anos, precisamente, a 24 de junho de 1360, 
nascia em Portugal N ~ á l v a r e s  Pereira, o Santo Condestável 
da Lusitanidade. Por uma dessas coincidhcias que a inteli- 
gência não alcança, mas a Divina Providência explica, cem 
anos mais tarde, a 13 de novembro de 1460, falecia o Infante 
D. Henrique, Condestável do Luso-Cristianismo, discípulo do 
Condestável da Lusitanidade. E se o Mundo da Língua Portu- 
guêsa comemora o quinto centenário da morte do Infante 
D. Henrique, também não esquece o sexto centenário do nas- 
cimento de Nunálvares Pereira. 

Na primeira parte da "Cronica del-Rei dom João. da boa 
memória", Fernão Lopes, o príncipe dos historiadores da Ida- 
de Média, assim se expressa: 

"Escrevendo em êste passo, sem constranger nenhum que 
ouça entendemos ter, nos feitos dêste homem (Nunálvares), o 
modo que têm alguns pregadores, que dentro no sermão, enxer- 
tam a vida daquele de que pregam, e no fim dêle conclu- 
dem seu tema". 

Mas Fernãq Lopes não é sermonista. E' escritor situado 
entre os maiores do mundo, no parecer do crítico inglês Au- 
brey Bell. Nesse caso, mestre Fernão Lopes continua: 

"E'-nos, posto que já falassemos algumas cousas dêste Nu- 
nálvares, seus gloriosos feitos, adiante escritos, convém que es- 
pertem perguntar donde veio seu linhagem e qual foi seu 
primeiro comêço " . 

Espertem, na linguagem da época, será na de hoje, darão 
lugar, ocasião a que perguntem "donde veio seu linhagem". 
Hoje dizemos sua linhagem. isto é, sua ascendência. Nessa li- 
nha .de idéias, o historiador continua: 

"Portanto, cessando um pouco de prosseguir nessa ordenan- 
ça antes que isto em breve ponhamos, por modo de prólogo 
que êle merece. primeiramente dizemos assim: Porque a ex- 
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periência nos ensina que há aí tal que nasça sem algumas con- 
dições desvairadak, e que nossa natureza não pode estar em  
tanto assossêgo que algumas vêzes não receba torvação; e des- 
aí, porque ter discreto modo nas vãs deleitações é cousa mui 
forte e grave de fazer; portanto é havido por bom qualquer 
que por continuada batalha vence assim seus naturais desejos. 
que nunca em êle é achada mingua onde grande lugar haja 
repreensão. E se tal vontade traz consigo honra, êste de que 
falar queremos a merece mui grande pois por peleja que nun- 
ca cessa, não sem grande força e resistência, subjugou de tal 
guisa os vícios carnais, que, cheio de fruto de grande proveito. 
o não podia nenhum prasmar de míngua alguma que notá- 
vel fosse". 

Quando Fernão Lopes fala em "condições desvairadas". 
refere-se na linguagem atual a aspectos não contraditórios. 
sem luzes e sombras no caráter. E se "por continuada batalha 
vence assim", significa vence de tal modo. 

Ouçamos ainda Fernão Lopes 'dizendo: 
"E podendo nós largamente ordenar seus prudentes feitos. 

isto seria a nós graciosa relembrança e cousa mais doce que 
ligeira de fazer", isto é, 'não sòmente fácil, mas muito agra- 
ttável, diríamos hoje. Mas quem poderá dignamente contar 
os louvores dêste virtuoso barão (varão), cujas obras e dis- 
cretos autos, sendo todos postos em escrito, ocupariam gram 
parte dêste livro?" 

Feita a indagação, o historiador continua: 
"Certamente a nós fora singular prazer, se em sua his- 

tória puderamos seguir a ordenança dos que ditam (escrevem- . 
na linguagem moderna) as cousas em vida daqueles a que 
acontecem, descendendo (hoje dizemos descendo) a louvar ca- 
da uma bondade por si, pois que cada uma das virtudes são 
merecedoras de pregões; mas agora, depois de seu passamento. 
mortos os mais dos que lhe foram companheiros, já de seus 
bons feitos mais gastar não podemos, senão as escassas relí- 
quias dêles . . . " 

Linhagem de Nunálvares 

Após o prolemio, Fernão Lopes passa a descrever a linha- 
gem de Nunálvares Pereira, explicando: 

"Considerar devemos, quanto a ordem dos mundanais fei- 
tos, que a primeira cousa que é de saber dêste homem assim 
é comêço de seu linhagem; e portanto, antes que suas bon- 
dades comendemos (recomendemos, elogiemos) com algum 
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louvor, vejamos quem foi seu padre e madre, e quais dêles 
descenderam". 

Fernão Lopes destrinça a linhagem dos Pereira, para 
observar: 

'L Áquêle prior D. Alvaro Goncalves viveu longamente, e 
houve. entre filhos e filhas trinta e dous, entre os quais foi 
um D. Pedrálvares, que, depois de seu padre, foi prior do Hos- 
pital, e depois foi mestre de Calatrava em Castela; e êste era 
filho de uma madre; e Nunálvares, que era filho de madre, 
que chamam de Iria Gonçalves. natural de Elvas, o qual nasceu 
no mês de julho de 398 anos". 

Fernão Lopes conta o milesimo da era de Julio Cesar. De 
acordo com a nossa era, conta-se 24 de junho de 1360. E, re- 
ferindo-se a mãe de Nunálvares Pereira, o autor da "Crônica 
del-Rei Dom João, de Boa-Memória", assinala: "E esta foi mui 
nobre dona quanto a Deus e ao mundo, viveu em grande cas- 
tidade e abstinência, fazendo muitas esmolas e grandes jejuns, 
não comendo carne nem bebendo vinho por espaço de quaren- 
ta anos". 

Escudeiro da Rainha dona Leonor 

D. Alvaro Gonçalves Pereira, Prior, conforme os autores 
consultados por Fernão Lopes. "era sisudo e entendido", além 
de ser "astrologo e sabedor". Nessas condições, consultava 
os astros, quando se verificava a nascença dêles. Daí, "por 
sua ciência entendeu que havia de haver um filho, o qual seria 
sempre vencedor em todos os feitos de armas em que se acer- 
tasse (encontrasse), e que nunca havia de ser vencido". Au- 
tores outros, também lidos pelo historiador, escrevem o con- 
trário. Aceita-a por boa, o cronista. Em casado prior D. Al- 
varo Gonçalves, "andava um grande letrado e mui profundo 
astrólogo, que chamavam mestre Tomás. E por êste contam 
que soube o Prior que um dos seus filhos havia de ser ven- 
cedor de batalhas, e que êste era Nunálvares Pereira". 

Predestinado a ser guerreiro, seu pai o leva a corte, a fim 
de apresentá-lo a el-Rei D. Fernando. Nessa altura. Portu- 
guêses e Castelãos andavam em guerra permanente. "E. che- 
gando a par do castelo, continua Fernão Lopes, onde el-Rei 
com sua mulher então pousavam, estando a mesa, mandaram- 
nos chamar; e preguntando-lhes onde foram e o que acharam 
lá donde vinham, êles lhes responderam a tudo, segundo as 
pergcntas que lhes faziam. 



148 Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

Assim, começa o diálogo entre el-Rei D. Fernando e o 
prior D. Alvaro Gonçalves Pereira. Nunálvares andava pelos 
seus treze anos. Nunca tomara armas. Por isso, conta Fernáo 
Lopes, "a Rainha Dona Leonor, falando em isto, como era mu- 
lher mui paçã (mui palaciana, espirituosa) e de graciosa pala- 
vra, disse a el-Rei, como em sabor (por brincadeira), que ela 
queria tomar Nunálvares por seu escudeiro; e el-Rei respondeu 
que era bem feito, e que êle tomaria por seu cavaleiro Diogo 
Alvares, seu irmão". 

Estavam os dois irmãos colocados na corte, Podia D. Álvaro 
Gonçalves regressar ao seu priorado do Hospital. "Então, con- 
tinua Fernão Lopes, disse a Rainha contra Nunálvares que 
ela o queria armar de sua mão como seu escudeiro, e que não 
queria que de outras mãos tomasse armas, salvo das suas. 
Nunálvares posto-que fosse moço, quando isto ouviu, disse que 
lho tinha em grande mercê; e que prazeria a Deus que ainda 
lho êle serviria com bons merecimentos. E beijou-lhes as 
mãos por elo". 

Não sòniente Rainha, mas agora i adr inha ,  Dona Leonor 
havia de pôr deslumbramentos no mocinho fascinado pela sua 
formosura e inteligência. Mas, com a palavra Fernáo Lopes, 
L' a Rainha querendo pôr em obra isto que assim dissera, man- 
dou buscar um arnês convinhavel para Nunálvares; e porque 
êle era de pouca idade, não lho podiam, achar tão pequeno. 
Então disseram a Rainha como o Mestre de Avis tinha um . 
arnês que houvera em sendo moço, que seria bom para Nu- 
nálvares. E ela lho mandou pedir, e como lho trouxeram, deu- 
o logo a Nunálvares. E assim tomou êle as primeiras armas 
da mão da Rainha Dona Leonor; e ela daí em diante sempre 
o chamou por "seu escudeiro7'. 

O casamento de Nunálvares 

Acompanhemos Fernáo Lopes. Ouçamos-lhe a voz, pausada 
e grave, em tudo semelhante a dos antigos Paulistas, descen- 
dentes dos povoadores portuguêses. Foram êstes, "10s Portu- 
@ses Paulistas", como os Castelhanos chamavam aos nossos 
Bandeirantes. E Fernão Lopes continua: 

"Andando assim Nunálvares em casa del-Rei, por morador, 
sendo de idade pouco mais de 16 anos, aveio que viuvou uma 
dona de Entre-Douro-e-Minho, que havia por nome Dona Leo- 
nor de Alvim, mulher que fora de um bom cavaleiro, chamado 
por nome Vasco Gonçalves, de Barroso. Esta dona era bem 
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filha d'algo e comprida (cheia) de toda a bondade, rica assás 
de bens dêste mundo, assim de moveis de raiz". 

Escudeiro da Rainha dona Leonor. outra Leonor vinha cru- 
zar-lhe o caminho. Se a primeira estende-lhe a mão, para 
guiá-lo na vida, a segunda abre-lhe os braços macios de bon- 
dade. Nesse interim, prossegue Fernão Lopes, "o Prior, sa- 
bendo parte de sua fama e riqueza, mandou-lhe cometer (pedir 
em) casamento para Nunálvares, seu filho; e quando João 
Fernandes, comendador da Flor da Rosa, lhe foi cometer êste 
casamento por parte do Prior, a dona deu em resposta que o 
fizessem saber a el-Rei; e do que a Sua Mercê sobre isto man- 
dasse, que ela lhe não sairia de mandado". 

A resposta foi sábia e completa. "Tornou João Fernandes 
com êste recado e, o Prior feze-o saber a el-Rei, pedindo-lhe 
por mercê que pusesse em isso mão. A el-Rei prouve disto e 
mandou-a chamar por sua carta". 

Nunálvares tudo ignorava. Escudeirava, rezava e jejuava- 
Cuidavam-lhe do futuro à sua revelia. Daí Fernáo Lopes in- 
formar: 

"Em esta sazão que o Prior isto tratava, era Nunálvares 
em sua casa, sem disto saber nenhuma parte; e um dia chamou 
seu filho, sem estando aí outrem, e disse-lhe em esta guisa: 

- Nuno, pero tu sejas moço e de nova idade, parece-me 
que é bem, e serviço de Deus, e tua honra, que tu  hajas de 
casar; e porque Entre-Douro-e-Minha há mui nobre dona, man- 
ceba (formosa) e de gram bondade, meu desejo é, se a Deus 
prouvesse, de tu casares com ela; e portanto quero de ti saber 
que é o que te  disto parece". 

Nunálvares devera ter estremecido todo, ao ouvir as pala- 
vras paternas. Todavia, o pai, segundo Fernáo Lopes, "não 
lhe disse mais. Nunálvares, além de ser a todos mesurado 
(atencioso) de sua natureza, era-o muito mais a seu pai, e mui- 
to mandado e obediente; e quando lhe tal razão ouviu dizer, 
ficou um pouco turvado, à uma por a vergonha que de  seu pai 
havia; à outra por lhe falar em feito de casamento, de que sua 
vontade andava muito afastada. Que êle em esta sazáo era de 
pequena idade, e todo o seu cuidado não era salvo (senão) 
trazer-se bem, si e os seus, e des-aí cavalgar a monte e a caça 
não entendendo em amor de nenhuma mulher - nem sòmente 
lhe vinha por imaginação". 

Assim, o historiador traduz o pensamento de Nunálvares, 
o dom Donzel da Rainha Dona Leonor. "Mas, Fernáo Lopes 
retoma o fio da narrativa, (êle) lia a miude por livros de his- 
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tórias, especialmente da história de eGalaaz. que fala da Tavola 
Redonda. E porque em elas achará que, por virtude de vir- 

gindade, Galaaz acabara grandes e notáveis feitos, que outros 
-acabar não podiam, desejava muito de semelhar em alguma 
guisa, e muitas vezes cuidava em si de ser virgem, se lho 
Deus quizesse. E portanto era mui afastado do que lhe seu 
pai falara, em feito de  casamento; pero, por lhe obedecer e dar 
resposta a sua pergunta, disse-lhe em esta guisa (maneira) : 
- Senhor, vós me falais em casamento, cousa de que eu 

não era avisado (não pensava) ; portanto peço por mercê que 
me deis lugar pera cuidar em elo (nisso), e assim vos poderei 
responder", 

Assim, o nobre moço pede licença para pensar sobre o as- 
sunto. "O pai disse que era bem feito, como quer que (se 
bem que) se maravilhou muito por lhe assim responder, sendo 
homem tão novo de dias (tão jovem), E falou com mãi. Iria 
Gonçalves, tudo o que lhe com ele aviera, encomendando-lhe 
que o demovesse que consentisse em tal casamento7'. 

Em obediência ao esposo, ela dirige-se ao filho. Fernão 
Lopes toma a palavra para dizer-nos: "Sua mãi falou com êle; 
e, não o podendo reduzir, nem mudar de sua primeira intenção, 
falaram com Nunálvares Alvaro Pereira seu primo, e Alvaro 
Gonçalves de Carvalho, com quem havia grande afeição. E 
por suas afincadas razões consentiu de o fazer, pois a seu pai 
aprazia ". 

Nunálvares Pereira cede às instancias maternas e amigas. 
Concorda. O historiador continua: "Emtanto, chegou dona 
Leonor Alvim a Vila Nova da Rainha, onde el-Rei e sua mu- 
lher estavam; e. bem recebida dêles, fêze-o logo el-Rei saber 
ao Prior. E ele veio com Nunálvares, seu filho; e logo, como 
chegaram, o casamento foi feito o Nunálvares recebido com 
a dona sem mais festas, porquanto era viuva". 

Assim, Nunálvares Pereira vai para o casamento, como a 
rês para o corte. Ela ignora o seu destino. Por sua vez, êle 
teme pelo futuro. Todavia, enfrenta-o. 

"E no outro dia, continua Fernão Lopes, partiu o Prior, 
com seu filho e nora, para as terras da Ordem, a um lugar 
que chamam Bom Jardim. E ali conheceu Nunálvares dona 
Leonor, sua mulher, a qual com verdade desde então podiam 
chamar dona; porque, posto-que ela por tal nome fosse antes 
nomeada, ela verdadeiramente era donzela, que o seu primei- 
ro marido nunca houve dela tal conhecimento, o que ela sem- 
pre bem encobriu, por sua grande bondade". 
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Aceitemos por bom o testamento de Fernão Lopes. Nêle não 
há nem credulidade, nem ingenuidade e inocência primitivas. 

. Homem de todos os tempos, não envelhece, parece um homem 
de hoje, realista, arejado, luminoso e alegre. Por isso mesmo, 
apraz-nos ouví-10, a seis séculos do distância, dizer-nos: 

"Se outros, por ventura, em esta Cronica buscam formo- 
sura e novidade de palavras, e não a certidão (certeza) das 
histórias, desprazer lhes há-de nosso razoado (arrazoado), mui- 
to ligeiro a êles de ouvir, e não sem gram trabalho, a nós 
de ordenar (pôr em ordem). Mas nós, não curando (não nos 
incomodando) de seu juizo, leixados (abandonados) os com- 
postos e afeitados ( enfeitados) razoamentos (raciocínios), antes 
pomos a simples verdade, que a aformosentada (formoseada) 
falsidade. Nem entendais que certificamos cousa, salvo de 
muitos aprovada, e por escrituras (narrativas) vestida de fé. 
De outra guisa (forma), antes nos calariamos, que escrever 
cousas falsas. 

Que lugar nos ficaria para a formosura e afeitamento das 
palavras, pois todo nosso cuidado, em isto despeso, não basta 
para ordenar a nua verdade?" 

Assim, o criador da prosa portuguêsa supunha não haver, 
no seu estilo, formosura e novidade de palavras, preocupado 
como todo historiador em ordenar a nua verdade. Nessas con- 
dições, êle soube apresentar-nos a verdade histórica em toda 
a sua simplicidade e beleza, irradiante de frescor e claridade. 
E por isso Nunálvares alteia-se na perspectiva da moldura do- 
crimental e histórica de sua obra, com a firmeza, a siiiergia e a 
precisão do traço ali deixado pelo genial historiador da Idade 
Média. 

O Santo Condestável 

Possuia o Condestável as qualidades próprias dos grandes 
capitães-de-guerra. Aliava a audácia a valentia, o destemor a 
bravura, a estrategia a prudência. Fernão Lopes o assevera, 
neste passo da "Cr6nica del-Rei D. João I": "Nenhum aviza- 
mento antigo podia então ser igúal as suas sagaçarias, de que 
êste novo guerreiro, sendo sempre muito em ufania e levan- 
tamento em êsses bemaventurados vencimentos, assim sagaz- - 
mente ordenava seus feitos, que nenhum outro podia entender 
o propósito de sua intenção, salvo com aqueles de que costu- 
mava falar. De ardileza e bom regimento em que está a prin- 
cipal cousa da guerra, era ?le assim comedido". Foi êle o 
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criador do exército .permanente em Portugal, quando outros 
países ainda não pensavam nesse problema. E as escavações 
recentemente feitas em Aljubarrota, junto à capela de Nossa 
Senhora e de São Jorge, no campo da famosa batalha, dirigidas 
pela competência do eminente arqueologo tenente-coronel 
Afonso do Paço, puseram a descoberto as fortificações abertas 
por êle, para defesa e ataque da sua tropa. 

Nele havia o guerreiro a serviço da pátria e homem a ser- 
viqo de Deus, fiel ao binômio lusitano: Deus e Pátria. Por 
isso mesmo, o herói e o santo se conjugam e se fundem em 
Nunálvares. Pelo nome de Santo Condestável, já o designa ex- 
plicitamente el-'Rei D. Duarte, no "Leal Conselheiro". O 
mesmo título de santo foi--lhe dado carinhosamente pelo povo. 
no seu tempo. Integrando na "inclita geração", o infante D. 
Pedro, dos mais cultos príncipes da época, há de colaborar no 
culto oficial de Nunálvares, ao compor e distribuir uma ora- 
ção de bom cunho litúsgico. E, naturalmente, por solicitação 
da corte portuguêsa, segundo se infere de uma carta del-Rei 
D. Duarte ao grande beneditino lusitano. D. João Gomes, aba- 
de do mosteiro de Santa Maria de Florença e, nesse tempo, o 
representante dos negócios de Portugal junto a cúria romana. 
o Papa instaura o processo de canonização do Santo Condestável. 

Com essa característica muito nossa de enxovalhar os vul- 
tos da nossa história não tem faltado quem procure denegrir- 
lfic os feitos e a memória. Eivados de preconceito anti-reli- 
gioso e viciados pelo seu poritivismo racionalista, êsses es- 
critores: cujos nomes não quero declinar por serem muito co- 
ilhecidos mutilam e deformam a verdade histórica, apenas $or 
se mostrarem incapazes de atingir a grandeza autêntica do 
Santo Condestável. E julgam fazer história, com o pensamen- 
to no presente, com suas idéias próprias, com seu sectarismo 
negro onde projetam as arbitrarias e deformadoras interpreta- 
ções da lenda negra, rancorosa inimiga da verdade. 

O Condestável no seu tempo 

Neste ano do sexto centenário do nascimento de Nunál- 
vares Pereira, impõe-se restituir a essa figura heróica a justa 
homenagem, ao projetá-lo no cenário de seu tempo. Sua vigo- 
rosa personalidade se apresenta marcadamente estruturada por 
notável equilíbrio de qualidades humanas, com maravilhosos 
feitos de santidade realizados pela graça divina. Assim, avul- 
tam, nos traços da sua fisionomia espiritual, como traços vin- 
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cantes, a pureza de costumes, a simplicidade de vida, a nobreza 
de caráter, a generosa bondade, a clara devoção a Nossa Se- 
nhora. E, nesse mundo teocrático, nesse mundo onde Deus é 
o centro da vida, as características peculiares dessa alta espi- 
ritualidade refletem a filosofia do seu tempo, a psicologia me- 
dieval, as virtudes heróicas de nossa gente. 

Após a morte dos filhos e da esposa, com quem se unira, 
para agradar a vontade paterna e não desgostar el-Rei D. 
Fernando e a Rainha Dona Leonor; embora D. João I quisesse 
levá-lo a contrair novas núpcias, não conseguiu êsse intento. 
Para evitar as pressões constantes de todos os lados e recm- 
so de ser vencido por elas, não quis descontentar os reis, os 
amigos e os parentes. Pede licença ao monarca para se au- 
sentar de Braga, onde então estavam reunidas as cortes. Re- 
gressa a região de "Entre Tejo e Odiana". Sente-se aliviado 
ao caminho. E desabafa com os companheiros: "Que em Bra- 
ga sempre em cima dêle andara uma nuvem negra; e que de- 
pois daí partira lhe parecia que aquela nuvem negra ficara em 
Braga", conforme se lê na "Cronica do Condestabre". 

Nesse coração leal acrisolavam-se, de fato, os sentimentos 
mais puros e humanamente profundos. Vive "honestamente 
e bem com sua mulher" a quem tinha muito afeto. Alancea- 
lhe o íntimo a morte de sua filha, a quem muito amava. Fi- 
caram-lhe, como bálsamos para a dor de ter pyrdido esposa e 
filhos, os três netos, dois meninos e uma menina. O cronista 
Frei José Pereira de Santana salienta o carinho e a ternura 
com que os tratava, graças ao testemunho eloqüente da carta 
escrita pelo avô aos netos, cujo original existia no Arquivo 
do Convento do Carmo. A carta é dirigida à pequena Isabel, 
a quem trata de "minha linda". Começa dizendo: "A Senhora 
Dona Isabel, minha netinha, faça Deus santa". Seu neto Fer- 
nando era travesso. Repreende-o fraternalmente. Por trazer- 
des em vós a imagem de vossa mãi, sois pedagos da minha al- 
ma. Êsse amor aos queridos netos, revela como o Santo Con- 
destável honrava' com profundo respeito o matrimônio. Tinha 
em elevado concèito, o que se deve a honra alheia. E atitude 
marcante de alta nobreza, elucidam êstes dois episódios singu- 
lares. 

Paladino da honra das mulheres 

Teve por cenário o primeiro, o castelo de Neiva, cujo alcai- 
de estava do lado dos castelhanos. A tropa aguerrida e im- 
petuosa de Nunálvares combateu "mui rijamente, de sorte que 
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o alcaide foi morto na refrega, de um virotão". Rendido 
o castelo, a mulher do alcaide logo V E ~ O  a suplicar do Condes- 
tável que lhe "guardasse sua honra". E pela madrugada, no 
dia seguinte, escudeiros e homens de pé escoltaram-na, com 
todo o respeito e segurança. a seu pai, em Ponte de Lima, que 
se batia pelo rei de Castela. 

Outro gesto de Nunálvares Pereira deve ser lembrado. Al- 
cança os requintes da mais alta cortesia, e foi celebrado. Ves- 
perava o dia do assalto a vila de Caceres em terras de  Es- 
panha. Alguns capitães e soldados portuguêses tomaram uma 
aldeia no momento preciso de uma festa de casamento, quan- 
do os noivos se dirigiam á Igreja, a fini de se receberem como 
esposos. Os vencedores. alvoroçados, conduziram os prisio- 
neiros ao Condestável. Aborrecido, contrariado, estranha a 
ação do capitão que tal, consentira. Nenhum desacato fora 
feito ao indefeso par, informaram os comandantes. Muito ale- 
gre, Nunálvares dá-lhes liberdade, inclusive aos convidados 
presos. Pouco depois, chega á aldeia, "dizendo que a queria 
mais honrar do que a honraram os que a prenderam, tornou- 
-lhe a fazer a sua festa e ofício, cantando os seus com ela, e 
deixou os noivos com os outros em paz". (Cf. Fernão Lopes. 
ob. cit. P.  11; c-CC. Vol. VI1 - pg. 27) . 

.A  maior batalha do Condestável 

Primeira nação organizada em Estado autônomo da Euro- 
pa, Portugal também criou o primeiro exército europeu não 
mercenário, nesse fim do século XIV, com as suas Ordens Mili- 
tares de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Santiago da Espanha. 
Embora freires, êsses militares nem sempre se comportavam 
dentro da ética e da disciplina. Daí o Condestável procurar, 
com especial deligência, moralizar os soldados militantes de- 
baixo de suas ordens. Seria talvez a batalha mais ardua e di- 
ficílima travada em sua existência. Assim, na campanha de 
pacificação da terra de Bragança, manda executar o plano há 
muito tempo arquitetado. De uma vez e com firmeza, acaba 
com a presença de mulheres no acampamento. Não devia ter 
condcscendéncias com vícios e fraquezas. Considerava-os mui 
perigosos em homens cuja vida era arriscada no dia-a-dia. E 
as ordens foram energicas. 

Fernão Lopes descreve o 'episódio. Ouçâmo-10. Via Nunál- 
vares que os "de sua companhia traziam todos mancebas, tam- 
bém os que eram casados como os que não eram, ordenou 
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que nenhum daí em diante não trouxesse mulheres consigo; 
e se alguma fôsse mais achada no arraial, que fôsse logo açoi- 
tada publicamente por isso; e dêste mandado desprogue tanto 
a todos os que as traziam, que não houve aí tal que o sofrer 
pudesse com paciência, mas cada um falando sobre esto ao 
conde mostrava tantas e tais razões por que lhe era necessá- 
rio trazê-la, que bem semelhava aos que presentes eram, ne- 
nhuma ser deitada fora da companhia. O conde como com- 
prido de mansa e bem-aventurada razão cortesmente respon- 
dia a todos muitas e boas palavras, mas porque a fim de to- 
das era não querer que aí andassem, não os podia pacificar, 
e uns diziam que antes saberiam perder sua mercê, outros se 
desnaturariam dêle e que nunca mais o serviriam; outros da- 
vam com as armas no chão dizendo palavras e mostrando jei- 
tos. que seria longo de escrever; em tanto que o conde dizia 
depois por vêzes, que antes quisera esperar uma batalha, pos- 
to que de muita gente fora, que responder a tantas razões e tão 
desvairadas, quantas cada um mostrava por si, a ser-lhe for- 
cado a trazê-la consigo; mas por quanto todos resoar puderam, 
não deixou êle de o poer em obra, entendendo-o por serviço 
de Deus e prol dos que eram em sua companhia". (Ib., c, 
LXX. Vol. V. p. 54). A ordem do comandante foi mantida. 
Todas as mulheres abandonaram o arraial, com lagrimas de 
ambas as partes. Não ficou nenhuma. E o regulamento do 
Condestável foi aprovado por sua majestade. 

O mesmo fenomeno se verifica em começos do século pas- 
sado, com os soldados do exército napoleônico acampado ás 
margens do rio Nilo, no Egito. Para livrar-se das mulheres, 
acompanhantes dos militares, Napoleão manda afogar quatro 
mil vivandeiras nas águas do Nilo. E sumàriamente liquida o 
assunto. 

Nunálvares Pereira foi chefe e homem ao mesmo tempo. 
O chefe manteve-se acima-das paixões humanas. Homem, des- 
ce ao nível dos seus homens. Ouve-lhes as queixas, os Ia- 
mentos, as razões ponderadas. Procura convencê-los. Aos casa- 
dos fala d e  suas esposas ausentes. Das noivas ou namoradas 
fala aos solteiros. Abranda-os. Vence a mais terrível batalha 
de sua vida. E as mulheres abandonaram o acampamento em 
operações de guerra. 

Espírito compreensivo e hurnano 

Êste espírito compreensivo do Condestável revela o senti- 
mento humano do chefe. Assim, nessa linha d e  pensamento, 
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quero referir aqui episódio idêntico ocorrido em nossos dias. 
entre militar experiente da psicologia masculina e feminina. 
Em livro recentemente dado a lume, seu autor recorda o período 
em que servia o presidente Washington Luís, no govêrno de 
São Paulo. Narra-o o escritor coronel Luiz Tenorio de Brito. 
brilhante oficial da nossa gloriosa Fôrqa Pública de São Pau- 
lo, cujas raízes mergulham nas Ordenanças de1 Rei, criadas 
em fins do século XVII. O cronista de  "Memórias de um Aju- 
dante de Ordens" em sua obra "Outras Memórias" relembra 
como Washington Luís, - a quem a história de Portugal, do 
Brasil e de São Paulo, a quem a história da Comunidade Luso- 
Brasileira tanto deve, porque se trata de história comum das 
duas pátrias, - apreciava "animas a sociedade bandeirante 
com festas que marcavam epoca". Os convites eram distri- 
buidos conforme o protocolo. E os convidados e-colhidos. 

Oupmos, porém, Luiz Tenorio de Brito. "No transcorrer- 
de uma dessas recepções, lá pelas tantas da noite alta, a por- 
taria reclamou a presença de um membro do gabinete. 

Destacado para tomar conhecimento da razão do chamado, 
encontrei o jovem e simpático Hermano Ribeiro da Silva (mais 
tarde famoso çertanista) que ao tempo se ensaiava nas lides 
jornalísticas de São Paulo. A minha aproximação, fêz patético 
discurso. Lá dentro, no esplendor do baile maravilhoso, es- 
tava a sua noiva. Enquanto &le, apesar da casaca bem ajusta- 
da que envergava, ali se encontrava, barrada a entrada, pela 
ausência do convite. Que eu ponderasse sobre o seu drama, o 
suplício que o martirizava. Os versos de Castro Alves, com- 
postos quando em situação parecida, ralado de ciumes, acudi- 
ram-me á memória (á memória do escritor de "Outras Me- 
mórias"). 
- "Vós todos, todos que dormis em casa, 
Dizei se há dor que se compare á minha!" 
Luiz Tenorio dc Brito conclui: "Não. Não haveria de ter- 

to. E a mais uma tirada do môco apaixonado, voltei-me para 
o porteiro: - Benedito: "Rcsistir quem há-de". . . Momentos 
depois, via-se a silhueta elegante de Hermano Ribeiro da Sil- 
va volteando com a amada aos rítmos estonteantes da or- 
questra ..." 

Eis aí, três epocas e três homens. Nunálvares Pereira, 
guerreiro e monge medieval, projeta a linha do seu pensamento 
no espírito de Luiz Tenorío de  Brito, Ajudante de Ordens de 
Washington Luís, Carlos de Campos e Júlio Prestes de Albu- 
querque e, em 1932, Comandante do 2.' Batalhão 9 de julho, 
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na Revolução Constitucionalista, quando enfrentou, não uma 
revolta de homens por causa de mulheres; mas soube falar aos 
seus homens a linguagem da compreeensão e da sensibilidade, 
para levantar-lhes o moral debilitado. E ambos, o Condestável 
e o Comandante, aquêle encarnação do homem e do soldado lu- 
~ í ada .  êste representante dos mais dignos da nossa heróica 
Fôrça Pública, encontraram-se espiritualmente, por cima dos ' seculos, unidos pelo espírito compreensivo e humano, pelo es- 
pirito universalista e luminoso dos criadores da nacionalida- 
de portuguêsa, criadores da comunidade luso-brasileira e se- 
meadores do Luso-Cristianismo ao redor do Mundo por êles 
civilizado. 

Façamos meia volta á direita. Regressemos a Nunálvares 
Pereira. Para sanear o ambiente moral da sua tropa, outras 
providências adota o Condestável. Proibe o "jogo dos dados". 
Não admite, nas incursões por Casteli, que "nenhum pusesse 
fogo a pães (campos de trigo), nem aldeias, nem arrabaldes 
nem outros edifícios" (Fernão Lopes, ob. cit. vol. VII, pág. 125). 
Velava, com especiais cuidados, pela defesa e proteção dos ve- 
lhos, mulheres, moços, môças e crian~as.  E daí Fernão Lopes 
escrever que "o seu arraial não parecia hoste de guerreiros 
mas honesta religião de defensores". (Vol. 111, pág. 217) . 

Homem de grande bondade 

Essa intransigência no policiamento dos costumes reves- 
tia-se no Condestável d l  uma grande bondade. Fernão Lopes 
anota como nele "sempre Imorava uma discreta mansidão, que 
especial havia de bons costumes". (Ibd.) "A paixão da sanha 
que em muitos parece sandice, temperou de tal guisa pro 
saúde de sua alma que niinca a nenhum tolheu a fala, posto 
que razão tivesse". (Ibd. pág. 219). Com singular dom, re- 
conciliava os an imo~ revoltos. Desfazia intrigas, apaziguava os 
amigos deavindos. E Intervinha para reprimir desordens. 

O prestígio da bondade e do cavalheirismo de Nunálvares 
contagiava os próprios adversários. Madrugada alta. apare- 
cem-lhe no acampamento dez escudeiros castelhanos desar- 
mados. D. Nuno recebe-os muito bem e indaga-lhes como se 
atreveram a vir sem garantias de espécie alguma. "Respon- 
deram-lhe que se fiaram, simplesmente, na sua conhecida vir- 
tude e bondade. Que objetivo os trouxera, pergunta o Con- 
ciestável. Responderam que não "era outra coisa senão vê-lo, 
como já tinham visto". ("Chronica do Condestabre". c .  LXVI, 
pág. 167) . E retiraram-se em boa ordem. 
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Doutra feita, o exercito acampa nos arredores de Santa- 
rém, após extenuante marcha. Os mantimentos escasseam. Res- 
tavam-lhe apenas cinco pães e alguma carne. Preparava-se n 
Condestável para comer com os seus soldados, quando che- 
:am a êle cinco cavaleiros inglêses mortos de fome e sêde. De 
tudo quanto tinha, o Condestável deu "com gram sabor", para 
obrigar-se a comer, nesse momento, alguma carne sem pão. 

Ausência de superstição 

Sua educação esmerada, suas convicções religiosas, sua in- 
tegridade de caráter e pureza de costumes. não se compadecia 
com as crendices dos espíritcs supersticioscs. Certa vez. teve 
de apartar de si um escudeiro valente, mas temeroso. Nunál- 
vares dispunha-se a atravessar o rio Tejo por entre a frota cas- 
telhana. quando êsse militar pretende removê-lo de praticar 
aquela temeridade. Alega para isso, ter  tido um sonho, onde 
o Condestável aparecia prêso em mãos do inimigo. D. Nuno 
respondeu-lhe que "êle ficasse com o seu sonho". Não quis 
levar consigo o soldado. E abandona-o ao seu destino ("Chro- 
nica do Condestabre". págs. XXXVII-XXXVIII) . 

De Elvas parte, certa ocasião, para socorrer Vila Viçosa. 
Acontece, que, ao atravessar as portas, se quebra a haste da 
bandeira empunhada pelo alferes. O acidente é tido como de 
mau agouro. Procuram dissuadir Nunálvares da emprêsa. Êle 
não se importa com os conselhos dos supersticiosos. Manda 
arvorar a bandeira em nova haste. E, impavido, marcha.com 
a sua tropa. 

Estava, outra vez. na saída de Leça quando a besta que 
transportava a sua tenda de campanha, "caiu morta em ter- 
ra". Os companheiros olham o fato como se fôsse de mau 
presságio. Falam-lhe em desi;tir da jornada. E o Condestável. 
surdo as palavras alheias. prossegue no propósito planejado. 

A bandeira de Nunálvares 

Porque confiava em Deus, a sua energia e decisão nele an- 
coravam. Sempre o alentava a esperança firme no socorro 
divino. Voltara-se totalmente a liberdade de sua terra, "por- 
que onde estão os maiores perigos, ali convém mais devota 
lembrança daquele Senhor cujà ajuda o homem espera". es- 
creve Fernáo Lopes. (Ob., cit. P.I. c. LXXXIX; vol. 11, pág. 
51) e daí ter mandado fazer a sua bandeira onde hot~vesse o 
símbolo do estímulo da coragem e da confiança. 
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Esta bandeira está assim descrita em Fernão Lopes: "A 
qual havia o campo branco e uma cruz grande vermelha, por 
meio, e no quarto primeiro da cerca da haste, pintada a ima- 
gem de Nosso Salvador Jesus Cristo cruxificado, e sua Ma- 
dre, e S. João acêrca dele; e no outro seguinte da ponta da 
bandeira, estava a imagem da preciosa Virgem, com seu Filho 
bento no colo; e nos dois quartos do fundo, no primeiro, jun- 
to a haste, S. Jorge, armado, em giolhos com as mãos juntas 
pcra cima; e no outro S. Tiago desta mesma guisa, tendo cada 
um seu bacinete ante si". (Ibid.). E nos angulos, quatro es- 
cudos pequenos còm as armas da família. 

Pendão de guerra, como eram os dos reis e dos senhores, 
representava o Condestável para os seus homens. Para os 
vassalos o Rei era a representaqão da nacionalidade, até a 
Revolução Francesa. em fins do século XIX. Já em 1792 a 
França cria a bandeira nacional, cujas cores simbolizam a pá- 
tria. E dessa data em diante, os povos trocam o Rei sagrado 
pela bandeira sagrada. 

Com êsse fervor religioso, Nunálvares vence nos Atoleiros, 
em Valverde e em Aljubarrota. Atribui os seus triunfos a Di- 
vina Providência. (Estava convencido, segundo suas próprias 
palavras, que o "vencimento em Deus é todo e não nos ho- 
mens". (Chronica do Condestabre c. XXVIII, pág. 66) Em 
Aljubarrota uma rajada de fé vibrava as almas, punha nos 
nervos de  cada braço uma tempera de aço para dar-lhes força 
sobre-humana. Num instante, a realidade substitui o impossí- 
vel. Os portuguêses ganham a batalha em pleno campo de 
Castela. E a golpes de espada, a ponta de lança, aos primei- 
ros roncos dos canhões, no mapa das nações européias, os por- 
tuguêses assinam com o seu sangue, a sua independência. 

Para além da lógica e do bom senso 

Em face da razão e do bom senso, Aljubarrota foi um de- 
sastre para Castela, assim como para Portugal Toro também 
vale por desastre. Se olharmos. porém, para além dos calculos 
humanos, mudaremos o sinal ao juizo do valor, nesse caso, An- 
tonio Sardinha, mestre da historiografia portuguêsa. narra 
uma passagem do tribuno espanhol Vazquez de Mella, onde 
êste fala do seu grande afeto ao povo português, num dia de 
visita ao mosteiro da Batalha. Diante dos tumulos do vence- 
dor de Aljubarrota e do vencido de Toro. D. João I e D. Afon- 
so V, êle reza mentalmente, Vazquez de Mello observa, na  
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derrota castelhana em Aljubarrota, como na derrota portu- 
guesa em Toro, não um sinal de discordia entre Portugal e 
Castela, mas sim de uma unidade superior, isto é, um sinal 
francamente positivo, entrevisto para além da razão e do 
bom senso, quebradas as dimensões de nossos calculos e egois- 
mos. 

"Igual sentimento - continua Antonio Sardinha - me 
tomou por completo, quando em Toledo, na capela dos Reyes- 
Nuevos. contemplei o estandarte, arrancado em Toro ao Alfe- 
res-Mor e que a mão varonil de Isabel-a-Católica suspendera 
do alto das abobadas. A unidade superior a Portugal e Cas- 
tela, em que ambas as Patrias se confundem e se irmanam pa- 
ra a realização de um destino, grandioso, - essa unidade de 
que nos fala Tazquez de Mella - Toledo ma revelou, como a 
Batalha a revelava ao ilustre tribuno tradicionalista. E' que nós 
fomos vencidos em Toro, pela mesma' razão oculta e sagrada 
pcr que foramos vencedores em Aljubarrota". (Antonio Sar- 
dinha. ''A princípio era o Verbo", pág. 12) .  

Ora essa unidade espiritual das duas patrias ibéricas re- 
vela, precisamente, na "razão oculta e sagrada", como na vi- 
da e na história, algo de imponderável reside para além da 
razão, do bom senso e dos designios humanos. Nunálvares Pe- 
reira, o Santo Condestavel sentia o poder dessa força divina 
sobre os destinos humanos. Portugal e Castela podiam cami- 
nhar paralelamente, com o mesmo objetivo, mas independen- 
tes. E para Isso as duas patrias deviam ser autonomas e so- 
beranas. 

O Carmelita Nuno 

Cumprido o seu dever de soldado, Nunálvares faz-se mon- 
ge - Deixa a armadura. a lança e a espada. Veste o habito 
de carmelita. Entra no Convento do Carmo com a mesma dis- 
posição de ânimo de velho soldado. Vai mendigar pelo amor 
de Deus, o alimento de cada dia; não consente que lhe dêem 
outro nome, senão, simplesmente o de Nuno; deixa Lisboa pa- 
ra acabar os seus dias esquecido em qualquer sitio remoto. 
Despojara-se de tudo. Nada mais o prendia a sociedade. A 
notícia chega ao príncipe D. Duarte. Visita-o no convento do 
Carmo. Tenta diasuadi-lo de seus intentos. Contrariado acede 
aos rogos do amigo. O Rei e o príncipe dão-lhe então uma 

. tensa, "em que se bem mantivesse êle e os que Com êle es- 
tavam". E desse dinheiro ainda fazia muitas esmolas. 
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Morte do Condestável Santo 

Desprezava, por igual. as vaidades e as honras mundanas, 
assim como tinha o coração desprendid'o das riquezas. Aos 
62 anos de idade, sente-se alquebrado. Portugal está em paz, 
sob as ordens do seu legítimo Rei e seu soberano. Por isso, 
"apartou-se a servir a Deus em estado de pobre, em Santa 
Maria do Carmo, na cidade de Lisboa, que êle mandara fa- 
zer". ("Chronica do Condestabre", c. LXXX, pág. 210-211). 
Agregado á comunidade carmelita. como simples e obscuro ir- 
mão Donato, Nuno Alvares Pereira, "semi-frater", grau dos 
meios frades, não usa o habito da Ordem do Carmo. Cobre-lhe 
o corpo o tabardo comprido, composto de túnica e capa de fa- 
zenda grosseira, de côr castanha, escura. Em nome de1 Rei, 
D .Duarte lhe roga para que conserve. mesmo como religioso, 
os títulos e dignidades. Pertenciam-lhe "par droit de con- 
quête". A nenhum outro seriam dados enquanto vivesse. E 
sua resposta ao príncipe foi terminante; "Que o Condestável 
estava morto e amortalhado". (Frei Joseph Pereira de Sant' 
Anna. "Chronica dos Carmelitas". T.I.P. 111. Lisboa, 1745, pág. 
419). Sua última jornada fora ainda em companhia de1 Rei, 
D. João I, de D. Henrique e dos príncipes da inclita geração, 
a conquista de Ceuta, em 1415. Criara, com a sua vida, uma 
atmosfera moral de memorável grandeza. Fôra o educador e o 
modêlo dos filhos de D. João I. Sublimaram, na pátria portu- 
guêsa, suas altas aspirações morais, seu heroismo guerreiro e 
seu ideal de dedicação e lealdade. Para isso muito influiram os 
romances da Cavalaria da Idade Média. E daí Nunálvares ter 
escrito nos campos de batalha o romance existencial de  sua 
alma de paladino perfeito. 

D. Henrique, o Navegador, foi o discipulo espiritual do 
Santo Condestável. Êle estereotipa o caráter do mestre. A 
sua imagem e semelhança, a grande obra do Condestável do 
Luso-Cristiânlsmo reflete a obra do Condestável de Portugal. 
Foi construida numa atmosfera de abnegação, de castidade, de 
sacrifícios, de sofrimentos, de infortunios. A ação do mestre e 
do discípulo é açáo heróica. Nuno desenvolve a sua em terri- 
tório lusitano. D. Henrique projeta a sua oceanos afora. O 
mestre veleja o Atlântico, vai á tomada de Ceuta, para indi- 
car ao discípulo o rumo a seguir na sua vida predestinada. D. 
Nuno e D. Henrique se identificam na realização de uma 
obra lusiada e universal, porque lusiada é sinônimo de univer- 
sal. Tanto o Condestável como o Infante apresentam-se cons- 
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cientes de sua missão, da missão por êles escolhida: trans- 
formar o Mundo, para defender e semear o Cristianismo, pa- 
ra proteger a Civilização ocidental posta em perigo. E assim* 
os dois soldados de Cristo, os dois milicianos da Humanida- 
de, representam a continuidade histórica portuguêsa, porque a 
mesma Fé os anima, o mesmo ideal os exalta, a mesma crença 
em Deus, no Deus da Esperança, leva-os a esculpir em letras 
de ouro as mais belas páginas da História do Mundo e da Ci- 
vilização Latina. A vida luminosa do Infante D. Henrique, é 
outro livro de cavalarias, outra novela de soberba e límpida 
grandeza, outro romance vivido e belo, como a. do seu modêlo. 
o Santo Condestável. E aquêle assim s? dirige a êste: "Tu 
Duca, tu signore, tu maestro". 

'Senhores: O Condestável e o Infante identificam-se no 
seu lusitanismo. Revelam-se estimulados pelo impulso he- 
róico de Galaáz, na demanda do Santo Graal. Nuno Alvares 
Pereira fecha os olhos para a vida, aos 71 anos de idade, no 
dia de Todos os Santos, 1." de novembro do ano de 1431. Vin- 
te e nove anos mais tarde, a 13 de novembro de 1460, a morte 
fecha os olhos da vida a D. Henrique, o Navegador. E por 
uma dessas coincidências providenciais, comemoramos, neste 
ano de 1960, o sexto centenário do nascimento de Nuno Alva- 
res Pereira, o Condestável Santo e o quinto centenário da 
morte do Infante D. Henrique, o Condestável do Atlântico, am- 
bos soldados de Cristo, ambos defensores e semeadores do Lu- 
so-Cristianismo, onde se integram e se fundem a civilização 
grega, o espírito jurídico romano e a teologia judeo-cristã. 

O valor humano dos heróis afere-se pelo seu espírito de 
sacrifício, de compreensão e devotamento, por aquilo que os 
latinos condensaram numa frase densa de realidade existencial: 
"Vivere est militare". Viver é lutar. Nessas duas figuras de 
heróis lusitanos, nessas duas figuras portuguêsas, e sendo por- 
tuguêsas são brasileiras, porque tudo que é português ao mes- 
mo tempo é brasileiro; nessas duas grandes figuras do nosso 
passado comum, do nosso passado lusiada vivo, desabrocham. 
em todo o esplendor, as qualidades fundamentais da nossa 
gente luso-brasileira, consubstanciadas no binomio universali- 
dade e espiritualidade, ao serviço de Deus e da Pátria. E nes- 
se claro serviço militar êsses dois Condestáveis viveram, inse- 
paràvelmente unidos, presas $dos mesmos cuidados e preacupa- 
ções, queimando as mesmas sinergias, sacrificando todos os re- 
cursos, norteando-se pelo mesmo Deus da Esperança, pela mes- 
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ma Fé em Cristo, pelo mesmo ideal luminoso de reconquista 
e liberdadle, porque 

"A disciplina militar prestante, 
Não se aprende, Senhor, na fantasia, 
Sonhando, imaginando, ou estudando, 
Senão vendo, tratando e pelejando". 

(Camões. "Os Lusíadas ", X) 





Dados sobre o seu d'esenvolvimento e atividades, desde 
o inicio da éra aeronáutica até o presente 

Frederico Abranches Brotero 

Introdução 

Ao ter a honra de  ser admitido como sócio honorário do 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, propuz-me apre- 
sentar a êste ilustre auditório, um breve apanhado dos princi- 
pais acontecimentos e atividades verificados no setor da avia- 
ção civil em nosso Estado, desde o início da éra aviatória ate 
os dias atuais. 

A apresentação de uma resenha como esta, não significa 
realmente trabalho de vulto, nem grandes dificuldades de pes- 
quisa, dado que a arte de voar é relativamente recente com 
pouco mais de cinquenta anos, constando os principais fatos a 
ela atinentes, do registro da imprensa e de documentos atuais. 

Tendo entretanto, participado como engenheiro em funções 
efetivas nesse setor, durante pelo menos metade do período 
mencionado, aquí em São Paulo, acreditei poder contribuir com 
o meu depoimento pessoal sobre alguns detalhes ligados ao 
~clesenrolar da aviação civil em São Paulo, visando se possível, 
esclarecê-los em alguns pontos, principalmente no sentido de 
sua coordenação. 

Além da finalidade necessária do registro de acontecimen- 
tos passados, é possível também que, de uma síntese de  caráter 
histórico, mesmo resumida como esta, algo possa resultar de 
útil. quando se procurar estabelecer com mais clareza uma 
melhor orientação para a aviação civíl brasileira. 

-- 000- 
A história da humanidade. na primeira década dêste sé- 

ciilo, teve sem dúvida como principal acontecimento e fato 
marcante, a descoberta e prática do vôo pelo homem. especial- 
mente em relação ao mais pesado que o ar. 

E de todos conhecido o papel fundamental desempenhado 
por Alberto Santos Dumont como inventor e esportista, no 
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início dessas atividades, concorrendo mais do que qualquer ou- 
tro, no objetivo de "dar asas ao homem". 

Se não era êle de origem paulista, teve entretanto a sua 
formação integral em nosso meio e podemos dizer, assim, é de- 
vido a êsse fato, que a história da aviação em São Paulo, co- 
meça realmente com o início da aviação no mundo. 

Assinalado êsse ponto de partida, devo esclarecer que nes- 
te  trabalho procurarei ressaltar o papel desempenhado pela ini- 
ciativa privada e o esfôrço de elementos civís de São Paulo, 
em pró1 do desenvo&vimento e melhoria da aviação brasileira. 
Mais do que em qualquer outro setor, a colaboração indivi- 
dual e o idealismo estiveram, com efeito, sempre presentes na 
evolução dessas atividades. 

Visando apenas estabelecer ordem na exposição do assdn- 
to, será o mesmo apresentado em três partes: 

1 - Do início até o final da 1.a Guerra Mundial 
2 - Período entre as duas guerras 
3 - Do final da 2.a Guerra Mundial até o presente. 
Existem, realmente, razões que justificam essa divisão, pois 

o enorme impulso sofrido pela aviação, devido as necessida- 
des bélicas dos dois conflitos mundiais, teve grande influência 
no rítmo da evolução da aeronáutica em todo mundo. 

1." Período 

Caracterizou-se em São Paulo, como aliás em toda parte, 
por manifestações pioneiras de esportistas e profissionais que 
maravilhavam as populacóes da Capital e do Interior com seus 
vôos e acrobacias, nos aparelhos rudimentares da época, cons- 
truidos de madeira, arame e tela. e dotados de motores de ex- 
plosão primitivos, com potências da ordem de 30 a 50 cavalos. 

A principal. utilidade dessas demonstrações, alem das na- 
turais melhorias conseqüentes da experiência, foi sem dúvida, 
a de acostumar o público com o vôo, dentro da nova era que 
se  iniciava. Os fatos mais importantes registrados aquí em 
São Paulo foram: 

Em 1910, os primeiros vôos realizados por DIMITRI SEN- 
SAUD DE LAVAUD, engenheiro industrial em Osasco, onde 
mantinha uma fábrica de manilhas de  barro. 

Veio depois o aviador italiano, PICCOLLO, vitimado na 
pista do antigo Velódromo Paulista, quando num domingo, le- 
vantava .vôo em seu Bleriot. 
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Em seguida, em 1912, os irmãos RAPPINI e CATTANEO, 
o grande az italiano que se radicou em São Paulo e aquí vi- 
veu longos anos, até época recente. 

Vieram a seguir RUGGERONI, ROLAND GARROS e 
EDMOND PLANCHITIT, êste último casado com brasileira e 
aquí radicado havia longos anos; em 1910 assombrou os san- 
tistas, voando num Bleriot de 50 BP,  da praia em frente ao 
Parque Balneário, até o forte Itaipú, regressando ao ponto de 
partida. 

ALAOR DE QUEIROS, jornalista e entusiasta da aviação, 
balonista primeiramente, e vitimado no Parque da Moóca, 
quando realizava um vôo em aeroplano. 

Além dêstes, sobressaíram-se também, CICERO MARQUES, 
um dos pioneiros da aviaçtío em São Paulo e finalmente o no- 
tável az brasileiro, EDU CHAVES, brevetado em 1911 na Fran- 
ça, que distinguiu todo um período da aviação em São Paulo, 
com seus vôos que diàriamente prendiam a atenção da popu- 

dsmavam lação paulistana, e seus raides arrojados que entusi- 
todo o país. Tinha um campo de pouso particular em Gua- 
pira, onde construíu vários hangares, nos quais chegou a reu- 
nir 19 aviões, de origem francesa. Os principais raides de 
Edú Chaves foram: São Paulo a Santos. em 1912; São Paulo 
ao Rio, em 1914 e Rio-Buenos Aires, em 1920, realizado em 
avião Curtiss-Orióle de 150 H.P. 

2." Período 

Terminada a 1.a Guerra Mundial, a aviaçãc sofrera sen- 
sível transformação: os  aparelhos de vôo primitivos tinham 
se aperfeiçoado em máquinas capazes de velocidades muito su- 
priores,  não só devido a melhoria aerodinâmica e a resistência 
estrutural das células, como também ao rendimento superior 
dos motores de explosão e hélices propulsoras. 

A arte de voar, até então de caráter quasi totalmente em- 
pírico, aos poucos se transformava em uma ciência. apoiada 
em dados de laboratório e em elementos teóricos, címsequen- 
tes da observação e do estudo 

Em São Paulo, como fatos mais importantes. logo após a 
guerra, podem ser citados: 

O raide de Edú Chaves, já anteriormente mencionado, em 
1920. 

A primeira fase da Escola da Fôrça Pública em 1919, quan- 
do veio para São Paulo o instrutor americano ORTON HOO- 
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VER, que se radicou definitivamente eni São Paulo. prestando 
assinalados serviços a aviacão brasileira. Depois de 6 meses 
de funcionamento, por medida de economia, foi fechada a Es- 
cola da Fôrça Pública pelo Govêrno do Estado, sendo os aviões 
doados a Marinha. 

Orton Hoover instalou então, em um pequeno campo de 
Indianópolis, uma escola particular de aviação onde se breve- 
taram vários pilotos; entre êles, MANECO LACERDA FRAN- 
CO e o esportista e grande conhecedor das coisas da aviação. 
AMADEU SARAIVA, a quem é devida a maior parte dêstes 
elementos históricos referentes a primeira fase da aviacão 
em São Paulo. 

Nessa época, também em 1920, apareceram os irmãos ROB- 
BA e FRITZ ROESLER, antigo az da aviação militar alemã 
durante a guerra, os quais, num hangar no Ipiranga, exerceram 
com proficiência o mistér de instrutores de  vôo. 

Em 1926 verificou-se o raide Gênova-Pôrto Praia - São 
Paulo. no Jaú, tripulado pelo seu proprietário e comandante. 
JOÃO RIBEIRO DE BARROS, acompanhado de NEWTOT; 
BRAGA, VASCO CINQUINI e JQAO NEGRÃO. O aparelho 
era um hidro-avião Savoia Marchetti, bi-motor, exposto atual- 
mente no Museu de Aeronáutica do Ibirapuera. 

Em 1925 foi reorganizada a Escola da Fôrça Pública, em 
outras bases ,iniciando-se então um período de grande atividade 
aviatória em São Paulo. O chefe de instrução era ainda Or- 
ton Hoover, e formou-se nessa escola elevado número de pi- 
lotos, os quais posteriormente, prestaram valiosos servicos a 
aviação civil; entre êles, JOÃO NEGRÃO. que participou do 
vôo do Jaú e J 0 Ã 0  BAUNGARTNER, um dos pioneiros e ba- 
luartes da Vasp, durante muitos anos. Na ocasião, foi cons- 
truido nesse centro, um biplano batizado com o nome São 
Paulo, provido de motor de 60 HP, desenvolvendo perto de 130 
Km/hora e no qual se brevetaram cêrca de uma centena de 
pilotos; constituiu a primeira iniciativa bem sucedida de cons- 
trução aeronáutica em São Paulo. 

Foi destruido por ocasião da revolução de 1930, tendo sido 
extinta definitivamente, também nessa ocasião, a Escola de . 
Aviação da Fôrça Pública. O Campo de Marte, onde a mesma 
se localizava, foi então ocupado pela aviação militar do exér- 
cito. Nesse local existe até hoje um aeroporto utilizado pelo 
Parque de Aeronáutica de São Paulo, pelo Aeroclube e por 
escolas de aviação e proprietários de aviões particulares. 
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No primeiro grupo de militares que ocupou o Campo de 
Marte, figurava o Capitão Aviador CASIMIRO MONTENE- 
GRO, o qual, em companhia de DOMÍCIO PACHECO E SIL- 
VA. ARIOVALDO UILELA, ALCIDES DE BARROS, TOME 
JUNQUEIRA VILELA e outros, teve a iniciativa, sem dúvida 
arrojada para a época, de fundar o Aeroclube de São Paulo. 
As suas primeiras instalações localizavam-se dentro do recin- 
to do atual Parque de Aeronáutica; hoje situam-se na Avenida 
que passa ao lado do antigo "campinho", juntamente com to- 
do o setor não militar do Campo de Marte. 

Grande parte dos pilotos civís e comerciais de São Paulo 
teve o seu berço profissional nessa escola de instrução e difu- 
são do vôo e póde-se afirmar, depois de 6 lustros decorridos, 
ter sido realmente o Aeroclube de São Paulo um centro de 
valor para a aeronavegação do país. Foram seus presidentes: 
CASIMIRO MONTENEGRO, EUGENIO DE TOLEDO ARTI- 
GAS, JULIO AMERICO DOS REIS, FREDERICO ABRAN- 
CHES BROTERO, JOAQUIM GABRIEL PENTEADO, ANTO- 
NIO DE ALMEIDA FILHO, THIERRY DE REZENDE, MA- 
RIO CINTRA LEITE e atualmente, MARIO CINTRA GOR- 
DINHO. 

Nessa época, também. durante a década de 1930/40, antes 
da criação do Ministério da Aeronáutica, quando as condições 
dêsse período permitiam maior iniciativa e liberdade de 
ação por parte de particulares entusiastas da aviação, verificou- 
se no Campo de Marte o surto de várias excelentes escolas 
particulares de instrução, prática de vôo e taxi-aéreo. Devido 
as altas qualidades técnicas e dedicação de alguns profissionais 
que lideraram essas escolas, as mesmas se impuzeram como ex- 
poentes na formação de pilotos qualificados; nas mesmas pas- 
saram grande número de civís que  ilustraram São Paulo, pela 
sua atuação como pilotos e como homens de ação e capacida- 
de, na vida particular. Os chefes de maior expressão dessas 
escolas foram: RENATO PEDROSO, REYNALDO GONÇAL- 
VES, JOSÉ DANIEL DE CAMARGO e finalmente, FRITZ 
ROESLE;R e ORTON HOOVER, que dirigiam a Escola de 
Aviação Ipiranga. 

A propósito desta última, cabe lembrar especialmente a 
iniciativa de seus responsáveis em 1935, construindo um peque- 
no avião monoplano de asa alta, semelhante aos tipos ame- 
ricanos surgidos na época e utilisados com muito sucesso; as 
principais marcas eram Aeronca, Taylorcraft e Piper Cub. Tra- ' tava-se o avião construido, de um prototipo com motor Salmson 
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de 40 HP., o qual demonstrou ótimas qualidades e prestou ex- 
celentes serviços, formando na Capital e no Interior grande 
número de pilotos; foi o ancestral da série de aviões "Paulisti- 
nha", mais tarde fabricados em série pela Cia. Aeronáutica 
Paulista e adotado na Campanha Nacional de  Aviação. 

Outra iniciativa de grande significado verificada, em São 
Paulo na mesma ocasião, foi a fundação do Club Paulista de 
Planadores, em 1934, conseqüente do interêsse despertado no 
Brasil pela missão GIORGI, de Grunáu na Alemanha. 

Destacaram-se com a maior parcela de trabalho e res- 
ponsabilidade na organização do C.P.P., os engenheiros GUI- 
LHERME WINTER, NOÉ RIBEIRO e JOSÉ ANTONIO SAL- 
GADO; ficou como responsável na parte de organização e ins- 
trução de vôo a véla o médico. JAYME AMERICANO, que 
prestou notável colaboração técnica a aviação civíl em São Pau- 
lo; da parte d r  estudos, construção e reforma de planadores, 
encarregou-se o eng." FREDERICO ABRANCHES BROTERO, 
em uma pequena oficina construída ao lado da Escola Politéc- 
nica. Os trabalhos e realizações do C.P.P. foram de grande im- 
portância; além do elevado número de pilotos formados, des- 
taca-se por exemplo, a execução do campo de Cumbica. atual- 
mente utilizado pelo Ministério da Aeronáutica; em suas ofi- 
cinas também. além de grande número de reformas e constru- 
ção de planadores primários e de alta escola, surgiu em 1938, 
como fruto da colaboração técnica de Orton Hoover e Frede- 
rico Brotero, o avião "Bichinho", de alta categoria na época. 
inteiramente construido com material nacional estudado no 
Instituto de Pesquizas Técnológicas; serviu como ponto de re- 
ferência' para uma série de realizações posteriores no setor de 
indústria aeronáutica, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Exis- 
te aliás, até hoje, um exemplar dCisse prototipo em vôo, em 
nosso Estado. O Club Paulicta de Planadores mais tarde bi- 
furcou-se em dois grupos, tendo um dêles constituido a atual 
Escola de Aviacão São Paulo, no Campo de Marte e outro gru- 
po o Club Politécnica de Planadores, órgão dos alunos da Es- 
cola Politécnica, que até há poucos mes:s, funcionava no cam- 

' po de pouso da Cidade Universitária. 
A Escola de Aviação São Paulo vem até hoje prestando 

grandes serviços na formação de pilotos, propulsionada pela 
dedicação de RAUL LEME MONTEIRO, eficientemente aju- 
dado por uma ótima equipe, dentre a qual se destacaram 
FRANCISCO ANTUNES e ARNALDO VILLARES. 

O Clube Politécnico de Planadores, através de muita difi- 
culdade. vem procurando manter acesa a chama de 1934, con- 
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tinuando a prática do nobre esporte dc vôo a véla, mediante 
o esforço e dedicação de alunos e engenheiros como ROMEO 
CORSINI. SILVIO DE OLIVEIRA, BRENO JUNQUEIRA e 
muitos outros. 

Ainda em 1934, realizou-se em São Paulo o 1." Congresso 
Brasileiro de Aeronáutica que teve muita influência no desen- 
volvimento futuro da aviação brasileira, dando origem inclu- 
sive a creação do Ministério da Aeronáutica. 

Nesse conclave, o Instituto de Pesquizas Técnológicas apre- 
sentou uma tése referente ao aproveitamento de madeiras na- 
cionais na construção de aviões. A partir de então, estimulada 
pelos dirigentes do grande órgão técnológico nacional que era 
o I .  P . T . . a sua Seccão de Estudos de Madeiras, começou a cola- 
borar com a aviação civíl de São Paulo, destacando-se o au- 
xilio diréto prestado ao Club Paulista de Planadores já men- 
cionado e a outras organizações civís de instrução de vôo; a 
fabricação em série de hélices de madeira que passaram a equi- 
par normalmente os nossos aviões civís; o fornecimento de 
estudos e projetos de reformas e construção de planadores e 
aviões a particulares; o acordo de colaboração com as Oficinas 
Gerais de Aviação Naval, na Ilha do Governador, visando a 
:lacionalização do Fock-Wulf Stieglitz, grande avião de ins- 
trução militar primária, adotado nesse período pelo Ministério 
da Marinha; finalmente, em 1939, a importação da Alemanha 
e montagem de uma usina piloto, completa, para fabricação 
3e chapas e con.traplacado de aviação de alta qualidade, ma- 
terial muito empregado na época e que supriu todo mercado 
brasileiro e da América do Sul, durante a 2.a Guerra Mundial. 
Essa instalação até hoje está em funcionamento, em um ane- 
xo da Escola Politécnica. 

Reconhecendo os bons resultados obtidos com essas ativi- 
dades, o Govêrno do Estado resolveu em 1940 criar oficial- 
mente a Givisão de Aeronáutica no I.P.T., definindo melhor e 
ampliando o campo de ação já abordado por êsse órgão. Con- 
Tinuando a colaborar com a aviação civíl de São Paulo, passa- 
ram por essa Divisão. vários engenheiros e alunos da Escola 
Politécnica, os quais mais tarde se dedicaram a setores da 
aviação, onde prestaram e prestam excelentes serviços. Entre 
t les ,  CLAY AMARAL, EDUARDO ALVARENGA, DJALMA 
FORJAZ, ROMEU CORSINI, SILVIO DE OLIVEIRA, GAS- 
PAR RICARDO JUNIOR, OSWALDO FADIGAS TORRES, 
XEDO ESTON DE ESTON e BRENO JUNQUEIRA. 
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Com a criação do Ministério da Aeronáutica em 1941, em 
pleno decorrer da 2.a Guerra Mundial, surgiu a Campanha Na- 
cional de Aviação. movimento impar em todo mundo, devido 
principalmente ao dinamismo e estímulo criador cio jornalista 
ASSIS CHATEAUBRIAND, apoiado integralmente pelo espí- 
rito publico e capacidade do Ministro SALGADO FILHO. Es- 
se movimento de alto padrão idealista. trouxe realmente enor- 
me impulso a aviação civil de instrução e turismo. Em São 
Paulo, tivemos a criação de muitas drzenas de aeroclubes e 
campos de pouso espalhados em todo Estado. interessando pre- 
feitos e pessoas qualificadas, as quais passaram a colaborar 
com expontanridade e entusiasmo na práfica e desenvolvi- 
mento da aviação. 

Infelizmente, com o desaparecimento prematuro de Sal- 
gado Filho e devido a outras razões, entre elas, algumas refe- 
rentes a organização dos serviços aeronáuticos no país, 6sse 
movimento cívico não teve continuidade, restando hoje apenas 
a lembrança dêsse período áureo da aviação civil brasile~ra. 

Resultante e em função mesmo da Campanha Nacional da 
Aviação, teve origem em São Paulo uma grande indústria de 
fabricação de aviões. organizando-se a Cia. Aeronáutica Pau- 
lista, com séde em Utinga, de propriedade do industrial FRAN- 
CISCO PIGNATARI. Apoiou-se essa iniciativa de início, no 
prototipo "Paulistinha" lançado por Hoover e Roesler, rece- 
bendo colaboração técnica do I.P.T., inclusive para a homolo- 
gação oficial do referido prototipo. Teve como principais res- 
ponsáveis técnicos os engenheiros CLAY PRESGRAVE DO 
AMARAL, JORGE FRAGOSO e OSWALDO BARBOSA DE 
OLIVEIRA. 

Chsgaram a ser construidos em série, nessa fábrica, cêrca 
de 800 aviões. distribuidos em todo o Brasil e mesmo em al- 
guns países vizinhos da América do Sul. Além do Paulistinha 
foram estudados outros prototipos. fabricados em pequeno nú- 
mero, como o "Planalto" e o "Carioca" - CAP 9. 

A Cia. Aeronáutica Paulista encerrou as suas atividades 
em 1948, com consequências desastrosas para a evolucão da 
aviação civíl no país. 

Além da Cia. Aeronáutica Paulista. houve posteriormen- 
te ma% três tentativas dignas de nota em São ~ a u l o ,  referen- 
tes a construção de aviõcs: a primeira devida a MARCOS 
NIESS, entrc 1948 e 1951; construiu dois prototipos reputados 
na época como muito satisfatórios, tendo o Ministério da Ae- 
ronáutica adquirido a licenca de fabricação do 1." prototipo; um 
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dos sócios dessa iniciativa foi o esclarecido Brigadeiro NEW- 
TON BRAGA. A segunda tentativa foi de ERASMO DE TO- 
LEDO, da firma Cassio Muniz. o qual, em 1954 construíu um 
prototipo bi-motor, inteiramente metálico. que demonstrou ex- 
celentes qualidades de vôo; essa experiência não teve também 
prosseguimento por falta de condições favoráveis. Finalmente 
a organização NEIVA. que atualmente procura continuar a 
fabricacão do aviso "Paulistinha" melhorado, na cidade de 30- 
tucatú. 

3." Período 
Registrou-se logo após o término da 2.a Guerra Mundial, 

uma grande expansão do tráfego aéreo comercial em todo o 
país e especialmente em São Paulo. Como causas principais 
dêsse fenômeno, devem ser citadas a, da possibilidade de obten- 
ção de aviões e equipamentos "surplus" de guerra, facilmente 
adquiríveis a preços baixos; facilidade de estabelecimento da 
infraestrutura adequada para êsses tipos de aparelhos; ausên- 
cia de boas estradi-s pavimentadas e máu rendimento das 
ferrovias, dificultando a concorrência do transporte ter- 
restre; finalmente certa folga verificada na obtenção de 
divisas estrangeiras, em ccnsequêacia das condições comer- 
ciais decorrentes do período de guerra. Houve ocasiões, por 
exemplo, em que era mais barato ir-se de São Paulo ao Rio 

' de avião, do que pelo noturno da Central do Brasil; para mui- 
tos pontos do interior do Estado e para o norte do Parana, com- 
tituia-se também, como o meio de transporte de passageiros 
mais prático, devido ao preço e rapidez. 

Essas condições favorávéis encontraram em São Paulo uma 
grande empresa comercial de transporte aéreo já organizada 
P que em períodos anteriores, inclusive durante a guerra, 
prestara assinalados serviços à coletividade. Tratava-se da Via- 
cão Aérea São Paulo (VASP), fundada em 1933, tendo sido 
seus principais organizadores, JOSÉ! CAMARGO ARANHA, 
FERNANDO GUEDES GALVÃO, HENRIQUE SANTOS DU- 
MONT, ROBERTO WARDA e FRITZ ROESLER. Essa gran- 
de companhia paulista de aviação, até agora em plena ativida- 
de e desenvolvimento, teve com efeito atuação destacada na 
aviação comercial brasileira, pela sua eficiência e regularida- 
de. É lembrado em especial, o período sob a direção de MAR- 
COS MÉLEGA, quando os vôos de seus trimotores Junkers da 
linha Rio-São Paulo, serviam para acertar os relógios da po- 
pulação. 
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Nesse período, logo após o término da guerra, verificou-se 
também em São Paulo, a organização da "Real", que iniciada 
com dois aviões DC-3, surplus de guerra, transformou-se em 
uma grande emprêsa, de proporções comparáveis as maiores 
do mundo. Foram seus fundadores, VICENTE MAMANA e 
LINEU GOMES. 

Com a organização dos serviços aeronáuticos do país cen- 
tralizados no Ministério da Aeronáutica, a aviação civíl de ins- 
trução primária e turismo, passou de um período de maior pre- 
ponderância da iniciativa privada civíl, para um regime ofi- 
cializado quasi integralmente, com controle mais rígido, sofren- 
do também influência crescente do sistema militar que aos pou- 
cos foi predominando nesse Ministério, consequência inevi- 
tável das condições como êsses serviços foram organizados no 
Brasil. 

Em São Paulo, devido talvez em parte a essas circunstân- 
cias e certamente a outros fatores ligados a causas econômicas. 
como a do enfraquecimento de nossa moeda no campo inter- 
nacional, a aviação civíl de instrução e turismo aos poucos foi 
desaparecendo, sendo hoje apenas uma sombra do passado; em 
todo o Estado, onde chegaram a funcionar perto de 70 Aero- 
clubes e escolas de instrução de v60 durante o apogeu da Cam- 
panha Nacional de Aviação, existem hoje talvez umas 3 ou 
4 em plena atividade. 

Em 1945 verificou-se em São José dos Campos a fundação 
do Centro Técnico da Aeronáutica, grande núcleo de pesquisa 
e ensino da engenharia aeronáutica, eletrônica e industrial, o 
qual vem honrando o nosso país, pelo elevado padrão técnico e 
moral de seus serviços. Deve-se a sua organização a iniciativa 
de CASIMIRO MONTENEGRO, que hoje, no pôsto de  Major- 
Brigadeiro, continua a testa dessa entidade, excelentemente 
coadjuvado por brilhantes engenheiros e professôres, america- 
nos e brasileiros. 

Em 1947, organizou-se em São Paulo a União Brasileira 
de Aviadores Civís, destinada principalmente a servir como 
elemento de auxílio e colaboração aos aviadores particulares. 
Foram seus principais mentores, RENATO ARElNS, LUIZ FER- 
NANDO DO AMARAL, ERASMO TOLEDO, VITÓRIO FER- 
RAZ e JOÁO DE MORAES BARROS. Entre as suas realiza- 
ções, destacam-se as magníficas revoadas realizadas a São Pe- 
dro, Poços de Caldas, Ribeirão Preto e Buenos-Aires, que tive- 
ram o dom de congregar a maioria dos pilotos civís brasileiros. 
deixando agradáveis recordações a todos que delas participa- 
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ram. Sob a égide da UBAC, foram também realizados em 
São Paulo os 3 . O  e 4." Congressos Brasileiros de Aeronáutica em 
1955 e 1958, presididos respectivamente pelo engo. FREDERI- 
C 0  BROTERO e Major-Brigadeiro HÉLIO COSTA. 

Nesse mesmo ano, em 1947, o Gové~rno do Estado, sen- 
tindo a necessidade de uma maior interferência dos órgãos es- 
taduais nas atividades aviatórias civís, principalmente no re- 
ferente a melhoria e construção de aeroportos, criou o Con- 
selho Estadual de Aeronáutica Civil. 

No período decorrido entre 1948 e 1952, a Secretaria da 
Viação, com a colaboraçáo dêsse órgão opinativo, presidido pe- 
lo eng.O Frederico Brotero, iniciou a construção e melhoria de 
vários aeroportos no interior do Estado e abordou os grandes 
trabalhos de remodelação do Aeroporto de Congonhas. Êsse 
campo de pouso, cuja orígem se prende a uma iniciativa de RO- 
MERO SANSON em 1935, foi adquirido para o Estado logo 
após, pelo eng." RANULFO PINHEIRO LIMA, grande Secretá- 
rio de Viação do Govêrno Salles de Oliveira. 

Ao se iniciarem as obras, em 1947, dispunha de uma pista 
de 1200 metros, asfaltada rudimentarmente em um trecho de 
600 metros e condições técnicas de perfil muito deficientes. Po- 
de citar como índice do vulto dos trabalhos realizados, o des- 
monte de 2 milhões de metros cúbicos de terra e pavimenta- 
ção de uma área de cêrca de 80 mil metros quadrados, com 
lage de 30 cm de espessura, aproximadamente. Transformou- 
-se no atual Aeroporto de Congonhas, que há seis anos vem 
servindo São Paulo com eficiência, atendendo ao seu intenso 
tráfego aéreo e ao serviço das companhias comerciais, servin- 
do também de logradouro público muito procurado, devido a 
sua proximidade do centro urbano. 

Nesse período, cabe assinalar no setor da aviação civil de 
turismo, a partir de 1950, os raides da aviadora paulista ADA 
LEDA ROGATO, que mediante os seus arrojados vôos por to- 
da a América, tem levado as saudações da aviação brasileira às 
irmãs do Continente. 

Em 1951, o Govêrno do Estado considerando a necessida- 
de de se estudar o problema relativo ao futuro aeroporto in- 
ternacional de São Paulo, nomeou uma Comissão de técnicos 
em serviços públicos e obras aeroportuárias, a fim de emitir 
parecer sobre o assunto. Esse grupo de trabalho foi constitui- 
do pelos engs. PRESTES MATA, Diretor de Obras Públicas, AL- 
FREDO BORELLI, Diretor de Viação, LYZANDRO PEREIRA 
DA SILVA, representante da Prefeitura Municipal, RENATO 
MOUTINHO GUIMARÃES, representante do Ministério da 
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Aeronáutica, LUIZ FERNANDO DO AMARAL, representante 
do Instituto de Eúlgenharia e FREDERICO A. BROTERO, p r e  
sidente do C.E.A.C. Depois de cuidadoso exame da matéria, 
concluiu pela organização de um sistema aeroportuário da Ca- 
pital, constituído de Congonhas, que se destinaria no futuro, 
as linhas domésticas; Santo Angelo, nas proximidades de Mo- 
gí das CruZes, como um grande terminal para linhas inter- 
nacionais e Viracópos, em Campinas, como eventual alter- 
nativa, servindo a toda a zona sul do país, inclusive para os 
grandes aviões a jato. 

Em 1952, cinco anos depois da creação do C.E.A.C., a evo- 
lução do problema aeroportuário no Estado indicava a necessi- 
dade de um órgão executivo especializado nesse setor, ligado a 
Secretaria da Viação. Foi então criada a Diretoria de Aero- 
portos do Estado, em 1952, a qual, de acordo com o previsto, 
vem se desempenhando eficazmente de suas finalidades. 

Finalmente, será encerrada essa enumeração de fatos rela- 
tivos a aviação civil de  São Paulo, mencionando-se a criação 
em 1956, da Fundação Santos Dumont, a qual apesar de não 
ter pròpriamente funções executivas por definição, vem traba- 
lhando com sucesso pela melhoria de nosso meio aviatório. 

Procuramos apresentar através de uma rápida resenha, os 
principais fatos e realizações verificados em São Paulo, desde O 

início da era aeronáutica. É clara que não poderiamos nos 
deter,nem entrar em detalhes sobre qualquer dos pontos men- 
cionados, dado o caráter desta palestra. É também, provável, 
que nomes e fatos dignos de registro tenham sido omitidos 
por ignorância do autor, o qual aceitará com prazer, qualquer 
correcão e acréscimo sobre o assunto aquí tratado. 

Apresentando em linhas gerais essas atividades da aviação 
civíl em nosso meio, procuramos ressaltar o papel preponde- 
rante da iniciativa civil privada nesse setor, fruto do espirito 
empreendedor e capacidade de realização, sempre demonstra- 
dos na história dos paulistas. Estamos certos de que isso con- 
tinuará a ser verdade também no futuro e que o Brasil, país 
especialmente dotado de condições para uma grande expansão 
do transporte aéreo, muito poderá esperar ainda nesse setor 
de atividades, dos brasileiros de São Paulo. 

Manifestando finalmente. um ponto de vista pessoal, acre- 
ditâmos que isso se verificará com plena eficiência, se forem 
satisfeitas duas condicões essenciais: respeito as normas fede- 
rativas que estabelecem a unidade do país, e ausência de privi- 
légios e distincóes de classes, no exame, debate e -solução dos 
problemas de interesse comum a coletividade. 



C.EL JOSE PEDRO DE OLIVEIRA 
O bandeirante das ribas do Vasa=Barris 

Arrison de Souza Ferraz 

De descendência modesta, nascido como uma flor silves- 
tre a beira do caminho, olhava para a vida, contemplava o 
mundo, e nada via diante de si. Elra um adolescente pobre, 
sem rumos para a caminhada, sem planos para o futuro. 

Um belo dia, ao passar pelo destacamento policial, vê, no 
passeio do edifício, um soldado de serviço. O miliciano esta- 
va imponente, pelo seu aprumo e pelo seu uniforme impecá- 
vel e bem ajustado. O adolescente tomou-se de admiração por 
aquêle mantenedor da ordem pública e terminou por fazer da- 
quele itinerário acidental seu caminho predileto. Sempre que 
por alí cruzava, permanecia algum tempo, absorto, enlevado, 
contemplando o policial. Muitas vezes, não era aquêle e sim 
outro que estava de serviço. Não importava. O moço pobre 
encantara-se com a função, com a farda, pouco lhe adiantando 
qual fosse o personagem que a estava envergando no momento. 

Uma idéia, desde então, passara a povoar a imaginacão 
daquele adolescente, outrora sem roteiros para as lutas do por- 
vir: seguir para a Capital, abraçar a vida militar e vestir 
aquela farda que tão poderoso fascínio exercma em seu espí- 
rito. Confia a seus pais o seu projeto e pede-lhes a necessá- 
ria aprovação. Êstes acharam a idéia excelente, mas fizeram 
restrição. no tocante a idadc. O moço era muito jovem e 
devia aguardar mais um ou dois anos. Mas, água mole em 
pedra dura tanto bate até que fura. A custa de reiteradas in- 
sistências, termina por conseguir a autorização para o s y  pro- 
jeto. 

Empreende viagem a Capital e no dia 11 de novembro de 
1873, contando apenas dezesseis primaveras, alista-se, volun- 
tariamente. nas fileiras do Corpo Policial Permanente. Tra- 
;ava paletó saco e calça nesgada, a boca de siiiu. Moreno, im- 
berbe, aparentava vivacidade de espírito e tranquilidade nas 
ações. De estatura atlética, além do normal para a sua idade, 
caminhava com passos lentos e firmes. Aquêle jovem chama- 
va-se José Pedro de Oliveira. 
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~ncont rou  uma atmosfera de após-guerra na Milícia Ban- 
deirante, com os relatos dos choques a arma branca, das cargas 
de  cavalaria e do ruído tonitroante dos possantes canhões, nas 
margens do Rio Paraguai e na incursão a Laguna, nos quais o 
soldado paulista soubera Conquistar louros e morrer pelo Bra- 
sil. Estava aí o segundo estímulo para uma oarrrira que se 
iniciava. A primeira, o miliciano montando guarda e custo- 
diando detentos na delegacia de sua cidade; a segunda, as ce- 
nas de heroísmo, narradas pelos seus próprios autores, que a 
seus olhos apareciam como figuras de exceção, como homens 
iguais aquêles cavaleiros do Rei de França, cujas proesas. can- 
tadas em edição popular, em pequenos fascículos em verso. 
provocaram-lhe tanta admiração. Agora, ao sonho de tornar-se 
um grande soldado de polícia, um mantenedor da ordem que 
todos olhassem com respeito e admiração, juntara-se outro: 
desejava lutar nos campos de batalha, enfrentar o inimigo, do- 
brar-lhe o ímpeto, e sair da peleja airosamente. Ser um gran- 
de  miliciano e ser um bravo na guerra, eis o que almejava 
aquêle moço. Conseguiria tão grandes florões? Só o futuro 
poderia responder a estas interrogações. 

Mal acabara o período do aprendizado e recebe ordem pa- 
ra apresentar-se a Banda de Música, aonde fora classificado. 
Complicara-se a cousa agora, para o jovem soldado. Como 
iria fazer policiamentos, pegar pela gola os traficantes e mal- 
feitores e encarcerá-los, para realizar o seu primeiro anseio, 
aquêle aue lhe dera a vocação? Como enfrentar, virilmente. 
o inimigo no campo da honra, para tornar realidade o seu 
segundo ideal, se o designaram para o Conjunto Musical? Mas. 
resignou-se e cumpriu a ordem. Experimentou vários instru- 
mentos e terminou fixando-se no triângulo. Há quem diga 
que chegou a tocar êsse curioso instrumento com certa arte. 
Mereceu mesmo a alcunha de "Triângulo". Um dia, no entanto. 
as cousas esquentaram lá por fora e a Banda de Música teve 
de encostar os instrumentos, tomar as armas e entrar na are- 
na. O soldado José Pedro de Oliveira portou-se admiravel- 
i~iente. Mais parecia um veterano das lutas de rua do que um 
rniliciano iniciante e com estágio apenas no Conjunto Musi- 
cal. Recebeu, por isso, elogiosas referências do oficial, a cujas 
ordens trabalhou. 

Uma semana depois da ex,periência policial, apresenta-se 
ao oficial inspetor da Banda de Música e solicita dispensa, ale- 
gando a falta de pendores artísticos e o desejo de servir ne tro- 
pa. Inicialmente, aquêle superior recusa deferir a pretenção. 
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mas, dada a insistêlncia do solicitante, resolve aquiescer ao pe- 
dido. 

Eis o nosso jovem soldado, agora como um policial-mili- 
tar, com a dupla função que tanto o fascinara. Estava radian- 
te e sentia-se capaz de conquistar o mundo. Demonstrou, 
logo nas primeiras horas, ser um miliciano de escol, discipli- 
nado, calmo e ponderado, algumas vêzes, audaz e valoroso em 
tôdas as circunstâncias. Com tais predicados, percorreu, coma 
cavaleiro andante da ordem pública, os sertões de Piratininga, 
em tôdas as direções, a serviço da tranq.uilidade de sua terra 
e de sua gente. Como os fluídos magnéticos do gênio, trou- 
xera estas qualidades inatas, A 15 de julho de  1890, o Govêr- 
no do Estado promovia-o a alferes, premiando méritos incon- 
f undíveis. 

Adquiriu renome como pacificador dos municípios paulis- 
tas, constantemente agitados, naqueles tempos, política 
de campanário dos chefes locais. Sempre agiu em função das 
circunstâncias. Se a situação exigia medidas radicais, não va- 
cilava em as tomar, indiferente ao perigo e a própria vida. Se, 
ao contrário, era viável uma solução pacífica, sem quebra do 
prestígio da autoridade e do respeito a lei, transformava-se 
em hábil diplomata, manejando a palavra convincente, de mo- 
do a serenar os ânimos, sem traumatismos prejudiciais à .vi- 
da da cidade. 

A cidade de Lençóis, beijada pelos trilhos da Sorocabana, 
está intimamehte ligada ao nome de José Pedro de Oliveira. 
Em certa ocasião, imperava alí extraordinária tensão. Os 
partidos políticos degladiavam-se, os ânimos estavam exalta- 
díssimos. Notícias alarmantes vinham, diàriamente, às auto- 
ridades superiores do Estado, que chegaram a considerar ine- - 
vitável um choque violento. O alferes José Pedro de Oliveira 
é para lá enviado com amplos poderes. Quarenta e oito ho- 
ras após a sua chegada, depois de várias conferências com os 
chefes de facções litigantes, tudo se normalizou e Lençóis, gra- 
ças ao espírito equilibrado e conciliador do jovem oficial, vol- 
tara ao seu rítmo de paz e trabalho. Cumprida a missão, deu 
o resultado, telegraficamente, aos seus superiores. Nessa men- 
sagem êle não empregou, como o triúnviro romano, o célebre 
e parcimonioso relatório de três sentenças em três palavras, 
"Veni, vidi, vici", mas, em verdade. foi, viu e venceu. e sem 
derramamento de sangue. 

Alguns meses decorridos, nova onda de inquietação abala 
Loncóis. As autoridades não tiveram dúvida em escolher o 
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homem para a pacificagáo. Mas, agora, o caso era diverso. 
Um grupo de desordeiros a soldo de figuras influ@ntes da ci- 
dade. espalhava a pilhagem e o terror pelas visinhanças. O 
sítio Morungava, distante 40 quilômetros da sede do mucicí- 
pio, era o quartel general dos malfeitores. Desta feita, o al- 
feres José Pedro de Oliveira, não se vestiu com as roupagens 
do conciliador, nem empregou a dialética da diplomacia. A 
frente de pequeno contingente parte ao encalço dos janízaros. 
no seu próprio covil. Prevenidos pelos seus acobertadores, re- 
cebem os turbulentos .com saraivadas de balas o núcleo dos 
milicianos. O comandante age com presteza. Cerca o reduto 
e aperta-o, aos poucos. ;pós duas horas de cerrado tiroteio 
o baluarte é assaltado, sendo o oficial dos permanentes o pri- 
meiro a penetrá-lo. Um dos bandoleiros jazia sem vida; pe- 
recera no combate. Dois soldados ficaram feridos. Providen- 
ciou o transporte do sicário morto e dos soldados feridos, em 
rêdes, para a cidade. Montando um 'cavalo que requisitara, 
dirigiu pessoalmente a escolta. Mas, porque viera a cavalo, 
êle que era infante e que tanto se orgulhava do pontencial de 
seus membros inferiores? Êle que tanto se ufanava de perten- 
cer a "Rainha das brtalhas"? Porque foi ferido no peito, am- 
plo e forte, por uma carga de chumbo do trabuco dos malfei- 
tores. Quase lhe custou a vida êsse ferimento. cujas cicatri- 
zes sempre mostrou com ufania aos seus companheiros de 
arma, por lembrarem, a um so tempo, o primeiro sangue der- 
ramado em holocausto ao dever e um serviço prestado a uma 
cidade que passou a querer com idolatria. Também Públio 
Cornélio Cipião, pai do I Africano, tinha o hábito de  contem- 
plar, com verdadeiro enlêvo, as cicatrizes que recordavam os 
ferimentos recebidos na grande batalha, às margens do Tes- 
sino, enfrentando as hostes invasoras. 

Epistdios como os de Leizçóis repontam. aqui e alí, nas 
páginas brilhantes de sua fé de ofício, hoje transformada em 
verdadeiro código de honra, de moral e de patriotismo da FÔr- 
$a Pública. Foi delegado de Polícia de Franca, Itú. Capivarí. 
Rio Claro e outras cidades, e sempre chamado em situações 
melindrosas. Ora acalmava os ânimos com brandura e media- 
cão, ora agia com energia contra os transgressores da lei. Ti- 
nha o sentido exato do equilíbrio nas ações. Segundo o teste- 
munho autorizado e respeitável do Coronel Pedro Dias de 
Campos, o alferes José Pedro de Oliveira, quando delegado 
de polícia no interior do Estado, antes de  1889. jamais se pres- 
tou ao papel de algoz dos propagandistas da causa republicana. 
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O desempenho brilhante dado às árduas missões no inte- 
rior e a importantes comi~sões na Capital valeu-lhei inúme- 
ras promoções. A cada êxito às mais das vêzes correspondia 
uma ascenção. Foi promovido a tenente a -13 de março de 
1891; a capitão a 25 de dezembro de 1892; a major a 30 de 
março de 1895. Na sua carreira realizou verdadeira escalada 
vertical. Dir-se-ia que a águia emplumada as asas com os pri- 
meiros vóos, adquiriu a volúpia das alturas. 

De São Paulo às margens do Vasa=Barris 

Estávamos em 1897. Acesa ia a luta em Canudos. Conse- 
lheiro com os seus fanáticos já fizera malograr três expedi- 
ções de tropas aguerridas e habilmente comandadas. O Bra- 
sil inteiro, das selvas amazônicas as coxilhas do Sul, das praias 
do Atlântico as chapadas ocidentais, assistia, desolado, aquela 
luta cruenta, aquele grupo de homens fora da lei, desafiando o 
prestígio das instituições republicanas que despertavam por 
entre rudes choques políticos. Partiu a expedição do general 
Artur Oscar de Andrade Guimarães que, logo de início, alcan- 
çou uma série detvantagens. Mais tarde, porém, tudo ficou pa- 
rado como outrora. Chegou-se a conclusão que o efetivo gover- 
namental era pequeno para exterminar o foco da rebeldia. 

São Paulo que enviara Permanentes e Provisórios para a 
luta, na guerra contra Solano Lopes, que enviara as suas fa- 
langes, em 1893, para a campanha do Paraná, São Paulo que 
pela sua Milicia, sob a alta supervisão de Bernardino de Cam- 
pos, havia sido fiador da posse de Prudente de Morais, ofere- 
ce ao governo federal os serviços de  sua Brigada Policial. O 
oferecimento é aceito e no dia 1.O de Agosto de 1897, o 1." 
Batalhão de Infantaria, o Batalhão Paulista, como ficou sendo 
conhecido naquela jornada memorável, deixa São Paulo e ru- 
ma à terra baiana, fazendo o trajeto até Santos por via férrea 
e daí a São Salvador, a bordo do "Itaituba". Seu efetivo era 
de 447 homens - 23 oficiais e 424 praças. Comandava-o o te- 
nente-coronel Joaquim Elesbão dos Reis, bilhante oficial do 
Exército, a serviço em nossas fileiras, tendo como imediato o 
major Jocé Pedro de Oliveira. Chega o 1." Batalhão à Capi- 
tal baiana, a 7 de agosto, e a 9 parte ao requeimado sertão que 
serviu de motivo e símbolo para a obra monumental do esti- 
lista fluminense, filho adotivo de São José do Rio Pardo, o, 
grande Euclides da Cunha. O itinerário foi o mesmo perius- 
trado pelas demais tropas que lhe antecederam: Bahia - Quei- 
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madas; Queimadas - Monte Santo; Monte Santo - Canudos. 
Em Monte Santo, cidade singular pelas sete ermidas que lhe 
circundam, engastadas nas fraldas da serra de igual nome, che- 
gou o Batalhão,Paulista, a 23 de agosto, desfilando, garbosa- 
mente, pelas ruas, ao som de marchas militares. Êste fato sur- 
preendeu a população do velho brugo. segundo o depoimento 
de Euclides da Cunha, pelo contraste flagrante com a chegada 
(das demais unidades, anteriormente. No dia seguinte, é incor- 
porado às forças em operações. 

De Monte Santo a Canudos, recebeu a missiío de escoltar 
um comboio de viveres e munições, em bestas carregadas, e 
cêrca de 600 cabeças de gado vacum para abastecimento da 
primeira linha. Nenhuma caravana dessa natureza, até aquela 
data, tinha conseguido chegar ilesa à cidadela de Conselheiro. 
Muitas foram dispersadas na sua totalidade; outras, parcial- 
mente. O comboio confiado a vigilância do Batalhão Paulista 
não escapou ao destino dos demais, embora outra fosse a sua 
sorte. A êfse respeito, o "Diário de Campanha", de Euclides 
da Cunha. assim se refere: 

"Monte Santo, 2 de setembro de 1897 

O Batalhão Paulista, escoltando um com- 
boio, foi atacado nas proximidades do arraial. 
Repeliu o inimigo, sem perder um só homem e 
sem deixar extraviar uma rez ou muar do re- 
banho. Foi recebido com entusiasmo pelas for- 
ças em operações7'. 

No dia 25 de agosto, o Batalhão Paubista chegava às li- 
nhas avançadas, passando logo a formar no dispositivo das 
forças legais, onde tomou parte em sangrentos embates, dos 
quais sempre se saiu c.om bravos a menos e glórias a mais. 
Além dessas tarefas, executadas sem interrupção até o tér- 
mino da peleja, recebeu algumas missões especiais que passa- 
mos a narrar. No dia 9 de ~etembro, duas de suas companhias 

' 

foram destacadas para guarnecer a estrada dle Calumbí, posi- 
@o chave para as comunicações das linhas de frente com a 
retaguarda e artéria vital para o abastecimento das tropas l e  
gais. NO dia 14, aquela tropa era substituída por igual fra- 
ção que havia ficado como parte do dispositivo geral. A 
missão durou 10 dias. Foram dias de rudes pelejas, mas o 
baluarte foi mantido galhardamente. Mais d~ uma dezena de 
adversários e petrechos bélicos foram capturados. Sôbre êsse 
cometimento do Batalhão Paulizta, disse Euclides da Cunha 
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em artigo ~ublicado no "O Estado de São Paulo", de 26 de 
outubro de 1897: * 

"Lá estava a ala esquerda do Batalhão Pau. 
lista, dirigida pelo bravo e dedicado major José 
Pedro de Oliveira. A estrada de Calumbí, por 
onde os jagunços esperavam a expedição do 
general Artur Oscar, ladeada em parte pelas 
montanhas de Calumbí e Cacharningó, tendo 
um trecho de mais de 3 quilômetros dentro do 
vale profundo do rio Sargento, cortando quin- 
ze vêzes as barrancas abruptas do rio Caraíbas, 
é de mais difícil travessia que a de Cambaio. 
Guardá-la e ocupá-la com duas companhias não 
era emprêsa de pouca monta, sobretudo antes 
do estabelecimento de um tráfego contínuo. 
Tanto isso é verdade que a ala do Batalhão 
Paulista foi substituida, depois, pela Brigada do 
coronel Gouvéa". 

No dia 25 de setembro, o comando do Batalhão Paulista 
recebeu ordem do comandante em chefe para apresentar ao 
seu quartel general a 1.a e 2.a Cias. de sua unidade. Para 
comandante dessa ala foi escolhido o major José Pedro de 
Oliveira. No quartel general o oficial superior de Piratinin- 
ga recebeu a missão de assaltar com aquêlr efetivo, ao lado 
do 38." Batalhão do Exército, um grupo de trincheiras adver- 
sárias, na bifurcação da estrada de Uauá, com a estrada nova 
Monte Santo-Canudos. Em resumo, era uma operação desti- 
nada a cornplctar o cêrco da cidadela de Antônio Conselhei- 
ro. Muitas tentativas já haviam sido frustradas, pois a posi- 
ção era dominante, a cavaleiro de qualquer sortida, fortifica- 
da e defendida. A artilharia divisionária fêz a necessária pre- 
paração, depois do que o major José Pedro de Oliveira, com a 
sua gente, irmanado com o 38.", se lançou ao assalto. Foi um 
embate cruento que durou duas longas horas. Por fim, a gen- 
te de Conselheiro bateu em retirada, deixando mortos, feridos, 
prisioneiros e copioso material. O Batalháo Paulista teve 10 
liomens fera de combate - 6 mortos e 4 feridos - contando-se 
entre êrtes o nosso biografado. Deu os resultados da missão 
ao general Artur Oscar com um sorriso nos lábios, indiferen- 
te as dores físicas dos ferimefitos que sangravam ainda. 

Baixado ao hospital de sangue, alí ficou sob os cuidados 
dos jovens estudantes, da falange que foi ao teatro da luta 
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resgatar uma dívida de honra, contraída e não cumprida pe- 
la Faculdade de Medicina da cidade de Salvador, para com o 
govêrno federal. Verificou-se então, a necessidade de uma 
intervenção cirúrgica e quando se concertavam os detalhes. 
os jovens discípulos de Hipócrates pronunciaram a palavra 

I anestesia. Ao ouvir êsse vocábulo dos lábios de um dos aca- 
dêmicos, disse o major José Pedro de Oliveira: "Dr., não le- 
ve a mal, mas eu ertendo que o militar que derrama o seu 
sangue pela pátria, para ser coerente com êsse sublime sacri- 
fício, deve ser operado sem anestesia". E a intervenção foi* 
feita a frio. 

A 1." de outubro, todo o Batalhão Paulista ei-a empe- 
nhado no golpe final ccntra os sublevados. As 1.a e 2.a Cias.. 
sob a direção imediata do próprio comandante da unidade, co- 
ronel Joaquim Elesbão dos Reis, recebiam a missão de assal- 
tar a margem esquerda do Vasa-Barrís, como prelúdio da 
grande operação, enquanto as duas outras, as ordens do major 
José Pedro de Oliveira, ainda mal  efeito dos ferimentos, to- 
mavam parte na ação decisiva, ao lado das demais tropas, den- . 
tro do arraial. As duas operações foram r2alizadas com pre- 
cisão matemática pelos heróicos soldados do Exército. Nacio- 
nal e das Milícias de São Paulo, Bahia, Pará e Amazonas. Ca- 
nudos deixara de existir, como expressão militar, desde a tar- 
de de 1." de outubro de 1897. A atuação do Batalhão Paulista 
no golpe ao baluarte dos sertões baianos mereceu de Euclides 
da Cunha estas notas: 

"O Batalhão Paulista era perfeito na discipli- 
na. Cumpria as ordens que recebia com precisão 
verdadeiramente militar, sem delas arredar nem 
mesmo para se atirar a aventura mais tentado- 
r a  e aparentemente de  mais fácil realização. O 
plano de ataque do dia 1." de outubro demons- 
trou isso. Apoiada pelo Batalhão do Pará, a ala 
direita do Batalhão Paulista, sob o comando 
imediato do coronel Elesbáo dos Reis, garantiu 
a poucos metros do centro agitado da luta o con- 
junto das operações, desdobrando-se da mar- 
gem esquerda do Vasa-Barrís até as igrejas ve- 
lha e nova, num extenso seguimento da linha 
do cêrco, enquanto a ala direita, dentro do ar- 
raial, no mais acêso combate), dirigida pelo ma- 
jor José Pedro de Oliveira, compartia os traba- 
lhos e perigos que rodeavam as forças assal- 
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tantes do Exército, acompanhando-as dignamen- 
te na rara e notada subordinação ao dever e na 
extraordinária dedicação a República". 

No dia 6 de  outubro, o Batalhão Paulista era desligado das 
Forças em operações. Ao fazê-lo o general Artur Oscar de 
Andrade Guimarães publicou em Ordem do Dia as seguintes 
expressões: 

\ "Segue, hoje, a seu destino o Batalhão de São 
Paulo que soube mostrar o seu valor todas as 
vêzes que foi chamado a combate. Sustentando 
os destinos da República, ao lado do Exército, 
os soldados paulistas tornaram-se seus legítimos 
irmãos e êste Comando em nome de seus cama- 
radas os felicita e os abraça". 

Cumprida a missão, destruído o baluarte de Antonio 
Conselheiro, o Batalhão Paulista regressa a São Paulo. Pira- 
tininga prestou aos seus dignos filhos verdadeira consagra- 
ção. São Paulo, grande nas suas manifestações de operosidade, 
grande na sua ânsia de se multiplicar para o Brasil e pelo 
Brasil, foi incomparável na apoteose prestada aos seus herói- 
cos soldados. Era a alma bandeirante, estuante de civismo, 
fremente de entusiasmo, a vibrar, aplaudindo os que foram en- 
frentar a morte pela tranqüilidade da terra brasileira. Peló- 
pidas, após o grande feito de Mantinéia, não recebeu maiores 
homenagens em Tebas, nem Milcíades quando atraído a planí- 
cie de Êlida por ocasião dos Jogos Olímpicos, para receber uma 
consagração pela brilhante vitória da Maratona, foi alvo de 
manifestação tão grandiosa. "O Espírito Militar Paulista", do 
ilustrado historiador e consagrado intelectual, Coronel Pedro 
Dias de Campos descreve, minuciosamente, essa imponente 
manifestação dos sentimentos cívicos da nossa gente. 

Era a página final de um doloroso drama coletivo, mas 
que permitiu a repetição do predestino histórico dos paulistas 
de derramarem o seu sangue pelo Brasil, além de nossas fron- 
teiras. Eram os bravos que regressavam de nova cruzada, 
idêntica a que, em 1647, levara o imortal filho de Pira'tininga, 
Antonio Pereira de Azevedo, com 2.200 homens, ao nordeste 
do Brasil, para lutar ao lado dos pernambucanos contra o in- 
vasor flamengo. 

Os heróis que tombaram as margens do Vasa-Barrís ou 
nos outeiros de Cocorobó, como os que voltaram triunfadores, 
podem e devem ser simbolizados, com justiça, na figura de le- 
genda de José Pedro de Oliveira. 
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As missões que o Batalhão desempenhou foram cruentas e 
difíceis. Em três delas, o nosso herói teve a responsabilidade 
de direção e condução. Na guarda do Passo de Calumbí a ta- 
refa que executou com duas Companhias, foi, continuada por 
uma brigada. O assalto de 25 de setembro, no qual derramou 
o próprio sangue, representou o fechamento do círculo de ferro 
e fogo em torno do arraial. No golpe decisivo de 1.0 de  ou- 
tubro teve ação destacada, no coração da cidadela. Assim co- 
mo há homens que personificam nacionalidades, outros há que 
retratam as epopéias coletivas. Assim como Temístocles é Sa- 
lamina, Ozório é Tuiutí, Inhaiíma é Humaitá, José Pedro de 
Oliveira é a contribuição de São Paulo pela tranquilidade do 
Brasil em 1837. Os sobreviventes da campanha de Canudos, 
símbolos autênticos, relíquias preciosas da Fòrça Pública - 
entre'os quais avulta o eminente coronel Agostinho Pereira 
da Fonseca - a quem rendo, agora, calorosas homenagens, 
não negarão, estou certo, ao major Fiscal que muitas vêzes os 
conduziu a vitória, a glória de personificar essa epopéia ban- 
deirante. 

Em Canudos, José Pedro de Oliveira derramou o sangue 
generoso pela tranquilidade nacional. De Canudos, trouxe pa- 
ra  a sua fé de ofício citações luminosas das mais altas autori- 
dades que enriqueceram a mesma fé de ofício. Eis algumas 
delas: 

"Do Presidente da República: 

Louvo-o pelo valor e atuação impar nessa 
cruenta luta". 

"Do Ministro .da Guerra: 

Louvo-o pelos relevantes serviços de guerra, 
prestados ao lado do Exército Nacional, para ex- 
tinção dos fanáticos de  Canudos, onde soube dar 
provas eloqüentes de denodo, abnegação e dis- 
ciplina, tornando-se um guerreiro valoroso que 
só podia trazer louros dos sertões baianos"; 

"Do Ajudante-geral do Exército: 

Louvo-o pela sua,digna conduta naquela difícil 
campanha "; 

"Do Presidente do Estado de São Paulo: 

Louvo-o pela sua digna conduta naquela difícil 
campanha; seu valor e por ter sabido aumentar, 
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pela sua conduta na expedição a Canudos, o pa- 
trimônio das glórias paulistas"; 

"Do General Artur Oscar de Andrade Guima- 
rães: 

Louvo-o pelo brilhante feito d'armas de 25, na 
conquista e manutenção da posição, da qual re- 
sultou o completo cêrco do inimigo, com risco 
da própria vida; 
Louvo-o pela sua bravura no assalto do dia 1 . O  

que terminou com o aniquilamento total do ini- 
migo "; 

"Do Comandante de sua Brigada em Canudos: 

Louvo-o, pela calma e bravura com que se por- 
tou no assalto do dia 25, concorrendo para o 
completo sítio do inimigo e sustentando a todo 
o transe a posição conquistada". 

Outras e brilhante menções fulguram na sua folha de ser- 
viço dessa jornada em terras baianas. Deixamos de citá-las. 
porque a relação é bem extensa e o que foi alinhado espelha 
bem a sua conduta. 

Canudos é um episódio doloroso da nossa história. Anta- 
nio Conselheiro, como seus adeptas, merecia mais piedade que 
horror. Foi um dêsses homens atraído ao crime por fatores he- 
reditários e mesológicos, mais uo que por vocação. Era, por- 
tanto, um homem de razão e raciocínio obliterados. Acrescen- 
te-se a tudo isso a idéia fixa de uma missão profética, de um 
Messias Moderno, envergando camisolão de brim rústico, tra- 
buco ao lado e afiada lapiana a cinta. Os seus comandados 
passaram os seus dias em cenários idênticos. A ignforância ve- 
dava-lhes a retina. Se as luzes da civilização e do progresso 
tivessem saudado os primeiros dias e as diferentes etapas da 
existência daqueles milhares de transviados, Canudos não te- 
ria um lugar especial na História. Mais lógico e mais hurna- 
no seria convencer aquela gente por um processo político e 
atraí-la a comunidade nacional. Caxias, naturalmente, teria 
seguido êsse caminho. O general Artur Oscar não o poderia 
ter feito. Na situação em que fora chamado só lhe cumpria 

' s e r  guerreiro. A época das soluções pacíficas tinha deixado de  
existir. 

José Pedro de Oliveira costumava dizer que se bateu, sem 
ódios nem rancores, contra irmãos brasileiros, dominados pe- 
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la ignorância e p ~ l o  fanatismo. Fizera-o com os olhos voltados 
para o sossêgo da família brasileira e como corolário do sa- 
grado juramento militar. Enaltecia-lhe?, muitas vêzes. a bra- 
vura com que se portaram. A uma figura dessa estatura mo- 
ral, bravo na luta e gEneroso para com o inimigo, vencido. 
não se pode negar o qualificativo d? herói cem mêdo e nem 
jaça: sans pèur et sans reproche. 

Estavam cumpridos os dois ideais da m~cidade de José Pe- 
dro de Oliveira. O grande soldado de polícia, o oficial mili- 
ciano pacificador dos municípios paulista-, terror dos malfeito- 
res do interior, era agora um heroi nacional. Derramara seu 
sangue na defesa das instituições brasileiras. , 

Uma figura de chefe 

Em 1905 foi promovido ao pôsto de tenente-coronel e cha- 
mado ao comando da recém-criada Guarda Cívica da Capital. 
Nessas funções, evidenciou invejáveis qualidades de adminis- 
trador. Disciplina, ordem e eficiência eram mandamentos im- 
postergáveis do novo Corpo. Enquanto a nossa metrópole mar- 
chava a passos de gigante pelas escaladas do progresso. a Guar- 
da Cívica. como reflexo da ação do seu Comandante, velava 
qual sentinela de bronze. 

Com a chegada da Missáo Militar Francesa, contratada pelo 
govêrno de Jorge Tibiriçá para instruir a Fôrça Pública, ve- 
rifica-se séria crise no seio da Milícia. O Comandante Geral. 
coronel Argemiro da Costa Sampaio, brilhante oficial do Exér- 
cito Nacional, exonera-se do cargo como protesto contra a im- 
portação de instrutores estrangeiros. Outros oficiais'do Exer- 
cito, que aquí serviam, imítam o seu gesto e altas patentes da 
Fôrca Pública tomam atitude hostil a Missão Gaulesa. Pa- 
ra agravar, ainda mais a situação, a imprensa carioca move 
cerrada campanha contra a decisão do govêrno bandeirante. 
São Paulo - afirmavam os jornais guanabarinos - era a 
Prússia brasll2ira. Queria a hegemonia no concêrto da Fede- 
ração a custa das baionetas dos seus soldados e não trepidava . 
em contratar técnicos for2 do país para os adestrar. O execu- 
tivo paulista não recuou, como não recuam os fortes, ante jul- 
gamentos apr~ssados, quando têm consciência da retidão dos 
seus propósitos. E colocou a testa da Corporação o homem pro- 
videncial que a gravidad? do momento exigia - o coronel Jo- 
sé Pedro de Oliveira. 

Calmo, sereno, ponderado, de  têmpera moral inflexível, o 
coronel José Pedro de Oliveira removeu todos os obstáculos en- 
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contrados. Sem abdicar, por um instante, as prerrogativas do al- 
to cargo, preparou hábilmente o terreno para que a obra fe- 
cunda do coronel Paul Balagny e seus companheiros se desen- 
volvesse em ambiente propício e para que marcasse, como 
marcou. a fase áurea da Fôrça Pública. E o que se viu depois? 
Cs fatos derrubando os argumentos. A imprensa carioca aplau- 
dia a eficiência da Milícia Bandeirante e pedia ao govêrno fe- 
deral a vinda de Missão instrutora para o Exército, de lá da 
velha Europa. Em 1920, o govêrno Epitácio Pessoa manda bus- 
car na mesma França um grupo de oficiais para instruir o 
Exército. Os seus frutos aí estão. O Exército Brasileiro é, ho- 
je, confortadora realidade. Nos campos da Europa, na Penín- 
sula Itálica, provou, ao lado das tropas veteranas dos Estados 
Unidos, Inglaterra e França, suas altas virtudes militares. O 
expedicionário brasileiro, da guerra 1939-1945, soube conquis- 
tar louros para a nossa pátria, graças ao seu valor e a sua téc- 
nica. Um dos roteiros da atual eficiência do Exército Brasilei- 
ro, o mais decisivo, talvez, foi São Paulo quem indicou, fiel a 
sua missão histórica de bandeirante. E um dos esteios desta 
conquista foi o coronel José Pedro de Oliveira, sust~ntáculo 
da Missão Militar Franc2sa entre nós. 

No ativo de suas realizações como Comandante Geral, além 
do trabalho de fiador da obra da Missão Militar Francesa, con- 
tam-se a criação da Caixa Beneficiente que nos dá os florões 
da primazia, nos domínios do cooperativismo no Brasil; o au- 
mento do efetivo de 500 homens, d2 valiosa importância para 
a época; substancial reforma no Hospital Militar, com a cria- 
cão de uma secção de enfermagem; a criação de uma sala 
d'armas, "onde a oficialidade se reunia a noite, integrada do 
próprio Comandante Geral, para a prática do espodte fidalgo, 
na mais íntima camaradagem, sob a direção do respectivo ins- 
trutor ". o saudoso capitão Delfim Balanciér . 

Era o Coronel José Pedro de Oliveira dotado de inteligên- 
cia viva e apurado senso psicológico. Observador arguto, 
julgava as ações e os méritos de seus subordinados com rigo- 
rosa justiça. Nos últimos anos de sua vida dividiu-c2 entre 
os complexos misteres do cargo d r  comandante geral e os li- 
vros. Conhecia e comentava a vida e a obra de Alexandre. 
Cesar, Frederico e Napoleáo. Camilo Castelo Branco, Eça de 
Queiroz. Joaquim Manoel de Macedo e José de Alencar eram 
os seus autores favoritos. Em sua residência, na Ladeira do 
Carmo, promovia, periòdicamente, rzuniões agradáveis. de fi- 
guras ilustres, para a permuta de afetos e comentário dos acon- 
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tecimentos palpitantes da época. A essas tertúlias encantado- 
ras, compareciam sempre as figuras mais represmtativas da 
inteligência, da cultura, da política e da administração ban- 
deirantes, como os Srs.  Dr. Dino Bueno, Dr.  Bento Bueno, Dr. 
Henrique Tompson, Prof. Almeida Nogueira, coronel Antonio 
Batista da Luz, Mons. Manfredo Leite, Cônego Valois de Cas- 
tro e seu Ajudante de Ordens, capitão Abílio Tavares. 

Possuia admirável prontidão de raciocínio. Certa vez, en- 
trava no Palácio do Govhrno para uma recepção. ao lado de 
seu ajudante de ordens. O coronel José Pedro de Oliveira, de 
estatura atlética, media cêrca de 1,80 m.; o capitão Abílio Ta- 
vares, de estatura completamer-te oposta, baixo, esguio, não 
ia além de 1,60 m. de  altura. Ao vè-10s entrar, com aquêle 
contraste flagrante, o Cônego Valois de Castro os.saudou, com 
estas palavras: "Vem o Coronel José Pedro, grande homem, 
grande figura, com seu pequeníssimo ajuáante de ordens. Êle, 
um ponto; o capitão Abílio, uma pequena vírgula". E o cora- 
nel respondeu incontinenti: "E' melhor estar acompanhado 
de uma vírgula do que de  uma interrogação. Enquanto uma 
interrogação indaga, não diz nada, uma vírgula determina, obri- 
gatòriamente, uma pausa". 

. Não se deslumbrou o coronel José Pedro de Oliveira com 
as alturas do cargo de Comandante Geral. Jamais deixou 
de ser um homem slmples, discreto, comedido nos gestos e nas 
atitudes, jovial, coração boníssimo, sempre aberto a prática do 
bem. Premiava os dignos com satisfação; reprimia os trans- 
viados, como um imperativo do dever. Era avêsso a ostenta- 
ção. mas tinha a precaução constante da linha e dos uniformes, 
andava com rigoroso aprumo, erecto, passadas firmes e largas. 
v ise ia  erguida. contemplando os horizontes. Falava sempre na 
majestade do cargo, mirando-se nas figuras eminentes de an- 
tecessores ilustres, como o coronel José Maria Gavião Peixoto 
que levou os Permanentes a Laguna, e como o coronel Celesti- 
no Alves Bastos, mais tardr General de Divisão, Chefe do Es- 
tado Maior do Exército, senador da República e presidente de 
Mato Grosso. E êlc soube manter e engrandecer as tradições 
da cadeira de chefe ruprsmo da Milícia de São Paulo. Vamos 
ilustrar esta afirmação com um episódio característico. Presi- 
dia o coronel José Pedro de Oliveira, certa tarde, a uma reu- 
nião do Conselho da Caixa Beneficiente da Fôrça Pública. Es- 
tavam presentes todos os conselheiros da Instituição que eram, 
por fôrça de lei, os comandantes das diversas unidades, alguns 
dos quais vindcs do interior, especialmente para aquêle fim. 
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Em meio aos trabalhos, recebe o ilustre soldado um chamado 
urgente do Secretário da Justiça e Segurança Pública. Exami- 
na a ordem do dia. Verifica o que foi discutido e o que resta 
a ser apreciado e depois manda vir a sua presença o seu aju- 
dante de ordene, capitão Abílio Tavares, determinando-lhe 
que fosse, imediatamente, a Secretaria e avisasse ao "Snr. Se- 
cretário" que êle se achava presidindo a uma reunião dos co- 
mandantes de unidade, na Caixa Beneficente; que logo que a 
encerrasse, seguiria, imediatamente, para a Secretaria. No mo- 
mento em que o coronel José Pedro de Oliveira declarava en- 
cerrada a sessão e se apressava para sair da sede da Caixa Be- 
neficente, com destino à Secretaria, chega alí o titular da pasta 
dos Negócios da Justiça e Segurança Pública, e resolve com a 
comandante geral, peesoalmente, o problema ou problemas de 
natureza urgente, para cuja solução o havia chamado. no an- 
tigo edifício da rua do Carmo. O Secretário da Justiça e Segu- 
rança Pública era um estadista notável, de grande linha moral. 
portador de grandes recursos mentais, cioso das prerrogativas do 
alto cargo, expoente legítimo da famosa escola de homens públi- 
cos de Piratininga. Era êsse varão de Plutarco que acabava de 
voltar do exílio, engrandecido pela sua correção e nobreza essa 
íigura exponencial de Chefe de Estado -o Sr. D. Washington 
Luiz Pereira de Souza - que se v& cercado do carinho, do res- 

, peito e da veneração de todos os brasileiros. 

Esse episódio retrata, com clareza, o prestígio do coronel 
J o ~ é  Pedro de Oliveira, o prestígio do comandante geral da 
Fôrça Pública, e a unidade de vistas existente entre êle e o 
Secretário da Justiça e Segurança Pública. 

Nasceu o nosso herói na cidade de Sorocaba, a 1." de ja- 
neiro de 1958. Filho de pais modestos foi o primeiro de sua 
estirpe a subir a celebridade. Casado com Da. Izabel de Oli- 
veira, em núpcias celebradas pelo seu dileto amigo, Mons. Dr. 
Manfredo Leite, não deixou rebentos dessa união para conti- 
nuadores de sua obra. Foi o primeiro de uma dinastia criada 
com os lampêjos de sua espada fulgurante, a serviço da pátria. 
Foi o primeiro e o único de sua dinastia. Teve o mesmo desti- 
no de Antonio João e Tiradentts. 

O coronel José Pedro de Oliveira foi um aulRnticoi ban- 
deirante de dois séculos. Reviveu as epopéias daqueles gigan- 
tes de botas de sete léguas. Matias Cardoso vadeou o. vale de 
São Francisco, plantando cidades que ainda hoje lhe imortali- 
zam o nome. em nome de um Brasil maior; José P3dro de Oli- 
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veira galgou as ribas do Vasa-Barrís, de espada em punho, co- 
mo guardião cla lei, em nome da tranqüilidade do Brasil. 

No dia 24 de setembro de 1909, as treze horas, em pleno 
zênite de sua carreira militar e pública, tombou exânime, vi- 
tima de insidiosa moléstia, contra a qual todos os recursos da 
ciência foram baldados. Morreu quase instantâneamente, sem 
agonia, serenamente, em pleiia lucidez. Teve uma morte digna 
da sua grande vida. 

A página final de sua fé de ofício foi escrita pelo eminen- 
te Snr .  Dr.  Washington Luiz Pereira de Souza, entáo Secre- 
tário da Justiça e da Segurança Pública, que assim se expres- 
sou. em documento endereçado a F ô r ç ~  Pública: 

1 "Foi com grande mágua que o govêrno teve 
conh~cimento da morte do coronel José Pedro 
de Oliveira ocorrida hoje, às treze horas, víti- 
ma de uma crise de gleucusúria. Numa vida 
relativamente curta, soube êle p r s t a r  longos 
e relevantes serviços; dos 51 anos que contou 
de existência. 36 pertenceram exclusivamente, 
sem interrupção e sem licença, ao Estado de 
São Paulo que soubc agradecer-lhe e recom- 
pensar-lhe. elevando-o com honra e com justi- 
ça, ao mais elevado posto da carreira que abra- 
çou. A sua extensa e brilhantr fé de ofício, de 
sobra cmhecida e admirada em toda a Forca, 
mostra os grandes e dedicados serviços que . 
prestou ao Estado de São Paulo, quer em co- 
missões civís, difíceis e arriscadas, das quais 
sempre s? saiu galhardamente, quer em coman- 
doi diversos, em situações melindrosas de orga- 
nizacão E em momentos críticos da nossa exis- 
tência política, quer ainda nos campos de ba- 
talha, onde. com heroísmo, soube arriscar a 
vida e derramar seu sangue prla pátria. Go- 
sando sempre e mui justamente da inteirâ e 
absoluta confiança dos seus superiores, da ami- 
zadz e da estima de seus camaradas, sabendo 
dignamente inspirar admiração aos seus CO- 

mandados .honesto, sério e cumpridor dos seus 
deveres. bom e severo, gen:roso e forte, cora- 
joso e calmo, de muita lealdade, dedicação sem 
limitzs, trabalhador incansável, o coronel José 
Pedro de Oliveira foi um patriota e um bravo 
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soldado, e o chore hoje a briosa Corporaçáo a 
que pertenceu e dignificou. Tendo em vista 
os relevantes serviios prestados pelo extinto, 
o govêrno do Estado de São Paulo resolve que 
lhe sejam prestadas as honras a que tinha di- 
reito pelo seu alto cargo e que os funerais se- 
jam feitos por conta do Estado e que seja ad- 
quirido o terreno e edificado um jazigo perpé- 
tuo. 210 local onde fôr sepultado". 

São Paulo rendeu-lhe excepcionais homenagzns, acompa- 
nhando o seu corpo até a necrópole da Consolação. Era a 
mesma alma grandiosa de Piratininga que o aclamara, em 
1887, ao regressar vitorioso de Canudos. Duas consagrações 
ao mesmo e grande filho: uma, vibração. apoteose, entusias- 
mo; outra, dor, rsverência, saudade. 

Cincoenta anos são passados e a memória dGsse soldado 
ilustre, herói autêntico, administrador consagrado, continua vi- 
va e palpitante na Fôrça Públca, como um farol a apontar as 
gerações sucessivas o caminho da honra e do dever. Sua vida 
é um exemplo cristalino de valor e dedicação a farda glorio- 
sa que vestiu; sua obra um marco luminoso de fé, de empre- 
endimento, de operosidade. 

O coronel José Pedro de Oliveira trouxe o fúlgido pre- 
destino das primazias. Foi o primeiro de sua dinastia, o pri- 
meiro de sua família que subiu as alturas, sendo ao mesmo 
tempo herói nacional, cavaleiro da tranqüilidade pública de 
Piratininga, condutor de homens, chefe militar e membro gra- 
duado da alta administração do Estado. Foi o primeiro Co- 
mandante Geral, saído das próprias fileiras da Fôrça Pública, 
e, exatamente, para ocupar o alto cargo em momento delicado 
e decisivo para a vida da Corporação, eni conjuntura difícil 
e histórica que resolveu com sabedoria e elevação, sem alar- 
des, sem violência, mas sem quebra dos princípios hierárqui- 
cos, dos princípios de subordinação. 

Cidadão e soldado, guerrilheiro e administrador, herói e 
diplomata, o coronel José Pedro de Oliveira foi uma dessas fi- 
guras raras que deixou legendas de luz na sua passagem pela 
vida. Os rútilos clarões de sua trajetória de mais de sete lus- 
tros nas fileiras da Fôrça Pública já são páginas fascinantes 
da nossa história, capítulos encantadores de beleza e de bra- 
vura, para veneração do soldado paulista, para admiração dos 
bandeirantes de todas as latitudes. 





RAMOS 
Olimpo de Oliveira Pimentel 

Nasceu em São Paulo de Piratininga, a 1.O de novembro 
de 1894, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. O 
tenro arbusto cresceu, corporificou-se, e, agigantando-se, resul- 
tou na frondosa árvore que, no domínio da cultura, esparge 
deliciosos frutos, quer no âmbito das ciências, na esfera das ar- 
tes ou no campo das letras, específicamente da HISTÓRIA e 
da GEOGRAFIA. 

Também nasci em 1894, na cidade sertaneja de Palmeira 
dos Indios, no Estado de Alagoas. Seis meses mais velho que 
o sodalício conservo-me encruado, obtuso, em permanente mio- 
pia. Há, entretanto, entre nós um lugar comum: a idade, sò- 
mente a idade. No mais divergimos. Com o transcorrer do  
tempo o Instituto ascende na sua opulência maravilhosa; su- 
blima-se na sua majestade fascinante; absorve-se na plenitude 
de suas realizações. Enquanto eu definho, o espírito se me vai 
debilitando, encaramujo-me. A idade é a mesma, mas o des- 
tino, diferente. 

A emoção de júbilo que ora experimento, está fielmente 
retratada no meu semblante. A minha posse neste sodalício, 
templo onde se cultua a História e a Geografia, e que congrega: 
luminares dessas ciências, é o maior galardão que eu podia aI- 
mejar. E' para mim um como sonho acordado êste inesquecí- 
vel momento que estou vivendo. A demonstração de carinha 
a mim tributada pelas palavras generosas do ilustre acadêmico 
José Pedro Leite Cordeiro, insigne presidente desta Casa, pelas 
referências afetuosas do não menos ilustre Cel. Luiz Tenória 
de Brito, 1." Secretário, e pelos aplausos da seleta assist&ncia., 
penetrou-me no âmago do coração e calou-me profundamente\ 
no espírito, concitando-me a orientar meus atos no sentido 
amplo de honrar, prestigiar e zelar pelo elevado conceito que 
desfruta o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Ao, 
preclaro presidente José Pedro Leite Cordeiro, aos distint& 
membros da Mesa, ao dileto amigo Cel. Luiz Tenório de Brito,, 
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aos queridos companheiros da Fôrça Pública e ao egrégio au- 
ditório, o meu eterno reconhecimento. 

Com a devida vênia vou emitir um pouco de história 
acêrca da eminente personalidade do poeta e escritor alagoano 
- GRACILIANO RAMOS. O laureado romancista nasceu a 
27 de outubro de 1892, na rua do Comércio da cidade de Que- 
b r a n ~ l o ,  no Estado de Alagoas. Era filho do Coronel Sebas- 
tião Ramos de Oliveira e Dona Maria Ferro Ramos, sendo seus 
avós paterno e materno, respectivamente, o Coronel Tertulia- 
no Ramos de Oliveira e o Capitão Pedro da Costa Ferro. Vi- 
veu a sua infância ení Viçosa, cidadezinha situada a margem 
esquerda do Paraíba, onde ingressou no jornalismo, ainda crian- 
%a, dirigindo ao lado de Narciso Vasconcelos e Jovino Xavier 
d e  Araujo, o semanário. "O DILÚCULO". Aí fêz o curso pri- 
mário seguindo depois para Maceió. onde se matriculou no 
curso szcundário, fazendo-o até o terceiro ano. Imberbe, airoso, 
com juventude pujante, chegou a Palmeira dos Índios, no dia 
27 de outubro de 1910, o predestinado que legaria a posteridade 
a glória de seu gênio criador. Em companhia de seu pai, o 
comerciante S2bastião Ramos de Oliveira, homem de atitude 
austera e dono de esmerada educação, mudou-se para o burgo 
sertanejo, procedente de Viçosa. Estabeleceu-se, em Palmeira, 
o Coronel Sebastião Ramos, com loja de fazendas, molhados. 
ferragens etc.. grande magazine, de aspecto pomposo, ao qual 
poderíamos chamar "Sears" palmeirense, da  época. 

Palmeira dos Indios, pelo seu clima salubre, é estância de 
cura assaz procurada por enfermos portadores de hidropisia, 
tuberculose e outras afecçóes das vias respiratórias. Durante 
a estação calmosa, isso apenas nas sêcas prolongadas, é que sur- 
gem alguns casos de  febre, porém de caráter benígno. Bor- 
dam o sru município as serras dos Olhos d'Água, Verde, Coité 
e Lunga, formando a cordilheira de Palmeira dos Índios. O 
Traipú e o Coruripe são os principais rios que atravessam O 

município, mas pelo verão, secam desastradamente, ocasionan- 
do fabulosas perdas e desolador aspecto. Teve origem o seu 
nome no antigo aldeamento dos Índios Chucurús, que pelo mea- 
do do século XVII aí se fixaram e, as palmeiras abundantes, 
que então existiam em seus campos. O comércio ativo, ani- 
mado e em pleno desenvolvimento, nos diversos povoados do 
município, especialmente na sede da comarca, onde se realiza- 
vam, aos sábados ruidosas feiras, numa área de noventa mil 
metros quadrados, atraía forasteiros que iam tentar fortuna. Um 
dos precursores do expansionismo comercial do município foi 
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o Coronel Sebastião Ramos. Graciliano, o primogênito, conta- 
va nessa altura uns dezessete anos e, embora verdoengo, revela- 
va capacidade potencial. Era, a um só tempo, caixeiro e supe- 
rintendente da loja. Dedicava as horas de lazer a três misteres: 
estudava, divertia-se e divagava. Neste último era mordaz, 
picante e satírico, pois debicava o interlocutor, amiúde. em 
têrmos jocosos. Seu porte: alto, magro, olhos pequenos e bri- 
lhantes, trepados no alto da face, quase no cocuruto, como que 
a perscrutar o encéfalo; sobrancelhas fartas, negras e ligadas 
em forma de grifo; cabelos cacheados e repuxados para trás.. 
Possuía vitalidade pasmosa! Em que fosse nervoso e irrequieto, 
todavia era comunicativo, amável e excelente criatura. 

Foi inspirado no estro que êle iniciou a carreira intelectual, 
porquanto na adolescência apenas versejava. E com que difi- 
culdade versejava, contrapondo-se ao empirismo e laborando 
num ambiente inadequado! 

Em sua "república", revistas e livros desordenados junta- 
vam a pequena mesa de centro, indicando todo o conjunto: 
nervosismo e sofreguidão. Ao centro da mesa. em um pires, 
havia sempre uma vela. A inexistência de luz elétrica força- 
va-o a queimar a estearina, que ardia até a madrugada. Assim , 

estudava o poeta. No pires, a cêra escorría formando flocos 
na base. avolumando-se em camadas sobrepostas, subindo em 
espiral, crescendo em forma de pirâmide, como que vatici- 
nando a ascenção prodigiosa do futuro escritor. Lembro-me 
bem de que ao visitá-lo certo dia na "república", vi, sobre 
a mesinha ovalada, rabiscado a lápis, um soneto que trazia o 
pseudônimo de Soeiro Lobato. Passaram-se os dias. Um mês 
depois, compulsando o "Malho", hebdomadário que se editava 
no Rio de Janeiro, deparei com a composição, tal qual dantes 
era. Com auxílio do meu mano Marçal, músico dotado de sen- 
sibilidade artística e folclorista apaixonado, peguei no violão, 
musicalizei-a e fui com minha turma de seresteiros, alta noite, 
surpreender o jovem poeta que, ao despertar, abriu a janela, 
chamou-me e disse: "Já ouvi isso que você cantuu, não sei 
ende". Ao declarar-lhe que o texto era de Soeiro Lobato, ex- 
pressou ironicamente uma de suas "amabilidades", abriu a porta 
e fêz-me entrar com os badernistas. Aí ficamos até o dia ama- 
nhecer, bebendo conhaque e comendo guloseima. Procurarei, 
ccm fidelidade, reproduzir, linhas abaixo, o belo soneto. Qual- 
qu'er falha de  métrica, cadhcia  ou rima, não cabe ao saudoso 
ficcionista, porém a mim, e corre por conta da amnésia: 
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"Que importa? Junto ao teu nívio seio, 
Seio túrgido, branco, imaculado, 
Irei gozar, no derradeiro anseio, 
A inefável delícia do pecado. 

Falam, que importa, do teu corpo amado, 
E eu surdo a tudo e a tudo absorto e alheio 
Tremo ao ver-te comigo lado a lado, 
Volvendo o corpo num gentil meneio. 

Tem veneno o teu beijo; a luz ativa 
Do teu olhar, minh'alma fica morta; , 

Prêsa, encantada, tímida, cativa, 

Que eu morra, embora, meu amor, que importa? 
Bendigo a boca meiga e compassiva, 
Que fere e mata. mas também conforta". 

Êle jogava gamáo com destreza e o seu parceiro predileto 
lera eu.  Pespeguei-lhe sovas tremendas provocando-lhe irri- 
tabilidade a ponto de fazê-lo proferir impxecações, xingando 
acerbamente Nossa Senhora. Isso dava-me frio na espinha e 
o pressentimento da queda de um raio, sobre o tabuleiro, para 
nos fulminar. No comêço das partidas costumava pedir que 
lhe  servissem uma garrafa de uísque, Depois de obsequiar 
os perus com um trago, ía sorvendo, a pequenos goles, o nec- 
tar puro, sem mistura alguma, pretextando não querer tirar- 
lhe a virgindade. Esta assertiva está em desacordo com as 
declarações contidas na "Manchete" de 27 de  outubro de 1956, 
prestadas por sua irmã Dáia, onde diz: "Craci, aqui em Pal- 
meira, vivia o dia no balcão, cortando e vendendo pano, na 
loja de papai, que ficava ao lado da Prefeitura. Bebia pouco, 
só um conhaque antes do almôço. Uma lapada, como dizia 
êle. Sempre foi muito esquisito. . . ". A entrevistada frisou 
bem: "só um conhaque antes do almôço" E depois? Bem, 
depois chupava uísque virgem, intemerato, que Dáia, por certo 
ignorava. O próprio escritor, em "Memórias do Cárcere", ca- 
pítulo 29, do primeiro volume, diz: "Fascinou-me, porém, uma 
garrafa de aguardente que o despenseiro trouxe as escondidas" 
- e mais adiante: "era exatamente aquilo que eu bebia en- 
quanto laborava no romance". Refere-se a um episódio ocor- 
rido no porão do "Manaus" quando aí estêve "hospedado". 

Dialogando, certa vez, com o ndtável escritor, formulei 
curiosa pergunta; Graci, por que você não vai para a Faculdade 
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estudar direito ou medicina? Não gostaria de ser doutor? - 
Você é bobo - resgondeu - tenho um direito sagrado que 
não o quero perder. -Posso saber que direito é êsse? --O 
direito de ser burro. Quem usa "Dr.", não pode errar, dizer 
asneiras. Depois que deixei minha cidade sertaneja, não o vi , 

mais. Cá de longe, todavia, acompanhei a trajetória flexuosa 
de sua vida atribulada: misto de sofrimento e prazer, complexo 
de malogro e triunfo! 

Casou-se Graciliano em 31 de outubro de 1917, com Dona 
Maria Augusta de  Barros. Dêsse consórcio nasceram quatro 
filhos: Márcio. Múcio, Júnior e Maria Augusta, de cujo parto 
faleceu a esposa. Viuvo, convolou segundas núpcias em 20 
de fevereiro de 1928 com Dona Heloísa Leite de Medeiros, nas- 
cendo dêste matrimônio, também quatro filhos: Ricardo, Ro- 
berto, Clara e Luiza. Residia o poeta na rua do Pinga Fogo 
(atual Gabino Bisouro) em uma casa hoje habitada pelo Sr.  
José Paulo da Silva. Juntamente com Monsenhor Francisco Xa- 
vier de Macedo - então Padre - vigário da paróquia, fundou 
o jornal "O Índio". que teve vida efêmera, de 1922 a 1925, sen- 
do empastelado por motivos políticos. Foi eleito Intendente 
Municipal (hoje Prefeito) em 7 de novembro de 1927, exercen- 
do o mandato até abril de 1930, quando renunciou para assu- 
mir a Diretoria da Imprensa Oficial do Estado. A boa feitura 
cie seus relatórios, quando Prefeito, o identificou como hábil 
manejador da pena, pelo editor Schmidt, pois, era o próprio 
Graciliano que escriturava a receita e despesa. Seus ofícios 
eram por êle redigidos e escritos a mão. 

Vitoriosa a revolução de 1930 foi exonerado do cargo de 
Diretor da Imprensa Oficial. Em 1933, com a nomeação do 
capitão Afonso de Carvalho, para a Interventoria Federal do 
Estado, foi nomeado Diretor da Instrução Pública, permane- 
cendo no cargo até 1936. Ainda em 1933 publicou o seu pri- 
meiro livro "Caetés", pela Editora Schmidt, obra que alcan- 
çou francos elogios; em 1934, o segundo, "São Bernardo". pela 
Editora Eriel, romance de igual mérito; em 1936, "Angústia", 
pela Editora José Olympio; "Vidas Sêcas", em 1938; "História 
de Alexandre", em 1944; "Infância", em 1945; "Histórias In- 
completas", em 1946; "Insônia", em 1947. "Memórias do Cár- 
cere", publicado em 1953 e "Viagem", em 1954 são obras pós- 
tumas. Em 1936 foi Graciliano prêso como comunista e trans- 
portado de Maceió para Recife e depois recambiado para o Rio 
de Janeiro, onde padeceu pena de prisão durante dois anos. 
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Quanto as atividades extremistas, jamais acreditei na sua 
co-participação (o criador da literatura infantil, o defensor im- 
pertérrito do petróleo, o imortal Monteiro Lobato, também 
sofreu pena de prisão e foi prrseguido por dizer verdades, que 
contrariavam interêsses de magnatas de fora e de dentro do 
país). 

Em que pesem fortes acusações, ainda sou pela negativa. 
A franqueza de seus atos, a lealdade e independência com que 
agia quando na direção da instrução pública, haviam fatalmen- 
te  de incompatibilizá-10 com muítos "figurões", uma vez con- 
trariados em seus interêsses, ao solicitarem coisas escusas. Em 
"Memórias do Cárcere", na página 25 do primeiro volume, o 
escritor narra fato relacionado com um tenente do exército 
que o fora capturar, em sua residdncia, no dia três de março 
de 1936. Nesse dia Graciliano recebera, por intermédio de Lu- 
carini. seu auxiliar. a notícia de que o iam prender sendo ur- 
gente afastar-se de casa. Desprezando o alvitre decidiu per- 
manecer no lar esperando que o fossem buscar. Tomou um 
longo banho, pôs alguma roupa branca na valise e mandou com- 
prar muito cigarro e fósforo. 

Fala o escritor: "Afinal, cêrca de sete horas, um automóvel 
deslizou na areia, deteve-sc a porta - e um oficial do exér- 
cito, espigado, escuro, cafus ou mulato, entrou na sala. - Que 
demora, tenente! Desde meio-dia estou a sua espera. - Não é 
possível, objectou o rapaz, empertigando-se. 
- Como não? Está aqui a valise pronta, não falta nada. 
O sujeitinho deu um passo a retaguarda, fêz meia-volta. 

aprumou-se, encarou-me. Tinha-lhe observado êsse curioso 
sestro um mês antes, na repartiçao onde me surgira pleiteando 
a aprovação de uma sobrinha reprovada. Eu lhe mostrara um 
ofício em que a diretora do grupo escolar de Penedo contara 
direito aquêle negócio: a absurda pretensão de se nomear para 
uma aluna banca especial fora de tempo. - Impossível. tenen- 
te. Isso é anti-regulamentar. Demais, se a garota não conse- 
guiu aprender num ano, iertamente não vai recuperar em dias o 
tempo perdido. Sua sobrinha não é um gênio, suponho. O 
tenente recuara, rodara sobre os calcanhares, perfilara-se em 
atitude perfeitamente militar e replicara com absoluta impu- 
dência: - E' o que ela é. Um gênio. Posso afirmar-lhe que 
é um gênio". E voltara a repetir o mesmo pedido, usando as 
mesmas palavras. Depois de  meia hora de marchas e contra- 
marchas cansativas, fizera a saudação, a última reviravolta, 
abrira a portinhola e deixara O gabinete em passos rítmicos. 
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No dia seguinte regressara com uma carta de recomendação, 
repisara a exigência, lera impenetrável o regulamento e o ofí- 
cio, ouvira a recusa fatal e, no fim do resumo do caso enfa- 
donho, o recuo, o movimento ?ircular, o aprumo, a solicitasão 
invariável, o obtuso louvor da sobrinha! - Um gênio, eu ga- 
ranto. Admita que ela seja realmente um gênio. 

Gastara-me a paciência e irritara-me., Agora, finda a pi- 
rueta, olhando a valise, prova de que não haviam sabido guar- 
dar segrêdo, encolheu os ombros, sorriu, excessivamente gentil: 

- Vai apenas essa maleta? Aqui entre nós posso dizer: 
acho bom levar mais roupa. E' um conselho. 

- Obrigado, tenente. 
Comecei a perceber que as minhas prerrogativas bêstas 

de pequeno-burguês iam cessar, ou já tinham cessado. Retirei 
da mesa três livros chegados na véspera, pelo corrzio. Despe- 
di-me. 'Uma pergunta me verrumava o espírito: por que vinha 
prender-me o sujeito que um mês antes me fora amolar com 
insistências dezarrazoadas? - Quando quiser, tenente. 

Saímos da sala e entramos no automóvel, um "carro ofi- 
cial". Não. Graciliano nunca foi comunista. A maldade sub- 
reptícia, as injustiças que viu praticar contra outrem, torna- 
ram-no revoltado; a promiscuidade com vários indivíduos, na 
prisão, perseguidos uns pela politicagem, outros adpetos do 
"credo vermelho" e alguns vítimas da calúnia e da intriga, 
fizeram-no insubmisso, cético e inconsequente; o crudelíssimo 
tratamento que recebera em masmorras, transformaram-no num 
farrapo humano, sem fé nem alento, sem confiança no destino, 
como que a deplorar o próprio ego. Não. Graciliano nunca 
foi comunista. Ele em vida foi bom, incompreendido, mártir! 
Com sua morte em 20 de março de 1953 o maior prejudicado foi 
o Brasil, pela perda irreparável do grande escritor, quando 
ainda poderia produzir obras maravilhosas como as que deixou 
a posteridade. 

Anedotário 

Poucas são as anedotas que conheço, atribuídas a Graci- 
liano Ramos. 

Dizem que havia em Palmeira dos Índios um café deno- 
minado "BACURAU" (citado em Caetés) cujo proprietário, 
Sr. Genésio Moreira, conta que após tomar suas lapadas de 
conhaque Graciliano utilizava, sempre, uma tesoura para sa- 
car do bolso o dinheiro destinado ao pagamento. 



202 Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

Na Prefeitura 

O Vereador Capjtulino Varconcelos apresentou projeto de 
aumento de impôsto sobre matanga de gado. Sucedeu que o 
edil, magarefe que era, recusou-se a pagar o impôsto, por êle 
mesmo majorado, na primeira oportunidade que lhe foi cobra- 
do. Graciliano, pôsto a par do ocorrido, mandou que o cobra- 
dor voltasse e dissesse ao Vereador que se ele, autor do pro- 
jeto de aumento não pagasse, o chefe do executivo seria obri- 
gado a agir com rigor, mas, como se tratava de amigo, apesar 
de tpdo, pagaria o Prefeito a dívida, para não ter o desprazer 
de tomar medidas drásticas contra um correligionário. O Ve- 
reador pagou o impôsto e desfk-se em desculpas. 

Certo dia, um funcionário da limpeza pública procurou o 
Prefeito em seu gabinete e disse-lhe que o Coronel Sebastião 
Ramos, seu pai, proibira-o de proceder a limpeza da .rua do 
Pinga Fogo, onde morava num palacete. O Coronel Sebastião 
Ramos, conforme explicara o humilde servidor, estava sentado 
numa espreguiçadeira a frente de sua casa e não querendo sair 
para evitar a poeira que a vassoura levantava, proibira o aer- 
viçal de continuar a tarefa. Gracilianc perguntou: "afinal, 
o empregado da Prefeitura é o senhor cu o Coronel Sebastião 
Ramos? O funcionário objetou: - Bem, sou eu, mas.. . o 
Cel. é seu pa i . .  . - Nada tem uma coisa com a outra. Volte 
e limpe a rua. O cel. Sebastião Ramos que sáia da calçada 
se não gostar da poeira. 

Graciliano concretista 

E' de Rubenç Braga a r e c a t e  crônica publicada em a 
"Folha de São Paulo": 

"Na pensão em que a gente morava, no Catete, a comida 
as vêzes era fraca, porque a dona, uma viuva, ía ao Casino na 
Urca e perdia seu dinheiro no número da catacumba do Fleu- 
ry.  Mas a gente não reclamava, porque pagava pouco e com 
atraso. 

Lembro-me de um investigador de polícia que morava lá: 
presença incômoda, porque eramos quase todos gente não mui- 
to limpa na polícia política, a começar por Graciliano Ramos, 
que tinha acabado dz chegar, ainda de coco rapbdo, da Ilha 
Grande. Pois o tira procurava ser simpático e até mesmo in- 
telectual; e uma vez, ao jantar, pediu a nossa opinião sôbre 
Vitor Hugo. O velho Graca não se fêz de rogado: 



Revista do Instituto ~ i s t ó i i c o  e Geográfico de São Paulo 203 

- Vitor Hugo? Uma bêsta! 
O rapaz ficou desolado. Mas Graciliano~ era assim. A 

dona da pensão não acertava seu nome e o chamava de Bra- 
siliano; êle a princípio reclamava, depois se conformou, me 
explicando: "Eu pago tão pouco que ela pode me chamar co- 
mo quiser". Mas era intransigente em outras coisas, inclusive 
em Vitor Hugo. 

E sobre poesia em geral gostava de dizer: "Não leio, não 
entendo, sou burro, não gosto, não percebo". Era mentira; 
mas de algum modo fazia parte de  sua verdade. 

Pois agora, a propósito de uma crônica que escr- ,vi sobre 
um arremêdo de poema concretista de Machado de Assis, me 
escreve Xavier Placer citando um trecho do grande romance 
"Angústia" em que Graciliano Ramos, mais de vinte anos an- 
tes da eclosão poética do concretismo no Brasil, fazia seu jul- 
gamento de maneira um tanto áspera.. . Está nas páginas 6 
e 7 da 2.a edição de "Angústia": 

"Em duas horas escrevo uma palavra: Marina. Depois, 
aproveitando letras dêste nome, arranjo coisas absurdas: ar, 
mar, rima, arma, ira, amar. Uns vintz nomes. Quando não 
consigo formar combinações novas, traço rabiscos que repre- 
sentam uma espada, uma lira, uma cabeça de mulher e outros 
disparates. Tristeza e raiva. Ar. mar, ria. amar. ira. Passa- 
tempo estúpido ". 

Antes de  encerrar êste despretensioso trabalho citarei al- 
guns conceitos emitidos por escritores de nomeada. após o fa- 
lecimento de Graciliano: 

O prof. Edoardo Bizzarro, sob os auspícios do Instituto Cul- 
tural Ítalo-Brasileiro, no trigésimo dia do fale~imen~to. de Gra- 
ciliano, pronunciou uma conferência na qual salientou, de iní- 
cio, o fato de ser o escritor imortal sem passaporte de nenhuma 
academia e ter seu nome já fora dos limites nacionais, para 
entrar no panorama da literatura mundial, no mundo das le- 
tras, sem limitações de ordem geográfica ou cronológica. 

Otávio Tarquínio de Sousa a respeito de "INFÂNCIA" 
disse: "Não sei se em nossa literatura de todos os tempos ha- 
verá muitas obras que lhe possam ser comparadas. Gracilia- 
no Ramos soma nesse livro os seus melhores dons". 

Álvaro Lins, com sua responsabilidade de crítico, afirmou, 
entre muitas outras coisas a respeito de Graciliano. que ê1e 
foi "um mestre do seu ofício de romancista, um mestre da 
arte de escrever". 
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Raquel de Queirós, que pode opinar a respeito, declara: 
"Extraordinário artista, senhor de um admirável instrumento 
de expressão, que não tinha nada a melhorar pois que era 
perfeito ". 

Sérgio Buarque $e Holanda, cuja perícia não admite dis- 
cussões, considera Graciliano Ramos. dentre os romancistas de 
hoje, e diz: "um dos poucos cuja obra se pode dizer desde já 
que se inscreve entre os clássicos da nossa literatura". 

José Lins do Régo proclama: "Graciliano Ramos é o maior 
romancista de nossos tempos. E' um escritor de vida eterna". 

Diz Lívio Xavier: "Graciliano Ramos realiza aos sessenta 
anos uma verdadeira façanha - ser um escritor brasileiro glo- 
rioso em vida." 

Em 17 de março do corrente ano o editor José de Barros 
Martins reuniu, na sede da sua emprêsa, a Editora Martins. 
um grupo de intelectuais para a-sistir a assinatura do contrato 
de publicação das obras de Graciliano Ramos, tendo compa- 
recido a reunião D. Heloísa Ramos e Ricardo Ramos, esposa e 
f'lho do homenageado. Digo esposa porque Graciliano ainda 
vive. Vive em nossa lembrança. Vive no coração amantissi- 
mo de sua esposa. Vive na saudadr imperecível de seus filhos 
queridos. 

Em recente inquérito entre leitores, publicado em a "Fo- 
I lha de São Paulo", foi o saudoso homenageado classificado en- 

t r r  os dez maiores escritores brasilefros de todos os tempos. 
Ainda êste ano, a 29 de maio, a "Folha de São Paulo" publicou 
o aparecimento de "Páginas Escolhidas" e "Histórias Agres- 
tes", de Graciliano Ramos, com textos selecionados e prefacia- 
dos por seu filho Ricardo Ramos. jovem escritor que se aprc- 
senta como autêntica revelação. 

Adeus Graciliano. A narrativa que acabo de fazer a teu 
respeito é o testemunho de que o elo que nos uniu na juven- 
tude foi tão forte qur  o tempo destruidor não conseguiu que- 
brantá-lo e jamais extinguí-10. 



CARLOS VILLALVA 
Alceu Mayrzaird Araujo 

O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo engalana- 
se nesta data para comemorar a passagem do 1." Centenário 
do nascimerito de iim ilustre estadista, do saudoso ministro 
CARLOS AUGUSTC DE FREITAS VILLALVA. 

Na terra de Brás Cubas, em Santos, a 7 de setembro de 
1860 nasceu Carlos Augusto de Freitas Villalva, filho legítimo 
do Dr. Saturnino Francisco de Freitas Villalva e de Da. Leo- 
nor Vaz. 

Seus pais se encontravam no litoral porque o engenheiro 
Saturnino Francisco estava a serviço da Coroa. Foi êle o cons- 
trutor da Bt rada  da Graciosa e, nessa ocasião se encontrava 
colocando em condições técnicas para a época, a Estrada do 
Vergueiro, hoje Estrada do Mar. E não fosse o seu espírito 
liberal, avêsso a receber quaisquer homenagens, teríamos em 
nossa nobiliarquia o "Barão da Graciosa", título que o enge- 
nheiro recusou receber das mãos do magnânimo D. Pedro 11. 

Foi num lar onde o cumprimento do dever era mandamen- 
to primeiro que cresceu Carlos Augusto. Nunca tergiversou; 
tinha como padrão a nobreza de caráter que lhe legara seu 
bisavô Luiz de Freitas Villalva, Capitão-Mór das Minas de 
Ouro Fino. 

Os ancestrais do nosso biografado ocuparam lugar desta- 
cado nas páginas da História Pátria, onde escreveram seus 
nomes graças ao trabalho, ao denodo, a lealdade. Carlos Au- 
gusto trazia como herança êsse espírito de bem servir a terra 
onde nasceu. Do estudo fêz a sua melhor trincheira em prol 
da causa pública - com apenas 20 anos de idade cola grau de 
bacharel em ciências jurídicas e sociais em 1880. 

Foi um apaixonado e ardoroso propagandista da causa re- 
publicana que dealbava na alma dos moços do Brasil. Nas 
"Arcadas" do Largo São Francisco, em nossa tradicional e 
querida Faculdade de Direito, encontrou ambiente propício para 
dar largas ao seu idealismo. Foi nessa época um dos principais 
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redatores do jornal "República", fundando mais tarde com 
Pinheiro de Andrade e Wenceslau Escobar o "Academus". 

Logo que deixou os bancos acadêmicos, o nóvel Partido 
Republicano convoca-o para apregoar as idéias republicanas 
na zona mogiana, indo residir em Moji-Mirim. Bom orador, 
argumentava com precisão, dava aulas de democracia ao povo, 
ensinando o A B C da República. Carlos Augusto compreen- 
dia como poucos que a sociedade e as formas de govêrno pre- 
cisavam evoluir, e se o povo vinha progredindo por que não 
modificgr também, passando de Império a República? 

Embora reconhecesse no Imperador D. Pedro I1 uma gran- 
de figura, Carlos Villalva não o combatia, proclamava as ex- 
celências da forma republicana. Não combatia osi homens, 
lutava pelo ideal. Seu ideal era a Repúb1ica;'foi um dos seus 
artífices . Inscreveu-se, também, entre os Abolicionistas . 

Na zona mogiana desenvolveu grande atividade de politi- 
zaçáo, formando um forte núcleo de adeptos da República, 
tornando-se o braço forte dos eminentes chefes Joáo Tibiriçá 
Piratininga, Jorge Tibiriçá, Antônio Cintra e Anháia Melo, 

O analfabetismo é raiz de muitos males e a melhor forma 
de pregar uma nova idéia é combatê-lo e foi justamente isto que 
Carlos Villalva fêz em Moji-Mirim, além de fundar o Clube 
Republicano - a cúpula, podemos chamar, êle não se esqueceu 
dos alicerces, organizando um curso de instrução secundária 
para adultos sob sua direção, para funcionar ao lado do Ga- 
binete de Leitura de Moji-Mirim - pedra angular de sua obra 
idealística nessa comunidade do hinterland paulista. 

Foi no ensino, que êsse esgrimista como poucos da língua 
vernácula, fundamentou a sua campanha em prol da nova idéia 
- A República -; foi um "Semeador de Gabinetes de Lei- 
tura" pelas cidades por onde passou. 

Ainda no Império, foi promotor-substituto. Seria apenas 
um degrau de sua carreira profissional, mas o que é necessá- 
rio que se ressalte é que Carlos Villalva, no desempenho de 
tal funçáo pública recusou recrber honorários do Império, vis- 
to ser Republicano. 

Os grandes paladinos da República sentiram a força do 
moço Carlos Villalva; assim foi que Américo Brasiliense, em 
1884, convidou-o para estabelecerem escritório de advocacia na 
Capital - na praça da Sé - e ocupar o cargo de Secretário 
da Comissão Permanente do Partido Republicano. A partir 
de 1885, passou a representar diversos municípios junto ao 
Congresso Republicano. 
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Na Convenção de Itú, prestou sua assistência ao Dr. Amé- 
rico Brasiliense e esteve presente a todos os atos. Foi, graças 
ao espírito minucioso de Carlos Villalva, que o pintor Jonas 
Je Barros poude reconstituir a Convenção no quadro a óleo que 
pintou em sua casa, ali, na rua da Glória. Graças aos infor- 
mes e posições que ocupavam os convencionais, foi o pintor 
preparando a tela famosa. Essa é a história que poucos sabem 
a respeito daquele conclave realizado em Itú. 

Ainda, falando sobre a Convenção de Itú, aproveitamos 
para mostrar um dos elevados aspectos do seu despreendimen- 
io que pode ser aquilatado através do seguinte episódio: pouco 
tempo antes de falecer o grande chefe republicano, Dr. Amé- 
rico Brasiliense, chamou seu amiga dileto e fêz questão de 
deixar ao-leal companheiro de lutas todos os originais da Cons- 
tituição de São Paulo e os documentos que possuía, como se- 
jam, atas da Convenção de Itú. Carlosi Villalva guardou-os 
como relíquia histórica e, passados muitos anos, por ocasião 
do govêrno do Dr. Washinqton Luiz, foi proposta a aquisição 
dos referidos documentos por elevada quantia, sendo regeita- 
da pelo Dr. Villalva, com a declaração de qde de tais docu- 
mentos, em vida, dêles não se apartaria. No entanto, às vés- 
peras da instalação do Museu Histórico da Convenção, em Itú, 
Carlos Villalva dirige-se pessoalmente ao govêrno e entrega- 
lhe graciosamente todos os valiosos documentos, que atual- 
mente se encontram nessa mansão histórica. 

No ano de 1886, contraiu matrimônio com Dona Maria 
Francisca de Souza Castro, filha do eminente parlamentar Dr. 
Sérgio Francisco de Souza Castro. 

Latinista profundo, orador fluente, festejou, com o verbo 
inflamado, os pródromos da República na Abolição dos Escravos, 
proferindo calorosos discursos sobre a Lei Áurea. 

Em 1889, dealba nos horizontes da Pátria o sol flamejante 
da República, instituição para a qual muito concorreu. Nessa 
ocasião encontrava-se na Paulicéia, quando foi nomeado Dele- 
gado de Polícia da Capital, sendo então Chefe de Polícia o 
Ilr. Bernardino de Campos. Por pouco te,mm exerceu tal 
função, pois em fins de 1890 é convocado para integrar a car- 
reira diplomática, sendo nomeado Cônsul Geral do Brasil na 
Bolívia e a seguir Secretário da Legação em Portugal, de onde 
voltou para assumir o cargo de Secretário Geral do Govêrno 
do Dr. Arnérico Brasiliense; nesse período promoveu o des- 
dobramento das Pastas. - 
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Na redação da primeira Constituição do Estado, entregue 
a brilhante competência do Dr. Américo Brasiliense, Dr. Car- 
10s Villalva teve participação saliente. Era o amigo fiel e de- 
dicado em quem o grande estadista depositava toda confiança, 
daí, ser seu assistente. 

EstWe algum tempo afastado das lides políticas indo for- 
mar a fazenda do Barrocão em Botucatu. Era agricultor e ao 
mesmo tempo advogado, pois estabelecera banca de advocacia 
na Rua Amando de Barros, nesse tempo rua do Comércio. Sua 
casa era frequentada pelos amigos que granjeou na cidade 
dos bons ares e das escolas: o clínico Dr. Antônio Costa Leite 
- o médico da pobreza, figura venerada em Botucatú, outro 
amigo seu era o juiz de Direito Dr. Luiz Aires d2 Almeida 
Freitas. Entre outros amigos seus não podemos olvidar os no- 
mes de Amandc de Barros - personificação da bondade, Cap. 
José Elias de Barros, compadre de Brasil Pinheiro Machado e 
queremos fazer especial menção do Cap. José de Souza No- 
gueira, fazendeiro, proprietário da faz-da Pinheiros e Vir- 
gílio Maynard que nessa época tinha uma chácara em Capão 
Bonito, hoje Rubião Júnior, por serem êstes dois Últimos O bi- 
savô e avô mateinos de quem vos fala nesta noit2 de evocações. 

Continua em Botucatú a sua vocação de semeador do ideal: 
em 189'2 funda o "Gabinete de Leitura". 

Voltando para a Capital, conseguiu consolidar as forças da 
oposição e é escolhido para um de seus representantes na Câ- 
mara dos Deputados, eleito por expressiva votação no ano de 
1894. E' reeleito por mais quatro legislaturas. 

Carlos Villalva era um municipalista convicto, foi uma 
das figuras de relêvo na defesa da autonomia municipal, daí 
s?r incluído pelo Dr. Campos Sales, então Presidente do Es- 
tado e pela Comissão Central do Partido Republicano, para 
organizar e consolidar um forte partido na região que o elegeu. 

Em 1901, rompe suas relações políticas com os Govêrnos 
do Estado e da União, exonerando-se das Comissões de con- 
fianca que recebera da Câmara dos Deputados e assinando com 
Prudente de Morais os célebres manifestos da Dissidência. 

Em 1904, recusa também ser indicado para a vereança de 
São Paulo. Resolve retirar-se da política para dedicar-se à 
advocacia e passar a dirigir a revista forense "São Paulo Ju- 
diciário", colaborando em diversas outras revistas de direito 
nacionais e estrangeiras. Publicou diversas biografias de vul- 
tos ilustres e monografias sobre pontos de Direito, além do 
"Repertório dz Jurisprudência Brasileira". 
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Em 1910, o Govêrno do Estado, atendendo aos seus méritos 
de ilustre jurista, nomeia-o Consultor Jurídico do Estado. 

Quando militante na política e como chefe político de di- 
versos e importantes setores, recebeu inúmeras manifestações, 
principalmente como presidente do Centro Político de Santa 
Cecília. 

Foi membro de várias entidades culturais e científicas e, 
dentre elas, do Instituto Histórico e Geográfico, da Liga Na- 
cionalista Brasileira, da Liga Marítima e de outras entidades 
nacionais e estrangeiras. Foi, também, membro da Irmandade 
da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e de  muitas outras 
entidades beneficentes e sócio bznemérito da Associação dos 
Empregados do Comércio. 

Em 1914, é convocado pelo Govhrno para assumir a Dire- 
ção Geral da Secretaria da Justiça e Segurança Pública, a 
fim de promover a sua reforma. Substitui, temporariamente, 
o Secretário da Justiça e, nessa oportunidade, funda o Abrigo 
de Menores. Deixa o cargo de Diretor Geral da Secretaria da 
Juktiça e Srgurança Pública para ser elevado ao cargo de Mi- 
nistro do Tribunal de Contas. 

Em 1924, encontrava-se na Secretaria da Justiça e, por 
ocasião da Revolução, popularmente conhecida por "Revolta 
do Isidoro", conservou-se ao lado de seu amigo o Dr. Bento 
Rueno, até o dia da saída do Govêrno, dalí só se retirando 
ambos quando também o Presidente Cârlos de Campos a êles 
ordenou a sua retirada. Durante o bombardeio dirigido contra 
a referida Secretaria da Justiça, foi o Dr. Villalva ligeiramente 
ferido pelos estilhaços dc uma granada que alcançou o gabi- 
nete do Secretário. 

Pelos anos que se seguiram a 1930, foi convocado pelos seus 
amigos para assumir a direção da Secretaria da Justiça, como . 
homem capaz de resguardar, no calamitoso período, a organi- 
zação da Justiça do Estado. A seguir, por duas vêzes, foi in- 
vestido no cargo de Secretário da Justiça, que aceitou, pelos 
mesmos e imperiosos motivos e, nessa oportunidade, promoveu 
nova reorganização da referida Pasta. 

Em nosso estudo, publicado pela Revista dêste Instituto, 
intitulado "Tempos Tumultuários" e "Chefes do Govêrno Pau- 
lista". mencionamos as duas vêzes que serviu como Secretário 
de Estado na interventoria de Waldomir Castilho de Pena e 
Manoel de Cerqueira etc etc. 

Foi o Dr. Villalva sempre avêisso a receber quaisquer 
homenagens, a semelhança de seu pai, que recusou o titulo 
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de Barão da Graciosa, não consentindo que seu nome fosse cc- 
lòcado na Rua das Palmeiras, onde foi u m  dos primeiros mo- 
radores, e de cuja residência mudou-se, em virtude de demo- 
lição de seu prédio para abertura da atual Praça Marechal 
Deodoro . 

A meninice do Dr. Villalva, :!e a passou na Capital e, 
principalmente, na tradicional Fazenda do Morumbí, proprie- 
dade de seu pai o Engenheiro Saturnino Francisco de Freitas 
Villalva. 

Em 1935, quando se dirigia para Marília, onde lhe seria 
prestada carinhosa ,homenagem por haver, no seu período de 
govêrno, elevado Marília a séde de Comarca, ali foi acome- 
tido de broncopneumonia. vindo a falecer, apesar de desvelada 
assistência dos médicos que lhe assistiram. 

O Governo do Estado quiz prestar ao grande paulista e 
eminente estadista as honras que de  direito lhe competiam, 
encarregando-se dos funerais, o que foi dispensado pela família. 
em obediência aos expressos desejos do falecido, que sempre 
insistiu ser sepultado com toda a humildade. Seu corpo foi. 
em trem especial, trazido para São Paulo e inhumado no Cemi- 
tério da Consolação. 

Deixou viuva Dona Maria Francisca, mãe carinhosa, dama 
de altos predicados, companheira fiel e dedicada, rainha do 
lar aconchegante onde Carlos Villalva sentia um pedaço do 
céu na terra: ali êle fruia o alento e o estímulo sadio para 
as muitas lutas que travou e venceu. Filha de um grande par- 
lamentar, nascida e criada presenciando as elevadas lides po- 
líticas de seu tempo, sabia  granjear a estima e aumentar o 
prestígio político de seu marido. 

Foi Da. Maria Francisca que a pedido do Dr. Clemente 
Ferreira, juntamente com a ~ i ~ c o n d e s i a  da Cunha Bueno, fun- 
daram a obra de  preservacão dos filhos de tuberculosos pobres. 
Enquanto seu esposo se dedicava ao trabalho político e ao da 
administração pública paulista, Da. Maria Francisca, além de 
se desvelar pelos filhos e sobrinhos que criou, pensava nos 
desamparados da sorte, realizava obras sociais das mais me- 
ritórias. Quando faleceu, em 23 de maio de 1944, era a se- 
cretária da obra assistencial por ela criada. No dia 7, dêste. 
comovidamente deixamos em seu túmulo um ramalhete de 
saudades, pois foi com saudades que evocamos o nobre casal 
paulista. 

Carlos Villalva, o grande semeador de ideais, plantou no 
coração de seus filhos a mesma flama que o impulsionou du- 
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rante 75 anos de vida profícua. Dos 14 filhos podemos apon- 
tar com orgulho os nomes que já fazem parte da história pau- 
lista, nas artes, na literatura, na administração pública ou os 
daquêues que ainda estão vivendo o grande ideal do seu pro- 
genitor, pois dos 14, 8 faleceram. Recordemos os filhos fale- 
cidos e falemos também dos que ao nosso lado, nesta noite, 
recordam com saudade a figura de Carlos Augusto de Freitas 
Villalva. 

Mário Villalva, foi jornalista no Rio de Janeiro, poeta de  
grandes méritos, brilhante conferencista, escreveu diversos en- 
sáios versando sobre vultos nacionais. 

Carlos Augusto de Freitas Villalva Junior, falecido poucos 
dias após sua formatura, foi um dos espíritos mais brilhantes 
que passaram pela nossa Faculdade. J á  aos 13 anos de idade 
era redator da "Folha Nova", jornal de Garcia Redondo. Na 
opinião de Euclides da Cunha, Villalva Junior seria um dos 
grandes escritores da língua portuguêsa. 

Durval. Quem não conheceu a figura simpática que a 
trágico desastre de aviação roubou da administração pública 
paulista? Nos bancos acadêmicos era o "diplomata", o môqo 
que melhor se vestia e que sabia se apresentar. Ingressa na 
carreira policial. Ali continuou a ser o mesmo diplomata dos 
bancos das Arcadas do Largo S. Francisco. Por duas vêzes 
foi escolhido para Secretário da Seguranca Pública. Fêz toda 
a carreira policial. Latinista. cultor das letras, recebeu diver- 
sas condecorações brasileiras e de países estrangeiros. No go- 
vêrno do General Justo, da Argentina. foi convidado especial 
e hóspede do govêrno do país irmão, onde recebeu o título de 
"Chefe de Polícia Honorário de Buenos Aires", recebendo das 
mãos do General Presidente o emblema da Polícia Nacional 
Argentina - um galo de ouro. Durante o período tumultuário 
após a Revolução de 1930, foi o intermediário dos ajustes do 
Govêrno Paulista com as forças armadas. Na Revolução de 
1932, foi um dos únicos representantes da Polícia que não 
abandonou o seu posto, esperou que as forças chegassem e só 
entregando o cargo quando estas vieram tomar a Secretaria 
da Segurança, tendo sido após, prêso diversas vêzes e imediata- 
mente solto pelos elementos da Ditadura que lhe respeitavam 
a figura ereta e varonil, graças a seus gestos desassombrados. 

Outro filho do varão paulista Carlos Villalva é Fábio, de- 
dicado ao comércio. Outro é José Carlos. Este deixou o cur- 
so de engenharia do Mackenzie para dedicar-se ao ensino de  
Matemática e humanidades. 
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Das filhas vivas: Leonor, a pianista Leonorzinha como é 
chamada na intimidade; Yolanda, casada com Amando Rocha, 
residente em Marília, onde tem sido presidente e organizadora 
de diversas entidades assistenciais; Gracita, casada com Paulo 

I José de Almeida, também dedicada a obras de assistência so- 
cial e a caçula da família Da. Wanda, casada com o Sr. Caio 
Ribas. 

Propositadamente, deixei por último, para dizer algo a 
respeito de Accacio. Este, embora engenheiro como o avô e 
não advogado como o pai, entretanto herdou-lhe vários traços: 
orador de largos recursos, apaixonado pela história e pela geo- 
grafia pátria. Tendo palmilhado o Brasil pelos seus quatro 
ventos; discorre com facilidade sôbre os nossos problemas. 
Quando no exílio, no Paraguay, após o Movimento de 32, pro- 
curou aprender o guarani, para melhor entender os topônimos 
que usamos. Hoje se encontra, convidado pelo Governador 
Carvalho Pinto, integrando o Conselho de Cultura do Estado, 
e é Presidente do Conselho Estadual de Turismo. Atestam o 
amor herdado pela nossa terra e nossa gente os roteiros turís- 
ticos, de caráter histórico, que vem realizando. 

Dissemos que havia um traço muito parecido com o de seu 
pai, pois a semente não cai longe da árvore. Apontamos em 
Carlos Villalva aquêle traço característico de sua personalidade 
e o chamamos de "O Semeador de Gabinetes de Leitura", e 
seu filho Accacio é "O Plantador de Monuríientos". Arquiteto 
e patriota está lançando pelos chãos de São Paulo os marcos 
históricos, monumentos que nos falam dessa continuidade: pa- 
triotismo é traço que se herda. Apontemos o monumento de  
São Roque, por ocasião do seu I11 Centenário, o Monumento 
das 4 Nações, em Campos do Jordão, o Marco de Caraguata- 
tuba, o Marco Balizador do Trópico de Capricórnio. que on- 
tem estivemos presentes ao lançamento da pedra fundamental, 
o monumento ao Brigadeiro Tobias em Sorccaba. Poderíamos 
falar de outros que êle plantou, mas qtiís deixar por último 
aquêle que ficou lá no alto de Cunha - a cidade trincheira de 
32, - aquela cruz tosca que tem no pedestal seu próprio ca- 
pacete de aço, aquêile monumento no Espigão do Divino Mes- 
tre. onde morreu o herói civil - Paulo Virgínio. 

O ministro Carlos Villalva foi sócio dêste sodalício d e  cul- 
tura, sara  esta casa ingressou em 1898. Agora, através de pro- 
posta assicada por vários sócios, encabeçada a lista pelo meu 
querido mestre Prof. Dr. Alfredo Ellis Jr., o herdeiro da cul- 
tura humanística de Carlos Villalva, Dr. Accacio é proposto 



Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 213 

para sócio desta casa. Temos certeza de que o "Plantador de 
Monumentos" continuará as tradições do "Semeador de Ga- 
binetes de Leitura" que nesta hora de  saudade nós evocamos 
sua obra magnífica, nesta casa que foi sua e hoje é nossa, onde 
aprendemos todos os dias a trabalhar pela Pátria e cultuar 
aquêles seus filhos ilustres como o saudoso Ministro Carlos 
Augusto Freitas Villalva. Tenho dito. 





O BRASIL E SUAS RELAÇÕES COM 

DOS FELIPES (1580-1640) 
Sebastião Pagano 

Viu-se em Portugal, como se vira na Polônia, na Hungria 
e na Bohemia, que a agonia de  um rei e com êle de uma di- 
iiastia quase sempre é a agonia de uma nação. Assim, mor- 
rendo o cardeal-rei Dom Enrique, último representante da di- 
nastia de Aviz, por grande transe vieram a passar Portugal e 
seus domínios, especialmente o Brasil. Faleceu o rei em 31 
de janeiro de  1581, no mesmo dia e hora em que havia nascido. 
Muitos pretendentes apresentaram-se a suceder o rei defunto; 
uns mais, outros menos próximos genealógicamente. Por isso, 
antes de expirar o cardeal-rei, os Deputados as Cortes, o Clero 
e a Nobreza estavam agitados diante do problema sucessório. 
O mais forte candidato ao trono de Portugal era o Rei Católico 
Felipe I1 da Espanha. Forte genealógicamente, e forte pelos 
meios que tinha para fazer valer os seus direitos. Não passa- 
riam, Portugal e séus domínios; ~ ò p r i a m e n t e  a sua nacionali- 
dade ou latos de nacionalidade é Espanha, mas teriam um 
govêrno dual, porque um mesmo rei cingiria uma dupla coroa. 
O duque de OsuÍía e Cristovam de Moura tinham convencido 
o Clero a decidir-se pelo rei de Castela. A Nobreza, por um 
voto a mais, depois de acalorada discussáo, decidira-se pela su- 
cessão a favor da Duquesa de Bragança. Do mesmo modo pen- 
sava o Povo pelos seus Representantes, sobretudo aquêle al- 
tivo Fêbo Moniz que não aceitara o ouro de Castela, enquanto 
a Duquesa de Bragança tinha instado com o rei moribundo que 
deixasse como herdeira a filha de  sua irmã, sua sobrinha a 
infanta D. Catarina, filha do infante D. Duarte. Mas, o rei 
escrupulosamen~úe especificou em seu testamento que fôsse 
eleito rei quem as Leis dessem melhor direito e também o ti- 
vesse por razão de sangue. 

A questão ficou aberta, pois, entre a Duquesa de Bragan- 
ça e Felipe 11, que também era neto de El-rei dom Manoel. 
porque sua mãe era irmã de D. Duarte. Mas só por linha fe- 
minina o era, alegando em seu favor, Felipe 11, que a sua po- 



216 Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

sição e a sua varonia eram superiores aos direitos de D. Cata- 
rina, que não representava varonia, enquanto a sua posição, 
a sua força política revigorava sua força genealógica. Todavia, 

- D. Catarina era portuguêsa, enquanto era espanhol o rei Feli- 
pe 11. E, não encontrando força em sua genealogia bem mais 
distanciada do ponto de vista nacional no seu direito de su- 
cessão, quanto a da Duquesa de Bragança; não sendo tão for- 
tes seus laços de parentesco, procurou o rei decidir a questão 
"con las armas, que és e1 último derecho de 10s reyes" (pg. 472 
da "Vida y hazaiias de  d o n  Fernando Alvarez d e  Toledio, Du- 
que de  Alba" pelo Pe. Antônio Ossorio, S.J. <ed. 1945 pelo meu 
finado amigo o Duque de Alba) . 

E assim, as vanguardas de Felipe I1 e a sua esquadra zar- 
pando de Cadiz, iniciaram sua triunfal entrada em Portugal. 

Mas surgiu no cenário D. Antônio, Prior do Crato, neto 
de El-rei Dom Manoel o venturoso e filho do infante D. Luís 
de Portugal e de Violante Gomes, formosa judía e que, sob a 
alegação "ou rei ou nada" repeliu as insinuações do rei de Cas- 
tela. Então, Felipe 11, com uma carta do seu próprio punho 
aos deputados e governantes de Portugal declarou-lhes que, 
por bem ou pela força entraria como rei de Portugal, e melhor 
seria aceitarem um rei pacífico do que um rei em plano de 
guerra e que seria tratado mais benignamente um povo que se 
entrega que um povo que é vencido. 

Mas, como não seria amável entrar um rei garantido por 
exércitos, sendo emprêsa psicológicamente arriscada, pensou o 
rei no duque dc Alba, experiente da guerra e do govêrno dos 
povos. E o duque, apesar da gota e dos seus 70 anos, ouviu o 
som do clarin. Tratava-se de servir a Espanha e ao Rei, e. 
por difíceis que fossem seus momentos e sua situação, refletin- 
do sériamente, aceitou a emprêsa, porque também seria ã ma- 
neira mais digna de se libertar, cobrindo-se de triunfos, pois 
achava-se na prisão. Mas êle mesmo, prisioneiro do Rei, sur- 
preendeu-se que o Rei .o tirasse da prisão para experimentá- 
10 em novas glórias, contudo, a seu mando o exército e a es- 
quadra de Felipe I1 iniciaram a entrada em Portugal. 

Entretanto, com dinheiro e armas inglêsas, lutava dom An- 
tônio, prior do Crato, não sem bastante entusiasmo popular. 
Mas, de derrota em derrota, terminara sua missão, e o duque 
de Alba, vencedor depois de 50 dias de luta, conquistara Lisboa. 
O Rei tinha-o enviado a aplainar-lhe o caminho para que en- 
trasse em Portugal não como um conquistador, mas como rei 
pessoalmente legítimo ou legitimado. Porém, depois da vitó- 
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ria, foi cruel demais Felipe I1 com o "Gran Capitan" que, ao 
pedido de contas do dinheiro gasto, respondeu ao Rei com uma 
altivez que não tem rival no mundo. 

Antônio Sardinha, no seu monumental Prefácio a "Xistó- 
ria e Teoria das Cortes Gerais" explicou: "se o govêrno dos 
Felipes foi um govêrno legitimado no comêço pelo processo de 
transmissão, não o foi, talvez, nos seus últimos anos de cen- 
tralismo pelo "exercício dêsse poder", o que determinou a re- 
afirmação, em definitivo, e separado da continuidade dinástica 
dos Reis de Portugal" que passaram, da dinastia de Borgonha 
a de  Aviz e desta, desembaraçados da eventual dominação fili- 
pina, à de Bragança, ambas entroncadas a primeira pela su- 
cessão de sangue. E confirma, ainda, na sua lealdade histó- 
rica, sem estar comprado pelas cédulas castelhanas de Cristo- 
vam de Moura: "Embora Felipe entrasse em Portugal na cauda 
do Duque de Alba (pg. CCIII), não entrou como conquistador, 
porque propositadamente entrou sem armas, confirmando e 
jurando nas Cortes de Tomar os foros e privilégios de nosso 
povo - êle, que no centralismo cerrado de sua época, os su- 
primira com violência ao Aragão, - não se trata, pois, de um 
"cativeiro" - como em linguagem de fortes ressaibos bíbli- 
cos se costumam designar os sessenta anos de govêrno filipino, 
com a sua inteira autonomia civil, no administrativo e até no 
político - a prova está no "Conselho de Portugal", que fun- 
cionava em Madrid, composto de portuguêses, despachando em 
portugub, e só portuguêses para Portugal - Portugal du- 
rante os Felipes, sobretudo durante o reinado de Felipe I1 - 
I de  Portugal - foi única e exclusivamente em relação a Cas- 
tela uma monarquia dualista em que a união nem estadual 
era, pois existia a Regência de Lisboa, não passando dum sim- 
ples vínculo pessoal o vínculo que nos prendia a Castela. A 
êsse respeito, concretizando melhor o seu pensamento, escutr- 
mos, porém, o clássico espanhol Saavedra Fajardo, que assim 
escrevia no século XVIII: 

"no deben desdefiar-se 10s portuguêzes de que se junte 
aquella corona con la de Castilla, que de ella salió como Con- 
dado y vuelve a ella como Reino; y no a incorporarse y mez- 
clarse con ella, sinó a florescer a su lado, sin que se pueda de- 
cir que tiene Rei estranjero, sinó proprio, pués no por con- 
quistas, sinó por sucessión. . . poseia e1 Reino y 10 gobernava 
en sus mismas leyes, estilos y lenguajes, no como castellanos, 
sinó como portuguêzes. Y aunque tenia su residencia en Ma- 
drid, resplandecia Su Majestad en Lisboa. No se veian em 10s 
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escudos y sellos de Portugal, ni en sus flotas y Armadas e1 
León y Castillo, sinó las Quinas.. . No se daban sus pensiones 
y dignidades a estranjeros, sinó solamente a 10s naturales, y 
estos gozaban tambisn de las de Castilla, y toda la Monarquia, 
favorecidos con la grandeza, con las encomiendas y puestos 
mayorzs de ella, estando en sus manos las armas de mar y 

77  tierra y e1 gobierno de las provincias más plrincipales.. . . 
Na realidade, porém, as armas tinham vencido os direitos 

genealógicos, embora Portugal continuásse independente como 
Estado, governado pelas suas próprias leis publicadas em por- 
tuguês "e existindo nela o soberano simplesmente de ditado 
dos reis portuguêses" (pg. 433 da ' ' H ~ s t ó r i a  Geral do Brasil7' 
de Francisco Adolfo de Varnhagem, visconde de Porto Seguro, 
ed Melhoramentos, tomo 11), e tanto no Reino quanto nas CO- 
lônias srrviriam nos cargos de Estado sómente os filhos delas 
e dêle, e só portuguirses poderiam ser, pela mesma forma, de- 
legados do soberano quando o cargo não fosse atributo de Prín- 
cipes e Princesas de sangue 

Dêsse modo, o Brasil continuou efetivamente sendo "co- 
lônia" de Portugal que, "sob o domínio castelhano conservou 
em geral, como até ali, o monopólio do nosso comércio em 
favor dos seus portos e produtos" (pg. 433-4). O Brasil, diz 
Pôrto Seguro, "mostrou-se absolutamente alheio á questão di- 
n6stica indiferente lhe parecia que o monarca fosse desta OU 

daquela raca e que morasse em Lisboa ou em Madrid, em Sin- 
tra e Almeirin ou em Aranjuez e no Escorial. Talvez antes só 
vantagens pensara colher em aclamar Rei o soberano mais 
rico e poderoso do século, o soberano que dispunha dos tesou- 
ros do México e de Potosi e que por meio dêles tinha exérci- 
tos e em seu museu de glória as obras primas dos primeiros 
artistas do tempo. Isso não devia parecer um dom providencial 
todo em seu benefício? Por meio dela desapareciam as dú- 
vidas e questões, que tarde ou cedo deveriam surgir de  no- 
vo acêrca da demarcacão e traçado da sua raia segundo a li- 
nha reta designada pelo Tratado de Tordesilhas; ao passo que 
vassalo do mesmo príncipe que todos os demais Estados da 
América do Sul, poderiam os povos do Brasil, livremente, co- 
merciar com os seus vizinhos mandando-lhes seus produtos. E 
gozando contra os piratas e entrelopos da mesma esquadra 
para o Prata e para o Pacífico, tinha, forçosamente, de vele- 
jar ao longo das suas costas" (pg. 434). 

Mas, o próprio Varnhagen declara que foi um "fatal en- 
gano". Porque em pouco tempo vieram crueis decepções pois: 
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1.") houve vantagens porque, nesse período alargaram os Pau- 
listas a linha de Tordesilhas; 2.") houve desvantagens porque 
atraíu para si os ódios das nações inimigas da Espanha, como 
a Holanda, a França e a Inglaterra, e teve o Brasil que arcar 
com a invasão, no que depois vieram vantagens ao restau- 
rar-se a Monarquia Portuguêsa, de  que nos dá tão fiel conta 
o Conde da Ericeira no seu "Portugal Restaurado". 

Dizia o ilustre historiador qu? Portugal, "pequeno Rei- 
no, bem que um tanto desorientado com a revolução social que 
nêle haviam ocasionado as fortunas facilmente adquiridas na 
África, havia tido sempre o bom senso quanto á Política do 
continente europeu, de procurar aproveitar-se da independência 
que lhe dava a sua situação em um canto dêde a fim de man- 
ter paz com todos: enquanto, ao contrário, os herdeiros de 
lsobel a Católica não contentes com estender suas conquistas 
pelos domínios que lhes oferecêra o genio perseverante de Co- 
lombo, haviam sido levados, pela ambição, a sustentar guerras 
não só na Itália, na França. na Alemanha e nos Países Baixos, 
como até contra a Turquia". 

Portugal e Espanha eram nações marítimas, e os inimi- 
gos da imensa monarquia espanhola eram todas potências na- 
vais e lógico era que os ataques as suas imensas costas seriam 
esperados e, com isso, o Brasil, ficava vulnerável a êsses ata- 
ques. O Brasil era prospero. O Estado do Maranhão era o 
primeiro Estado da América por sua pujança, extensão e ri- 
queza. No Brasil haviam sido descobertas minas de ouro e de  
diamantes. Sua produção de páu-brasil e de açúcar e outros 

. frutos e grãos, era auspiciosa, e, como o Brasil não era o Mé- 
xico ou o Perú, como disse Varnhagen, os reis da Espanha 
deixaram-no quase entregue a sua propria sorte. Guardan- 
do mais as defesas de Cartagena de la Reina, entre outro pon- 
to de embarque dos galeões carregados de ouro e de prata que 
o Brasil-português, ao menos isso foi o que se verificou nos 
primeiros tempos do domínio filipino. 

O Brasil ficara, entregue, porém, a sua sorte, e nem mes- 
mo Portugal poderia vir em seu auxílio, e teve que defender- 
se sòsinho pela sua astucia e sua diplomacia. E é incrível que 
apenas 80 anos depois da descoberta tivesse já sua personali- 
dade nacional em formação de tal sorte que se poderia dizer 
que já existia um smtimento brasílico, não sem imenso sen- 
timento português, que era a sua extensão, e que foi o que de- 
cidiu, por justiça, na dificil conjuntura em que se encontrava 
a colônia lusa de Aquém-mar, a favor de Portugal na Restau- 
ração. 
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O Prior do Crato, ambicioso príncipe, havia oferecido a 
França c2der-lhe o Brasil e outras ilhas em troca de 12.000 
infantes, diz Danvilla y Barguero em "Don Cristobal de Mau- 
ra" pg. 458 (cf. B. dlArs "Jean de Vivonne" 2.a ed. Paris. 
1885 apud Varnhagen of. cit. 435). Protegido pela França, e 
especialmente pela Inglaterra, o Prior do Crato escrevera aos 
procuradores das Câmaras e aos governadores mandando as 
cartas por meio de náus francesas, numa vá tentativa de con- 
seguir a a1ian;a brasileira contra a Espanha. Mas o Brasil 
não queria vi rar-~e "francês" como não quis virar-se holan- 
dês". 

O govêrno dos Felipes já estava legitimado, ao menos na 
ocasião, em Portugal, e as cartas d? Dom Antônio vindas sob 
bandeira francesa também tinham chegado tarde, porque num 
ato de bom senso, Felipe I1 fora aclamado no Brasil, que não 
tinha outra alternativa já que em Lisboa o fôra. 

Quase dois anos após a sua ascenção ao trono, o Rei da 
Espanha era rei de Portugal e dos seus Estados de aquém-mar 
numa monarquia dualista juridicamente aceita sob ê,sse as- 
pecto. A Bahia, entretanto, cidade capitánea da Colônia, efe- 
tuou a cerimonia da aclamação sem a formalidade do jura- 
mento, que só teve lugar a 25 de maio de 1582. Ficava, porém. 
para os brasileiros, e sobretudo para os bahianos, aberta a 
questão genealógica, pois a Infanta D. Catarina é que seria. 
"de jure", a verdadeira soberana de Portugal. Os franceses. 
aliás, bem cedo demonstraram suas tendências conquistadoras 
quando, em 1592, Jacques ~ i f f a d l t ,  de  Dieppe, invadiu o Ma- 
ranhão e, em 1612, foi fundada a cidade de São Luís. Ficar, 
portanto, ao lado da Espanha, sería ter o apoio seguro nos 
momentos difíceis das invasões, mantendo íntegro o território 
brasileiro, como realmente se verificou, não sem imensos sacri- 
fícios da parte do Brasil na sua heróica resistência que du- 
rou quase todo o tempo da dominação espanhola que, por 
fim, em virtude de provocar da parte dos seus inimigos tais 
ataques, se tornou inconveniente ao Brasil, razão por que a 
restauração do Reino de Portugal foi rapidamente aceita no 
BYasil, apesar dos muitos espanhóis que, sobreltudo na Bahia 
e em São Paulo se achavam, e até nas margens do Araguaya, 
como o demonstrou Eduardo Prado num excelente estudo a 
êsse respeito. Os paulistas demonstraram imenso bom senso 
no episódio do "Aclamado" rei de São Paulo, recusando Ama- 
dor Bueno da Ribeira a fantástica coroa que, como fato poli- 
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tico, não passava de um jogo espanhol em terras de Piratinin- 
ga, e que viria fragmentar o Brasil tão coesamente mantido. 
apesar de tantas difíceis conjunturas. 

Os franceses foram expulsos do Rio de Janeiro pela ener- 
gia de Salvador Correia, apesar de estar lutando contra os ín- 
dios confederados qu? também ameaçavam as terras pirati- 
i~inganas, que foram defendidas heròicamente. 

Em Portugal, foi D. Pedro da Cunha que lançou a idéia 
de que não se resistisse, no Reino, por ora, ao rei de Castela, 
mas que todos os esforcos de resistência fossem postos a servi- 
.:o da civilização das ricas colônias de Aquém-mar organizan- 
do-se uma expedição marítima para tal fim, formando-se no 
Brasil uma monarquia independente pois ainda não havia sidc 
Felipe I1 jurado. O Brasil. aliás, segundo a sua "História Ad- 
ministrativa" (especialmente a de Max Fleiux) em todos os 
documentos. já tinha rendas próprias embora lhe faltasse ele- 
mentos para resguardar a sua prosperidade, e também gente 
para tantas exigências de um Estado autonomo, e seria alvo 
da imediata invasão dos inimigos da Espanha. 

Os invasores do Brasil, franceses e holandeses, não trou- 
xeram, como calabarescamente se tem dito, nada de original e. 
não fora realmente a riqueza e as possibilidades que o Brasil 
oferecia, não teriam êsses invasores se instalado nas terras 
brasileiras que os lusos tinham desenvolvido tão bem, com tão 
ingente sacrifício de homens e dinheiro, a tal ponto, que O 

próprio Roberto Simonscn declara (sem compromisso algum, 
com as idéias daqueles tempos) na sua "História Econômica do 
Brasil" que Portugal só comeqou a resarcir-se, em parte, com 
o advento intensivo da mineração, no século XVIII, o que, como 
se sabe, durou muito pouco. 

O rei Felipe I1 da Espanha e de Portugal, e também do 
Brasil, que foi um gênio, teve visão dessas cousas, e com as 
suas Ordenaçóes que se chamaram "Ordenações Filipinas" 
que, com as "Ordenações Afonsznas" e as "Ordenações Manzie- 
linc~ls" formavam códigos admiráveis que dão idéia desvane- 
cedora do conceito jurídico como que eram governadas as na- 
ç6es católicas, manteve e aperfeiçoou muitos institutos 'nrasi- 
leiros. Êsses códigos serviram para formar a consciência ju- 
rídica do Brasil, quc indiscutivelmente é. até hoje, o primei- 
ro país das Américas em Direito, e pelas "Ordenações" se 
formaram os nossos maiores juristas, como Alexandre dt: Gus- 
mão, Pimenta Bueno. Rui Barbosa, Rio Branco; pois duraram 
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até 1917, quando se fêz o Código Civil, que em inúmeros as- 
pectos não é tão rico, tão elástico e profundo quanto as Qrde- 
naçôes. 

Na "História Administrativa e Econômica do Braszl" (ed. 
Cia. Editora Nacional) diz Hélio Viana que na portada do sé- 
culo XVII, com a adoção das "Ordenações Filipznas" as muni- 
cipalidades brasileiras assumiram aspecto realmente legal. 
apesar de algumas atribuições estarem reduzidas e continua- 
rem a seu cargo assuntos de ordem local de natureza admi- 
nistrativa e policial e mesmo alguns judiciários. Mas as pri- 
mitivas "vereaçóes" ou Conselhos de Vereadores, intituladas 
Senado da Câmara, organizaram-se realm~nte  em Câmaras Mu- 
nicipais de. maneira excepcional, sem que isto indicasse novas 
prerrogativas. Dois juizes ordinários a compunham, servindo 
um cada vez, eletivos, como os três vereadores. Eleitos tam- 
bém eram os "oficiais da Câmara" inclusive o procurador (que 
era encarregado de a representar nas obras públicas e mul- 
tas), o tesoureiro e o escrivão. Só em 16g6 apareceram os 
funcionários de nomeação, como os "juizes de fora" nomeados 
pelo rei, para os municípios mais importantes, em substituição 
aos juizes ordinarios, cabendo-lhes presidir a Câmara. Era j3 
um aspecto centralizador, dada a importância que o Brasil já 
assuniia. e por isso exigia uma fisca1izac;ão maior para que não 
se desgarasse. De nomeação também eram os demais funcio- 
nários municipais, o "juiz de  ventena", os "almotacés" os "de- 
positários" e os "quadrilheiros"; êstes, com o tempo transfor- 
maram-se em "pedestres", "guardas" ou "policiais". 

Tão larga era a independência administrativa municipal. 
base da legitima democracia, que nunca se poude dizer que o 
aforismo "o rei nos seus conselhos e o Povo nos seus Estados" 
não era a formula jurídica dos limites da jurisdicão régia que 
fazia dizer "o rei reina e governa, mas não administra" ou, 
"nos liberi summus, rex noxter liber est" (nós somos livres. 
e o nosso rei também o é). Só com a entrada do liberalismo 
houve mudança dessas liberdades, que os holandeses encontra- 
ram no Brasil. 

A Espanha, habituada também a essa mesma divisão ad- 
ministrativa e ao respeito das liberdades públicas, conservou 
toda a organização portuguêsa. Tudo iria bem, dentro do país 
não fora a dramática situação em que se encontrou diante dos 
acontecimentos de Portugal, porque, num caso dêsses, os ani- 
mos empolgam-se. 
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Era Lourenço da Veiga 5.' governador da Bahia, que, na 
"História Militar do Brasil" (de José de Mirales) aparece 
como Tenente Coronel dum Regimento da Guarnição da Ci: 
dade do Salvador, que durou de 1594 até 1762 conforme os 
"Anais da Btbliotéca Nacional" (vol. 22, pg, 126). Governou 
ele de 1578 a 1580, ano em que faleceu a 17 de junho segundo 
"hum manoscripto q. eu achey" (disse Mirales) embora Var- 
nhagen ache que não é assim, pois "não sabemos em que se 
fundou" Mirales pois o governador faleceu mais provavelmen- 
te  em 4 de junho de 1581. 

Seu govêrno foi muito atribulado, porque desde 1579 o 
Brasil estava sendo assolado por piratas, que, as vêzes, resul- 
t a v a  btenéficos pois de  uma feita incendiaram em 
brasileiro 11 navios franceses vindos de Dieppe e do Havre, 
dando-lhes prejuisos de 1.000.000 de cruzados, pois estavam fa- 
zendo contrabando. Mas, os franceses infestavam a parte nor- 
te do Brasil, especialmente o Maranháo, em tal quantidade, 
que pode dizer-se que eram mais numerosos que os brasilei- 
ros e portugueses, desde o rio Paraíba até o Maranhão. 

Mas não eram apenas os franceses que por causa da Es- 
panha assolaram o Brasil; também inglêses sob o comando de 
Peter Carder, logo em 1584, tendo partido com Sir Francis- 
Drake em 1577 para só voltarem, ambos, em 1586, e fizeram 
excursões desde o norte até o sul, bendo Brás Cubas e Jero- 
nirno Leitão lhes feito ofensiva. Mas foi a Armada Espanho- 
la de Diogo Flores Valdez, a caminho do estreito de Maga- 
lhães, que bombardeou as náus inglêsas, pondo a pique uma 
e afugentando outras. 

Embora os franceses no Rio de Janeiro se viessem acum- 
pliciar com os Tamoyos na terrível Confederação que quase 
dera cabo de Piratininga, a vigilância de Salvador Correia man- 
tinha ao largo os corsários franceses, e construiu, então, a for- 
taleza da Lage. 

Com a morte de Lourenqo da Veiga, substituiu-o Manoel 
Teles Barreto, que faleceu a 10 de agosto de 1587 segundo 
Jaboatão no "Orbe Seráfico". 

esses anos de luta acirrada contra os invasores foram se- 
* guidos por uma conquista metódica da parte dos holandeses 

que depois de saques contínuos ás costas do Brasil, se instala- 
ram na Bahia desde 1624 até 1630 com Jacob Willekens e Pie- 
ter Pieterzoon Heyn, tendo mandado prêso para a Holanda o 
governador geral Diogo de Mendonça Furtado; e descendo 
Pieter Heyn para o sul, pretendeu conquistar o Espírito Santo 
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mas foi repelido por Salvador Corrêa de Sá, governador do 
Rio de Janziro, e. em Pernambuco, desde 1630 até 1654, sob 
o domínio da Cia das Índias Ocidentais, organizada por 
Ussdincx, em Amsterdam, com a aprovação dos Estados Ge- 
rais das Províncias Unidas e que vinham "explorar as terras 
coloniais ". 

Organizada a resistência na Bahia sob a direção do bispo 
Dom Marcos Teixeira, e depois de Lourenço Cavalcanti e de 
Antonio Cardoso e Francisco Marinho, vindo de Pernambuco 
por ordem de Matias de Albuquerque, em lances os mais ad- 
miráveis, a,  heróica resistência chegou ao fim, e o Império Ho- 
landes no Brasil ruiu. Estendia-se a dominação das margens 
do São Francisco, incluindo temporariamente Sergipe, ocupan- 
do Itaparica e pretendendo novamente atingir a Eahia indo até 
o Maranhão tendente a estender sua soberania até o Amazonas 
nas margens do Xingú onde, em 1616 lwantaram dois fortes. 
Mas, o domínio holandes alcançava outras colônias ~or tuguê-  
sas, como a Mina, São Tomé e Angola de onde traficavam com 
escravos. 

Um inimigo irreconciliável se levanta contra o holandês 
invasor: a Religião, católica apostólica romana dos brasileiros 
portuguêses e espanhóis, enquanto os invasores tinham a seu 
lado os indios (a que tratavam muito bem conservando-lhes 
a idolatria) e os judeus seus aliados naturais favorecidos por 
êles. 

Um príncipe muito esclarecido, João Maurício de Nassau 
Siegen. q u ~  pretendia fazer de Pernambuco uma nação, não 
uma colônia, uma possessão. uma província, introduziu muita 
ciência, letra e arte, além de normas administrativas excelen- 
tes, chegando mesmo a reunir uma assembléia representativa 
composta de portugueses e holandcses, onde foram discutidos 
cs assuntos mais importantes da Colônia, apresentando ade- 
quadas solucões oferecidas a sanção da Cia. das Índias. A sua 
base municipalista, de origem portuguêsa, foi respeitada. Os 
holandeses criaram, entretanto, em cada vila. Câmaras de es- 
cabinos ou vereadores pr~sididas por um "e~colteto" ou pre- 
feito, como já havia noutras regiões, como São Vicente onde o 
alcaide tinha essa função diante dos camaristas ou vereadores. 
Criaram, pois, é uma maneira de dizer, porque apenas muda- 
ram-lhe o nome. 

Mas, os costumes, a raça, a religião, formavam uma anti- 
nomia irredutível entre brasileiros, portugueses e holandeses. 
E, como aquêlts estavam muito endividados á Cia. das Indias 
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que fizera uma afoita política econômica propositadamente 
ruinosa para os brasileiros, reduzíra os naturais a uma grave 
situação de dependência, e, quando o príncipe Mauricio de Nas- 
sau retirou-se, em 1644, foi de uma dura avareza, tão mesqui- 
nha do ponto de vista financeiro quanto militar, o que levou 
os portugueses e brasileiros a revolta já desde 1640 com a res- 
lauragáo em Portugal, tendo se verificado em 1648 as duas glo- 
riosas bata1h.a~ dos montes Guararapes, até que, acossado o ini- 
migo, em 1654 teve que firmar a capitulação. 

A luta contra êsse inimigo externo e invasvr tinha impos- 
sibilitado aos brasileiros e portugueses da conquista do inte- 
rior. Quando em 1640 dom João IV ascendeu ao trono de Por- 
tugal foi com os holandeses assinada uma "aliança defensiva e 
ofensiva" a 12 de julho de 1641, porém, ambas as partes não 
tinham vontade de cumprir o acordo e a colônia do Brasil ain- 
da teve que resistir durante 10 anos até firmar-se a paz em 
1654, embora os invasores já tivessem, práticamente, sido ex- 
pulsos em 28 de fevereiro de 1644 quando Mauricio de Nassau 
regressou ao seu país após o desastre das suas armas. 

O doutor Eugênio de Narbona y Zuííiga, escreveu para o 
Conde-duque de Olivares, don Gaspar de Guzman, Grande 
Chanceler, uma "Historia de lu recuperación del Brasil hecho 
por las armas de Espaíía y Portugal el aníío de 1623" descre- 
vendo ''Ia manera que las armas de1 Rey Catolico de las Es- 
panas, Felipe Quarto, recuperaron las plazas, que en e1 Brasil 
haviam ocupado 10s reveldes olandeses, que infieles a Dios y a su 
Rey natural, inobedientes se profrsan 10s mayores enemigos de 
la Iglesia Romana y de la Monarquia de Espana", e do mal que 
faziam as costas da África e as Províncias que no Ocidente e 
Levante "reconhecem ao católico império de nossos reis". E 
menciona com grandes elogios a figura do bispo Dom Marcos 
Teixeira, bem como ao restaurador da Bahia, Dom Fradique 
de Toledo Osório, marquês de Valduenza, que, com o conde 
de Bagnuolo, desferiram golpes mortais á ocupação holande- 
sa. E lembrando a epopéia gloriosa de Matias de Albuquer- 
que na reconquista do Maranhão, o que impediu que toda a 
Província do Brasil ficasse nas mãos do conde Mauricio de 
Nassau (cf. pg. 189 dos "Anazs da Bibliotéci~ Nacional" vol. 
69, aao de 1950). 

Os brasileiros, nessa ocasião demonstraram bem serem sú- 
ditos do Rei da Espanha e de P1ortugal, e no término da sua 
"história", Zuííiga traz algumas observações que seriam pro- 
veitosas, se fossem levadas á conta da restauração econômica 
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do Estado do Brasil (pgs. 278-311) . As advertências e propos- 
tas foram feitas pelo português Luís Alvares Barriga Cava- 
lheiro, para a recuperação do pôrto de Pernambuco, para a 
defesa e conservação do Estado do Brasil, recuperação do Co- 
mércio da Mina, desinfecção dos mares fundando as despesas de 
tal maneira "que se devem, hazer 10s tales effectos sin dar 
opresion a la Real Hacienda, ni tocaren cosa alguna a 10s vas- 
sallos ". 

Não foi, portanto, neste aspecto, de benefício para o Bra- 
sil o domínio espanhol porque acarretou-lhe as piores vicissi- 
tudes, e quase a perda da sua integridade territorial e da sua in- 
dependência. Mas apesar dessas dificuldades, todo o Brasil 
progrediu muito, e devemos notar. a cultura que já vinha se 
desenvolvendo desde os primeiros anos da descoberta)que, con- 
tinuou, aumentando, naturalmente; sem falar do Padre An- 
chieta com suas obras e das obras de Gabriel Soares e de Fer- 
não Cardim e outros que, segundo Varnhagen "Se devem con- 
siderar como produção literária de primeira ordem no sécu10 
XVI, mas também, principalmente, com relação ao nosso fim, 
como verdadeiros monumentos históricos que nos mostraram 
toda a luz para avaliarmos o estado da colonização do nosso 
país na época em que escreveram". Fernão Cardim, com suas 
"Narrativas epistolares" em 1583, o "Tratados da terra e gente 
do Brasil" além de outros escritos; Gabriel Soares de Sousa, 
entre outros trabalhos, a "Descrição geográfica da Colônia Por- 
tuguês~" ou "Tratado descritivo do Brasil", em 1584, tendo 
Anchieta, nas suas "Info~mações e pagrnenLos históricos" dei- 
xado elementos para se avaliar* a população do Brasil, como o 
fêz Rio Branco, num total de 57 000 habitantes, sendo. 25 000 
brancos, 18 500 índios mansos e 14 000 escravos africanos. Jun- 
temos a êsses, Pero de Magalhães Gandavo, com sua "Histó- 
ria da Província de Santa Cruz", a primeira História do Bra- 
sil, e também por isso, sendo amigo de Luís de Camões, o gran- 
de vate épico, imortalisou-o no seu poema, realçando o Bra- 
sil. Isso, sem juntarmos o jesuita Antonio Ruiz de Montoya, 
que escreve a Gramática da língua guar~ni ,  e outros que enri- 
queceram as leltras destas bandas. 

Em Pernambuco, os holandeses já acharam uma capitania 
rica, onde já realmente existia o luxo e trato cortesão, disse 
Varnhagen, com hábitos gastadores, festas e jantares, usando 
veludos, damascos, sedas, e roupas de preço com cavalos de ra- 
ça ricamente ajaezados, consumindo, só em vinhos, muitos mi- 
lhares de cruzados. 
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Na Bahia, eram comuns as sedas e damascos, e,  disse o 
padre Rafael Galanti na sua "História do Brasil", que o valor 
da baixela e de alguns ornatos domésticos de alguns habitan- 
tes subia a 2 e 3.000 cruzados. Só no Recôncavo havia 62 igre- 
jas. O mesmo verifica-se em Pernambuco, com muitas igre- 
jas. Em .Ilhéus e Pôrto Seguro, andavam mais ou menos pela 
mesma condição. No Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Vi- 
cente, podemos apontar também já muita riqueza e sabemos 
que, em São Vicente, a fortuna de alguns potentados era de 
causar inveja, como a de Afonso Sardinha. 

Havia, além disso, em tôdas as Capitanias muita assistên- 
cia religiosa e hospitalar, sendo notável o serviço das Miseri- 
córdias, destacand9-se como a mais antiga do Brasil, a de San- 
tos, fundada pelo próprio Bnás Cubas. A cultura popular era 
já impressionante pelo número de colégios que os Jesuitas, es- 
pecialmente, haviam fundado. Aliás, muito bem dotados para 
se sustentarem, pois só o colégio de Pernambuco, fundado e m  
1576 por El-rei dom Sebastião, tinha 20 irmãos para o ensina, 
e estava dotado por El-rei com 1.000 ducados, tendo grande 
produção de açúcar que lhe dava grande renda, muito maior 
que o dote. E em todas as Capitanias os colégios alargavam 
a cultura passando das primeiras letras para as segundas com 
o ensino de latim, com duas classes de Humanidades. O co- 
légio da Bahia, dotado por El-rei dom Sebastião, tinha 6Q ir- 
mãos. E já havia aulas de Filosofia e Teologia nos várias eur- 
sos do Brasil. 

Ademais, trabalhava-se em todo o Brasil: eng&hos e fa- 
zendas, construçóes e edificações de todo gênero, desde as re- 
ligiosas as militares; caminhos abertos, portos em movimen- 
to contínuo com mercadorias que partiam e chegavam, ~ s -  
soas que embarcavam e desembarcavam. A Colônia não fêz 
mais que crescer, desenvolver-se, cultivando-se, enriquecendo-se, 

,Assim encontrou-a a Espanha, e por isso mesmo foi presa 
dos cobiçosos franceses, inglêses, e holandeses. Obra já dos 
Reis de Portugal e dos Donatários, Governadores Gerais e ca- 
pitães móres. Assim, quando Felipe I1 entrando em triunfo 
em Portugal foi aclamado nas Cortes de Tomár que se abri- 
ram em 20 de abril de 1581, não tinha, o Rei católico, senão o 
desejo de fazer com Portugal uma única política européia, ten- 
do mesmo, conforme o Conde da Ericeira, em seu "Portugal 
Restaura!c3o" (tomo I, pg. 16) desdenhado o Brasil, pois como 
não avaliasse o que era o Brasil, em 1579 oferecera ao Duque 
de Bragança a posse do Brasil com o títulg de rei, se a Duquesa 
D. Catarina desistisse dos seus direitos ao trono de Portugal, 
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Fe1ip.e I1 não se dera conta do que valia o Brasil, e só 
mais tarde, tomando conhecimento do seu valor é que tratou de 
defender a Colônia, tão católica, e que estava sob o mais feroz 
jugo religioso dos herejes de Nassau, conforme o demonstra 
clara e detalhadamente Gaspar Barleus na ''História! dos fei- 
tos prcuticados no Brasil por João Mauricio, conde de Nassau". 
Invadida por tantos inimigos da Sua coroa, o campeão do ca- 
tolicísmo não poderia deixá-los instalarem-se na Colônia que 
tão caro pagava pelo que não merecia sofrer. A legitimação 
de Felipe I1 também foi ato político para o conturbado mo- 
mento que atravessava a grei católica. Não fora a decisiva 
ação militar dos príncipes católicos, fieis á Santa Sé, e a situa- 
ção teria sido mais grave para a Igreja, o que justificou o ab- 
solutismo oriundo sobretudo da Sacra Faculdade de Teologia 
da  Universidade de Paris, a famosa Sorbonne. A iegitimidade 
que mais tarde se argumentou para destronar a Felipe IV e al- 
?ar ao trono o Duque de Bragança, foi a "leptimidade do 
exercício" do poder e não "da origem", que era legítima, por- 
que "consubstanciada na identificação do poder de fato çom 
a "lei fundamental" da nacionalidade. Os próprios juriscon- 
sultos que intervieram na redação do famoso "Assento" das 
Cortes de 1641, encontraram-se na necessidade de o admitirem 
quando não lhe bastando os direitos hereditarios de d. João IV 
se viram obrigados a invocar contra Felipe IV a violação da 
"legitimidade da instituição", "porquanto o modo com que E1 
Rey Católico Felipe IV, depois que sucedeu, governou êste Rei- 
no, era ordenado a sua comodidade e utilidade, não ao bem 
comum, e se compunha de quase todos os modos que os dou- 
tores apontam para o rei ser indigno de reinar" ... Encostando- 
se, assim, á quebra da lei fundamental do Reino (que era a 
Constituição da época) é que os nossos tratadistas, disse An- 
tonio Sardinha em seu "Prefácio" á "História, e Teoria das 
Cortes Gerais do 2." Visconde de Samtarém" (pg. CCIV), de  
Seiscentos impugnaram a legitimidade do exercício de Felipe 
IV, não sendo suficiente, em bons termos de Direito, alegar 
as razões que concorriam em D. João 1V como neto varonil de 
Dona Catarina, Duquesa de  Bragança ". 

Logo, por causa da mudança dos homens, do goveno, e 
por ter mudado a dinastia, os assuntos internos do Brasil, do 
ponto de vista oficial, começaram a decaír enormemente, "e a 
primeira relaxação dos serviços públicos e dos costumes", disse 
o padre Galanti (pg. 432, op. cit.) já verificava-se no2primei- 
ro quartel do século XVII de modo deplorável, em quase to- 



Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 229 

do Brasil, acompanhada do ilimitado desejo de enriquecimen- 
to, de luxo e sêde de prazeres, e até o roubo e o assassínio já 
eram vulgares. O descaminho do páu-brasil era grandc e o 
contrabando bastante desenvolvido, e os estrangeiros, france- 
ses, inglêses, holandeses, judeus e cristãos novos (êstes últimos 
sob estranho proceder da Metrópole, ora eram perseguidos, 
ora amparados) divulgavam aos seus compatriotas os segre- 
dos das riquezas do Brasil, pelo que a Metrópole teve que 
proíbir a vinda de outros estrangeiros, mandando que os já 
existentes se internassem a 12 léguas da costa. Mas êstes au- 
mentavam suas agressões ás costas brasileiras e em alto mar 
apresando dezenas de navios, mesmo centenas. E tudo isso £a- 
cilitou a entrada dos holandeses no Brasil pelo deplorável esta- 
do moral da Colônia e pelos êrros do Govêrno, diz Rebêlo da 
Silva em sua "HistórZa de  Portugal" (vol. I11 pg. 338, apud 
Galanti pg. 434). 

Em tôdas as Capitanias a imoralidade aumentou; especial- 
mente na Bahia, onde a corrupção e o escandalo eram insolen- 
tes. O próprio Padre Vieira foi disso testemunha. Mesmo a 
Magistratura não estava isenta do mal da venalidade, enquan- 
to a juventude dava aso a sua licenciosidade pela lepra da es- 
cravidão. Houve mesmo homicídios impunes nas igrejas, e 
havia assassinos assalariados. Ate a fé, diante disso, diminuiu, i 

e os "religiosos viviam mais para o século que para o claus- 
tro" disse Vernhagen (pg. 435) com certo exagêro, e o "clero, 
longe de dar exemplos de compostura e magnanimidade, tim- 
brava, ao contrário, em competir na turbulêtlcia e na cobiça 
com os habitantes mais pervertidos" (pg. 435, cf. Galanti. re- 
petindo Rebêlo da Silva citando Manoel Calado e Roberto 
Southey) . 

Só aos poucos, ante a surprêsa da invasão holandesa e das 
incursões francesas e inglêsas é que os costumes melhoram, 
pois a Cia. das Indias Ocidentais explorava furiosamente o 
Brasil e as riquezas dos seus habitantes decaiam, e, com estas, 
a sêde de luxo e desordens morais. E a 10 de maio de 1624 a 
Bahia caíu nas mãos dos invasores. O pânico foi geral. Não 
foi, como disse Netscher em "Les hollanduis au Brésil" (pg. 174 
apud Galanti) pela aversão que os portuguêses tinham aos es- 
panhóis e preferiram os holandeses; mas sim pelo máu, estado 
em que se encontrava moralmente a Colônia, foi que os in- 
vasores triunfaram. Além disso, estavam desprevenidos e não 
tinham armas nem munições e nem direção. 
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A restauração de Portugal foi feita a 1." de dezembro de 
1649, mas a notícia chegou a Bahia em 15 de fevereiro de 
1641, tendo dom Jorge de Mascarenhas, marquês de Montal- 
vão, feito imediatamente a aclamação de dom João IV, Rei de 
Portugal (apesar das complicaçíies que advieram com a es$- 
sa do marquês). 

O domínio espanhol, se por um lado acarretou guerras, 
consolidou a fé católica, e a Espanha, em meio a tantas difi- 
culdades, continuou a colonização do Brasil pelos portuguêses 
sob a direção dos espanhóis, deixando a Portugal a mais am- 
pla liberdade, conservando-lhe as leis, a língua, as instituições, 
chegando mesmo Felipe 11, a conceder-lhes uma ilha (hoje 
posta e sêco) na confluência do rio Manzanares e o Jarama, 
perto de Madrid considerada território português consagrado 
a Santo Antonio, onde tudo, absolutamente tudo era português, 
e só com licença dêles poderia qualquer pessoa entrar. 

Se as leis, foram enriquecidas com as Ordenações Filipi- 
nas, ao tempo de Felipe 111, em 1603, que completaram, para 
Portugal e seus antigos domínios, especialmente o Brasil, as 
Ordenações Afonsinas e as Ordenações Manoelinas, e que fo- 
ram usadas em conjunto, no Brasil, até 1917, sendo a base da 
formação dos nossos jurisconsultos, os maiores de toda a Amé- 
rica, a cultura geral, manteve-a a Espanha procurando aumen- 
tá-la; e podemos dizer que muitos dos grandes nomes da Lite- 
ratura espanhola, em virtude da monarquia a'ualista de Espa- 
nha e Portugal, também são nossos, como aquêle don Miguel 
de Cervantes y Saavedra, que faleceu em 1616 em pleno domí- 
nio filipino. A religião, procurou aumentá-la, pois Felipe I1 
vivia em torno dêsse Ideal católico, e, com a derrota dos tur- 
cos na enseada de Lepanto, por aquêle íncLito príncipe que 
foi dom João de Austria, em 1575, tornaram-se os reis da Es- 
panha os campeões do catolicísmo. Por isso tinham os Felipes 
feito a sua defesa no Brasil, especialmente gratos ao Brasil, 
por sentirem-se como que culpados, porque em vista da reli- 
gião é que o Brasil fora invadido, conquistando o Brasil cré- 
ditos no Céu. 

Mas, o Brasil sob outro aspecto enormemente ganhou 
com a dominação da Ekpanha pois manteve-se íntegro, 
sem perda alguma de território apesar de, na guerra contra os 
holandeses, ter surgido a absurda idéia do grande padre An- 
tonio Vieira de se doar Pernambuco aos holandeses compen- 
sando-se Portugal com, nada menos que Buenos Aires! ... Com 
tal guerra, poude o Brasil fazer a mais decisiva afirmação da 
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sua consciência nacional, a tal ponto que, fazendo a sua auto- 
defesa em terra junto as forças espanholas, tiveram os brasi- 
leiros por isso tal merito, que dom João IV, para premiá-los 
erigiu a Colônia em Principado, o Principado do Brasil, dan- 
do-lhe armas próprias que se ostentaram na sua bandeira em 
campo de prata a esfera armilar de ouro, enleiada á Cruz de 
Cristo, de Gales aberta do campo, e foi $@e o primeiro passo 
para a sua futura independência diante da soberania interna 
que já possuia nas suas próprias instituições, pelas suas câma- 
ras municipais, na sua justiça, na sua cultura e na sua já 
avançada Economia, pois o Estado do Maranhão era o mais 
rico de toda a América e o Recife e o Nordeste demonstraram 
uma opulência magnífica, e a Bahia, São, Vicente e Rio de 
Janeiro já ocupavam relêvo incontestável. Mas, o melhor que 
aconteceu ao Brasil foi o alargamento da linha de Tordesilhas, 
pois a linha de demarcação de limites foi recuada, tanto que os 
Paulistas puderam engrandecer as terras da coroa de Portugal 
com mais 6.500.000 quilometros quadrados, consagrados como 
brasileiras pelos Tratados de Madrid de 1750 e de Santo Ilde- 
fonso de 1777. Mais tarde, com a vice-realeza instituida no 
Brasil teve a antiga colônia ares de soberania com atributos 
de Estado soberano que, século e meio depois, dom João VI 
já erigiu em Reino, dando, assip, o passo máximo para a nossa 
independência. 

Se doloroso foi, pela cruesa das invasões, o período do do- 
mínio espanhol, não foi sem vantagens para o Brasil, que no 
sofrimento curtido. forjou a sua nacionalidade brasílica, a sua 
personalidade, a afirmação da sua idiosincraoia. E foi ainda 
para-o Brasil, Portugal, e seus domínios, Espanha e seus Esta- 
dos, um perfeito entendimento de nacionalidades, formando, 
por sessenta anos, a união-hispânica pela união da "velha ma- 
dre Hispania" (Portugal e Espanha, a cuja extraordinária ci- 
vilização católica também pertencemos por nossos antigos 
rels). União de todo espiritual, neste momehto também se vis- 
lumbra ante o perigo comum que nos acena com a noite que 
vem do Oriente é nos faz meditar naquelas palavras admiráveis 
de Antonio Sardinha em a "Aliança peninsular" que neste mo- 
inento, evocando a épica dominação filipina, lembramos na sua 
altiloquência latina e universal: "eixo da civilização, pelo ín- 
timo consórcio de tôdas as suas tendências para o Absoluto, 
com a labareda sagrada do Cristianismo, pela Cruz e pela Es- 
pada, a Hispânia salvou, outróra, a humanidade duma noite 
profunda e quase sem esperança. A mesma noite se condensa, 
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tragicamente, sobre as nossas cabeças. Acima, pois, hispanos 
de ambas as margens do Atlântico! E que as estrêrlas do céu 
e as ondas do mar, vejam outra vez a gesta duma raça que 
nasceu para se dar a Deus e aos homens, num sacrifício arden- 
te e jubiloso! " 



"M. M. D. C." NA 
JULHO 

Luís de Toledo R z c ~  Sobrinho 

Bem andou o Instituto Histórico e Geográfico, guarda vi- 
gilante das mais altas tradições paulistas. promovendo uma 
série de palestras para rememorar o Movimento Constitucio- 
nalista de 1932, no transcurso do 25." aniversário de  sua de- 
flagração . 

Ocorre a efeméride da nossa epopéia, precisamente no mo- 
mento em que os padrões morais e cívicos da vida nacional re- 
fletem o solapamento de que foram vítimas as nossas bases 
culturais e econômicas, nos longos anos da Ditadura nefasta. 
E' obra de alto cunho patriótico ressaltar. neste instante, um 
movimento da envergadura do que comemoramos a 9 de julho. 
A mocidade de nossos dias, precisa conhecer porque todo um 
povo - independente de sua filiação política ou religiosa, inde- 
pendente de sua nacionalidade e posição social - todo um povo, 
se levantou na defesa dos sagrados ideais de constitucionaliza- 
ção do País. 

Agora, decorridos 25 anos da eclosão do movimento revo- 
lucionário, amainaram as paixões humana:,; os homens que 
nêle tomaram parte - então jovens cheios de vigor, audacio- 
sos, intrépidos, valentes - amadureceram o seu espírito. Os 
mais idosos encaneceram. e muitos desapareceram da cena da 
vida, transmitindo aos filhos, nas tertulias do lar,+ntes de fe- 
char os olhos para sempre, os gloriosos fastos dos idos de 32, 
para que dêles se honrassem, enrijando o caráter de  reto ci- 
dadão que nasceu para ser livre. 

Nós, os que a Providência poupou para viver os novos 
acontecimentos nestes cinco lustros, desde o histórico 9 de ju- 
lho, aqui estamos reunidos para dar as novas gerações o tes- 
temunho do que foram aquêles dias em que os paulistas, os 
brasileiros dos outros Estados e os estrangeiros aqui radicados, 
escreveram com a energia e civismo de seus maiores, com suor 
e sangue, as mais gloriosas páginas da História de São Paulo e 
do Brasil. 
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Nosso testemunho - como disse de início - possui, hoje, 
a serenidade reclamada pelos historiadores; nosso depoimento, 
leva o timbre da maturidade e, por isso mesmo, adquire valor 
como subsidio ao conhecimento daquela época marcante da vi- 
da paulista. Pretendemos, senhores, que as nossas palavras, 
se não encerrarem novidades para muitos, pelo menos refor- 
cem os testemunhos já apresentados por outros eminentes ora- 
dores, como Ibraim Nobre e Aureliano Leite, que, com mais 
autoridade e brilho, já perlustraram esta ~lustéra tribuna, e, 
como nós, viveram os dias de luta, em que São Paulo se le- 
vantou em armas para defender os mais sagrados ideais hu- 
manos - a liberdade e a honra. 

Antecedentes da revolução pa dista 

Não encontramos melhor definição para a Revolução de 
1930, do que a expressão usada aqui por &se magnífico Ibraim 
Nobre: - "Estelionato Cívico". Na verdade, o tribuno da epo- 
péia de 32, foi quem melhor fixou a significação do desvirtua- 
do movimento revolucionário, que trouxe em seu bojo as se- 
mentes ocultas que, se brotaram, prcduziram, a final, o fruto 
amargo de longa Ditadura, lançando o Brasil nos seus mais ne- 
gros dias. 

A Revolução de 30 revestiu-se, a princípio, de um apregoa- 
do sentido de regeneração. Consubstanciava as aspirações sin- 
ceras e verdadeiras de líderes ilustres, chegando a empolgar as 
populaç6es da maioria dos Estados da Federação. Êsse, o se- 
gredo de sua vitória rápida - pois, a República Velha, pade- 
cia de vícios que as suas virtudes não conseguiam esconder. 

A onda revolucionária trouxe consigo um chefe, em tôr- 
no do qual se cristalizaram as aspirações gerais. Mas, ao in; 
vés de atender aos intuitos regeneradores do movimento, a 
chefe revelou logo os pendores que trazia no sangue e na 
mente. E instaurou, no Brasil, os primordios do caudilhismo 
retardatário, que tantos males nos causou. 

Houve, porém a reação. Os paulistas - e quando digo pau- 
listas refiro-me a todos que aqui viviam ou esposavam os mes- 
mos ideais - verificaram, cêrca de dois anos após a Revolu@io 
de 30, que as esperanças do povo estavam sendo defraudadas 
pelo govêrno; viram que, ao invés do aperfeiçoamento da De? 
mocracia, como se pregara, estavamos nos encaminhando; para 
perpetuar no poder o homem que traira aquêies que nêle con- 
fiaram. 
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Daí, surgiu o Movimento Constitucionhlista. 
Os paulistas perderam no terreno bélico. Ganharam, to- 

davia, no terreno moral e cívico, revelando aos olhos do Bra- 
sil que uma parcela de brasileiros não concordava em que o 
país cumprisse a mesma trajetória dos nossos vizinhos da Amé- 
rica Latina. 

A História nos mostra um destino comum às nações sul- 
americanas. Todas elas, após a sua independência, na infân- 
cia, de sua vida cívica, transformaram-se em campo propício 
ao caudilhismo - essa coqueluche contagiosa que afetou to- 
dos os povos da América Meridional. Excet~tiiou-se, apenas o 
Brasil. 

Sabido é que, não possuiamos, então, como não a possuiam 
as demais nações do continente, matéria prima para a insti- 
tuição de uma democracia republicana - um povo esclarecido 
e culto. Já disse, com precisão e sabedoria William S ~ a d ,  
que de todos os regimes, a democracia é por certo o mais di- 
fícil; ela pede aos cidadãos particulares um gráu de maturida- 
de moral e política que um outro r2gime não pediria senão as 
classes dirigentes. 

O Brasil ao separar-se de Portugal, teve a inspiração pro- 
videncial de instituir o regime monárquico, que nos tornou 
imunes a moléstia que atingia nossos vizinhos, na mesma fa- 
se de sua vida política. 

O bom senso e a cultura dos proceres da nossa indepen- 
dência, tendo a frente a figura impar~do patriarca José Boni- 
fácio, acompanhando a vida turbulenta das nascentes nações 
hispano-americanas, souberam impedir que aqui se implantas- 
sem as disputas periódicas, quase sempre pela força das armas, 
em torno da primeira magistratura do País. 

É óbvio que se não poderia pedir, a êsses povos, com cêr- ' 
ca de 90% de analfabetos, na primeira metade do sécuAo XIX, 
eleições serenas e escorreitas. 

Indispensável ere, primeiro, instruí-10s. educá-lqs, dar-lhes 
Lima consciência cívica, para depois levá-los ao exercício da 
democracia republicana, só atingível pela evolução~ a longo 
prazo. 

E, assim, conseguimos, enquanto os demais países da Amé- 
rica Hespanhola se dilaceravam em lutas fraticidas, fruir mais 
de sessenta anos de vida tranqüila e digna, num clima sau- 
dável no qual se forjou a mentalidade política dos nossos ho- 
mens públicos - mentalidade que impediu, aqui também, se 
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firmassem as ambições caudilhescas que naquele período aflo- 
raram no -Hemisfério. 

Proclamada a República, talvez prematuramente, por cir- 
cunstâncias ocasionais, que não nos cabe aprofundar, sofremos, 
é certo, transitório período de conturbações. 

Restabeleceram-se, porém, a órdem e a lei, e retomàmos 
o fio evolutivo de Nação nova, mas pacífica e progressista, sob 
aquêles benéficos influxos. . A imprevidência, os êrros políticos de 30, propiciaram 
aquilo que havia sido evitado por ocasião de nossa separação 
da Metrópole. Anularam os resultados dos esforços dos gran- 
des estadistas do Império que, com sua arguia visão política, 
conseguiram nos legar uma Pátria unida e respeitada no con- 
certo das Nações civilizadas. 

Trouxeram na crista de uma revolução armada, e coloca- 
ram no govêrno da República, um político fronteiriço, de men- 
talidade suspeita, por antecedentes prenunciadores de suas ati- 
tudes futuras. 

Não duraram muito as ilusões dos patriotas sinceros que 
se envolveram na chamada "Campanha liberal", particular- 
mente dos eminentes lideres democratas do nossc Estado. 

Exatamente quando já atingiamos o estágío da maioridade 
política, fomos afetados pela "coqueluche" do caudilhismo. 

E, não preciso acrescentar que essa enfermidade, é sem- 
pre mais grave nos adultos. . . 

Infelizmente, êsse falso líder liberal, cometeu o que Ibraim 
Nobre denominou de "Estelionato Cívico". Verdadeiro caudi- 
lho retardatário, desviou o país de sua evolução política e cul- 
tural, afundando-o na anarquia e na corrupçáo. 

Opressão sobre São Paulo 

São Paulo era o bastião da Democracia. O único ponto 
que falhava nos planos ditatoriais instalados no Rio de Janeiro. 

Foi então qur começou o trabalho destinado a eliminar 
os focos de possível oposição as ambições do fronteiriço. Os 
complexos dos homens da Ditadura, ante o progresso material 
e cultural de São Paulo, era um fator de incentivo ao propó- 
sito indisfarçado do caudilho que empolgara a direção máxima 
do pais. 

Assistimos, então, aos seus ingentes esforços, visando à 
destruição daquilo que, com trabalho e sacrifícios, haviamos 
construido em nossa terra. A São Paulo, o Estado mais pros- 
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pero, mais culto da República, não se concedera, siquer, a au- 
tonomia que sempre gozara. Tentava-se o nivelamento das 
Unidades da Federação pelo seu estalão mais baixo. Com is- 
so, evidatemente, os paulistas não podiam conformar-se. E 
a sua repulsa veio<logo que se positivaram os intentos, do govêr- 
no central e se revelaram infrutíferas as diligências para cor- 
rigir essas diretrizes. 

Passamos a reclamar a constitucionalização do país, que 
significava, ao mesmo tempo, o afastamento do caudilho que 
manifestamente queria perdurar no Poder. Em torno dos nos- 
sos ideais, houve a união significativa e eloqüente de todos os 
paulistas de nascimento ou de coracáo. Nunca se viu, em nos- 
sa história, demonstração tão veemente de identidade de prin- 
cípios e de propósitos. Das elites aos operários, todos se con- 
gregaram para combater a imoralidade política. Vimos. nesse 
instante o govêrno, na pessoa de Pedro de Toledo; a Igreja, 
na pessoa do Arcebispo D. Duarte; o Judiciário, na pessoa, dos 
Ministros dos Tribunais, dos Juizes e dos membros do Minis- 
tério público; as classes conservadoras, por todas as suas en- 
tidades; intelectuais, estudantís - enfim, homens e mulheres 
de todas as condições sociais, de todos os credos políticos e re- 
ligiosos, de todas as profissões e de todas as nacionalidades, 
realizarem uma verdadeira união sagrada, para evitar que o 
Brasil afundasse na anarquia. 

A ação da M.M.D.C. 

O que foi a Revolução Constitucionalista, nos seus diversos 
aspectos, outros companheiros se incumbiram de focalizar em 
magníficas palestras já realizadas neste mês, bem como a,s mar- 
cadas para o próximo miis de junho. Coube-nos a missão de 
depor sobre a participação da M.M.D.C., cuja superintendência- 
geral exercemos, por honrosa atribuição dos chefes civís e do 
govêrno revolucionário. 

A veemência e o orgulho com que falarei da M.M.D.C., 
que não sejam tomados como destinados a ressaltar o traba- 
lho dêste modesto colaborador. Refletem, isso sim, a nossa 
admiração pela coragem e abnegação dos homens, mulheres e 
crianças que, na retaguarda, trabalharam pela vitória dos ideais 
do Movimento, levando aos "fronts" um pouco de conforto, os 
elemeritos de luta, o calor do seu reconhecimento e do seu afe- 
to aos heróicos soldados de 32. 
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A formagão da M.M.D.C. resultou de um impulso natural, 
que reuniu a população paulistana, nas pri.meiras horas revo- 
lucionárias. Inicialmente, não possuia direção - o seu traba- 
lho era orientado pela compreensão de cada membro. Mas, 
depois, com o seu rápido crescimento, com a,multiplicaçáo de , 

seus compromissos, deliberou-se dar-lhe uma constituição que 
melhor pudesse caracterizá-la e aproveitar os esforços dos que 
dela participavam, ou seja, de todo o povo que não pôde se- 
guir para a frente de batalha. 

A primeira vez que a corporação apareceu pùblicamente, 
com a denominação de M.M.D.C., possuia o seguinte Conselho 
Diretivo: Silvio de Campos, Prudente de Morais Neto, Carlos 
de Souza Nazaré, Antonio Pereira Lima. Antonio Carlos Pa- 
checo e Silva e Aureliano Leite, tendo como assessor-técnico 
militar o capitão Antonio Pietcher. Com a saida de Aureliano 
Leite e Pereira Lima, que partiram para o campo de luta, des- 
dobrou-se o Conselho, em Comissão da Capital e Comissão do 
Interior. Naquela ficaram os remanescentes, e esta passou a 
ser composta pelos srs. Julio de Mesquita Filho, Antonio Car- 
10s de Abreu Sodré, Joaquim Celidonio Filho, Elias Machado 
de Almeida, Cesário Coimbra, Jaime Leonel, Mário Bastos 
Cruz, Abelardo Vergueiro Cesar, Alarico Soares Caiubi e Luís 
Piza Sobrinho. 

Finalmente o govêrno revolucionário de São Paulo oficiali- 
zou, por decr?to, a M.M.D.C., entregando a sua direção, subor- 
dinada a secretaria da Justiça, ocupada pelo prof. Waldemar 
Perreira, a um decenvirato assim constituido e que vigorou 
até o término do Movimento: Prudente de Morais Neto, José 
Cassio de Macedo Soares, Leven Vampré, Antonio Carlos de 
Abreu Sodré, Oscar Machado de Almeida, Silvio de Campos, 
Antônio Carlos Pacheco e Silva, Alarico Soares Caiubí, Car- 
10s de Souza Nazaré e Luis Piza Sobrinho. 

No decorrer da revolução, desdobrando-se a corporação 
em numerosos departamentos, impôs-se a eleição de um coor- 
denador d'os diferentes serviços. Reunido o Conselho Geral, 
por proposta do conselheiro Antonio Carlos de Abreu Sodré, 
fomos distinguidos com o cargo de seu superintendente geral. 

Os vários serviços criados com a guerra, tiveram como che- 
fes os srs. Horácio Rodrigues e Vicente de Barros Júnior - 
transporte; Ten. Benedito Serpa - comando militar; João 
Felizardo e José F r a n ~ a  - propaganda; Campos Me10 - en- 
genharia; Breno Ferrás do Amara1 - alistamento; Arlindo Pa- 
checo - assistência às famílias; Raul Didier - assistência aos 
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refugiados; Aristides Macedo Filho - almoxarifa.do; Fábio 
da Silva Prado - fardamento. Houve outros departamentos 
dirigidos pelos srs. Francisco Paula Magalhães, Corinto Gou- 
lart, Aristides Toledo, Horácio Silveira, Lauro Cordeiro, Alti- 
no Castro Lima, Firmo Vergueiro, Lauro Celidonio, Paulo 
Arantes, Renato E. Souza Aranha, Edmundo Borges Carneiro, 
Casio F. Aranha, Henrique Lefevre, C. D'Agostino, Edgard 
Azevedo Soares, Rafael Lambertini, J.J. Pereira Braga, Ga- 
briel Monteiro da Silva, Teotonio Toledo Lara, Luís Delamain 
Junior, Leonel Rezende, Aristides Pereira Campos, Maercio 
Munhós e Tiburtino Mondim. 

Estava a M.M.D.C. esquematizada e organizada da seguin- 
te forma: 

Ao alto, assumindo a suprema direção e comando, o Con- 
selho Geral. 

Logo após, as três grandes seções diretoras: a Direção Ge- 
ral do Abastecimento, a Intendência Geral e o Departamento 
das Finanças. 

A Direção Geral do 'Abastecimento competia dirigir, em 
geral, os serviços de alimentação das tropas em formação, e 
de assistência aos soldados nas diversas frentes de combate. 
Subdividia-se nas seguintes seções. 

a) Alimentação; 
b) Fardamento e Equipamento; 
c) Donativos; 
d) Compras; 
e) Departamento Central de Donativos em Mercadorias. 
A Intendência Geral, incumbia promover a distribuição, 

atendendo as exigências de fornecimento de alimentação e 
equipamento as tropas em concentração, e satisfazendo, ao mes- 
mo passo, as necessidades para a assistência a família dos com- 
batentes e aos próprios soldados em todos os setores. Compu- 
nha-se das seguintes seções: 

a) Almoxarifado, com nove postos em São Paulo e mais 
um de equipamento para soldados em trânsito e três 
postos, no interior, em Lorena, Itapetininga e Cruzeiro; 

b) Distribuição e cozinha; 
c) Cozinha da Escola Profissional Feminina; 
d) Departamento de Assistência a Família dos Comba- 

tentes, que prestou relevantes serviços, e mantinha 20 
postos, disseminados por toda a cidade, onde, abnega- 
damente, trabalhavam as senhoras da L.S.C. (Liga das 
Senhoras Católicas). 
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Finalmente, completando a organização, os Departamen- 
tos especializados, a saber: 

I - Departamento de Engenharia, providenciando Gbre 
transportes, reparos e adaptação dos prédios ocupados 
pelas tropas, e controlando a gasolina. 

I1 - Departamento de Saúde e Assistência prestando assis- 
tência médica e farmacêutica aos soldados e suas famí- 
lias. Aquí convém assinalar os Postos de  Vacinação, em 
todas as concentra~ões, onde se faziam vacinas preven- 
tivas contra a varíola e antitíficas, e os eerviqos médicos 
perfeitos, alí organizados, onde se chegou a cogitar da 
classificação dos soldados, pelos respectivos grupos san- 
guin~os,  fazendo-se o competente lançamento na cader- - neta, na previsão da hipótese eventual de uma necessi- 
dade ulterior de transfusão de sangue, de que viesse a 
participcar o voluntário, não só recebendo, como ofere- 
cendo sangue. 

I11 - Departamento do Correio Militar, promovendo a en- 
trega da correspondência aos soldados, nos diferentes 
setores. Obteve logo o serviço um sucesso espantoso, pe- 
la rapide? com que era executado, alcançando formidá- 
vel desenvolvimento. São, aliás, evidentes os benefícios 
do Correio Militar. Basta ponderar o efeito moral, que 
tem sobre a tropa, o recebimento de uma palavra ou de 
uma oferta dos seus. Assim, iniciando-se os serviços com 
7 malas diárias, êsse número foi, progressivamente, au- 
mentando, já pelas facilidades oferecidas, já pela forma- 
ção de novas frentes de combate. 

IV - Departamento de Propaganda e Mobilização, compreen- 
dendo quatro seções a saber: 
a) Seção de Alistamento na Capital; 
b) Seção de Alistamento no Interior; 
c) Seção de Publicidade; 
d) Seção do Boletim, que diariamente se publicava. 

V - Departamento dos Serviços Auxiliares, em que se fêz o 
fichamento para controle de todos os serviços auxiliares 
de guerra, a cargo da M.M.D.C.. Nêste departamento 
trabahavam técnicos especializados, que voluntariamen- 
te, se ofereceram para servir. 

VI - Departamento Militar, compôsto das s~guintes  organiza- 
ções: 
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a) Centro de Preparacão Militar, proporcionando instru- 
ção militar aos voluntários, com vários campos de 
concentração em São Paulo e no interior; 

b) Material bélico, arrecadando e distribuindo arma- 
mento e munição; 

c) Curso de Oficiais de Emergência; 
d) Guarda do Q.G. da M.M. D.  C .  ; 
e) Batalhão "Santos Dumont", fornecendo os guardas 

necessários as  demais instituições; 
f )  Departamento do Pessoal em Operações, organizan- 

do fichas informativas de todos os voluntários, não 
só dos que combatiam nas várias frentes, como dos 
que, nas concentrações, recebiam instrução. 

Cumpre-nos ressaltar, neste passo de nossa exposição, o 
papel relevante que desempenhou no Movimento de 32, a Asso- 
ciação Comercial de São Paulo, das primeiras entidades de clas- 
se a orientar os seus esforços no sentido de auxiliar os serviços 
de retaguarda. 

Solidária, desde logo, com a causa da lei, como o fêz sen- 
tir, em ofício dirigido ao Governador do Estado, concentrou 
em benefício dela, a notável capacidade de seus dirigentes, de- 
dicando-lhe, com proveitos que superaram qualquer expecta- 
tiva, a enorme influência, de que dispunha, em todos os meios. 

Foi, aliás, uma das grandes colunas, senão a principal, sÔ- 
bre que se apoiou a M.M.D.C. de cujo Conselho era Magna-pars 

, o próprio presidente da Associação Comercial. 
Basta dizer, colhendo informações recolhidas no precioso 

livro de Benjamim de Oliveira Filho, intitulado "'M.M.D.C.", 
publicado em 19'33, que aquela tradicional Associação, criou 
17 departamentos auxiliares de guerra, ligados a "M.M.D.C.", 
entre os quais se destacavam: uma Comissão incumbida de 
encaminhar a solução de tôdas as medidas tendentes a assegu- 
rar a normalidade da Gda do Estado; Direção Geral do Servi- 
co de Recebimento e Distribuição de ofertas e donativos para 
o Movimento Constitucionalista, compreendendo várias seções; 
Serviço de Requisições e Compras da M.M.D.C.; Departamen- 
to de Donativos de  Metais; Departamento de Preços de Artigos 
Tabelados; Departamento do Capacete de Aço; Departamento 
da Campanha do Ouro para o Bem de São Paulo, etc. .  

Outra instituição benemérita que assinalados serviços pres- 
tou a Campanha, foi a Liga das Senhoras Católicas. 
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Dela disse, na obra citada, Benjamin de Oliveira Filho; 
"Na vasta organização guerreira e administrativa da M.M. 

D.C., em que elas se integraram, representavam as Senhoras 
Católicas a caridade esclarecida dos paulistas, os seus grandes 
sentimentos de altruism'o, cimentados através de uma. tradi- 
ção, que vem de longe, e que se prende às nobres figuras dos 
missionários fundadores da Paulicéia. 

Em 20 postos, dividida, criteriosamente, a cidade em 20 
setores, se desenvolveram com exatidão absoluta os seus tra- 
balhos, obedecendo a métodos rigorosos de organização e fun- 
cionamento. 

Um serviço de fichas permitia o controle e evitava abusos. 
Quadros demonstrativos, estatísticas e balanços periódicos fa- 
cilitavam a tarefa, para que tudo fosse feito, da melhor manei- 
ra, e nunca nada viesse a faltar. 

Só para isto, mais de 600 senhoras se mobilizaram". 
E prossegue adiante: 
"Segundo relatório publicado em 31 de agosto, haviam já 

os postos de cozinha fornecido, até aquela data, 139.090 refei- 
ções. O número de familias, matriculadas nos postos de assis- 
tência, elevava-se a 21.573, havendo já sido atendidas 83.650 
pessoas, as quais foram prestados serviços de toda a ordem. 
As oficinas de costura tinham já aviado 67.524 peças de far- 
damento, 52.823 peças de roupas brancas e agasalhos, 3.223 
peças de roupa de cama e 121.227 compressas, tampões e 
ataduras. 

Finalmede, o número de senhoras arregimentadas ele- 
vava-se a um total de 1.525". 

Originàriamente, a M.M.D.C. instalou-se na Faculdade de 
Direito, passando, logo após, para o antigo edifício do Forum, 
situado na rua do Tesouro, esquina da rua 15 de Novembro. 
Com a ampliação dos departamentos e serviços, houve a ne- 
cessidade de se escolher um local mais espaçoso, transferindo-se 
a corporação, por isso, para o Edifício da Escola de Comércio 
"Alvares Penteado", no Largo de S. Francisco - o já famoso 
território livre dos estudantes da velha e gloriosa Academia de 
Direito, - onde o nosso povo demonstrou exuberantemente 
que as causas patrióticas sempre terão aqui a mais franca 
acolhida. 

É: preciso destacar alguns aspectos dos sacrifícios a que se' 
impôs a nossa população para auxiliar os revolucionários de 
32, embora seja impossível referir todas as manifestações he- 
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róicas e altruísticas surgidas na magnifíca epopRia que 
vivemos. 

Uma delas está refletida no atendimento ao apêlo do "Ou- 
ro para o Bem de São Paulo". Lançada a Campanha, em me- 
nos de 20 dias foram trocadas mais de 10 mil alianças e rece- 
bidos pelos bancos c&ca de 30( mil donativos. Cidadãos das 
mais diferentes nacionalidades e posição social, despojavam-se 
orgulhosamente de suas, muitas vêzes, valiosissimas jóias de fa- 
milia, de suas baixelas de prata, de suas alianças de casamen- 
to, para concorrer ainda mais para a vitória da causa em tôr- 
no da qual todos se congregaram. Era de se admirar o orgulho 
com que essas pessoas exibiam os seus anéis de prata com a ins- 
crição "Dei ouro'para o Bem de São Paulo". Terminada a 
Revolução, ainda, hoje, êsse símbolo de solidariedade a uma 
causa nobrr é guardado, em muitos lares, como uma reliquia 
de que toda a família se envaidece. 

Graças a êsse esforço - que se observavd em todos OS 

sentidos para onde fossem dirigidos os apelos publicos - foi 
possível a São Paulo sustentar galhardamente a luta contra os 
seus opressores, contra os opressores do povo brasileiro. 

Para se ter uma idéia da cooperação do povo com a fina- 
lidade de manter acesos os ideais sagrados e auxiliar os sol- 
dados que se encontravam no campo de batalha, vamos transmi- 
tir-lhes o depoimento insuspeito e valioso do general Góis Mon- 
teiro, o comandante em chefe das operaç6es bélicas do govêr- 
no ditatorial. 

Alguns anos depois da Revolução, almoqando no Rio de 
Janeiro, com diversos amigos, na residência do bravo major 
Otelo Franco, que abandonara as tropas ditatoriais para incor- 
porar-se hs forças constitucionalistas, presente o general. Góis 
Monteiro, ouvimos dêste militar, que o fato que'mais admirara 
nos paulistas, em 32, fora o seu notável, extraordinário espí- 
rito de organização. Os paulistas - disse o general Góis - 
revelaram possuir um serviço de intendência militar surpreen- 
dentemente perfeito, melhor do que o do próprio exército regu- 
lar do país. Os soldados que fazíamos prisioneiros, bem ali- 
mentados e altivos, estavam Agerosamente vestidos e calçados, 
possuiam abrigos contra d intenso frio reinante, ao passo que 
os soldados do govêrno federal, na maioria nortistas, habitua- 
dos ao clima quente, iam para o campo de luta com uma far- 
da que não os protegia dos rigores do tempo e muitos dêles 
descalços. Sabido é que 50% da eficiência de um Exército está 
no seu Serviço de Intendência. 
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Esse depoimento do general Góis vem exaltar, precisa- 
mente, o trabalho da M.M.P.C., onde se concentrava a contri- 
buição material do nosso povo para a causa revolucionária. 

A ação patriótica e de benemerência da M.M.DC., não se 
limitou, porém, aos longos e cruciais dias da luta armada. Ter- 
minada esta, presos, e depois exilados no estrangeiro, os seus 
principais chefes, continuou a organizacão, a amparar aquêles 
que nela tão heròicamente se empenharam. Basta dizer que 
numerosos oficiais do Exército, desteriados do País, foram, 
com suas famílias, durante todo o tempo de seu afastamento 
da tropa, mantidos por fundos arrecadados pelos remanescentes 
da M.M.D.C. que aqui ficaram. 

É um caso singular, jamais verificado ao término das revo- 
luções vencidas. 

Honra e dignifica a gente paulista. 

Vencidos, Vencedores. . . 
A Revolução Constitucionalista, após três meses de dura e 

desigual luta contra forças das guarnições do Exército e Po- 
lícias Militares de todos os Estados do Brasil, exceto S. Paulo, 
não teve um fim melancólico, como s6e acontecer com a gene- 
ralidade das revoluções. 

Fomos vencidos pelas armas, não pelo número, que os nos- 
sos, mesmo quase desarmados, soldados ou voluntários, cada 
um, pela consciência da causa por que se batia, valia por dez 
ou cem ditatoriais. 

Tanto assim foi, que os vencedores, passada a refrega, não 
sabiam o que fazer da vitória.. . As suas tropas não procede- 
ram a ocupação d.o território paulista, como em 30. Os tímidos 
contingentes que aqui chegaram, foram testemunhas da postura 
altiva, de dignidade da nossa gente, atitude que não se com- 
padecia com a de um povo vencido! 

Só dez dias após a posse do delegado militar da Ditadura 
no govêrno do Estado, foram os chefes do Movimento Cons- 
titucionalista ",gentilmente" convidados a embarcar para o 
Rio, a fim de recolher-se a prisão. 

Primeiro, partiram o grande governador da Revolução, Pe- 
dro de Toledo e seus secretários, num trem noturno, da Esta- 
ção do Norte. 

Jamais assistiu São Paulo igual manifestação popular, mais 
concorrida e mais entusiástica, entre vivas a São Paulo, a Cons- 
tituição, a Pedro de Toledo, e Morras a Getúlio Vargas e à 
Ditadura! 
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Nenhuma repressão a atitude do povo, aliás, impossível na- 
quelas circunstâncias, pela imprudência e graves consequên- 
cias para quem a tentasse. 

No dia imediato, deveria seguir a segunda turma, da qual 
fizemos parte, constituida dos demais chefes civis e militares. 

Houve, então, diferente procedimento da parte do chefe 
de polícia recém-empossado, coronel Cordeiro de Farias. Con- 
vidou-nos, atenciosamente, pelo telefone, a comparecer a Polí- 
cia Central as 9 horas da noite, para daí tomar destino. 

A hora aprasada, encheu-se o salão nobre da Polícia Cen- 
tral, presentes, entre os viajantes, Altino Arantes, Padua Sal- 
les, Ataliba Leonel, Julio Mesquita Filho, Guilherme de Al- 
meida, Pereira Lima, Aureliano Leite, Silvio de Campos, Ce- 
sario Coimbra, Francisco Mesquita, Oswaldo Chateaubriand, 
Antonio Mendonça, Casper Líbero, Carlos Nazareth, Oscar Ma- 
chado de Almeida, Prudente de Morais Neto, Leven Vaqpré, 
e outros. 

Às 10, apareceu, muito amável, cumprimentando-nos a to- 
dos, o coronel Cordeiro. Disse-nos que deveriamos embarcar 
na Estação Carlos de Campos, (antiga Guaiaúna) subúrbio da 
Central, em trem ali postado, com destino ao Rio. 

Perguntou-nos, afavelmente, se tinhamos condução, Como 
respondessemos afirmativamente, desejou-nos boa viagem. . . 

Ao descermos a escadaria do edifício, para ganhar a gran- 
de porta que dá para o Páteo do Colégio, esperava-nos na pra- 
ça uma vultoca multidão, achando-se junto à saída da Polícia 
numerosas senhoras, entre as quais, as famílias dos viajantes. 

Ao sairmos para tomar os automóveis que nos aguardavam, 
fomos cobertos de pékalas de flores, e os populares estrugiram 
em aclamações, vivas a São Paulo, a Constituição e Morras .à 
Ditadura e ao Ditador. 

Nesse momento, um latagão de capa hespanhola, (que de- 
pois soubemos ser um gaúcho, que viera na mochila da Revo- 
lução de 30 em companhia do sr. Getulio Vargas) empunhan- 
do um fuzil metralhadora, ameaçou abafar o entusiasmo do 
povo a tiros de sua arma. 

Foi providencialmente contido no seu impeto assassino, 
por um tenente que se encontrava próximo, enquanto a multi- 
dão, enltão enfurecida, continuou a. manifestar-se com redo- 
brado clamor de vivas e morras. 

Deixàmos a cidade em direfão ao subúrbio numa fila in- 
terminável de automóveis. 
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Ao passarmos pela avenida Range1 Pestana, em frente 
estação do Norte, pudemos ver enorme massa popular que su- 
punha que nosso embarque se daria naquele local. 

Não surtiu efeito o despistamento da chefia de polícia, man- 
dando que tomassemos o combôio numa estação do subúrbio 
.a fim de evitar p e  se repetissem as manifestações da vespe- 
ra, aos membros do govêrno revolucionário. 

Grande parte dos que se encontravam na Estação do Norte, 
,em seus carros ou taxis, acompanharam o nosso cortejo. 

Em Carlos de Campos, o numeroso público que ali se reu- 
niu, manifestou'-se entusiasticamente a nossa partida. 

Depois. . . a história é mais recente. 
A semeadura do 9 de Julho, regada pelo sangue de nos- 

sos bravos, brotou em fartas messes na consciência, na alma 
ido povo paulista. 

Marcadas as eleições constituintes em 33, formou-se a 
"Frente única por São Paulo Unido", elependo 17 depbtados 
dos 22 que formavam a bancada do nosso Estado. 
. A malicia, a corrupção tentada pelo general intervenitor 

que presidira o pleito, encantrara ainda vivo o sentimento de 
dignidade e civísmo de nossa gente, a despeito de exilados no 
estrangeiro e cassados os seus direitos po!íticos, os principais 
chefes dos antigos partidos militantes do Estado. 

A unidade instintiva do povo paulidta, que realizou a epo- 
péia das armas, completou-se na expressiva manifestação das 
urnas. 

E, em consequência, curvou-se a Ditadura ante a vontade 
inquebrantável da velha estirpe bandeirante, formalizando a 
investidura do nosso almejado govêrno civi' e paulista, na pes- 
soa insigne de um dos grandes organizadores do Movimento - 
o estadista que ia ,revelar-se, Armando de Salles Oliveira. 

Estavam, assim, integralmente vitoriosos os dois postula- 
dos do 9 de Julho de 32: a constitucionalização e o govêrno 
próprio. 

O caudilhismo, qual hidra de sete cabecas, teve porém, 
apenas morte aparente. 

Anestesiou-se durante pouco mais de tres anos e ressurgiu 
mais terrível e arrogante na revanche de d e  Novembro de 
37, infectando, corroendo, por quase dois '~lr+ros, O organ:~mo 
e a consciência nacionais ainda hoje enferinos. 

Mas, isso, é outro capítulo da hidtória.. . 
Concluo, paulistas, com uma interrogacão: 
Quando ressurgirá dos bolores da t e r r ~  - 'nchieta - rlila- 

groso e enérgico anti-biótico de um novo F - -  Julho? 



A MULHER PAULISTA EM 32 
Carolina Ribeiro 

No comêço foi assim: 

"Julho - Viva S. Paulo! Viva Mato Grossd Revolução!!! 
E, do seio das matas, do fundo das fábricas, de dentro das 

escolas, saiu uma multidão carregando fuzis. Tudo que era 
homem se transformou em soldado. - Um, dois! Um, dois! 
Um, dois! E la vão!. . . Rostos afogueados, corações a fremir! 
Um mesmo grito em todas as bocas: CONSTITUI~ÃO! Um 
mesmo anseio ardendo em todos o peitos: - VENCER! 

Um, dois! Um, dois! Um dois! - S. Paulo vai só! - 
Que importa? Não pragueja, não insulta, não blasfema. Vai 
alegre, vai cantando: 

- .Vem conosco - ó brasileiro, 
Auxilia teus irmãos; 
Temos na fronte o Cruzeiro, 
Temos a Pátria nas mãos! 

Agosto - Um, dois! Um, dois! Um dois! - .S. Paulo acen- 
deu as fornalhas de tôdas as fábricas, e, quando o brazeiro cre- 
pitava, êle olhou para cima, e viu subir para o céu o penacho 
negro de fumaça que saía de tôdas as chaminés.. . Deus abea- 
çoava o seu doloroso sacrifício.. . E, - O milagre espantoso! 
S. Paulo revolve-se dentro de si mesmo e arranca das próprias 
entranhas, tôdas as armas de guerra: - trem blinda~do, ca- 
nhões, morteiros, bombardas, capacetes de aço.. . - Um, dois! 
Um dois!. . . 

S. Pau1,o caminha.. . Caminha para o Norte. caminha para 
o Sul, caminha para Oeste! - Itararé? - E' o Marne! - 
Cruzeiro? - Ê Verdun! E a ditadura repudiada e escarneci- 
da, investe. . . mãos gotejantes de sangue, olhos em labareda 
de fúria, investem aqui, investem ali.. . mas em vão,. . . de 
encontro a muralha gigantesca dos nossos peitos.. . 
Setembro - Um, dois! Um, dois! - S. Paulo está fazendo so- 
zinho a festa da ressurreição do Brasil! E Deus mandou, 
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também, um lindo presente - a Primavera.. . - Um, dois! 
Um, dois!' - Que linda vai ser a festa de S. Paulo - Falta 
pouco, bem pouquinho, para soar a hora da Aleluia da Liber- 
dade". . . 

Assim cantavam nossos corações, então. 
Hoje, porém, vivemos a "Hora da Saudade", como vivía- 

mos, nos idos de 32, a "Hora da Esperança". Eramos, naquele 
inverno, almas primaveris, garimpeiros do Ideal, Bandeirantes ' 

de uma nova Vupabussú, a ver, em sonhos, "verdes, no verde 
ar, embalarem-se as ramas, flores verdes, no ar brandamente 
a mover-se", na ambiciosa ilusão de encofirar esmeraldas. E, 
quando o sonho passou, e findou a ilusão, hoje ainda ficamos, 
as vêzes, a revolver no cofre da memória, asse punhado de 
seixos esverdeados, resíduo de esperanças malogradas, áscuas 
de sonhos mortos, rude cascalho de ilusões perdidas - mais 
inúteis que as pedras verdes que enchiam os alforges d e  Fer- 
não Dias. 
- Hora da Saudade "que produz tanto amargor", que 

não é doce como a cantou o poeta, e tem muito mais de  espi- 
nho que 'de flor! E quereis que vos fale do que foi aquela 
quadra de nossa vida, quando seria bem melhor calar e sofrer 
apenas, pensando que tudo é inútil; que a q u a e  ardor já pas- 
sou, que o entusiasmo arrefeceu e quase tudo morreu esma- 
gado por quem tinha tanto poder contra nós, e tanto ódio, que 
até a nossa bandeira - penacho do nosso orgulho - em cinzas 
quis converter! 

Mas, se nós fizemos tudo; a fraqueza convertendo em fôr- 
ça, ânimo e valor! Esmagando o coração para que não reqla- 
masse, cada mulher, sendo mãe, dizia a seu filho - Vai! - 
sem ter os olhos molhados, vendo seu amor partir, talvez para 
não voltar! Se ninguém mais se lembrava de ter sono, frio 
fome, para que o L p o  rendesse e mais recursos sobrassem 
para os que iam combater, que, por São Paulo lutavam e por 
êle iam Morrer! 
- Não. Morre a voz na garganta, e a emoção é tanta, tan- 

ta, que melhor seria calar. Mas, é preciso falar enquanto vi- 
vem ainda e sentem dentro do peito o calor dessa epopéia que 
com os seus olhos viram, e no coração sefitiram o que, hoje 
podem contar como no Iuca-pirama, dizendo - Meninos - EU 
VI! - Que a juventude de hoje, que anda "rokrolando" ouvir 
possa a nossa voz, e um eco dêsse passado entre pelos seus ou- 
vidos, alcance o seu coração, para acordar os ardores que an- 
dam tão "amornados" por tantos anos escuros que vivemos a 



Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
-- 

249 

morrer. . . . . . . . Porque, se não despertarem êsses jovens, nosso 
facho, caindo das mãos cansadas, - ai! - pode cedo apa- 
gar-se. 

Do fundo dêsse passado de 25 ano-, vem, ainda a voz dos 
moços de outrora, repetindo o hino que uma "velha paulista" 
escreveu e que se cantava com a melodia do Hino Acadêmico: 

O Brasil quer as Leis de verdade, 
, Um govêrno com honra, também, 

Só regimen de sã Liberdsde, 
A um povo glorioso convém. 

Mães, esposas, irmãs, noivas, filhas, 
Vinde, todas, adeus nos dizcr, 
Vamos todos, além, muitas milhas, 
Pela Pátria nos vamos bater. 

Quem escreveu estas e outras estrofes inflamadas, está aqui 
a meu lado. Somos nós "Velhas Paulistas" que ainda não 
desanimamos, e por isso aqui vimos, com muito mais cabelos 
brancos, com muito mais desenganos, porém com o imenso 
amor a esta terra bendita que nos viu nascer, cuja História 
trazemos no coração, e em cujo seio queremos dormir o Últi- 
mo sono, com a consciência tranqüila, dizendo como o po'eta: 
- Se não pude servi-la quanto devo, amei-a, amei-a tanto 

quanto pude! 
E' por isso que aqui me tendes agora - amigas - para 

contar, ou melhor, para rememorarmos, o que foi a atuação 
das mulheres de São Paulo, durante a Revolução Constitucio- 
nalista de 1932. Digo mulheres de S. Paulo, porque não foram 
&mente as paulistas de nascimento, mas todas aquelas que aqui 
se radicaram as que garantiram a luta na retaguarda, e não se 
distinguiam umas das outras naquele tempo em que tudo se 
fazia para o bem de São Paulo. 

Eu poderia cingir-me a repetir agora o que, então escrevi 
da "Liga das Senhoras Católicas", e foi lido pela Presidente, 
numa das estações de rádio da Capital: 
- Ao estalar o movimento redentor de S:' Paulo pelo Bra- 

sil, achou-se a "Liga" a postos, pronta para receber a palavra 
de ordem e a cumprir o seu dever, serena e confiante. As 
duas entidades máximas, no momento, aceitaram, de início, a 
sua cooperação - o Govêrno do Estado e o M.M. D .C. 

Ei-la, pois, em ação, com seu contingente de senhoras alis- 
tadas em seus quadros sociais. Ação ime'diata e eficiznte, des- 
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dobrando suas atividades em três secçóes distintas: a) refei- 
ções para os soldados; b) costura de fardamentos -e rouparia 
para os hospitais; c) Assistência às famílias dos combatentes. 

1." Cumpria atender com carinho à alimentação dos he- 
róicos moços ... Mãos femininas de mães e irmãs (não mercená- 
rias) puzeram-se a serviço, sem desfalecimento: e os moços-sol- 
dados sentiam-se bem, reconfortados pelo cunho fraternal e pe- 
lo sabor familiar de tudo quanto lhes era servido por aquelas 
mãos carinhosas. 
- Quantas refeições foram servidas? 
- Oitocentas mil ou um milhão? 
- Quem as preparou ou serviu? 
Não importa saber nomes: Foram senhoras Paulistas entu- 

siastas. 
2." Crescia, dia a dia, o numero de voluntários que acor- 

riam aos postos de concentração. Cumpria vestí-10s de "kaki" 
e provê-los de agasalhos. E, enquanto êles se adextravam 
nas praças e quartéis, na mais rápida improvização, mais rà- 
pidamente é preciso arranjar blusas e culotes, dolmans e que- 
pis, polainas e sueters da lã - tudo. Mobilizam-se as costu- 
reiras, e as sedes sdciais, salões de festas e bibliotecas, tudo se 
transforma em oficinas, como as residências, colégios, escolas e 
recolhimentos. Tudo é invadido pela "onda kaki" que milha- 
res de mãos vão cortando, cosendo, armando fardas que, ape- 
nas rematadas, são logo envergadas e desfilam pelas ruas, em- 
barcam em caminhões e trens de ferro ... partem ao som de 
marchas festivas. 

. . . mas, logo de volta, ei-las tintas de sangue dos primei- 
ros feridos - gloriosas fardas assim batizadas! 

. . . e os leitos dos hospitais pedem brancuras que os vis- 
tam; os corpos maguados pedem roupas brancas, folgadas e 
frescas; as feridas rrecisam de pensos e ligaduras.. . As mãos 
femininas corlitinuam a mover-se sem descanso. 

Quantas peças de roupa, fardas, pensos e ligaduras foram 
entregues? - Como saber? eram tantos, e tão rapidamente 
saiam! E, quem fêz tudo isso? - Para que, nomes? - Foram 
senhoras paulistas piedosas. 

3." O soldado que partia. não olhava para traz; porém 
atraz ficavam a mãe velhinha, a esposa, os filhos.. . e, nem 
sempre o conforto e a segurança. Cumpria substituir o arri- 
mo das famílias; era preciso prover a subsistência dos lares 
de onde se ausentara o chefe. E logo, cada mulher percorre 
cortiços e mansardas; procura a habitação humilde dei onde 
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partira um soldado da Lei, didtribuindo os mantimentos; aco- 
de o enfêrmo; anima a esposa, veste as crianças, e, muitas vê- 
zes, junto a mesa tosca, escreve os votos e as preces de tanta 
gente, que confortam e estimulam milhares de combatentes. 
E nenhum bilhete, ou carta, ou retalho de papel rabiscado a 
pressa, nas trincheiras, ficou sem resposta. 
- Quantos lares, quari#as famílias, quantas pessoas, rece- 

beram essa benéfica assistência? - As fichas registraram perto 
de 18.000 famílias e quase cem mil pessoas, (como são frios 
e inexpressivos os números!) - Quem realiz~u êsse trabalho 
ingente? - Não cabem nomes: - foram senhoras paulistas 
abnegadas. 
- Não cabem nomes, quando tudo se faz por amor a uma 

causa tão grande que as pessoas se apagam para que viva o 
ideal. Longe as preocupações de interesses pessoais e vangló- 
ria, todas as mulheres naqueles dias eram uma só alma e um 
só coração a arder na pira sagrada. - Pró São Paulo fizeram 
grandes cousas na alegria de dar na glória de Servir. Entre- 
tanto, hoje, quando estamos prestando um depoimento para a 
Hidtória que, um dia ha de ser escrita, isso não basta. A His- - 
tória exige documentos, dados mais precisos, e mais alguma 
coisa tem de ser contada, para o alicerce do monumento a 
Mulher Paulista de 32. 

Há na História Pátria, muitas mulheres-símbolo. As Ma- 
melucas do São Paulo, Joana de Gusmão, a Ludovina Porto, 
Maria G. Rodrigues Betim. 

As primeiras rezando entre as taipas do Colégio enquanto os 
homeris repeliam, a ferro e fogo, os assaltos do gentio à povoacão 
nascente. Delas diz um historiador "nem se sabe quem mais 
combatia e vencia, se os homens em armas lutando ou as mu- 
lheres ajoelhadas rezando". 

Joana de Gusmão. de Sarcltos, já viúva se abala e desce o 
litoral até Santa Catarina, catequizando, e vai assentar capela 
e escola rezando e ensinando por anos a fio até a extrema ve- 
lhice, dando tudo aos outros. 

A Baroneza de Porto Carrero, sitiada com seu marido e 
uns poucos soldados que defendiam o Forte de Coimbra, aju- 
da os homens, e, das próprias vestes se vai despojando para 
fornecer o trapo para bucha das espingardas e as ligaduras 
para os feridos. 

Participa da luta e goza da vitoria devida exclusivamente 
a resistência heróica animada por ela, e vem a ser Baroneza de 
Porto Carrero. 
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A esposa de Fernão Dias vende tudo que tem-jóias e pro- 
priedades e envia ao Caçador de Esmeraldas para que a ban- 
deira prossiga e não esmoreça o bandeirante.. . 

Em 32 - era preciso rezar? pois as paulistas rezaram tan- 
to e com tanta fé,-,junto aos grandes saierdotes que sintoniza- 
vam com os seus anseios de vitória - o insigne D. Duarte Leo- 
poldo e Silva e o seu grande Vigario Geral Monsenhor Gas- 
l5.o Liberal Pinto - ambos Paulistas ilustres, heróis de 32 na 
fé e no ardor cívico com que animaram a gente de Piratinin- 
ga. Tanto a "Liga das Senhoras" como as Professôras Católicas 
se empenhavam numa verdadeira cruzada de orações em Ho- 
ras Santas e romarias a pedir a vitória das nossas armas; e o 
murmurio de preces se casava sempre ao ruido das máquinas 
no trabalho. E as Mães Cristãs apelavam para o Clero, a fim 
de que não faltass2 assistência religiosa aos filhos, nas frentes 
de luta. E isso nunca faltou. 

E as professôras seguiram o exemplo da Joana de Gus- 
mão no sacrifício, na abnegação integral. Não faltou em par- 
te alguma, seu concurso e a eficiência total, alternando com as 
aulas o seu trabalho; cooperando com todas as organizações em 
todos os setores, eram elas as melhores visitadoras, exercendo 
por todos os lares uma catequese cívica que levantava o moral 
das famílias. Aqui ou no interior, perto ou longe do campo 
da luta, as professôras estiveram presentes e a sua p,resença 
foi realmente útil. 

Também como Maria Garcia Betim - a esposa de Fernão 
Dias, as mulheres paulistas souberam ser desprendidas: de tu- 
do abdicaram e tudo ofereceram; e a coluna termómetro da 
"Campanha do Ouro" subia cada vez mais, a medida que se 
esvaciavam seus escrinios de jóias. Ouro. brilhantes e pérolas 
deixavam de ser adornos da vaidade feminina para serem ar- 
mas, munições, capacetes de aço para a campanha, ou alimen- 
to para os necessitados. 

Muito mais que Maria Garcia deram as mulheres paulis- 
tas em 32, quando dos próprios dedos tiraram as alianças. - 
as memórias de amor - para que mais ouro fizesse subir a 
coluna-termómetro da nossa abenegação. E ainda mais que as 
joias deram elas, quando o sangue do seu sangue ensopava far- 
das gloriosas e a carne de sua carne era entregue a terra - Ah! 
quanto heroismo ignorado nos faz pulsar o coração! 

E, como a Baroneza de Porto Carrero, também elas aus- 
tentaram o fogo nas frentes de baitalha, quando São Paulo era 
uma ilha cercada de ódios por todos os lados. - Sitiados, com 
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os nossos, alimentaram a chama do entusiasma sem desfaleci- 
mento por três meses a fio. 

Despiram-se de suas vaidades e do seu conforto: despi- 
ram-se dos seus medos pueris e dos seus preconceitos - tra- a 

pos queimados lá nas espingardas, aqui imolados pela nossa 
causa, pois durante aquêle tempo, não houve mulher paulista 
que se preocupasse com requintes de luxo, nem se melindras- 
se em se confundir com a massa, ou tivesse medo do andar 
pelas ruas, noite alta.. . E era de ver como mãos fidalgas acos- 
tumadas aos cuidados de manicuras e ar( toque de setins e 
plumas, se afizeram logo, nos postos de abastecimento, ao con- 
tacto das cousas mais grosseiras - cortando carne, ou baca- 
lhau, pesando feijão e batatas, carregando pacotes, ou nas co- 
zinhas a picar verduras ou a queimar-se nos caldeirões ou a 
lavar pratos, ou passando a ferro roupas dos hospitais. 

Como também as que antes não seriam capazes de ver 
sangue sem ter um desmaio, se mantinham firmes ao lado dos 
médicos, auxiliando enfermeiras, preparando-se no curso de 
enfermagem. Assim, sacrificavam por amor de São Paulo, mes- 
mo seus encantos de mulher. Vendo-as, escreveu um jornalis- 
ta "Observai e ide - ó homens, contar as gentes - o milagre 
de vossas mães, o milagre de vossas esposas, o milagre de vos- 
sas filhas, de vossas irmãs e de vossas noivas, todas elas abro- 
queladas na altivez de uma raça e no amor à terra 
bandeirante". 

Milagre sim, mas ainda maior porque durou 3 meses sem 
arrefecer! 

Houve, também as que pegaram em armas e as que se fi- 
zeram vivandeiras seguindo os batalhões em que iam os seus 
filhos ou esposo. Maria Quitéria, Ana Nery, Anita Garibaldi, 
tiveram entre as paulistas de 32, muitas rivais, por certo. 

Ao toque de reunir, a 9 de julho responderam "presente", 
Nenhuma delas que se saiba, participou da preparação do mo- 
vimento. (talvez 'tivessem, ds homens, receiado a quebra do 
sigilo em que se preparava a conspiração). 

Apanhadas de surprêsa, não se atemorizaram. D'e ha mui- 
to seu coração ansiava por isso, sentindo bem, lá no fundo o , 

travo de amargura pela humilhação de sua terra pelo achin- 
calhe de sua gente. 

E, - por que não dizê-lo? - o coração da mulher tem an- 
tenas: capta instintivamente "ondas" que os sentidos não per- 
cebem; e a revolução andava no ar. 
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Dado o sinal de alarme, põe-se a frente, como era natural, 
a Cruz Vermelha instituição, por sua natureza, auxiliar de 
guerra. 

Abre uma inscrição de voluntárias e, em poucos dias, sus- 
pende-a, declarando que a vista da enorme afluência - mais 
de mil - outras devem aguardar. D. Sarah Ribeiro dirige a 
seccão de costuras e já em 20 dias 61.756 peças de fardamento 
são entregues. A 15 de agosto sobe êsse número para 440.000, 
havendo 7.200 mulheres a coser. Também são entregues 90.000 
bolsinhas de curativos individuais para que cada soldado te- 
nha consigo o indispensável para desinfetar e pensar imedia- 
tamente um ferimento. Ao mesmo tempo, turmas sucessivas 
de moças recebem cursos rápidos de enfermagem, socorros de 
urgência, ao lado das poucas enfermeiras formadas pela Cruz 
Vermelha que ainda não estavam a servir nos hospjtais da re- 
taguarda das forças em operação. - E, como sen"tam as mu- 
lheres, não terem feito tais cursos antes, para estarem já aptas 
para socorrer e cuidar dos feridos com a eficiência requerida! 

Junto a Cruz Vermelha - a Dra. Carlota Pereira de Quei- 
roz foi a mulher forte: - médica eminente chefiou o setor de 
saúde e a orientação geral dos socorros médicos, com toda a 
sua ciência médica e dedicação integral, pois só viveu e tra- 
balhou naquele tempo para servir a São Paulo. Por seu lado, 
D. Carolina Penteado da Silva Telesi com d. Sarah Ribeiro, 
no Posto de costura, são incansáveis. E' a própria Presidente 
da C.V.B. D. Antonia Souza Queiroz que aponta seus nomes na 
assistência aos feridos - Condessa Alvares Penteado, OIivia 
Guedes Penteado, Florisa Pinto de Almeida, Heloisa Guinle 
Ribeiro, Lucia Burchard de Revoredo, Maria Guedes Penteado, 
Carlota P. Queiroz e o de suas mais destacadas companheiras 
d. Clotilde Freitas de Camargo, d. Anita Malfati, d. Alice da 
Silva Teles, d. Fifi Pereira de Queiros d. Angelina de Melo, 
d.  Dirce Zanardini, d. Cordélia Pereira de Queiros, d. Silvia 
Fonseca, d. Zaira Fonseca, d. Valentina Aranha, d. Lucinda 
Amaral. 

A Cruz Vermelha esteve à altura de suas tradições. 
De Santos também a C.V.B. tem a mais bela atuação, em 

assistência alimentar nas cozinhas economicas dando rações a 
20 pessoas e pão a 15.000 - Em Ribeirão Preto, as Junqueiras, 
TS Rodrigues França, as Procópio, as Pirajá, as Pompeu de Ca- 
margo, ,as Matos e Caires desdobraram-se em trabalho e en- 
tusiasmo. 
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Cruz Azul - A Cruz Azul, organização assistencial da 
Fôrça Pública, naquela hora alarga o seu ambito de ação, e 
centenas de moças das famílias dos soldados ou outras, inscre- 
veu-se em seus quadros não escolhendo serviços: dispõem-se a 
trabalhar como auxiliares de enfermeiras, costureiras, assis- 
tentes domiciliárias - o que fôr preciso. Alí se destacam d. 
Augusta Vale na secção de abastecimento, atendendo em mé- 
dia 80 familias por dia; a Educadora Sanitária d .  Georgina Ai- 
rosa de Azevedo, no serviço de inscrição, com 395 alunas para 
cursos de enfermagem; 70 enfermeiras diplomadas e mais de 
40 costureiras no 1." mês; d. Clara Lemos como chefe do al- 
moxarifado; d. Edmeia de Freitas na direção do serviço de 
visitas e sindicâncias, e d. Luzieta de Oliveira Marinho na 
secção de costura. Impossível relacionar todas as cooperado- 
ras; basta saber que na Cruz Azul a cooperação das mulheres 
paulistas realizou trabalho de incalculável valor. 

Da "Liga das Senhoras Católicas" já vos falei, a e  início. 
porém neste depoimento para a Hiiltória, é preciso ser mais 
explicita a relação dos seus serviços e destacar nomes que se 
impuzeram. 

Êsse trabalho eu vi, e dêle participei: fui soldado e fui 
comandante.. . no serviço de retaguarda. 

Nos primeiros dias esteve a "Liga" com M.M.D.C. na rua 
15 de novembro alí defronte o Pateo do Colégio, num prédio 
que já não existe; depois passou para a rua da Consolação es- 
quina de São Luiz, e finalmente se instalou a Praça da Repú- 
blica ondq permaneceu até o fim a Assistência as Familias 
dos Combatentes, uma das secções da "Liga". Foi ali que vivi 
(ou desvivi) o período revolucionário. Na sede social, com a 
Presidente - d. Olga de P. Meira tudo era azáfama: fardo: de 
fazendas a entrar e sair; amarrados enormes de fardas e rou- 
paria para a secçáo de costura dirigida por d. M. de Souza. d. 
Esther Leme Maciel d. Ricardina Fonseca Rodrigues, d. Sofia 
Sodré, d.  Antonieta d'e Souza Toledo, d .  Dalila Barroso, d. 
Noemia Junqueira Neto, d. A. Ribeiro de Aguiar e mais de 
mil auxiliares - paulistas de nascimento ou de coraçáo e 
estrmgeiras de tôdas nacionalidades, irmanadas no mesmo 
ideal, transformaram a Capital numa imensa oficina de costu- 
ra e de tricô. Quem já sabia ensinando as que não sabiam, e 
tôdas interessadas em produzir mais e melhor. Religiosas nos 
Conventos, alunas e professôras nas escolas e até enfermas nos 
hospitais, tôdas as mãos femininas em ação; e muitas profissio- 
nais da alta costura, deixando de lado o moiré e a musselina, 
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os linhos e as cambráias também. se puzeram a coser brim 
"kaki" para os soldados, inscrevendo-se no voluntariado. femi- 
nino, nessa mobilizaçijo total. Fora da sede, no Pôsto Pirati- 
ninga - d.  Antonieta Cunha Bueno Amara], d. Anete Lacer- 
da, d. Celia Torres Dente e d. Silvia Hartung chefiam o serviço 
de roupa para os hospitais e para socorros de feridos. 

Na assistência as familias, junto ao M.M.D.C, d. Alaide 
Borba, Irma de Souza, d. Maria de Lourdes Leme, d. Nimi 
Steidel, d. Zuleica Marting Ferreira, d. Alice Meireles Reis, 
d. M. Tereza Melcherl, d. Adelaide Souza Aranha, são minhas 
colaboradoras imediatas e Babi Ramos e Maria Kiehl contro- 
lam o fichário central. O labor é tão intenso que, das 7 as 22 

* 
horas, muitas vêzes não se tem tempo de tomar uma refeição 
completa, - Complexo é o trabalho, intenso o movimento, e 
inúmeros os problemas a resolver, e o corpo de visitadoras per- 
corre os bairros para visitas e sindicância para que não fique 
ninguém a espera e para evitar as explorações, - 20 ppstos 
se distribuem pela' cidade rigorosamente dividida em zonas, pa- 
ra racionalização do trabalho e nesses postos a dedicação das 
chefes é total: d. Ruth Galvão Bueno, Sra. Tomaz Assunção, 
Irmã Simas, d. Maria Carmelita B. Oliveira, d. Maria do Car- 
mo Maia, d. Zenaide Martins de Andrade, d. Maria Diedriksen, 
d. Ilze Wately, d. Maria Rocha Azevedo, d. Clelia Pacheco, d. 
Clara Augusta Bresser. d. Maria do Carmo Costa Meira, Irmã 
Lourença, d. Judith Lindberg Monteiro, d. Lucia Moreira Ma- 
chado, d. Altimira Penteado. d. Albertina Nogueira, d. Maria 
Teles de Almeida Prado, d. M. Arruda Reis, Condessa Amalia 
Matarazzo, Irmã Tourinho, Irmãs da Divina Providência, d. 
Dulce Cardoso de Me10 Munhoz, d. Raquel Belo, d. Judith de 
Melo Padua, d. Clarice Lima Ferreira, d. Ana Carolina Toledo, 
sra. Heitor Seabra, Sra. Antenor de Camargo Penteado, Sra. 
Joaquim Freire, d. Sofia de Sales OIiveira, d. Aldina de Abreu 
Sampaio e mais todas as colaboradoras cujos nomes encheram 
colunas de jornais da época, figuram nos relatórios, ou mes- 
mo ficaram esquecidos, - heroinas todas, prodígios de dedicação, 
para que nada faltasse ás 'famílias dos que sofriam nas fron- 
teiras os rigores do inverno e as agruras de uma luta desigual. 

Também os filhos dos soldados mereceram uma assistên- 
cia especial: - esta se chamou a "Casa da Formiga". Diri- 
giu-a Zezé Lara que distribuia aos pequeninos, doces, brin- 
quedos roupinhas e agasalhos e enxovais para recem-nasci- 
dos, que ela mesma andava a pedir, pois, quem não podia dar 
de si, era levada a dar do seu, para o trabalho assistencial. E, 
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quando tudo parecia acabado, e o desânimo queria dominar 
tudo e todos, a "Liga" continuou a assistir as famílias, e mais 
as vítimas que voltavam abatidas e acabrunhadas até que aos 
poucos a vida retomasse o fio e retornasse a normalidade. 

Não pode passar sem uma nota especial o que foi a atuação 
de d. Didita Mendes - nota viva na lembrança de todos 
quantos passaram pelo Restaurante Feminino, ali embaixo do 
velho Viaduto do Chá, nos dias eletrizantes de 32. Hoje, nas 
novas instalações, tudo é diferente; existe uma placa com o 
nome dela gravado. porém mais e melhor se gravou êle no 
coração de todos os voluntários qur a viram - miuda e de  
cabelos brancos, com suas grossas lentes de* míope, passar en- 
tre as mesas do restaurante, dizendo a cada soldado uma pa- 
lavra boa, como um "anjo bom" de cada um. 

Com ela, que belo grupo de auxiliares moças, que, no afam 
de cuidar dos moços - soldados se esqueciam, muitas vêzes. 
até de comer. 

Também na Pensão Santa Mônica, com d. Delfina Han- 
sen e M.L. Barbosa e na Escola Doméstica com d. Amalia Ma- 
tarazzo - os rapazes encontravam farta alimentação e carinho- 
sa assistência. 

Sempre, por toda parte, a mulher paulista a tutelar a obra 
assistencial. Quem não conhece a Cruzada Pró Infância - de 
d. Perola Byington? Pois ela passou a ser naquele tempo 
"Cruzada Pró São Paulo ". Sem descurar seus pequeninos, 
alargou seus braços para abraçar mais gente, para servir a maior 
número. Criou mais postos de serviço, e no desejo de acudir me- 
lhor, arregimenta suas associadas para trabalhos de costura, 
cursos de  enfermagem e puericultura. Cria a "Casa Maternal7' 
para assistir as futuras mães e os nascituros, contando aí com a 
colaboração de d. Maria Range1 Pestana, d. Maria Luiza Vilares e 
d. Lucia Revoredo, e nos postos, d. Adelia Gabi, d. Nenê Fa- 
gundes, d. Yayá Ribeiro da Luz, d. Sarahi Gomes, d. Maria 
Carlota Leite Silva, d. Zizi Moreira, d. Alice Justo Romano, 
d. Nair Pirajá, d. Maria José Meira de Vasconcelos, d. Celina 
Sant'Ana, d. Sebastiana Vieira, e todas aquelas que, sob seus 
auspicios, se diplomaram Enfermeiras no Instituto de Higiene. 

Entre as colaboradoras da Cruzada, se destacam as auxi- 
liares diretas de d. Perola: - d. Maria Antonieta de 'Castro, 
d. Mary Junqueira, d. Madalena Sampaio, d. M. Burchard 
Whitaker. 

Devo focalizar agora a Liga das Professôras Católicas que 
centralizou em sua sede inúmeras professôras para o serviço 
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de costura e roupas para hospitais. Como a maioria das volun- 
tárias elas se entregavam também à confecção de sueters, cache- 
cols, capuzes e joelheiras para os soldados. Infatigáveis foram 
por toda parte em todos os setores, e, sem favor ou falso lou- 
vor, as professôras estiveram a altura de sua missão, com a 
compreensão exata de que naquele momento não se tratava já 
de estudar ou de ensinar História, porém de viver uma HistC- 
ria de São Paulo que tem de ser escrita para edificaçáo áos 
pósteros. E nós soubemos viver êsse episódio heróico. 

Em cada Casa do Soldado como em cada oficina; em cada 
cozinha como em cada enfermaria; em cada pôsto de alista- 
mento como em cada corpo dq visitadoras, se encontravam 
sempre algumas ou muitas delas. Afeitas à disciplina, acostu- 
madas à abnegação de educadoras, imbuidas do mais puro ci- 
vismo, que ensinam e praticam na sua alta missão - é sem- 
pre eficiente o seu trabalho, onde quer que ela esteja. Maria 
Isguassabia, pegando em armas como soldado, era professora 
rural; Silveirinha Adrien, em Lorena, dando todos os seus ha- 
veres e se entregando sem descanso ao trabalho de assistência 
aos soldados, era professôra primária; tanto, e tão bem fêz o 
Bem, que a chamaram a "Mãe dos Soldados"; Odila Rodrigues, 
enfrentando a fumarada da cozinha de campanha em Lorena, 
era professora primária; M. Antonieta e Castro secretariando 
a Cruzada e mesmo Perola Byiangton - ambas são professô- 
ras; Carlota Pereira de Queiroz a frente de um serviço mé- 
dico tão notável, Lucia Doca Dordal, Maria José Prestes Viei- 
ra, Lavinia Olinto Rodrigues, Palmira Amazonas Sampaio, Ju- 
dith A. Sampaio e Dulce Ibiapina na "Cruz Verde" - tôdas 
professôras; Helena de Magalhães Castro chefiando o Serviço 
de Lanche Expresso de sua iniciativa, para que os soldados 
encontrassem na gare uma merenda e mais uma palavra ca- 
rinhosa; Laia P. Bueno e Hebe Lejauné, dirigindo a assistência 
na Escola Industrial; Julieta Nogueira, na Aliança Cívica Fe- 
minina, e quem agora vos fala, - todas, todas professôras for- 
madas pelas nossas escolas normais, sentiram-se orgulhosas 
ao ver desfilar pelas ruas da Capital o bando de garotos des- 
calços, levando a frente o sugestivo cartaz. "Se for preciso ês- 
te batalhão segue". Cada professôra revia alí, os seus alunos, 
aos quais ensinara a "amar com fé e orgulho a terra em que 
nascemos". E Isabel Vieira de Serpa - a poetisa de São Paulo 
- professôra também. 

Elas contribuiram, também, com um dia do seu ordenado, 
tirado do minguado salário; alistaram-se para substituir os fun- 
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cionários mobilizados. E, quando a família de Caetano Campos 
entregou à Liga das Professôras Católicas a espada que êle 
cingira na Guerra do Paraguai para ser oferecida à Campanha 
do ouro - elas se cotizaram para resgatar essa relíquia, en- 
tregando o produto da coleta, à Campanha, e a espada, ao Mu- 
seu Caetano de Campos do Instituto de Educação que tem o 
seu nome. 

Na L.P.C. - Liduina Ferreira, Maria Eugêaiia Mota, Mi- 
nervina Macedo de Carvalho, Alice da Silveira Teixeira, Bibi- 
nha P. Jordão, Georgina e Henninia Trípoli, Almerinda Ro- 
drigues de Melo, Adelaide Fontes, Angela Dente, e mais tan- 
tas e tantas se esforçam, se dedicam e produzem milharas de 
fardas e agasalhos sob a direção de D. Luiza Peixoto Peral 
Rangel. 

Se alguma Professôra houve que nada fêz, ausente ou 
doente estaria então, ou pior - indigna seria do nome de pro- 
fessora Paulista. 

Entre as obras assistenciais que se improvisaram, destaca- 
mos agora a "Assistência à população civil - D. Olivia Guedes 
Penteado pensou que era preciso acudir de forma mais eficien- 
te a população pobre e olhar também os asilos e orfanatos 
cheios de crianças e a lutar com dificuldades maiores, numa 
situação anormal como aquela - Deixando as atividades so- 
ciais e artísticas, ei-la que se põe a frente do movimento a 
convocar o seu grupo social para reuniões de outra natureza. 

O trocadero troca as suas galas e festas pelo mais pro- 
pício trabalho de cuidar dos necessitados. Logo afluem vul- 
tosos donativos, pois, estimulada com seu exemplo a alta so- 
ciedade trabalha para o bem comum, e se aproxima mais das 
necessidades do povo sofredor. E assim os internatos tiveram 
um desafogo, e muitas famílias de pobres envergonhados re- 
ceberam, a terripo e hora, o auxílio providencial de que ca- 
reciam. 

Ao mesmo tempo, outra grande dama d. Antonieta Pentea- 
do da Silva Pradoi seguida por 300 senhoras, lança uma vi- 
brante mensagem aos brasileiros de outros estados, que ter- 
mina assim: 

"que nos ouçam e nos secundem, os nossos irmãos dos ou- 
tros estados! .São Paulo, que soube sofrer, que soube esperar, 
também saberá vencer. As deslealdades não nos intimidam, 
nem nos atemorizam as ameaças. Seremos vitoriosos para a 
felicidade do Brasil". 
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E Antonieta Rudge deixando de lado o seu piano, e a sua 
fragilidade física conclama os &tistas para a defesa de São 
Paulo, dizendo: 

'.'A mulher cabe nesta hora decisiva, o papel de maior relê- 
vo. Ela deve ser a grande incitadora da luta". . . e mais adian- 
te: - "E, se os homens marcharam, as mulheres cumpre pres- 
tar serviços, sejam êles quais forem, junto ao leito dos hospi- 
tais de sangue e nos mais arriscados postos que lhes forem 
designados. Eu, por mim, peço um dêsses postos. Quero correr 
os mesmos perigos que ameacam os nossos mais ousados de-! 
fensores ". 

E, que diremos agora dos heroísmos particulares, dessas ma- 
nifestações singulares, dêsses minutos que valem séculos? Há 
notícia daquela mulher que já perdera um filho - Newton 
Prado - e se despedia do - outro - João Batista - e que lá 

\ ficou na trincheira dizendo ao morrer "São Paulo merece 
mais". E d. Francisca Camargo agradecendo ao Comandante 
Labieno o receber seu filho no Batalhão. E d. Antônia Teixei- 
ra Pereira escrevendo ao filho: "Sou feliz porque] tenho um 
filho nas frentes paulistas". . . E donas Josefina, Juanita Ciniia, 
Nenê e Anita Paula Leite de Barros que, para o bem de São 
Paulo deram as joias preciosas que herdaram da mãe; D. Teo- 
dora Corrêa, com 83 anos de idade, se desfazendo da sua única 
joia - uma corrente e uma cruz de ouro que atravessara três 
gerações na família. . . 

E d. Cinira de Barros Penteado entregando a Campanha 
do Ouro, - tudo que pertencera a seu filho Lauro, morto em 
combate, no batalhão 14 de Julho: - sobre a dádiva de san- 
gue a oferta do ouro a que se juntavam as joias de sua prima , 

Hilda de Barros Penteado. . . 
E a mãe de Enes silveira Melo - o 1." piracicabano mor- 

to em combate - despedindo-se do filho com estas palavras: 
"Vai, filho querido; que todas as mães piracicabanas tenham 
coragem, assim como eu!" 

E d. Izabel Pais de Barros concitando os filhos "Ide para 
as trincheiras, - paulistas sãos - lutar por vós e por mim!" ... 
E d. Antonina Camargo: - "Já vos alistastes? Os Camargos 
de hoje não desdirão dos Camargos de antanho!" E aquela 
fazendeira cujo nome não sei que, com os filhos se uniu aos 
nossos soldados que acolheu na casa grande, e lado a lado, se 
armou e combateu até que os invasores desanimados abando- 
naram o campo. . . 
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E Odila Diehl que servindo na Casa do Soldado em Ca- 
choeira diz - que o espôso e o filho de 17 anos nas trincheiras 
são mais necessários que ao lado dela, e ali fica até o fim com 
Carolina e Olga de Souza Queiroz e todas as heróica: cozinhei- 
ras, tão perto da linha de frente! 

E aquelas tôdas cujo nome e cujos feitos a história não 
guardou? os heroismos ignorados porque silenciosos de milha- 
res de mulheres para os quais deve voltar-se agora a nossa 
comovida .reverência. 

Permiti que eu aponte, entre elas, uma que não estêve 

, r 
aqui, que não viveu ao nosso lado a exaltação magnífica de 
nossa epopéia, porque, - única - curtia as agruras do mais 
injusto exílio. Ela sofreu as angústias da impossibilidade da 
participação direta, embora o seu coração acompanha.. q ~ e  an- 
sioso o desenrolar dos dias, sem notícias precisas, como se vi- 

l 

vesse dentro de espessa bruma. Não pôde gozar das emoções 
da luta, porém sofreu tanto e tão profundamente o trágico des- 
fecho, que seu coração já combalido pelos pezare9 pouco re- 
sistiu, e ela cerrou os olhos, longe da Pátria, levando na re- 
tina, como dolorosa visão da ingratidão humana, o branco e.- 
tenda1 das neves eternas, e um dia, São Paulo recebeu no 
seu esquife envolto na bandeira paulista, para depositá-la, en- 
fim, na terra de seu berço. D. Sofia Pereira de Sousa, deve 
figurar entre as grandes paulistas de 32, ao lado de cada mãe 
que perdeu um filho vítima dos sicários da ditadura. Sei de 
mulheres assim, que pediram, apenas que, quando morressem, 
sobre seu coração puzeesem a bandeira paulista, e para isso 
guardavam escondida uma das que escaparam da cremação sa- 
crílega. Ela se chamava Maria do Carmo Vilaça Meyer. 

E eu não precisaria ir  longe para conhecer exemplos de 
abnegação de Mãe paulista, pois tinha-o bem perto de mim. 
Todos os dias e tôdas as noites, ao recolher-me a casa, após o 
trabalho exaustivo do 'dia, encontrava sempre a trabalhar, mi- 
nha irmã, cujos grandes olhôs tristes e atentos interrogavam, a 
espera de notícias do filho único que era um soldado da Lei. 
Êle já defendera São Paulo, quando da primeira invasão em 
1930, e em 32 fora dos primeiros a arriscar a vida, na madru- 
gada de 9 de julho, na estação do Norte, cumprindo perigosa 
missão. Agora, andava êle por longe, la nas fronteiras de Mi- 
nas, de onde haviam prometido adesão, e apenas viera o ata- 
que de surprêsa - triiiçoeiro. La estava êle, dormindo ao re- 
lento, a espera sempre de uma granada ou de uma rajada de 
metralhadora, a sofrer os rigores de uma temperatura de al- 
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guns graus abaixo de zero. E, pensando no filho e em todos 
os jovens como êle, Teodorica Ribeiro de Arruda não descan- 
sava um instante, a coser e a tricotar até altas horas, para 
que não faltasse roupa e agasalho para os moços soldados. E 
os dias passavam na esperança do Dia da Vitória! E foi assim 
que, naquele dia fatal quando entrei em casa, seus olhos com- 
preenderam, antes que eu falasse, que a grande causa estava 
perdida: - São Paulo traido, rendido, vencido.. . 

Então, ela que não chorara ainda, debruçou-se sObre a far- 
da que cosia e chorou, chorou longamente. Chorou pelas sau- 
dades e cuidados que sofrera em silêncio$; chorou por tôdas as 
mães cujos filhos não voltariam; chorou por São Paulo que 
tudo dera, e que ia ser novamente vilipendiado e pôsto a fer- 
ros pela ditadura nefasta; chorou prelos jovens que iriam vol- 
tar envelhecidos pelos desenganos; chorou pelos adolescentes 
que cresceriam com todas as deformações consequentes dos re- 
gimens de opressão; pois sua intuição de Mãe e de mestra an- 
teviu todo o horror, o martírio de São Paulo. 

Ela, naquele instante, era a incarnação de tôdas as mães 
paulistas. 

Aquela farda banhada de lágrimas ficou sem acabar. 2 
sempre assim: 

Após cada derrota, fica sempre uma farda começada.. . 



P E D R O  T O L E D O  
Percival ' d e  Oliveira 

Nas séries de palestras, denominadas "Depoimentos", or- 
ganizadas pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
em comemoração ao primeiro quarto de século posterior à Re- 
volução Constitucionalista de 32, coube-me a honra de discor- 
rer, embora mui sucintamente, sobre a personalidade extraor- 
dinária dêsse. homem de Govêrno, dêsse paulista de fibra, do 
saudoso e inesquecível embaixador Pedro de Toledo, a quem 
bem poderíamos dar o cognome de "O Aclamado". Realmente, 
já houve em nossa história um outro personagem que mereceu 
igual denominação: Amador Bueno, aquêle que recusou a co- 
roa de rei. Mas entre o mais antigo e o mais moderno dos 
dois "aclamados" há uma diferença. Enquanto um recusou a 
distinção que o povo pretendia conferir-lhe, o outro aceitou, 
não uma coroa real, mas uma coroa de. espinhos e folhas de 
louro, com que havia de cingir sua fronte austera e digna. 

A personalidade de Pedro de Toledo merece com razão ser 
bem estudada. Homem singular, paulista dos melhores, de 
aprimorada educação e de firmeza extraordinária de convic- 
ções, recém formado ainda, fiel à sua ideologia republicana, e 
vendo que em nosso Estado, que sempre foi um pioneiro de 
toda sorte de liberdades, a propaganda se desenvolvia assaz vi- 
toriosa, aceitou montar banca de advogado no vizinho Estado 
de Minas Gerais. E por lá ficou a fazer a propaganda da Re- 
pública, com todo o ardor da sua palavra eloqüente, com toda 
capacidade de convicção, até a proclamação da República. Re- 
tornou, então, ao seu Estado natal. Voltou a São pau10 para 
aqui logo ser escolhido para cargos de confiança do Govêrno 
e se distinguir quando houve a Revolta da Armada, receben- 
do do Govêrno da República a elevada missão, ao tempo, de 
Comandante supremo da Guarda Nacional organizada em São 
Paulo. 

Como se vê, Pedro de Toledo era um homem de combate, 
era um homem capaz de assumir funções militares também. 
De tão alto pôsto foi chamado a Faxina, hoje Itapeva, onde 
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se reuniam os mais elevados próceres do Govêrno para a ação 
conjunta que se haveria de desenvolver contra as tropas amo- , 

tinadas em terra. 

De regresso foi eleito deputado estadual. Mas logo ao fim 
da sua primeira Legisiatura, tendo havido cisão no seu par- 
tido, o Partido Republicano Paulista, afastou-se da potlítica 
e durante 12 anos estêve dela retirado até que houvesse, co- 
mo houve posteriormente, a mais completa harmonia. 

Assim se passaram os primeiros e áureos tempos da vida 
de Pedro de Toledo. Mas êsse homem vai se alevantar mui- 
to mais. Ao fim da sucessão de Jorge Tibiriçá, quando se di- 
vidiram as opiniões entre Campos Salles, o grande campinei- 
ro que tinha sido Presidente da República, e Albuquerque 
Lins, Pedro de Toledo tomou partido imediatamente por Cam- 
pos Salles. E como houvesse novamente divergências na sua 
agremiação, e com a eleição de Albuquerque Lins, afastou-se 
outra vez da pblítica, até que se abriu a sucessão~ em que 
concorreram Hermes da Fonseca e Rui Barbosa. Pedro de To- 
ledo passou então à chefia de partido. Ele é que vai susten- 
tar aqui a campanha "hermista". E, ao cabo dela, eleito Pre- 
sidente da República Hermes da Fonseca, Pedro de Toledo é 
convidado para a pasta da Agricultura. Vai se demonstrar en- 
tão o homem de Govêrno simultâneamente com o paulista de  
fibra. 

O Govêrno do Marechal Hermes era de perto assessorado 
por um homem que gozou de p rd íg io  invejável em todo o 
país: Senador Pinheiro Machado. General e senador, não ge- 
neral das tropas regulares, mas general honorário do Exército 
pelos feitos de bravura que tinha praticado durante as campa- 
nhas de luta no Rio Grande do Sul, era homem altivo e auto- 
ritário. Não se conformava de encontrar oposição onde quer 
que fosse. E São Paulo era o Estado que tinha paeiteado por 
maioria a eleição de Rui Barbosa e era preciso que São Paulo 
não tivesse a mesma autoridade. Pedro de Toledo fazia parte 
dêsse Govêrno, no entanto. Fizeram-se, então, as inúmeras in- 
tervenções nos Estados do nordeste, Aqui era deposto o Cel. 
Rabêlo; acolá, Rosa e Silva, e foram designados militares para 
seus lugares. Falou-se então na possibilidade de intervencão 
em São Paulo. 

E aí que Pedro de Toledo vai manifestar-se junto ao Go- 
vêrno o homem de Gwêrno e o paulista de fibra, fazendo sa- 
ber ao Marechal Hermes da Fonseca que se fosse tentada uma 
intervenção em São Paulo, no dia seguinte êle estaria na pri- 
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meira cidade da fronteira, Queluz, de armas na mão, para com- 
batê-lo. E a intervenção não se fêz. 

Deixando o cargo de administrador público. ingressou na 
diplomacia, para cujas funções parecia ter nascido e ter sido 
talhado. Pela sua finíssima educação, por seu equilíbrio per- 
manente, vai nos representar junto ao Govêrno de Roma. E 
aí então se passa y m  episódio que vale a pena ser narrado, 
para se verificar até que ponto Pedro de Toledo era um ho- 
mem de Estado e de coração. 

Rebenta a Primeira Grande Guerra Mundial. Está a Itá- 
lia empenhada na luta e aquele tempo ainda' se respeitava 
muito certos compromissos de Direito Internacional. O Bra- 
sil era neutro e não poderia intervir na contenda. Um dia su- 
cede que um submarino italiano afunda, não por obra do adver- 
sário, mas por um acidente qualquer. A sua tripulação ainda 
está viva no fundo do mar. As autoridades navais italianas 
recorrem a todos os meios ao seu alcance, tentando salvar os 
homens. Há uma tripulação embaixo dágua, que se não fôr 
socorrida imediatamente irá morrer sufocada. Mas não havia 
possibilidades de proceder a êsse salvamento. 

Está, entretanto, no pôrto, um navio brasileiro especiali- 
zado, o tender "Ceará". O "Ceará" é especializado justamente 
no salvamento de submarinos. As autoridades italianas vol- 
tam-se para o Ministro - não era ainda embaixador - brasi- 
leiro Pedro de Toledo e pedem a S. Exa.. Única autoridade que 
poderia dar a ordem aos oficiais da Marinha, que ordene a pres- 
tação do socorro Aquele pugilo de italianos que estão a perder 
o ar  no fundo do mar e que senão forem socorridos em pou- 
cas horas irão sucumbir todos. 

Como proceder? Consultar o Govêrno do Brasil, esperar 
que o Bamaratí se reunisse e consultasse seus assessores jurí- 
dicos. esperar uma resposta do Brasil, seria vão: aquêles ho- 
mens já não estariam vivos. Então Pedro de Toledo jogou tô- 
da a sua carreira, jogou o seu pôsto, porque se o Govêrno 
brasileiro reprovasse a sua ação, que por certo iria provocar 
protestos dos países inimigos da Itália, ele perderia o seu car- 
go. Pedro de Toledo põe tudo de lado. Chama o comandante 
do navio brasileiro e dá a ordem para serem socorridos os ita- 
lianos. E o navio brasileiro consegue trazer a tona dágua o 
submarino. E porisso a Itália fica para sempre agradecida por 
essa ação naval partida de um país neutro. 

Mais tarde, removido para a representação do Brasil em 
Buenos Aires, onde foi promovido, "sous-place", a embaixador, 
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há um momento em que, de certo modo, estão tensas as re- 
lações entre o Brasil e a Argentina. As imprensas, daqui e 
de lá, excitavam a popplação. Dizia-se mesmo que os argen- 
tinos estavam extraordinariamente insatisfeitos com o Brasil. 
Nessa ocasião o embaixadw Pedro de Toledo deveria apresen- 
tar credenciais ao Govêrno da Argentina. Quando se dirigia 
para o Palácio presidencial, desce do automóvel antes de che- 
gar as proximidades do Palácio, e com o seu uniforme de em- 
baixador e com as suas condecorações todas, atravessa pelo 
meio do povo argentino, debaixo de aclamações daqueles que 
viam nesse ato uma demonstração de bravura, de extraordi- 
nária coragem e prova de confiança na civilização do país vi- 
zinho. 

Êsse o homem de Estado, o homem de Govêrno Pedro de 
Toledo! 

Com o correr dos anos veio a sua-aposentadoria e poderia 
êle calmamente gozar o resto dos seus dias nas recordações do 
passado no convívio dos seus familiares tão amoráveis, no sos- 
sêgo do seu ócio com dignidade. 

Que fados, entretanto, teriam trazido para êsse homem 
coisas imprevistas, ainda não planejadas, que fizessem com 
que êle penetrasse os umbrais da história pelas portas largas 
da glória? 

Rememoremos alguns antecedentes daquilo que se passou 
em São Paulo em 1932. Já os que me ouvem e por certo muito 
mais gente terá ouvido, pela palavra eloquentíssima do Ibra- 
him Nobre aquilo que foram os prodromos do 23 de maio de 
1932. Mas quero remontar mais longe nas causas que deter- 
minaram a eclosão dêsse movimento, dêsse gesto incomparável 
e irreprodutível que os paulistas tiveram em 32 e que certa- 
mente nem a nossa, nem as futuras gerações verão repetido com 
tão grande e extraordinário sucesso, com tamanha afinidade 
de todos, numa unanimidade empolgante e comovente. 

Desde que tinham ocupado a Presidência da República su- 
cessivamente três paulistas, Prudente de Moraes, Campos Sal- 
les e Rodrigues Alves, houve pelo Brasil como que um sussur- 
ro, de que parecia São Paulo ambicionar uma hegemonia in- 
devida no Govêrno do país. Entáo procurou-se encontrar can- 
didatos de outros Estados. A São Paulo a Presidência da Re- 
pública não deveria caber tão cedo. E( assim passamos por 
diversos presidentes que sucederarr, a Rodrigues Alves, até 
que foi para o Govêrno essa personalidade inconfundível, que 
é Washington Luís. Abria-se novamente a sucessão presidem 
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cial, e apresentavam-se, de um lado, um paulista a candida- 
tar-se para o govêrno supremo, e, de outro, um sulriogranden- 
se. Naquele Estado, onde havia profundas dissensões políticas, 
formaram-se frentes únicas para não permitir que São Paulo 
tão cedo alcançasse a Presidência da República. 

Os paulistas não acreditavam integralmente nisso. Sempre 
foram liberais a êsse respeito. Nunca se importaram se al- 
guém era filho dêste ou daquele Estado para ocupar os cargos 
mais altos da administração pública. Aí estava a atestar a 
Presidência de Bernardino de Campos, de Albuquerque Lins e 
a própria eleição de Washington Luís, paulista por nós consi- 
derado, embora não tivesse aqui o seu berço natal. 

Parte da população de São Paulo apoiou êsse outro can- 
didato; apoiou-o de boa-fé, acreditando que poderia a Presi- 
dência da República vir a ser ocupada por filho de outro Es- 
tado e que porisso não havia motivo nenhum de hostilidade 
contra aquela outra parte que pretendia sustentar o candida- 
to paulista. Eclodiu a revolução de 30. Os sul riograndenses 
tinham prometido que amarrariam seus cavalos no obelisco. 
Lançaram-se à revolução. E quando, já quase batidos, regres- 
savam das margens do Itararé, um golpe de Estado no Rio de 
Janeiro lhes dá a vitória, por um ato de um chefe militar: o 
General Góes Monteiro, que lança um ultimato ao Govêrno. E 
a revolução, já batida, torna-se triunfante e empolga o Go- 
vêrno. 

Que esperavam os paulistas então? O que seria natural, 
que aquela ala da população de São Paulo que tinha apoiado 
esse mesmo candidato da Revolução de 30 viesse a receber de 
suas mãos o Govêrno de sua própria terra. Tal, porém, não 
sucedeu. Iria começar uma série de desconsiqerações e desacatos 
ao povo de São Paulo. Mandam-nos para cá um rapaz que se 
dizia muito inteligente, muito capaz, mas que era apenas um 
tenente de artilharia do Exército, longamente afastado das fi- 
leiras, porque tinha andado em uma série de tropelias pelo 
interior do país com uma célebre coluna revolucionária. O 
homem poderia ser inteligente e simpático, mas não tinha ca- 
pacidade para exercer o Govêrno de um Estado como o de São 
Paulo, que era, na palavra insuspeita de Epitácio Pessoa, uma 
nação dentro da própria nação. 

O povo de São Paulo sentiu-se chocado. Mas acatou, pen- 
sando que fossem providências transitórias, u'a maneira de a 
Revolução se assegurar das posições para depois transferir ês- 
se Govêrno, como era natural que acontecesse, às mãos de 
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paulistas, tal como acontecia em outros Estados do Brasil. Mas 
não. Os meses iam decorrendo e o povo de São Paulo come- 
çou a se inquietar e, pela primeira vez, a se impacientar. O 
Govêrno da República, que se chamou a êle próprio de pro- 
visório, resolveu contemporizar e nomeou então para o Go- 
vêrno de São Paulo um magistrado de grande dignidade, essa 
figura extraordinária que ao deixar o Supremo Tribunal Fe- 
deral foi alvo das maiores manifestações já vistas no país a 
um juíz: Laudo de Camargo. 

A população recebeu com prazer e alegria a escolha dêsse 
homem sereno e imparcial para o Govêrno do Estado. Mas a 
sua permanência deveria ser breve. Laudo de Camargo era 
um homem de  fibra, também era paulista e incapaz de se su- 
jeitar a certas imposições e injunções. E após um trimestre 
de Govêrno daqui foi despachado com um simples bilhete do 
então Coronel João Alberto. 

O povo de São Paulo sentiu o abalo e a figura extraordi- 
nária e gigantesca de Laudo de Camargo veio a ser substituí- 
da pelo então Coronel Rabêlo. Era um homem bom, honesto. 
Mas absolutamente abaixo do cargo que lhe fora confiado. 
Não tinha capacidade para tanto. O povo sorriu muitas vêzes 
de alguns atos praticados por êsse militar. De outras vêzes se 
aborreceu sèriamente. E o tempo continuava a correr, até que 
os piaulistas, desesperançados, comecaram a manifestar a sua 
inquietação. 

O que se passou daí em diante não é preciso que eu lhes 
narre. Aqui, não faz tempo, com muito maior brilho, preci- 
são e minúcias, já foi descrito pela palavra fulgurante de 
Ibrahim Nobre, com os antecedentes do 22 e do 23 de Maio. 
Estive alheio a essas conspirações. 

Amigo íntimo dêsse grande paulista, não estava a par da- 
quilo que se estava processando. Não tomei parte nas mani- 
festações de 22 de maio senão quando ela já estava na rua. Em- 
~o lgado  e de roldão, encontrei-me no meio delas. Ví-os na 
direção do movimento e os acompanhei. Tomei parte assim 
nas manifestações. 

Conseguimos finalmente um Govêrilo paulista chefiado por 
Pedro de Toledo, com uma composição de grandes homens de 
nossa terra, alguns dos quais nos honram com a sua presença 
neste momento. Mas S. Paulo tinha sofrido demais; S. Paulo 
tinha sido demasiadamente humilhado. Por toda parte se di- 
zia que nós, paulistas, éramos homens muito bons para ganhar 
dinheiro, para fazer negócios, para têrmos a nossa comodida- 
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de em casa e nos clubes, mas para brigar não tínhamos dispo- 
sição alguma e era porisso que se podia abusar, como se abu- 
sou, da nossa paciência. 

Finalmente, numa noite em que São Paulo era visitado por 
um Ministro da Ditadura, irrompe a revolução. Era o 9 de 
Julho; a revolução estava na rua. Não estava ainda no co- 
nhecimento de toda gente; mas já estava nas ruas. E no dia 
10, aquêles que como eu não tinham tomado parte na conspi- 
ração, encontravam nos jornais esta declaração: 

"AO POVO PAULISTA 

Neste momento assumimos a inteira responsabilidade do 
comando das forças revolucionárias, empenhadas na luta pela 
imediata constitucionalização do país. Para que nos seja dado 
desempenhar, com eficiência, a delicada :nissão de que nos in- 
cumbiu o Govêrno Paulista, lançamos um veemente apêlo ao 
povo de São Paulo. . . " 

Notai bem, senhores: não há uma convocação de ninguém 
para tomar parte na Revolução. Há um apêlo apenas no sen- 
tidodeordem. 

". . . lançamos' um veemente apêlo ao povo de S. Paulo 
para que nos secunde na ação primacial de manter a mais per- 
feita ordem e disciplina em todo o Estado, abstendo-se ou im- 
pedindo a prática de qualquer ato atentatório dos direitos dos 
cidadãos, seja qual fôr o credo político que professem". 

A Revolução começava respeitando os seus próprios adver- 
sários aqui dentro. 

"No decurso dos acontecimentos que se seguirão, náo en- 
contrará a população melhor maneira de colaborar para a gran- 
de causa que nos congrega, do que dando, na delicada hora 
que o Brasil atravessa, mais um exemplo de ordem, serenida- 
de e disciplina, característicos fundamentais da nobre gente 
de São Paulo. 

a) General Isidoro Dias Lopes 
Coronel Euclydes de Figueiredo". 

O povo teve então conhecimento de quem era o comandan- 
te militar da Revolução, de quais eram suas finalidades e de 
que se fazia um pedido para que êle se mantivesse calmo e 
em ordem. Calmo se conservou. Em ordem também. Mas não 
se limitou a isso. Correu para os postos de alistamento. To- 
dos nós, todos aquêles que podiamos, caminhamos tal e qual 
como diziam aquêles cartazes posteriores: "Paulista! Você tem 
um dever a cumprir! Aliste-se!," E todos nós nos alistamos. 
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Todos os homens sòmente, não! As mulheres, as próprias 
crianças! E isso que as mulheres paulistas fizeram em 32 ja- 
mais se verá reproduzido. O trabalho delas na retaguarda, na 
animação, no entusiasmo que transmitiam aos homens em to- 
das as suas vicissitudes, no labor cotidiano, fornecendo uni- 
formes, agasalhos, roupas, ataduras, prestando serviço de en- 
fermagem; tudo aquilo que foi o grandioso movimento femini- 
no na Revolução representou incentivo dos maiores. 

Hoje, ao pensarmos nisso tudo, temos quase a idéia de um 
sonho. Os jornais tinham publicado a proclamação. A 10 de 
julho o povo iria fazer a aclamação do Governador de São 
Paulo. Pedro de Toledo tinha telegrafado ao Chefe do, Go- 
vêrno Federal, renunciando a Interventoria, dizendo que não 
era possível conter o povioz de São Paulo, tal como antes de 
22 de maio já havia advertido o Govêrno Federal de que sem 
o concurso dos partidos políticos não seria possível manter a 
ordem. Demite-se da Interventoria e vai ser investido no car- 
go de Governador, por aclamação do povo. 

Não sei quantas pessoas nesta sala terão tido a ventura 
que eu tive de assistir a essa aclamação. E$a um dia como o 
de hoje, um dia doirado, frio e cheio de sol. O Páteo do Co- 
légio regorgitava de gente; todos eram amigos, estavam con- 
tentes e confiantes. E quando a bandeira nacional foi içada 
ao lado da nossa bandeira, quando 'o rufo dos tambores anun- 
ciou a aproximação das ,autoridades, quando o pelotão da Ca- 
valaria surgiu com suas lanças, quando a banda militar da 
Fôrça Pública prorrompeu nos acordes da "Paris Belfort", foi 
uma aclamação generalizada! Pela primeira vez assistimos a 
um ato desta magnitude: um homem não ser eleito, não ser 
nomeado, mas aclamado por seu próprio povo. O Govêrno de 
São Paulo estava constituído. E no dia 12 fazia esta procla- 
mação ao povo: 

"O movimento que se desencadeou na noite de 9 para 10 
dêste mês e dominou incontinenti o Estado de São Paulo, na 
mais perfeita harmonia e solidariedade de civis e militares, sem 
lutas nem vozes discrepantes, não tem outro intuito senão rein- 
tegrar o país na ordem legal e aos brasileiros no gozo dos di- 
reitos e franquias que são o apanágio de nossa civilização. 

Como a ditadura se tenha incompatibilizado com essas 
idéias, quebrando os compromissos da Aliança Liberal e exer- 
citando uma política indigna sob a cúpola da democracia consti- 
tucional representativa, cumpre reduzí-Ia e removê-la do pôs- 
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to em que pretende perpetuar-se e sobrepor seus próprios cô- 
modos as aspirações da Nação. 

Pelo que, o povo, a guarnição federal e a Fôrça Pública 
de São Paulo, fraternizados com os civis e militares de Mato 
Grosso, e em estreita cooperação com as correntes políticas e 
militares do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e outros Estados, 
pedem se tranquilizem seus companheiros e anuncia-lhes que 
o movimento há de generalizar-se e prosseguir vitorioso, com 
o duplo e fundamental intento de entregar o Govêrno Fede- 
ral a uma Junta, que dentro do prazo estritamente indispen- 
sável para o preparo e funcionamento da Assembléia Consti- 
tuinte, leve o país ao regime constitucional e de pôr em vigor 
imediatamente a Constituição de 24 de fevereiro de 1891, sal- 
vo nos tópicos atinentes ao poder legislativo e outros incon- 
ciliáveis com as necessárias prerrogativas do poder supremo, 
na situação efêmera em que nos encontramos. 

A Junta Governativa Nacional compor-se-á de cinco mrm- 
bros - um do Rio Grande do Sul, um de São Paulo, um de 
Minas Gerais, um do Distrito Federal e um do norte - e ele- 
gerá dentre êles um para seu presidente. 

Tudo pela união, felicidade e grandeza do Brasil! 
a) Pedro de Toledo 

General Isidoro Dias Lopes 
General Klinger 
Francisco Morato 
A. de Pádua Salles". 

O povo correspondeu plenamente à confiança desse Govêr- 
no. O que foram aquêles três meses de embriaguez coletiva; 
o que foi nosso ardor e nossa paixão; o que foi a nossa amarga 
decepção, não é preciso dizer. O Rio Grande do Sul falhou; 
Minas Gerais também. No Distrito Federal tivemos algum 
apoio, mais de palavras do que de atos, porque não era pos- 
sível, debaixo da compressão policial, qualquer ação na pró- 
pria sede do Govêrno ditatorial. E aqui ficamos a aguandar. 
E as palavras eloqüentes dos oradores nos estimulavam todos 
os dias. O rádio robustecia a nossa inquebrantável fé na vi- 
tória: "Lutaremos sempre! Hoje mais do que ontem e menos do 
que amanhã!" E os soldados paulistas faziam maravilhas. Des- 
providos de armas adequadas e de munições em quantidade 
suficiente, sem artilharia, sem aviação, realizaram verdadeiros 
prodígios durante aquêles três meses inesquecíveis que vão de 
9 de julho a 28 de setembro, como disse o nosso poeta nos ver- 
sos a nossa bandeira. 
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Para que recordar tudo isso, senão para exaltação dêsse ho- 
mem extraordinário, a cujo nome estou me referindo, neste 
momento - o embaixador Pedro de Toledo!? 

Chegamos ao fim do episbdio, veio o armistício a 27 de 
setembro. Desde então nada mais se poderia esperar da bene- 
volência do adversário. Mas o Govêrno permanecia ainda no 
seu posto, e a 2 de outubro, num manifesto de  despedida, di- 
rigido aos paulistas, terminava com estas palavras: 

"Fica encerrada, nesta faixa do território brasileiro, a cam- 
panha militar pela restauração do regime legal. Mas o anseio 
não se sopitará. 

Confirmada a campanha, há de expandir-se certamente 
por não ser possível que um povo, como o nosso. persista em 
viver sob um regime de arbítrio. 

Deu São Paulo tudo quanto podia dar ao Brasil. Tudo em- 
penhou em pró1 de sua reorganização político-administrativa. 
E disso não se arrependerá. 

O seu Govêrno, instituído pelo povo paulista com o apoio 
das Forças Armadas, encerra o seu ciclo histórico. Antes, po- 
rém, que se lhe extinga a vigência, afirma que cumpriu o seu 
dever. 

Tudo por São Paulo! 
Tudo pelo Brasil! 
Pedro de Toledo 
Waldemar Ferreira 
Paulo de Moraes Barros 
J. Rodrigues Alves Sobrinho 
F. E. da Fonseca Telles 
Francisco da Cunha Junqueira 
Goffredo T .  da Silva Telles 
Joaquim A. Sampaio Vida1 
Thyrso Nlartins ". 

Da Ilha do Rijo seria embarcado, como tantos outros gran- 
des paulistas, para o exílio em Portugal. 

Ah! o exílio em Portugal! A outra pátria que encontramos, 
aquela terra a que Altino Arantes, num dos seus mais formosos 
discursos, se referiu dizendo: 

"Portugal! Meu Portugal querido! A terra que me sobrou 
quando a minha me faltou!" 

Foi verdade. Todos ali no exílio tivemos o calor da ami- 
zade e a solidariedade portuguêsas. Muita gente pensa as vê- 
zes, quan'do manifestamos de público a nossa gratidão pela 
acolhida dispensada pelos portuguêses, que recebemos lá algum 
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auxílio financeiro ou material. Não! Não é disso que se trata. 
O que recebemos valia muito mais do que qualquer ouro: era 
o ouro do coração daquele povo. Era a conviv6ncia com aquê- 
le povo dia e noite e era também; façamos justiça, a conduta 
irrepreensível do seu Govêrno. 

Não sei que valor histórico poderá ter êste trecho do de- 
poimento que estou prestando, mas, ao tempo em que lá nos 
encontrávamos fomos seguramente informados de que gestões 
haviam sido feitas pelos representantes do Brasil em Portugal 
para que o Govêrno portugues nos confinasse em qualquer 
parte. E o Govêrno de Portugal, apesar de sua forma política, 
respondeu altivamente que aos paulistas recolhidos a Portu- 
gal, e não desterrados em Portugal, o âmbito era o de toda a 
nação. E não se conteve por aí sòmente. Isentou-nos dos im- 
postos que geralmente em Portugal recaem sobre os turistas, 
porque não éramos turistas. Éramas netos escorraçados da 
casa dos nossos pais, que nos recolhíamos a casa dos nossos avós. 

Pedro de Toledo no exílio manteve-se com toda a sua dig- 
nidade, seu porte, sua distinção de maneiras, sua quase moci- 
dade malgrado seus cabelos brancos, sua indefectível piteira, 
sorridente, tranqüilo, hospedado no "Hotel da Europa", ali na 
Praça Camões, no alto da Praça Camões, modestamente, a nos 
receber, a conversar conosco e a manter viva a' chama de sua 
esperança. ale nunca desacreditou disto: "Nós perdemos a lu- 
ta; pouco importa. Não temos nada do que nos envergonhar. 
Fizemos tudo o que devíamos. Ao contrário, foi uma grande 
glória que São Paulo - êle frisava - pudesse ter enfrentado 
o Brasil durante três meses sozinho e mal armado. A nossa. 
semente há de germinar, há de frutificar, o Brasil há de re- 
conhecer e de se arrepender da conduta que teve para com 
São Paulo. Haveremos de conseguir aquilo porque combate- 
mos: o domínio da lei e da Constituição". 

A prisão, o exílio, não degradaram o homem. Um dia veio 
a ordem do seu regresso. Ele supunha voltar ao Brasil para se 
recolher modestamente ao seu lar - êle assim o desejava. A 
21 de novembro de 1933 Pedro de Toledo chegava de novo a 
São Paulo. Procurou modestamente fugir a qualquer manifes- 
tação, não provocar novas tempestades. Fazia pouco tempo 
que tinha acabado a Revolução, o Govêrno Federal ainda ti- 
nha dezenas de prevenções contra São Paulo e qualquer coisa 
podería ser motivo de novas intervenções, de novos sofrimen- 
tos e humilhações. ele queria passar despercebido. Mas o povo 
não concordava com isso. E a sua chegada, aquêles que o ha- 
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viam aplaudido em um outro dia luminoso de sol, quando êle 
passou no seu giro triunfal pela cidade, em demanda de sua 
residência, aclamaram pela segunda vez o nosso grande Go- 
vernador, o Governador da Revolução de 32. 

No ano seguinte Pedro de Toledo ainda presidiu ao seu 
último 23 de Maio. Havia uma grande comemoração no Teatro 
Municipal de São Paulo. A ela estavam presentes represen- 
tantes de todos os partidos políticos existentes na ocasião e, 
por sua serenidade, equidistância e imparcialidade, foi Pedro de 
Toledo convidado para presidir a essa solenidade. E era de 
ver no seu olhar tranquilo e sereno, mas ao mesmo tempo sor- 
ridente, a felicidade com que via os paulistas, ainda que dis- 
cordassem de idéias, ainda que estivessem distribuídos em vá- 
rios partidos, ali reunidos a discutirem a possibilidade de elei- 
ções, a conquistarem palmo a palmo o voto dos seus concida- 
dáos para os seus representantes, não impostos pela ditadura, 
mas escolhidos por eleições. A saída do Teatro êle se mani- 
festava: 
- Com que satisfação eu os vejo novamente reunidos. E 

não pensei que isso fosse possível tão cedo. Pensei que cus- 
tasse muito mais a chegar. 

Entre nós mereceu as homenagens de dois clubes que se 
fundaram em São Paulo, um dos quais ainda existe, após ter 
passado pelas horas mais amargas da ditadura: o Clube Ban- 
deirante, sucedido pelo Clube Piratininga. Aquelas noites de 
paixão e entusiasmo *do Clube Bandeirantes, e depois do Pi- 
ratininga, chegavam sempre ao conhecimento de Pedro de To- 
ledo. E com que satisfação êle ouvia tudo isso! Com que cren- 
ça nos destinos de São Paulo! 

Finalmente, a 29 de julho de 1935 São Paulo sofreu uma 
grande perda. Avizinhava-se o Estado Novo. Ninguém o sa- 
bia então. Mas estávamos caminhando para lá. Em 1935 já 
estávamos em estado de guerra. A 29 de julho dêsse ano fin- 
dou-se em São Paulo o grande.embaixador, o Governador acla- 
mado dos paulistas: Pedro de Toledo. 

E as bandeiras desceram em funeral! E o luto caiu sobre 
a cidade! E toda aquela massa de povo ardoroso e vibrante 
que vinha aplaudí-10 nos dias de vida, vinha agora, cabisbai- 
xo, triste, enlutado, acompanhar o seu corpo ao cemitério. 

E Pedro de Toledo talvez pudesse dizer, então, naquele 
transe tão triste da nossa história, como dissera Camões, no 
seu leito de morte: 
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- "E assim acabarei a vida. E verão todos que fui tão 
afeiçoado à minha pátria, que não me contentei sòmente em 
morrer nela, mas quis morrer com ela!" 

Baixava o luto sobre o Brasil. E quando o seu corpo che- 
gava ao Cemitério da Consolação e recebia ali as homenagens 
dos rnembros do Govêrno, dos oradores dos diversos partidos, 
de varias associações, vendo o seu esquife, veio-nos a mente 
a frase de Henrique 111 diante do corpo do Duque de Guise: 
- "Vendo-o assim morto parece ainda maior do que vivo". 
E tão maior ficou, que aqui estamos a reverenciar a sua ,  

memória, a cultuar êsse nome respeitável, para que as gera- 
ções próximas e vindouras fiquem sabendo e aprendendo e re- 
verenciando esta figura, êste exemplo e sendo capazes, se pos- 
sível, de imitar aquêle homem extraordinário, o Governador 
aclamado de São Paulo, naquela época, tão querida ao nosso 
coração, da Revolução de 32! 





QUATRO DOCUMENTOS 
PATRIA 

\ 
Brasil Bandecchi 

Êste trabalho tem por objetivo apresentar quatxe documen- 
tos da história do Brasil, que se referem a quatro momentos, e 
dos mais importantes, que representam etapas decisivas da 
independência nacional. 

I - Abertura dos portos 

O Brasil-Colônia tinha seus portos fechados ao mundo in- 
teiro, podendo comunicar-se, apenas, com a metrópole. Seu 
comércio não conhecia outro destino' quando daqui Saíam scus. 
produtos. 

A onda napoleônica, que se espraiava pela velha e sem- 
pre nova Europa, se trouxe ape~turas  aos portuguêses, trouxe. 
benefícios aos brasileiros. O exército maltrapilho e esfaimado) 
de Andoche Junot, ao mesmo tempo que subjugava Portugal, 
era uma das causas da independência do Brasil, pois c o p  a 
vinda de D. João, o processo da liberdade pátria teria ritmo 
mais acelerado. Aqui chegando, o Príncipe Regente, alertado 
por JosP da Silva Lisboa, depois Visconde de Cairú, pela Carta 
Régia ae 28 de janeiro de 1808, ordena "interina e provisória- 
mente", a abertura dos portos brasileiros As nações amigas. 
E' evidente que se D. João mantivesse os portos fechados, de- 
cretaria um auto-bloqueio, estando a metrópole, como se en- 
contrava, ocupada pelas tropas de  Napoleão. 

Eis o teor da Carta Régia: 

"Conde da Ponte, do meu Conselho, Gover- 
nador e Capitão General da Capitania da Bahia. 
Amigo: Eu, o Príncipe Regente vm envia mui-. 
to saudar, como aquêle que amo. Atendendo a 
representação, que fizestes subir A minha Real 
Presença, sôbre se achar interrompido e sus- 
penso o comércio desta Capitania, com grave 
prejuizo dos meus vassalos e da minha Real 
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Fazenda, em razão das críticas e públicas cir- 
cunstâncias da Europa; e querendo dar sobre 

\ 

êste importante objeto alguma providência 
pronta e capaz de melhorar o progresso de tais 
danos: sou servido ordenar interina e provisó- 
riamente, enquanto não consolido um sistema 
geral que efetivamente regule semelhantes 
materias, o seguinte: Primo: Que sejam admis- 
síveis nas Alfândegas do Brasil todos e quais- 
quer gêneros, fazendas e mercadorias trans- 
portados, em navios estrangeiros das Potên- 
cias, que se conservam em paz e harmonia com 
minha Real Coroa, ou em navios dos meus 
vassalos, pagando por entrada vinte e quatro por 
cento a saber: vinte de direito grossos, e qua- 
tro do donativo já estabelecido. regulando-se 
a cobrança dêstes direitos pelas pautas, ou 
aforamento, porque at6 o presente se regulam 
cada uma das ditas Alfândegas, ficando os vi- 
nhos, águas ardentes e azeites doces, que se 
denominam molhados, pagando o dobro dos di- 
reitos, que até agora nelas satisfaziam. Se- 
gundo: Que não só os meus vassalos, mas tam- 
bém os sobreditos estrangeiros possam expor- 
tar para os Portos, que bem Ihes parecer a be- 
nefício do comércio e agricultura, que tanto 
desejo promover, todos e quaisqtier gêneros e 
produções coloniais, a exceção do pau Brasil. 
ou outros notoriamente estancados, pagando 
por saída os mesmos direitos já estabelecidos 
nas respectivas Capitanias, ficando entretanto 
como suspenso e sem vigor todas as leis, car- 
tas régias, ou outras ordens que até aqui proi- 
biam neste Estado do Brasil o recíproco comér- 
cio e navegação entre meus vassalos e estran- 
geiros. O que tudo assim fareis executar com 
zêlo e atividade que de vós espero". 

Dêste documento se conclui: 1) que com a invasão da me- 
trópole, interrompeu-se o comércio do Brasil - exportação - 
pois que só para Portugal podiam ir, até então, os produtos 
nacionais; 2) que a abertura dos portos foi autorizada em 
caráter interino e provisório; e 3) que não só os vassalos c?e 
S. M.,  como também os estrangeiros, poderiam exportar "to- 
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dos e quaisquer gêneros e produções coloniais7', isto é, da 
colônia. 

I1 - Elevação do Brasil a Reino 

Outro momento importante da nossa história foi a ele- 
vação do Brasil a Reino Unido ao de Portugal e Algarves. 

Cândido Mendes de Almeida, em 1870, escrevia: 
"Devemos a criação do Reino do Brasil ou a organização 

do nosso território em um corpo político senão a vaidade do 
Monarca, por certo ao despeito dos seus representantes no 
Congresso de Viena, onde não podiam ter assento, como não 
tiveram, porque Portugal não era, e nem podia considerar-se 
GRANDE POTÊNCIA, figurando sòmente o TERRITÓRIO EU- 
ROPEU ORGANIZADO EM REINO. Por isso antes que aqui 
fôsse promulgado o documento que citamos, já o Brasil fora 
como Reino contemplado naquele congresso, como se vê dos 
artigos 105, 106 e 107 do respectivo Tratado de 9 de junho de 
1815 e do de Aliança de 8 de abril do mesmo ano; o que se 
conseguiu depois de previos ajustes particulares, em que ofi- 
ciosamente interveio a Grã Bretanha" . 

Estava, portanto, a Coroa frente a fatos consumados. Mas 
para assinar o decreto, D. João ouviu seu Conselho de Estado, 
sendo esta a manifestação do conselheiro Tomás Antonio: 

"Senhor, a situação é esta, sem a menor dúvida; ou Vossa 
Majestade proclama a independência do Brasil, elevando-o a 
reino, e neste caso contraria os portuguêses: ou Vossa Majesta- 
de conserva o Brasil na posição subalterna de vice-reinn e 
neste caso terá o descontentamento dos brasileiros. É claro que 
Vossa Majestade terá maior amor ao berço de seus avós; mas 
é justo que ame êste povo que o recébeu entre festas e ale- 
grias em 1808, quando Vossa Majestade foi coagido a deixar 
a pátria que o viu naxcr .  Da consciência e do coração de 
Vossa Majestade está dependendo a formação de um grande 
império na América, cuja coroa seria sua. O Império do Bra- 
sil unido ao reino de Portugal faria de ambos uma, grande 
potência, que, como sabe, seria reconhecida pelo Congresso de 
Viena". 

SAIRIA - é bem clara a manifestação do conselheiro - 
o BRASIL DA POSICÃO SUBALTERNA DE VICE-REINO e 
ficaria em pé de igualdade com Portugal e Algarves. Quanto 
ao reconhecimento, vimos, pelos tratados citados, que o Con- 
gresso de Viena já o havia feito. 
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111 - A representação de 24 de dezembro de 1821 

Com a Revolução de 1820, em Portugal, D. João parte do 
Brasil e, aqui, deixa como Príncipe Regente seu filho Pedro. 
As cortes não satisfeitas com a volta do Rei, queriam que tam- 
bém D. Pedro fosse para Portugal. Havia nisso tudo manobras 
escusas para que o Brasil voltasse a sua antiga situação de 
colônia. João Romeiro ("De D. João VI a Independência") 
narra: "E assim iam as cousas caminhando, quando chega a 
São Paulo, no dia 24 de dezembro, a notícia de que as Cortes 
de Lisboa, com o conhecido fim de enfraquecer o Brasil e im- 
possibilitá-do de resistir a sua política de recolonização, ha- 
viam resolvido dividi-lo em circunscrições administrativas, au- 
tonomas entre si, diretamente subordinadas ao govêrno de 
Lisboa, e limitada a jurisdição da regência a províncias do 
Rio, São Paulo, Minas Gerais e as que ficavam ao sul. Sou- 
be-se ao mesmo tempo que as Cortes instavam pela retirada 
de D. Pedro, o qual estava resolvido a obedecer-lhes, seguindo 
na fragata UNIAO, prestes a fazer-,se de vela para Portugal. 
Valia tudo isso como anúncio sinistro de que o Brasil tinha a 
perder o caminho já vencido para chegar a sua independên- 
cia, da qual parecia ir-se aproximando. A impressão que esta 
nova produziu em São Paulo, não podia deixar de ser pro- 
funda". 

Neste momento, aparece o gênio político de José Bonifá- 
cio, que age rapidamente. Rápida, inteligente e diplomatica- 
mente. Era preciso impedir, a qualquer preço, o embarque de 
D. Pedro. E naquele mesmo dia, vespera de Natal, o Patriar- 
ca, escreveu a Representação1 de São Paulo, solicitando ao Prín- 
cipe Regente que ficasse. um trabalho hábil, orientado no 
sentido de convencer D. Pedro, sem rnaguá-10 no que dizia res- 
peito a seu pai, D. João. Era preciso muito tato, e isto nunca 
faltou ao grande Andrada, nos instantes decisívos. A delega- 
ção dos paulistas, que sai imediatamente, chega no Rio no 
dia 1." de janeiro de 1822. 

A Representação Paulista estuda a situação humilhante e 
perigosa que os últimos decretos de Lisboa haviam criado pa- 
ra o Brasil. Êste estado de coisas vem examinado no Manifes- 
to de 6 de agosto, razão que, para evitar repetições, me dispen- 
sa de memorá-Ias neste passo. Vejamos a parte final do do- 
cumento de São Paulo: 

"Sim, Augusto Senhor, é impossível que os 
habitantes do Brasil, que forem honrados e se 
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prezarem de ser homens, e mormente os paulis- 
tas, possam jamais consentir em tais absurdos e 
despotismo. Sim, Augusto Senhor, V.A.R. deve 
ficar no Brasil, quaisquer que sejam os projetos 
das Cortes Constituintes, não só para o nosso 
bem geral, mas até para a independência e pros- 
peridade do próprio Portugal. Se V.A.R. estiver 
(o que não é crivel) pelo deslembrado e inde- 
coroso decreto de  29 de setembro, além de per- 
der para o mundo a dignidade de homem e de 
príncipe, tornando-se escravo de um pequeno nú- 
mero de desorganizadores, terá também que res- 
ponder perante o céu, do rio de sangue qu, a cer- 
to vai correr pelo Brasil com a sua ausencia, 
pois seus povos quais tigres raivosos, acordarão 
de certo do sono amadornado em que o velho 
despotismo os tinha sepultado e em que a astu- 
cia de um novo maquiavelismo constitucional 
os pretende agora conservar. 

Nós rogamos, portanto, a V.A.R., com o 
maior fervor, ternura e respeito, d2 suspender 
a sua volta para a Europa, por onde o querem 
fazer viajar como um pupilo rodeado de aios e 
espias; nós lhe rogamos que só confie corajosa- 
mente no amor e fidelidade dos brasileiros e 
mormente dos seus paulistas, que estão todos 
prontos a verter a última gota do seu sangue 
e sacrificar todos os seus haveres para não per- 
derem o príncipe idolatrado, em quem têm pôsto 
todas as suas esperanças bem fundadas da sua 
fidelidade e a sua honra nacional. Espere pelo 
menos V.A.R. pelos deputados nomeados por 
êste govêrno e pela câmara desta capital, que 
devem quanto antes levar a sua augusta pre- 
sença nossos ardentes desejos e firmes resolu- 
ções, dignando-se acolhe-los e ouvi-los com o 
amor e atenção que lhe devem merecer os seus 
paulistas ". 

"O Fico" tem na Representação de São Paulo uma das pe- 
dras básicas - a primeira - do seu grande momento his- 
tórico. 
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IV - O Manifesto de 6 de agosto de 1822 

Face aos acontecimentos que se precipitavam e exigências 
metropolitanas, D. Pedro assina o notável Manifesto de 6 de 
agosto de 1822 e que é dirigido às nações amigas. 

"Documento que, sem exagêro, pode ser chamado de notá- 
vel, e feito ao mesmo tempo com o coração e com o cérebro" 
no dizer do historiador Octavio Tarquinio d? Sousa, que, ain- 
da, afirma: "Assina-o D. Pedro, mas não há dúvida, quanto 
a autoria de José Bonifácio. Enérgico, vibrante, excessivo 

, talvez, nele se expande sem rebuços a revolta brasileira con- 
tra o que houvera de mais opr?ssivo nos três séculos de do- 
minação colonial". 

Êste documento, pela sua importância nas relasóes do 
Brasil com outros povos, é citado por Clovis Bevilaqua na sua 
obra "Direito Público Internacional". Nele, pela primeira vez, 
o Brasil fala de igual para igual a todas as nações livres. 

Eis, citado na íntegra, o Manifesto de  6 de agosto, aos go- 
vêrnos e nações amigas: 

"Desejando eu, e os povos que me reconhecem como seu 
príncipe-Regente, conservar as relações políticas e comerciais 
com os governos e nações amigas dêste reino e continuar a 
merecer-lhes a provação e estimação de que faz credor o ca- 
ráter brasileiro, cumpre-me expor-lhes sucinta, mas verdadei- 
ramente, a série dos fatos e motivos que me têm obrigado a 
anuir a vontade geral do Brasil, que proclama à face do uni- 
verso a sua independência política. e quer, como reino irmão, e 
como nação grande e poderosa, conservar ilisos e firmes seus 
imprescritíveis direitos, contra os quais Portugal sempre aten- 
tou, e agora mais que nunca, depois da decantada regeneração 
política da monarquia pelas cortes de Lisboa. 

Quando por acaso se apresentara, pela vez primeira, esta 
rica e vasta região brasileira aos olhos do venturoso Cabral, 
logo a avareza e o proseli'tismo religioro, móveis dos descobri- 
mentos e colonias modernas, se apoderaram dela por meio 
de conquista, e leis de sangue, ditadas por paixões e sórdidos 
interêszes. firmaram a tirania Portuguêsa. O indígena bravio 
e o colono europeu foram obrigados a trilhar a mesma estra- 
da da miséria e escravidão. 

Se cavavam o seio de seus montes para dêles extraírem O 

ouro, leis absurdas e o quinto vieram ezmor:cè-10s em seus 
trabalhos apenas encetados, ao mesmo tempo que o Estado por- 
tuguês, com sôfrega ambição devorava cs tesouros que a be- 
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nigna natureza lhes ofertava; fazia também vergar as desgra- 
çadas minas sob o pêso do mais odioso tributo da capitaçáo. 

Queriam que os brasileiros pagassem até o ar  que respi- 
ravam e a terra que pisavam. Se a indústria de alguns, mais 
que ativos, tentava dar nova forma aos produtos do seu solo 
para com êles cobrir a nudez de seus filhos, leis tirânicas o 
impcdiam e castigavam estas nobres tentativas. Sempre qui- 
seram os europeus conservar êste rico país na mais dura e tris- 
te dependência da metrópole, porque julgavam ser-lhes neces- 
sário estancar, ou pelo menos empobrecer a fonte perene de 
suas riquezas. 

Se a atividade de algum colono oferecia a seus concidadãos, 
de quando em quando algum novo ramo de riqueza rural, nat'u- 
ralizando vegetais exóticos. úteis e preciosos impostos onerc- 
sos vinham logo dar cabo de tão felizes começos. 

Se homens empreendedores ousavam mudar o cursc de 
caudalosos ribeirões para arrancarem de seus álveos os dia- 
mantes, eram logo impedidos pelos agentes cruéis do monopó- 
lio e punidos por leis inexoráveis. 

Se o supérfluo de suas produções convidava e reclamava 
a troca de 'outras produções estranhas, privado o Braqil do 
mercado geral das nações, e por conseguinte da sua cor~cor- 
rência, que encareceria as compras e abarataria as vendas, ne- 
~ ~ h u m  outro recurso lhe restava senão mandá-las aos portos 
da metrópole e estimular assim, cada vez mais, a sórdida co- 
biça e prepotência de seus tiranos. 

Se. finalmente, o brasileiro, a quem próvida natureza deu 
talentos não vulgares, anelava instruir-se nas ciências e nas 
artes para melhor conhecer os seus direitos. ou saber aprovei- 
tar as preciosidades naturais com que a Providência dotara o 
seu país. mister lhe era i-las mendigar a Portugal, que poiico 
os pcssuía, e d2 onde muitas vêzes lhe não era permitido re- 
gpessar. 

Tal foi a sorte do Brasil por quase três séculos ,tal a ines- 
quinha política qu? Portugal, sempre acanhado em suas; vis- 
tas, sempre faminto e tirânico, imaginou para cimentar o seu 
domínio e manter o seu factício esplendor. Colonos e inciíge- 
rias, conquistados e conquistadores, seus filhos e os filbLo.r de 
seus filhos, tudo foi confundido, tudo ficou sujeito a uir, aná- 
tema geral. 

E porquanto a ambição de poder e a sêde de ouro sáo sem- 
pre insaciáveis, e sem freio não se esqueceu Portugal de man- 
dar continuamente baxás desapisdados, magistrados corruptos 
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e enxames de agentes fiscais de toda espécie, que, no delirio 
de suas paixões e avareza, despedaçavam os laços da moral, 
azsim pública, como doméstica. devoravam os mesquinhos res- 
tos de suores e fadigas dos habitantes e dilaceravam as entra- 
nhas do Brasil, que os sustentava e enriquccia, para qiie re- 
uuzidos a última desesperação, seus povos, quais submissos 
muçulmanos, fossem em romarias à nova Meca comprar, com 
ricos dons e oferendas, uma vida, bem que obscura e lângui- 
da, ao menos mais suportável e folgada. 

Se o Brasil resistiu a esta torrente de males. se medrou 
110 meio de tão vil opressão, deve-o a seus filhos fortes e aili- 
rposos, que a natureza tinha talhado para gigantes: deve-o aos 
benefícios dessa boa mãe que lhe dava forças sempre renus- 
centes para zombarem dos obstáculos físicos e miri is ,  que 
Teus ingratos pais e irmãos opunham acintemente ao ;?LI cres- 
cimento e prosperidade. 

Porém o Brasil, ainda que ulcerado com a lem'crancs de 
seus passados infortúniòs, sendo naturalmente bom e honra- 
do, não deixou de receb~r  com inexplicável júbilo a augusta 
pessoa do Sr. D. João VI e a toda a real familia. Fêz ainda 
inais: acolheu com braço hospedeiro a nobreza e povo que 
emigrara, acossado pela invasão do déspota da Europa. Tomou 
contente sobre seus ombros o pêso do trono de meu augiislo 
pai. Conservou com esplendor o diadema que lhe cingia a 
fronte. Supriu com generosidade e profusão as despesas de 
uma nova corte desregrada, e, o que mais é, em grandíssima 
distância, sem interêsse algum seu particular, mas só pelo sim- 
ples laço da fraternidade; contribuiu também para 3s despe- 
sas de guerra, que Portugal tão gloriosamente tentara contra 
seus invasores. 

E o que ganhou o Brasil em paga de tantos sacrifícios? A 
continuação de velhos abusos e o acréscimo de novos. introdu- 
zidos, parte pela imperícia, e parte pela imoralidade e pelo 
crime. Tais desgraças clamavam altamente por uma pronta 
reforma de govêrno, para o qual o habilitavam o acréscimo 
de luzes, e os seus inauferíveis direitos, como homens que for- 
mavam a porção maior e mais rica da nação portuguêsa, fa- 
vorecidos pela natureza na sua posição geográfica e central no 
meio do globo, nos seus vastos portos e enseadas e nas riquezas 
naturais do seu solo; porém sentimentos de lealdade excessiva, 
e um extremado amor para com seus irmãos de Portugal, 
embargavam seus queixumes, sopearam sua vontade, e fize- 
ram ceder esta palma gloriosa a seus pais e irmãos da Europa. 
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Quando em Portugal se levantou o grito da regeneracão 
política da monarquia, confiados os povos do Brasil na invio- 
labilidade dos seus direitos, e incapazes de julgar aquêles seus 
irmãos, diferentes em sentimentos e generosidade, abandona- 
ram a êstes ingratos a defesa de seus mais sagrados interês- 
ses, e o cuidado da sua completa reconstituição, e na melhor 
fé do mundo adormeceram tranqüilos a borda do mais terrí- 
vel precipício. 

Confiando tudo da sabedoria e justiça do congresso lisbo- 
ziense, esperava o Brasil receber dêle tudo o que lhe pertencia 
por direito. Quão longe estava então dei presumir que êste 
mesmo congresso fosse capaz de tão vilmente atraiçoar suas 
esperanças e interêsses, interêsses que estão estreitamente en- 
laçados com os gerais da nação! 

Agora já conhece o Brasil o erro em que caíra, e, se os 
brasileiros não fossem dotados daquele generoso entusiasmo, 
que tantas vêzes confunde fósforos passageiros com a verda- 
deira luz da razão veriam desde o primeiro manifesto, que 
Portugal dirigira aos povos da Europa, que um dos fins ocul- 
tos da sua apregoada regeneração consistia em restabelecer 
astutamente o velho sistema colonial, sem o qual creu sempre 
Portugal, e ainda hoje o crê, que não pode existir rico e po- 
deroso. 

Não previu o Brasil que seus deputados, tendo de passar a 
um país estranho e arredado, tendo de lutar contra preocupa- 
cóes e caprichos inveterados da metrópole, faltos de todo o 
apoio pronto de amigos e parentes, de certo haviam de cair na 
nulidade em que ora os vemos; mas foi-lhe necessário passar 
pelas duras lições da experiência para reconhecer a ilusão das 
suas erradas esperanças. 

Mas merecem desculpa os brasileiros, porque almas cân- 
didas e generosas muita dificuldade teriam de capacitar-se que 
a gabada regeneração da monarquia houvesse de começar pe- 
lo restabelecimento do odioso sistema colonial. Era mui difí- 
cil e quase incrível conciliar êste plano absurdo e tirânico com 
as luzes e liberalismo que altamente apregoava o congresso 
português. 

E ainda mais incrível era que houvesse homens tão atre- 
vidos e insensatos, que ousassem, como depois direi, atribuir 
à vontade e ordens de meu augusto pai el-rei o Sr. D. João VI, 
a quem o Brasil deveu a sua categoria de reino, querer der- 
ribar de um golpe o mais belo padrão, que o há de eternizar 
na história do universo. E' incrível por certo tão grande alu- 
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cinação; porém falam os fatos, e contra a verdade manifesta 
não pode haver sofismas. 

Enquanto meu augusto pai não abandonou, arrastado por 
ocultas e pérfidas manobras, as praias do Rio de Janeiro para 
ir desgraçadamente habitar de novo as do velho Tejo, afetava 
o congresso de Lisboa sentimentos de fraternal igualdade para 
com o Brasil, e princípios luminosos de recíproca justica, 
declarando formalmente no art. 21 das bases da constituição 
que a lei fundamental, que se ia organizar e promulgar, só 
teria aplicação a êste reino se os deputados dêle. depois de 
reunidos, declarassem ser esta a vontade dos povos que re- 
presentavam. 

Mas qual foi o espanto dêsçes mesmos povos quando vi- 
ram em contradição aquele artigo, e com desprêzo de seus 
inalienáveis direitos, uma fração do congresso geral decidir 
dos seus mais caros interêsses! Quando viram legislar o par- 
tido dominante daquele congresso incompleto e imperfeito sô- 
bre objetos de transcedente importância, e privativa competên- 
cia do Brasil, sem a audiência sequer de dois terços dos seus 
representantes! 

Este partido dominador, que ainda hoje insulta sem p&jo 
as luzes e probidade dos homens sensatos e probos, que nas 
cortes existem, tenta para continuar a enganar o crédulo Bra- 
sil com aparente fraternidade, que nunca morara em seus cora- 
ções, e aproveita astutamente os desvarios da junta governati- 
va da Bahia (que ocultamente promovera) para despedaçar o 
sagrado nó, que ligava todas as províncias do Brasil a minha 
legítima e paternal regência. 

Como ousou reconhecer o congresro naquela junta faccio- 
sa legítima autoridade para cortar os vínculos políticos da sua 
província, e apartar-se do centro do sistema a que estava liga- 
da, e isto ainda depois do juramento de meu augusto pai à 
constituição prometida e toda a monarquia? Com que direito, 
pois, sancionou êsse congresso, cuja representação nacional en- 
tão só se limitava a de Portugal, atos tão ilegais, criminosos e 
das mais funestas consequências para todo o reino unido? E 
quais foram as utilidades que daí vieram à Bahia? O vão e 
ridículo nome de província de Portugal e, o pior, os males da 
guerra civil e da anarquia em que hoje se acha submergida 
por culpa do seu primeiro govêrno, vendidos aos demagogos 
lisboenses, e de alguns outros homens deslumbrados com 
idéias anárquicas e republicanas. 
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Porventura ser a Bahia província do pobre e acanhado 
reino de Portugal. quando assim pudesse conservar-se, era 
mais do que ser uma das primeiras do vasto e grandioso Im- 
pério do Brasil? Mas eram outras as vistas do congrezso. O 
Brasil não devia mais ser o reino; devia descer do trono da 
sua categoria, despojar-se do manto real da sua majestade, 
depor a coroa e o cetro, e retroceder na ordem política do uni- 
verso para receber novos ferros e humilhar-se como escravo 
perante Portugal. 

Não paremos aqui; examinemos a marcha progressiva do 
congresso. Autorizam e estabelecem governos provinciais 
anárquicos e independente: uns dos outros, mas sujeitos a Por- 
tugal. Rompem a responsabiiídade de harmonia mútua entre 
os paderes civil, militar e financeiro, sem deixarem aos povos 
outro recurso a seus males inevitáveis senão através do vasto 
oceano, recurso inútil e ludibrioso . 

Bem via o congresso que despedaçava a arquitetura ma- 
jestosa do Império brasileiro, que ia scparar e por em contí- 
nua luta suas partes, aniquilar suas forças e até converter as 
províncias em outras tantas repúblicas inimigas. Mas pouco lhe 
importavam as desgraças do Brasil; bastava pôr então provei- 
tos momentânios, e nada se lhe dava de cortar a árvore pela 
raiz, contanto que, à semelhança dos selvagens da Lusitânia, 
colhesse logo seus frutos, sequer uma vez sòmente. 

As representações e esforços da junta governativa e dos 
deputados de Pernambuco para se verem livres das baionetas 
européias, às quais aquela província devia as tristes dissençóes 
intestinas que a dilaceravam, foram baldadas. 

Então o Brasil começou a rasgar o denso véu que cobria 
seus olhos, e foi conhecendo para que se destinavam essas tro- 
pas; examinou as causas do mau acolhimento que recebiam as 
propostas dos poucos deputados que já tinha em Por.tuga1, e foi 
perdendo cada vez mais a esperança de melhoramento e re- 
forma nas deliberações do congresso, pois uia que não valia a 
justiça de seus direitos, nem as vozes e patriotismo de seus 
deputados. 

~ i n d a  não é tudo. Bem conheciam as cortes de Lisboa que 
o Brasil estava esmagando pela imensa dúvida do tesouro ao 
seu banco nacional, e que, se  êste viesse a falir, de certo inu- 
meráveis famílias ficariam arruinadas ou reduzidas a total in- 
digência. 

Este objeto era da maior urgência; todavia nunca o cré- 
'dito dêste banco lhes deveu a menor atenção; antes parece 
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Yue se empenhavam com todo o esmêro em dar-lhe o Último 
golpe, tirando ao Brasil as sobras das rendas provinciais que 
deviam entrar no seu tesouro público e central, e até esbulha- 
ram o banco da administração dos contratos, que el-rei meu 
augusto pai lhe havia conhecildo para amortizacão desta divida 
sagrada. 

Chegam, enfim, ao Brasil os fatais decretos da minha re- 
tirada para a Europa, e da extinção total dos tribunais do Rio 
de Janeiro, ao mesmo tempo que ficavam subsistindo os de 
Portugal Desvaneceram-se então em um momento todas as es- - 

perancas, até mesmo a de conservar uma delegação do poder 
executivo, que fosse o centro comum de união e de força en- 
tre todas as províncias dêste vastíssimo país, pois que sem ês- 
te centro comum, que dê regularidade e impulso a todos os 
movimentos da sua máquina social, debalde a natureza teria 
feito tudo o que dela profusamente dependia para o rápido 
desenvolvimento das suas forças e futura prosperidade. 

Um govêrno forte e constitu.ciona1 era só quem podia de- 
sempeçar o caminho para o aumento da civilização e riqueza 
progressiva do Brasil; quem podia defendê-lo de seus inimi- 
gos externos e coibir as facções internas de homens ambicio- 
sos e malvados, que ousassem atentar contra a liberdade e . 
propriedade individual, e contra o sossêgo e segurança públi- 
ca do Estado em geral, e de cada uma das suas províncias em 
particular. 

Sem êste centro comum, torno a dizer, todas as relações 
de amizade e comércio mútuo entre êste reino com o de Por- 
tugal e países estrangeiros, teriam mil colisões e embates, e 
em vez de aumentar a nossa riqueza debaixo de um siste- 
n a  sólido e adequado de economia pública, a veríamos pelo 
contrário entorpecer, definhar, e acabar talvez de todo. 

Sem êste centro de força e de união, finalmente, não pode- 
riam os brasileiros conservar as suas fronteiras e limites na- 
turais,' e perderiam, como agora maquina o congresso, tudo 0 
que ganhara a custa de tanto sangue e cabedais, e o que é 
pior, com menoscabo da honra e brio nacional, e dos seus 
grandes, e legítimos interêsses políticos e comerciais. Mas, fe- 
lizmente para nós, a justiça ultrajada e a sã política levanta- 
ram um brado universal, e ficou suspensa a execução de tão 
maléficos decretos. 

Ressentiram-se de novo os povos dêste reino, vendo o des- 
prêzo com que foram tratados os cidadãos beneméritos do 
Rrasil, pois na numerosa lista de diplomas, ministros de 
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Estado, conselheiros e governadores militares, não apareceu o 
nome de um só brasileiro. 

Os fins sinistros por que se nomearam êstes novos baxás, 
com o título dourado de governadores de armas, estão hoje 
manifestos; basta atender ao comportamento uniforme que hão 
tido em nossas províncias, opondo-se à - dignidade e liberdade 
do Brasil, e basta ver a consideração com que as cortes ouvem 
seus ofícios, e a ingerêincia que tomam em matérias civis e 
políticas, muito alheias de qualquer mando militar. 

A condescendência com que as cortes receberam as felici- 
tações da tropa fratricida expulsa de Pernambuco, se há 
pouco as aprovações dadas pelo partido dominante do congres- 
so aos revoltosos procedimentos do general Avilêz, que, para 
cúmulo de males e sofrimentos, atê deu causa à prematura 
morte de meu querido filho o príncipe D. João; o pouco caso e 
escárnio com que foram ultimamente ouvidas as sanguinosas 
cenas da Bahia, perpetrâdas pelo infante Madeira, a quem vão 
reforçar com novas tropas. apesar dos protestos dos deputados 
do Brasil; tudo isto evidencia que depois de subjugada a li- 
berdade das províncias, sufocados os gritos de suas justas re- 
clamações, denunciados como anticonstituciona'is o patriotísmo 
e honra dos cidadãos, só pretendam êsses desorganizadores es- 
tabelecer debaixo das palavras enganosas de união e frater- 
nidade um completo despotismo militar, com o que esperam 
esmagar-nos. 

Nenhum govêrno justo, nenhuma nação civilizada, deixa- 
rá de compreender que, privado o Brasil de um poder execu- , 

tivo, que, extintos os tribunais necessários, e obrigado a ir  men- 
digar a Portugal, através de delongas e perigos, as graças e a 
justiqa; que chamadas a Lisboa as sobras das rendas das suas 
províncias, que aniquilada a sua categoria de reino. e que do- 
minado êste pelas baionetas que de Portugal mandassem, só 
restava ao Brasil ser riscado para sempre do número das na- 
ções e povos livres, ficando outra vez reduzido ao antigo es- 
tado colonial e de comércio exclusivo. Mas não convinha ao 
congresso patentear à face do mundo civilizado seus ocultos e 
abomináveis projetos; procurou, portanto, rebuçá-10s de novo, . 
nomeando comissões encarregadas de tratar dos negócios polí- 
ticos e mercantís dêste reino. 

Os pareceres destas comissões correm pelo universo, e mos- 
tram terminantemente todo o maquiavelismo e hipocresia das 
cortes de  Lisboa, que só podem iludir a homens ignorantes, e 
dar novas armas aos inimigos solapados que vivem entre nós. 



290 Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
* 

Dizem agora êsses falsos e maus políticos que o congresso de- 
seja ser instruído dos votos do Brasil, e que sempre quis acer- 
tar em suas deliberações: se isto é verdade, por que ainda ago- 
ra rejeitam as cortes de Lisboa tudo quanto propõem os pou- 
cos 'deputados que lá temos? 

Essa comissão especial, encarregada dos negócios políticos 
dêste reino, já lá tinha em seu poder as representações de mui- 
tas das nossas províncias e câmaras, em que pediam a derro- 
gação do decreto a organização dos governos provinciais e a 
minha conservação neste reino, como Príncipe-Regente. Que 
fêz, porém, a comissão? A nada disso atendeu e apenas pro- 
pos a minha estada temporária no Rio de Janeiro, sem entrar 
nas atribuições que me deviam pertencer, como delegado do 
poder executívo. Reclamavam os povos um centro único da- 
quele poder para se evitar a desmembração do Brasil em 
partes isoladas e rivais. Que fêz a comissão? Foi tão maqui- 
avélica, que propos se concedesse ao Brasil dois ou mais cen- 
tros, e até que se correspondessem diretamente com Portugal 
as províncias que assim o desejassem. Muitas e muitas vê- 
zes levantaram seus brados a favor do Brasil os nossos deputa- 
dos; mas suas vozes expiram sufocadas pelos insultos da gen- 
talha assalariada das galerias. 

A todas as suas reclamações responderam sempre que eram 
ou contra os artigos já decretados da constituição, ou contra 
o regulamento interior das cortes, ou que não podiam derro- 
gar o que já estava decidido, ou, finalmente, respondiam or- 
gulhosos: aqui não há, deputados de provincias; todos são 
deputados da nação, e só deve valer a pluralidade - falso e 
inaudito princípio de direito, porém muito útil aos dominado- 
res; porque, escusados pela maioria dos votos europeus, torna- 
vam nulos os dos brasileiros, podendo assim escravizar o Bra- 
sil a seu sabor. 

Foi presente ao congresso a carta, que me dirigiu o go- 
vêrno de São Paulo, e logo depois o voto unânime da deputação, 
que me foi enviada pelo govêrno, câmara e clero 'da sua capi- 
tal. Tudo foi baldado. A junta daquele govêrno foi insulta- 
da, taxada de rebelde e digna de ser criminalmente processa- 
da. Enfim, pelo órgão da imprensa livre, os escritores brasi- 
leiros manifestarám ao mundo as injustiças e erros do congres- 
so, e em paga da sua lealdade e patriotísmo foram invectiva- 
dos de venais, e só inspirados pelo gênio do mal, no maquiavé- 
lico parecer da comissão. 



Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 29 1 
4 

A vista de tudo isto já não é mais possível que o BrasiI 
lance um véu de eterno esquecimento sobre tantos insultos e 
atrocidades; nem é igualmente possível que êste possa jamais- 
ter confiança nas cortes de Lisboa, vendo-se a cada passo lu- 
dibriado, já dilacerado por uma guerra civil, começada por es- 
sa iníqua gente, e até ameaçado com as cenas horrorosas do 
Haití, que nossos furiosos inimigos muito desejam reviver. 

Porventura não é também um comêço real de hostilidades 
proibir aquêle govêrno que as nações estrangeiras, com quem 
livremente comerciavamos, nos importem petrechos militares e 
navais? Deveremos igualmente sofrer que Portugal ofereça 
ceder à França uma parte da província do Pará, se aquela po- 
tência lhe quiser subministrar tropas e navios, com que possa 
melhor algemar nossos pulsos e sufocar nossa justiça? 

Poderão esquecer-se os briosos brasileiros de que iguais 
propóstas, e para o mesmo fim, foram feitas a Inglaterra, com 
o oferecimento de se perpetuar o tratado de comércio de 1810, 
e ainda com maiores vantagens? A quanto chega a má vontade 
e impolítica dessas cortes! ! ! 

Demais, o congresso de Lisboa, não poupando a menor ten- 
tativa de oprimir-nos e escravizar-nos, tiem espalhado uma 
coorte de emissários ocultos, que empregam todos os recursos 
da astúcia e da perfídia, para desorientarem o espírito públi- 
co, perturbarem a ordem, e fomentarem a desunião e anarquia 
no Brasil. 

Certificados do justo rancor que têm êstes povos ao des- 
potismo, não cessam êsses pérfidos emissários, para perverte- 
rem a opinião pública, de envenenar as agões mais justas e pu- 
ras de meu govêrno, ousando temeràriamente imputar-me de- 
sejos de separar inteiramente o Brasil de Portugal, e de revi- 
ver a antiga arbitrariedade. Debalde tentam, porém, desunir os 
habitantes dêste reino: os honrados europeus, nossos conter- 
râneos, não serão ingratos ao país que os adotou por filhos, e 
os tem honredo e enriquecido. 

Ainda não contentes os facciosos das cortes com toda es- 
ta série de perfídias e atrocidades, ousam insinuar que grande 
parte destas medrdas desastrosas são emanações do poder exe- 
cutivo, como se o caráter de el-rei, do benfeitor do Brasil, fôs- 
se capaz de tão maquiavélica perfídia; como se o Brasil e o 
mundo inteiro não conhecessem que o Sr. D. João VI, meu au- 
gusto pai, está realmente prisioneiro de Estado, debaixo de 
completa coação e sem vontade livre, como a deveria ter um 
verdadeiro monarca, que gozasse daquelas atribuições, que 
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qualquer legítima constituição, por mais estreita e suspeitosa 
que seja, lhe não deve denegar; sabe toda a Europa e o mun- 
do inteiro que, dos seus ministros, uns se acham nas mesmas 
circunstâncias, e outros são criaturas e partidistas da facção 
dominadora. 

Sem dúvida as provocações e injustiças do congresso para 
com o Brasil são filhas de partidos contrários entre sí, mas 
ligados contra nós: querem uns forçar o Brasil a se separar 
de Portugal para melhor darem ali garrote ao sistema consti- 
tucional; outros querem o mesmo, porque desejam unir-se a 
Espanha; por isso não admira em Portugal escrever-se e assoa- 
Ihar-se descaradamente que aquêle reino se utiliza com perda 
do Brasil. 

Cegas, pois, de orgulho, ou arrastedas pela vingança e 
egoísmo, decidiram as cortes, com dois rasgos de pena, uma 
questão da maior importância para a grande família lusitana, 
estabelecendo, sem consurtar a vontade geral dos portuguêses 
de ambos os hemisférios, o assento da monarquia de Portugal; 
como se essa mínima parte do território português e a sua 
povoação estacionária e acanhada devessem ser o centro polí- 
tico e comercial da nação inteira. 

Com efeito, se convém a Estados espalhados, mas reuni- 
dos debaixo de um só chefe, que o princípio vital de seus mo- 
vimentos e energia exista na parte a mais central e poderosa 
da grande máquina social, para que o impulso se comunique a 
toda a periferia com a maior presteza e vigor, de certo o Bra- 
sil tinha o incontestável direito de ter dentro de sí o assento 
do poder executivo. 

Com efeito &te rico e vasto país, cujas alongadas costas 
se estendem desde os dois graus além do equador até o Rio da 
Prata, e são banhadas pelo Atlântico, fica quase no centro do 
globo, à borda do grande canal, por onde se faz o comércio 
das nações, que é o liame que une as quatro partes do mun- 
do. A esquerda têm o Brasil a Europa e a parte mais consi- 
derável da América, em frente a África á Pireita o ros o da 
América e a Asia, com o imenso arquipélago da Austrália, e 
nas costas o mar Pacifico ou o máximo oceano, com o estreito 
de Magalhães e o cabo de Horn quase à porta. 

Quem ignora igualmente que é quase impossível dar força 
e energia a povos envelhecidos e defecados? Quem ignora ho- 
je que os belos dias de Portugal ~ s t ã o  pascadc~, e que só do Bra- 
sil pode esta pequena porgão da monarquia esperar seguro arri- 
mo, e novas forças para adquirir outra vez a sua virilidade an- 
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tiga! Mas de certo não poderá o Brasil prestar-lhe êstes so- 
corros se alcançarem êsses insensatos decepar-lhe as forças, de- 
suni-lo e arruiná-lo. 

Em tamanha e tão sistemática sorte de desatinos e atro- 
cidades, qual deveria ser o procedimento do Brasil? Deveria 
supor acáso as cortes de Lisboa ignorantes de nossos direitos 
e conveniências? Não por certo; porque alí há homenr, ainda 
mesmo dentre os facciosos, bem que malvados, não de todo 
ignorantes. 

Deveria o Brasil sofrer e contentar-se sòmente com pedir 
humildemente o remédio de seus males a corações desapieda- 
dos e egoístas? Não vê êle, que, mudados os déspostas, conti- 
nua o despotismo? Tal comportamento, além de inepto e de- 
sonroso, precipitaria o Brasil em um insondável poço de des- 
graças; E, perdido o Brasil, está perdida a monarquia, 

Colocado pela providência no meio dêste vastíssim,~ e 
abençoado país, como herdeiro e legítimo delegado de el-rei 
meu augusto pai, é a primeira das minhas obrigações náo só 
zelar o bem dos povos brasileiros, mas igualmente os de toda 
a nação que um dia devo governar. Para cumprir êstes. deve- 
res sagrados anuí aos votos das provincias, que me  pediram 
não as abandonasse; e, desejando acertar em todas as minhas 
resoluções, consultei a opinião pública dos meus súditos, e fiz 
nomear e convocar procuradores gerais de todas as províncias 
para me aconselharem nos negócios de Estado e da comum 
utilidade. Depois, para lhes dar uma nova prova àa minha 
sinceridade e amor, aceitei o título e encargos de defensor 
perpétuo dêste reino - que os povos me conferiram. E, final- 
mente, vendo a urgência dos acontecimentos, e ouvindo os vo- 
tos gerais do Brasil, que queria ser salvo, mandei convocar 
uma Assembléia Constituinte e Legislativa, que trabalhasse a 
bem da sua sólida felicidade. Assim requereram os povos, que 
consideram a meu augusto pai e rei privado da sua liberdade, 
e sujeito aos caprichos dêsse bando de facciosos, que domina 
nas cortes de Lisboa, das quais seria absurdo esperar medidas 
justas e úteis aos destinos do Brasil, e ao verdadeiro bem de 
toda a nação portuguêsa. 

Eu seria ingrato aos brasileiros, seria perjúro às minhas 
promessas e indigno do nome de Príncipe Real do reino unido 
de Portugal, Brasil e Algarves, se obrasse de  outro modo. Mas 
protesto ao mesmo tempo, perante Deus e a face de  todas as 
nações amigas e aliadas, que não desejo cortar os laços de 
união e fraternidade, que devem fazer as partes da monarquia 
debaixo de um só rei, como chefe supremo do poder executivo 
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de toda a nação, hei de defender os legítimos direitos t? a Con- 
quistação futura do Brasil, que espero seja boa e prudente, com 
tôdas as minhas forças, e à custa do meu próprio sangue se 
assim for necessário. 

Tenho exposto, com sinceridade e concisão aos governos e 
nações, a quem me dirijo neste manifesto, as causas da final 
resolução dos povos dêste reino. Se el-rei o Sr. D. João VI; 
meu augusto pai, estivesse ainda no seio do Brasil, gozando de 
sua liberdade e legítima autoridade, decerto se comprazeria 
com os votos dêste povo leal e generoso; e o imortal fundador 
dêste reino, que já em fevereiro de 1821 chamara ao Rio de 
Janeiro cortes brasileiras não poderia deixar neste momento 
de convocá-las do mesmo modo que eu agora fiz. 

Mas, achando-se o nosso rei prisioneiro e cativo, a mim 
iram os me compete salvá-lo do afrontoso estado a que o reduz: 

facciosos de Lisboa. A mim pertence, como seu delegado e 
herdeiro, salvar não só o Brasil, mas com êle toda a nasão por- 
tuguêsa. A minha firme resolução, e a dos povos que gover- 
no, estão legitimamente prolongadas. Espero, pois, que os 
homens sábios e imparciais de todo o mundo, e que os gover- 
nos e nações amigas do Brasil, hajam de fazer justiça a tão 
justos e nobres sentimentos. E os convido a continuarem com 
o reino do Brasil as mesmas relações de mútuo interêsse e 
amizade. Estarei pronto a receber os seus ministros e agen- 
tes diplomáticos, e a enviar-lhes os meus, enquanto durar o 
cativeiro de el-rei meu augusto pai. 

Os portos do Brasil continuarão a estar abertos a tôdas as 
nações pacíficas e amigas para o comércio lícito, que as leis 
não proibem. Os colonos europeus, que para aqui emigra- 
rem, poderão contar com a mais justa proteção neste país 
rico e hospitaleiro. Os sabios, os artistas, os capitalistas e em- 
preendedores, encontrarão também amizade e acolhimento. 

E, como o Brasil sabe respeitar os direitos dos outros po- 
vos e governos legítimos, espera igualmente por justa retri- 
buição que seus inalienáveis direitos sejam também por êles 
respeitados e reconhecidos, para se não ver em caso contrário 
na dura necessidade de obrar contra os desejos do seu gene- 
roso coração". 

Daí, à separação definitiva de Portugal, era um passo e a 
independência foi proclamada, aqui em São Paulo, na histó- 
rica Colina do Ipiranga, na Província onde os sentimentos de 
liberdade e de brasilidade eram acentuadíssimos, conforme 
demonstrei em trabalho publicado na Revista do Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo (vol. LVII - págs. 303-311). 



DOM PEDRO AUGUSTO DE SAXE 
COBURGO E BRAGANÇA 

- Engenheiro Civil e Mineralogista - 
de Castro Sousa 

Sai "bacharel em letras" pelo Imperial Colégio de Pedro 
I1 e entra para a Escola Politécnica, em 1882, o príncipe. Dom 
PEDRO AUGUSTO DE SAXE COBURGO E BRAGANÇA. Es- 
sa resolução deve ter sido influenciada pelo avô Dom Pedro 
11, que achava ser "a engenharia mais útil ao Brasil", ao opi- 
nar na escolha da carreira de Dominique, filho da condessa 
de Barra1 e Pedra Branca. Faz o príncipe o curso regular e 
finalmente engenheiro civil em 1." de abril de 1887. 

A turma de engenheiros do ano letivo de 1886 - é consti- 
tuida, além do Príncipe Dom Pedro Augusto, de Afonso Au- 
gusto Teixeira de Freitas, Alberto Carlos Rocha, Alberto de 
Mzndonça Moreira, Alfredo Ferreira dos Santos, América 
Duarte de Viveiros, Américo Martinho de Macedo, Artur Oro- 
zimbo Xavier & Azevedo, Artur de Sá Carvalho, Bernardino 
Salomé Queiroga, Caetano Silvestre de Almeida, Eulálio da 
Costa Victória, Fanor Cumplido Júnior, Francisco Ferreira Ra- 
mos, Francisco da Silveira Lobo, Francisco Homem de Melo, 
Frederico Correia da Câmara, Guilherme Tavares de Medei- 
ros Filho, João Caetano Alvares, João Gonçalves Pereira Lima, 
José Heronides de Holanda Costa, Luiz de Souza Matos, Mário 
da Silva Nazareth, Manoel Alvares Cordeiro de Araujo Feio, 
Manoel Franeisco Niobey, Manoel de Rosa Martins, Manoel Ri- 
beiro de Almeida Braga, Manoel Urbano de Albuquerque Gon- 
dim, Nestor Augusto Gomes, Pedro Augusto Nolasco Pereira 
da Cunha, Pedro Rodrigues Ladeira Júnior, Recemvindo Slodri- 
gues Pereira, Trajano Saboia Viriato de Medeiros, Tobias Cor- 
reia do Amaral, Humberto Saraiva Antunes, Urbano Cândido 
de Vasconcelos e William Robert Lutz. 

O pensamento de D. Pedro I1 era encaminhar seu neto 
mais velho para a vida a fim de ser útil à Pátria. A era dos 
príncipes que já nasciam doutores e marechais havia passa- 
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do.. . Assim, o Imperador ia ao encontro do notável engenhei- 
ro patrício, André Rebouças, mestre 'do príncipe na Politécni- 
ca, pedindo que guiasse seu neto engenheiro para o trabalho, 
pois êle "está muito palaciano". Rebouças registra com es- 
panto, em seu diário, essa classificação que acha "incompreen- 
sível para, um príncipe". Dom Pedro I1 desejava que Re- 
bouças, em fins de 1888, voltasse "para a engenharia prática 
e fizesse trabalhar e'm construções, o seu neto engenheiro", 
que aceitando a sugestão, chegou a apresentar o esboço do tra- 
balho ao Imperador e ao próprio Dom Pedro Augusto, mas 
êsse projeto nunca foi pôsto em execução. Veio a derrubada 
do Império com o exílio da Família Imperial e o plano infe- 
lizmente ficou no papel e no entusiasmo. 

Dom Pedro Augusto tem como sua bisavó, a Imperatriz 
Maria Leopoldina, a "Paladjna da Independência", uma parti- 
cular predileção pela mineralogia, tornando-se depois um es- 
pecialista nesse ramo. Na infância, no Paço Imperial da Quin- 
ta da Boa Vista, encontra um Museu de História Natural ini- 
ciado pela bisavó e acrescido pelo avô D. Pedro I1 surgindo 
daí sua intimidade com as peças mineraIógicas que, mais tar- 
de, haveria de estudar cientificamente. 

Após a conclusão do curso de engenharia civil vai residir 
no "Paço Leopoldina", antiga moradia de seus pais, para onde 
transfere e amplia sua tenda de trabalho. Aí, realiza, no seu 
museu bem classificado e aparelhado que ocupa um dos salões 
do pavimento inferior do edifício, suas observações, publican- 
do depois algumas, que vieram demonstrar seu espírito inves- 
tigador e 'científico. 

Corresponde-se com os sábios mineralogistas Gabriel Dau- 
brée e Henri Gorceix, &te diretor da Escola de Minas de Ou- 
ro Preto, L .  Gonzaga de Campos, Costa Senna, e tem como 
professor da especialidade o sábio Prof. Eugênio Hussak. 

São os seguintes trabalhos mineralógicos do Príncipe Dom 
Pedro Augusto: 

I - Présence de l'albite en cristaux, ainsi que de l'apatite et 
de lu schéelite, duns les films auriféres de Morro Velho, pro- 
vince de Minas Geraes (Brésil), in Comptes Remdus des Séan- 
ces ,de 1'Academie des Sciences, Paris, Gauthier-Villars et  Fils, 
1887, 2nd. Semestre, T. CV, N. 5, pp. 264-265. 

Este trabalho foi lido por Dom Pedro Augusto na sessão da 
Academia de Ciências do Instituto de França em 1." de ages- 
to de 1887. 
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Houve "separata" pelos mesmos editores que o príncipe 
brasileiro, na Europa, se apressa em remeter aos estudiosos 
da matéria e aos amigos do Brasil e publica notícia: Zeitschrift 
für Krystallographie Gnd ~ i n e r a l o ~ i ê ,  XIV, p. 604, Leipzinger, 
1889. 

I1 - Breves constderaições sobre Mineralogia, Geologia e 
Indústria Mineira do Brazil, 1." Fascículo, Rio de Janeiro, 
Typ. de G .  Leuzinger & Filhos, Ouvidor, 31, 1889, XI p. 

B o impresso da conferência feita por Dom Pedro Augusto 
em 7 de novembro de 1888 na sessão do Instituto Politécnico 
Brasileiro, agremiação essa que tinha por finalidade o estudo 
e a difusão dos conhecimentos teóricos e práticos dos diferen- 
tes ramos da engenharia, das ciências e artes acessórias, e que 
reunia como sócios além do Príncipe, nomes como de André 
Rebouças, Vieira Souto, Belfort Duarte, Paula Freitas, Barão 
de Capanema, Paulo de Frontin, Barão de Teffé e muitos OU- 

tros expoentes da engenharia e ciências nacionais. Neste fo- í) 

Iheto está sòmente a Introdução da conferência que é o proje- 
to do "Guia mineralógico, e mineiro do Brasil" em que o Prín- 
cipe indica a seguinte divisão: l.a Parte - Estatística e Geo- 
grafia mineralógica - Indicação resumida das espécies mine- 
rais descobertas no Brasil, suas condições de jazidas, formas 
de cristalização, etc.; 2.a Parte - Resumo da Geologia Brasi- 
leira - Descrição dos terrenos, das rochas e fós - seis princi- 
cipais; 3.a Parte - Indústria mineira - Indicação das minas 
em exploração e de outras abandonadas, mas ainda no caso 
de serem aproveitadas 

Comenta as falhas de indicação nos Catálogos das Exposi- 
ções Nacionais e Estrangeiras em que o Brasil toma parte e 
corajosamente critica o setor do Regulamento de terras por 
não cumprir o dever; de descrever as riquezas naturais nas 
zonas exploradas e a deficiencia do ensino de História Natu- 
ral na "Escola Politécnica". 

França Junior, folhetinista e escritor teatral, além de ba- 
charel em direito e pintor, saúda o aparecimento do fascículo, 
na imprensa, dizendo: "Longe vão os tempos, felizmente para 
a Sociedade, em que os príncipes eram sujeitos despreocu- 
pados, desfrutando as sinecuras do prazer e do ócio a que 
lhes davam direito os privilégios do nascimento. As so- 
ciedades modernas tem suas exigências. Enquanto mais alto 
está o indivíduo colocado, mais deveres tem a cumprir para 
com ela. O Príncipe D. Pedro Augusto, embora ainda nessa 
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idade feliz em que desabrocham as rosas da primavera da vi- 
da, tem a compreensão clara e perfeita de tais deveres. 

A educação liberal que recebeu o seu espírito, de uma 
ductibilidade invejável para os estudos positivos e para aquê- 
les em que se põem em jogo a imaginação e os sentimentos es- 
téticos, contribuirá de certo para que êle tome parte ativa no 
progresso do Brasil, que adora com o fervor de um verdadei- 
ro patriota, imitando o nobre exemplo de seu augusto avô". 

I11 - Breves considerações sb'bre Mineralogia, Geologia 
e Indústria Mineira do Brazil, Ia Parte, 2." Fascículo, Rio de 
Janeiro, Typ. Leuzinger & Filhos, Ouvidor, 21, 1889, 25p. 

Este 2." Fascículo é a 1." Parte do Guia projetado e saiu 
à lume em abril de 1889, em Edição. Traz outro sub-título 
que classifica melhor: "Apontamentos sobre minerais do Bra- 
sil - Ensaio de Estatística e Geografia mineralógica". Ana- 
lisa as espécies minerais da letra "A" e dia o Ríncipe com 

C modéstia em roda-pé na primeira página do texto: - "Esta 
resumida enumeração e descrição de minerais que se podem 
achar no Brasil não pretende ser completa e bem longe fica 
de qualquer tratado, visando o mespo fim e escrito por sá- 
bios europeus. Queiram considerá-la como mera pedra funda- 
mental de futura publicação que obrigará a muitos anos de 
aturado trabalho". 

A "Revista dos Construtores", publicação técnica, dirigi- 
da pelo engenheiro Ernesto da Cunha Araujo Viana, na seção 
Materiais de Construções, publica nos números de março (pg. 
43-44), julho (pág. 86-88), e agosto (pág. 114-119) de 1889, o 
1." Fascículo, a Introdução e 2." Fascículo, Espécies minerais. 
Neste 2." Fascículo apresenta com pequenas alterações e acrés- 
cimos no texto que permanece na 2." edição dêstei fascículo, 
com o mesmo título e sub-título, saído em agosto, ainda pela 
Editora Leuzinger & Filhos, com 28 páginas. 

A imprensa do Rio de Janeiro dá notícias elogiosas do 2 .O 
Fascículo e a "Revista de Engenharia" no. 215, de 14 de agôs- 
to de 1889, ao comentar o trabalho diz: - "Contém a enume- 
ração resumida de espécies minerais brasileiras, em número de 
vinte e três, com indicação de suas condições de jazidas e for- 
ma de cristalização e com descrição das mais interessantes 
amostras existentes em diversas coleções. No fascículo acham- 
se criteriosamente condensadas as informações colhidas por di- 
versos autores no estudo daquelas amostras, a respeito das 
quais as observações ali contidas confirmam o espírito investi- 
gador do operoso príncipe". 
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G. Daubrée apresenta e oferece êsse 2." Fascículo, em no- 
me de Dom Pedro Augusto, à Academia de Ciências do Insti- 
tuto de França, em sessão de 5 de maio de 1890. 

IV - Quadro synóptico da clcess~ficaição dos feldsprrthos or- 
ganizados de conformidade com as teorias modernas, Rio de 
Janeiro, Typ. de G. Leuzinger & Filhos, Ouvidor 31, 1889, 2f. 

Esta publicação saiu em março de 1889, entre as edições 
do 1." e 2." Fascículos da ccMineralogia, Geologia e Indústria 
Mineira do Brasil". Foi feito a pedido do Prof. André Rebouças 
para uso dos seus alunos do curso de construções da Escola 
Politécnica, conforme diz no título do trabalho. 

V - Algumas palc~lvras sobre quartzo no Brasil, Rio de Ja- 
neiro, Typ. de G. Leuzinger & Filhos, rua do Ouvidor 31, 
1889, 21 p. 

Sôbre êste trabalho diz a "Revista de Engenharia", n." 212, 
de 28 de junho de 1889: - "É uma interessante monografia de 
quartzo no Brasil, na qual o autor, depois de grupar as varie- 
dades dêste mineral em fenocristalinas e criptocristalinas, 
transcreve os diversos símbolos cristalográficos (segundo o 
método de M. Levy) apresentadas por Mr. des Cloiseaux, e 
em seguida descreve diversas variedades, de que teve conheci- 
mento ou examinou pessoalmente na coleção de seu museu e 
nas de S.M. o Imperador, no Museu Nacional e do Sr. Bezzi. 
Acompanham observações suas nas descrições das referidas va- 
riedades. Se o texto tivesse sido ilustrado com algumas gra- 
vuras, nada teria perdido a obra com tal acréscimo. O autor 
não quis seguir a linha ordinária, muito trilhada entre nóe, e 
fazer simples trabalho de compilação; bem preferiu apresentar- 
nos resultados de observações próprias em coleções alheias e 
na de seu próprio museu, que está, segundo dizem, bem apa- 
relhado para êste gênero de estudos. Devemos, pois, conside- 
rar o opúsculo, que examinamos, como precursor de outros tra- 
balhos do mesmo gênero, nos quais, com certeza, teremos de 
apreciar resultados de exame ao microscópio e gravuras ilus- 
trativas das descrições. Podemos, sem lisonja, dizeri que o 
atual demonstra erudição e espírito investigador de seu autor, 
e será consultado com muito proveito por quem quiser es- 
tudar o quartzo no Brasil". 

Em 5 de maio de 1889, êste trabalho é apresentado e ofe- 
recido aos sócios da Academia de Ciências de Paris. 

VI - Beitrage zur Mineralogie und Petrogr~*phie Brasi- 
liens, in Mineralogische und Petrographische Mitlheilunger, 
von G. Tschermack, N.F.X., p. 451-463, ilus., Viena, 1889. 
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Há separata desta ~ublicação que o Príncipe manda para 

os amigos do Brasil e da Europa. A inclusão dêstes trabalhos 
nas memórias mineralógicas e petrográficas do eminente pro+ 
fessor G. Tschermack, de Viena, foi uma verdadeira consagra- 
ção ao espírito científico e labor persistente do jovem prín- 
cipe brasileiro. 

Ainda a "Revista de Engenharia" de 14 de agosto de 
1889, diz a respeito: "É um trabalho que já foi devidamente 
apreciado no estrangeiro e que prova quanto S.A. se esforca 
por contribuir para tornar conhecida fora do país a riqueza mi- 
neralógica do nosso território. Ao mesmo tempo demonstra a 
inclinação que tem para o estudo dêste ramo das ci&nciasY'. 

Na sessão da Academia de Ciências de 24 de fevereiro de 
1890, o ilustre mineralogista G. Daubrée apresenta e oferece 
o trabalho de Dom Pedro Augusto impresso em língua alemã 
e comenta com elogios Na "Zeitschrift fur Krystallographie 
und Mineralogie, XX, p. 295-296, 1892, dá notícias dêsse tra- 
balho. 

VI1 - Fer oligiste spéclatre cristallisé de Bom Jesus dos 
Meiros, province de Bahia, Brésil, in Comptes R e d u s  des 
Séances de 1'Academie das Sciences, Paris, Guathier-Villare et 
Fils, 1889, ler. Semestre, T. CVIII, N. 20, p. 1069-1070. 

VI11 - Sur l'albite de Morro-Velho, idem, idem, p. 1070-1071. 
Sobre êstes dois trabalhos, diz o "Jornal do Comércio" de 5 
de agosto de 1889: - "O eminente Daubrée acaba de apre- 
sentar a Academia.das Ciências mais duas comunicações re- 
ferentes a investigações científicas realizadas no Brasil. Per- 
tencem ambas a S. A. o príncipe Dom Pedro Augusto de Saxe 
Coburgo Gotha que já outras vêzes tem captado a atenção da- 
quela douta assembléia com o fruto de acurados estudos de 
mineralogia. 

Uma das comunicações versa sobre bela amostra de ferro 
oligista specular de Bom Jesus dos Meiros da província da 
Bahia. Desta notável peça da coleção de nosso museu Nacio- 
nal, dá Sua Alteza, completa descrição, fazendo-a acompanhar 
de fotografia na proporção de 213 do tamanho natural. Ocor- 
rem nesta admirável amostra dois indivíduos, tendo Sua Al- 
teza medido as faces e os ângulos e estudado o modo prová- 
vel da' formação. 

Em outra comunicação indica Sua Alteza os resultados 
obtidos pelo Sr. Gonzaga de Campos da análise do albito do 
Morro-Velho, concluindo pela grande pureza da substância, 
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cujas propriedades óticas tivera ocasião de assinalar nos seus 
Apontamentos sôbre minerais do Brasil". 

Deram notícias dêsses dois trabalhos: "Neues Jahrb. f. Mi- 
neral., 1890, 11, 188 Referate e Zeitschrift fur  Krystallog. und 
Mineral., XIX, p. 520, Leipzing, 1891. 

IX - Sur la millérite de Morro-Velho, province de Minas 
Geraes (Brésil), in Comptes Rendus del'Academie des Sciences, 
Paris, 1890, 2nd. Semestre, T. CXI; N. 25; p. 1001-1002. 

Publica notícias sôbre êste trabalho: Neues Jahrb. f. Mi- 
neral, 1892, I, 30 Referate e Zeitschrift fur Krystallographie 
und Mineralogie, XX, p. 638, Leipzing, 1892. 

X - Minas do Estado do Chile - É um trabalho inédito do 
Príncipe Dom Pedro Augusto, lido em parte na sessão solene 
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 

Por proposta do sócio Dom Pedro Augusto e outros, o Ins- 
tituto Histórico faz promover na "Sala do Docel" do Paço da 
Cidade, uma sessão solene em homenagem ao Chile, em 31 
de outubro de 1889, por motivo da visita oficial do encoraçado 
"Almirante Cockrane" da armada chilena, com exposição de 
livros e minerais em outras salas do referido Paço. O Impe- 
rador D. Pedro 11, a Imperatriz, o Dr. Manoel Villamil Blan- 
co, ministro plenipotenciário do Chile, o almirante Constan- . 
tino Bannen, comandante do encoraçado e oficiais chilenos, 
estão presentes. O Príncipe Dom Pedro Augusto é o orador 
oficial da solenidade e leva escrito um substancial trabalho sô- 
bre riqueza mineralógica do Chile. Como é longo o trabalho 
faz um resumo para não fatigar os presentes e promete publi- 
cá-lo. Enumera o grande número de minas existentes no ter- 
ritório da República do Chile que divide em regiões especiais; 
classifica e distribue essas minas conforme seus variados pro- 
dutos. 

Ao terminar, o príncipe é muito aplaudido. 
Na sala da exposição dos minerais Dom Pedro Augusto 

contribui com duas vitrinas de curiosos exemplares perten- 
centes ao seu museu particular e na exposição de obras sobre 
o Chile, o príncipe participa dom um exemplar bem como o 
Imperador. 

Êste trabalho "Minas do Estado do Chile" foi passado a lim- 
po pelo Príncipe para ser enviado ao Instituto Histórico e ser 
publicado na sua "Revista" quando se deu a derrubada do re- 
gime. Terá seguido para a Europa ou se perdido na arruma- 
ção feita pelos amigos do exilado? 
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Na Europa depois da morte do Imperador Dom Pedro I1 
seu segundo pai, segue o príncipe Dom Pedro para Viena. Aí 
enceta novos e interessantes estudos no Laboratório da Uni- 
versidade sob a direção do Professor G. Tschermak e em seu 
apartamento do Palácio Coburgo, reune suas coleções de mi- 
neralogia e numismática vindas do Brasil. Escrevendo ao ami- 
go Visconde de Taunay e ao falar sobre as coleções, diz que 
as mesmas fazem recordar a Pátria distante, os amigos e os 
bons tempos passados! 

O Dr. Cristiano F. Seybord, professor de línguas orientais 
do Imperador, ao dar noticias do Príncipe nesse período, afir- 
ma que êle regularizara a vida em Viena de modo bastante 
discreto e decente, e entregara-se a pesquisas científicas muito 
valiosas sendo merecedor de aplausos. 

Muito breve, essa brilhante e esperançosa inteligência se 
apagaria para sempre, deixando sòmente a presença do prín- 
cipe genuinamente brasileiro, que estava honrando a terra que 
o viu nascer mas que o destino lhe reservara um fim tão pe- 
saroso. 



AMADOR BUENO O ACLAMADO, 

Tito Livio Ferreira 

Há cento e trinta e seis anos, em fins de abril de 1823, 
realizavam-se na Capital do País, as reuniões preparatórias pa- 
ra a instalação da Primeira Assembléia Constituinte e Legis- 
lativa do Império Brasileiro. Nessa altura dos acontecimentos, 
o Senado da Câmara Municipal do Rio de Janeiro deliberou 
fazer uma visita de cortezia a irmã recém-nascida. Recém- 
nascida, mas ainda não educada, a Câmara dos Deputados re- 
solveu não receber a Câmara dos Vereadores, porque, no seu 
entender, a única representante do povo era a Assembléia Cons- 
tituinte e Legislativa do Império. Assim, o gesto de cortezia 
foi pago com o ato de descortezia. Descortezia e ignorância, 
porque a Assembléia do Império não sabia da existência legal 
e democratica da Câmara Municipal no Estado do Brasil e no 
Reino do Brasil, havia duzentos e noventa e dois anos, quase 
trezentos anos de vida municipal luso-brasileira. 

. 
Ora, quando no Estado do Brasil, desde 1532, se processam 

eleições populares, e eleições onde o povo da terra toma parte 
ativa e exerce a sua função de dirigente na administração pú- 
blica; em 1774, decorridos duzentos e quarenta e dois anos, a 
Nova Inglaterra, hoje Estados Unidos da América do Norte, 
não conhecia assembléias eleitas pelo povo. E até à indepen- 
dência dos colonos inglêses êles jamais praticavam eleições 
populares. 

Da mesma forma na França, nos primórdios da chamada 
Revolução Francesa, em 1789, também o povo dêsse país des- 
conhecia qualquer sistema eleitoral, quando o Estado do Brasil 
já tinha duzentos e cinqüenta e sete anos de eleições demo- 
cráticas às Câmaras Municipais, onde os vereadores, também 
chamados repzíblieos eram eleitos pelo povo para governarem 
a repi~blica. 

Assim, a Europa continental não tinha parlamentos até 
178g. Daí em diante êles vão aparecer no cenário político eu- 
ropeu. As últimas eleições realizadas na França tinham sido 



304 Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

feitas em 1630. Depois wssaram-se cento e cinquenta e nove 
anos sem o povo ser chamado a eleger representantes. E para 
o povo francês poder votar, o rei Luiz XVI manda, em 1789, 
pesquisar nos arquivos qual foi o processo eleitoral empregado 
em 1630, na primeira metade do século XVII, quando o mun- 
do já estava en fins do século XVIII. 

Se na Europa se desconhecia, nessa época, a existência de 
uma legislação eleitoral, no Estado do Brasil ela era conhecida 

, e aplicada havia duzentos e cinquenta e sete anos de  vighcia 
ininterrupta. 

Nessas condições e dentro dessa ignorância da existência 
das Câmaras Municipais no Estado do Brasil e no Reino do 
Brasil, a primeira Assembléia Constituinte e Legislativa pre- 
parava em fins de abril de 1823 a sessão de instalação dos seus 
trabalhos, marcada para o dia 3 de maio dêsse ano, com a pre- 
sença de sua majestade o Imperador do Brasil. 

De fato, no dia assinalado, a certa altura da fala do trono, 
hoje diríamos, da sua mensagem, D. Pedro I assevera: "Foi 
na pátria do fidelissimo e nunca assaz louvado Amador Bueno 
da Ribeira, aonde fui aclamado Imperador. . . " Pátria está 
aqui empregada no sentido de terra natal, conforme o conceito 
romano. Quando Cícero ia refugiar-se entre as montanhas do 
seu torrão, êle dizia: "In montes patrios et ad incunabula nos- 
tra". Também D. Pedro I emprzga pátria no sentido de lugar 
do nascimento, na acepção de naturalidade. E' êsse o conceito 
de pátria na época. 

Com muita precisão e justiça, D. Pedro I emprega o su- 
perlativo fidelíssimo. Amador Bueno fora fidelíssimo vassalo 
do rei de Portugal, então D. João IV. Cidadão português, o 
fidelíssimo vassalo rendera a sua homenagem ao seu soberano, 
quando a 1." de abril de 1642, aclamado rei de São Paulo pe- 
los espanhóis, exclama em voz alta e por várias vêzes: "Viva 
o Senhor D. João IV, nosso Rei e Senhor, pelo qual darei a 
vida!" Amador Bueno, fidelíssimo vassalo, faz a sua promessa 
de fidelidade, o seu protesto de veneração e respeito ao seu 
rei, a sua majestade reinante. E êsse preito de vassalagem 
assegura, no Estado do Brasil, "a continuidade lusíada", se- 
gundo se lê na placa comemorativa do tri-centenário dêsse 
episódio, colocada no saguão dêste Instituto. em 1941. 

Decorridos cento e quarenta e oito anos, em 1789, aparece 
na História a Conspiração Mineira com o nome de Inconfidên- 
cia Mineira. Inconfidência é o crime de traição ao rei, é o cri- 
me do vassalo perjuro. Em 1641 D. João IV instala em Lis- 
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boa o primeiro tribunal da inconfidência para julgar os por- 
tuguêses acusados de serem colaboradores dos Felipes, duran- 
te o domínio de Espanha. Os jesuítas, em 1758, foram julgados 
pelo tribunal da inconfidência. asse mesmo juízo da inconfidên- 
cia veio a julgar os réus da Conspiração Mineira contra D. 
Maria I em 1789. Em 1817 tivemos a Inconfidência de Per- 
nambuco contra D. João VI. Contra D. Pedro I foi a Incon- 
fidência Pernambucana de 1824. A Farroupilha foi, de 1835 a 
1845, a Inconfidência Gaucha contra D. Pedro 11. E a Incon- 
fidência Carioca de 1889, contra D. Pedro 11, implanta a Re- 
pública Brasileira. 

E todas essas inconfidências ,eram contra o rei e contra 
a Monarquia, 

Nessas condições, Amador Bueno. o fidelíssimo vassalo do 
rei era português pela nacionalidade, embora fosse paulista 
pela naturalidade. Ele jurara fidelidade ao rei e prometera 
dar a sua vida por êle, porque até a Independência os vassa- 
10s defendiam o seu rei, e o rei era o símbolo, o representante 
da pátria. O rei ia à guerra na vanguarda das tropas. Estas 
defendiam o rei, combatiam pelo rei, davam a vida pelo rei, 
morriam pelo rei no campo da batalha. A pátria ainda era 
uma abstração neisa época. O homem daquele tempo não 
pensava como o homem de hoje. Seus ideais eram diferentes. 
Diferente era o modo de agir, de pensar, de sentir; diferente 
era o seu espírito, o seu pensamento, o seu 3entimento. O 
homem da Idade Média pensava diferente do homem do Re- 
nascimento. A psicologia do homem contemporâneo é dife- 
rente da psicologia do homem da antiguidade. E bem dife- 
rente é a sociedade atual das sociedades passadas. 

Amador Bueno tinha consciência do.seu lusitanismo. Sa- 
bia-se português nascido no Estado do Brasil e na terra de 
Manoel da Nóbrega, Não ignorava que em 1608 o Conselho 
das Índias, mais tarde Conselho Ultramarino, em pleno domí- 
nio político da Espanha, estabelecera o princípio jurídico, o 
postulado legal da nacionalidade portuguêsa das pessoas nas- 
cidas no Estado do Brasil, quando declarara: "A Índia e mais 
terras ultramarinas de cujo govêrno se trata neste Conselho, 
não são distintas nem separadas dêste Reino nem ainda lhe 
pertencem por modo de uniáo, mas são membros do mesmo 
Reino, como o é o do Algarve e qualquer das províncias de 
Alentejo e Entre-Douro-e-Minho, porque se governam com as 
mesmas leis e magistrados e gosam dos mesmos privilégios que 
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os do mesmo Reino e assim tão português é o que nasce e vi- 
ve em Goa, ou no Brasil, ou em Angola, como o que vive e 
nasce em Lisboa". 

Havia, até 1822, a concepção da unidade territorial portu- 
guêsa na mente, no espírito da gente nascida no Brasil, porque 
essa gente defendia o rei, morria pelo rei, combatia pelo rei, 
símbolo da pátria unida. Por isso mesmo José Bonifácio de 
Andrada e Silva, a 24 de dezembro de 1821, quando vesperá- 
vamos a Independência, em carta ao governador de Minas Ge- 
rais, confessava: "Sempre fomos portuguêses e queremos ser 
irmãos dos da Europa e não seus escravos". E êles tinham, 
no seu tempo, o conceito exato, preciso e justo da sua lusita- 
nidade, como nós hoje também o temos da nossa brasilidade. 

Eles não se julgavam brasileiros, como nós nos julgamos 
hoje. Interessante observar quando na História nasce o gen- 
tílico brasileiro e o seu conceito na época. 

Não se enganavam os jesuítas do Paraguai quando em 1612 
chamavam os homens do planalto de "10s portuguêses de la 
villa de San Pablo", conforme se lê no primeiro volume dos 
Anais do Museu Paulista, publicado por Mestre Afonso de 
Taunay em 1922, na secção "Documentação espanhola". 

Assim, em janeiro de 1612, o governador de Bueeos Aires, 
Diego Marin Negrón escreve ao seu rei sobre os "excesos co- 
metidos poP los portuguêses de San Pablo". Pede que "vuestra 
majestad se sirva de mandar a1 gobernador de la provincia 
de1 Brasil que ponga mucho cuidado en estorvar estas entra- 
das porque nos ynquietan la tierra i es notable e1 dano que 
10s Portuguêses hacen a 10s pobres yndios". E nenhum docu- 
mento fala ainda em paulistas ou brasileiros. 

Mas se os castelhanos designavam os planaltinos por "10s 
portuguêses de San Pablo", e não paulistas, é porque esta pa- 
lavra não existia ainda. Da mesma forma, o francês Pierre 
Moreau, natural do Charolais, na Borgonha, que vivera algum 
tempo entre os holandeses em Pernambuco, é do mesmo pen- 
samento. Cita-o Capistrano de Abreu, em "Capítulos de His- 
tória Colonial". Diz Pierre Moreau em 1651: "Não há apa- 
rência de que os holandeses possam nunca se restabelecer e 
restaurar no Brasil como eram antes, mesmo se a sua frota 
derrotasse a dos portuguêses. . . Os portuguêses têm bloqueado 
o Recife, por terra, de todos os lados.. . Ao passo que os por- 
tuguêses em sua maioria, alí nasceram (Pernambuco) dêle 
(Pernambuco) são originários desde a quarta geração.. ." E 
para o francês Pierre Moreau não há brasileiros, em meiados 
do século ZVII. 
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Também os governadores não faziam distinções entre os 
portuguêses nascidos no Brasil e os naturais de Portugal. Cem 
anos mais tarde, em janeiro de 1754, ao descrever os sucessos 
da batalha do Rio Pardo, no atual Estado do Rio Grande do 
Sul, entre forças lusas e os brasilíndios Tapes comandahos pe- 
los jesuítas espanhóis, Gomes Freire de Andrade, chefe das 
tropas organizadas com a gente do planalto, escreve: "Dos 
Portuguêses morreu apenas um Paulista". 

Assim, nem os espanhóis, nem o francês, nem os portu- 
guêses da Europa empregam outra linguagem quando se refe- 
rem aos naturais do Êstado do Brasil, na América Portuguêsa. 
Se em meiados do século dezoito já aparece a palavra pmlista, 
em documento oficial, para nomear os homens de São Paulo, 
"10s portuguêses de San Pablo", o vocábulo brasileiro ainda 
não figura na linguagem do tempo. E pode o escritor da his- 
tória empregar o inexistente? 

Nem os holandeses se enganavam. Representava-lhes o 
pensamento, Joáo Maurício de Nassau-Siegen, natural de DiI- 
lemburgo, na Alemanha, alemão e não holandês. ao deixar o 
govêrno da colônia holandesa no nordeste brasileiro, logo no 
comêço de seu testamento político escreve: "VV. SS. ficam a 
governar um tríplice Estado ou comunidade, que se compõe 
principalmente de três sortes de indivíduos, soldados, merca- 
dores e moradores de nacionalidade portuguêsa". 

Os soldados mercenários estavam a serviço da Companhia 
de Comércio das Índias Ocidentais, sediada em Arnsterdáo e 
com o seu representante em Recife. Pertenciam a diferentes 
nações êsses soldados mercenários engajados na Holanda para 
combater contra os portuguêses na América Portuguêsa. Em 
Recife estavam os mercadores, isto é, os comerciantes judeus 
holandeses na sua maioria. Os moradores de Pernambuco e 
capitanias vizinhas dominadas pelas tropas mercenárias eram 
de naciona.lidude portuguêsa, informa Joáo Maurício de Nas- 
sau-Siegen. E êle não se engana porque escreve no seu tempo 
e depõe para o futuro. 

A sociedade organizada pelos portuguêses, nesses cento e 
cinqüenta anos de povoamento e civilização do Estado do Bra- 
sil, era a imagem da sociedade européia em Portugal ou na 
França. 0 pensamento social dos portuguêses nascidos na 
América Portuguêsa era o pensamento social dos reis da Eu- 
ropa. Henrique IV de França lembra a todos os camponeses 
que iam para a cidade e aí residiam, o seguinte: "Ça a été de 
tous temps I'honneur des gentilshommes de France d'habiter 
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aux champs, n'allant aux villes que pour faire service au roi 
et pourvoir à leurs affaires pressées". Foi assim em todos os 
tempos, dizia o bom rei, a honra dos fidalgos franceses ha- 
bitar no campo, não iado às cidades senão para atender ao 
serviço do rei e tratar de seus negócios mais urgentes. Em 
seu espírito Henrique IV desejava que essa nobreza rural cui- 
dasse, especialmente, do desenvolvimento econômico das suas 
terras. Tinham o mesmo pensamento os reis de Portugal 
quando estimulavam, amparavam e protegiam a nobreza dos 
senhores de engenho no Nordeste, na Bahia, no Rio de Janeiro 
ou em São Paulo. E isso criava laços sociais entre o rei e o 
camponês, entre o nob& e o burguês citadino. 

Nisso estará a força da nobreza da Inglaterra, por essa 
época. Ela se une à burguesia para formar um, corpo bem 
poderoso a fim de partilhar com o rei o govêrno do reino. 
Como a nobreza baiana, fluminense, pernambucana, e paulista 
dos séculos 17 e 18, e territorial a nobreza inglêsa. A admi- 
nistração das Capitanias e das cidades está nas suas mãos, por- 
que êsses portuguêses são nascidos no Estado do Brasil, provín- 
cia do Império Lusitano. E essa nobreza rural, luso-brasileira, 
não receia governadorei, vice-reis ou Conselho Ultramarino, 
embora dê a vida pelo seu rei, de quem são vassalos os seus 
membros. 

E esta nobreza rural, paulista, pernambucana, baiana, flu- 
minense, paraibana, mineira, maranhense ou paraense, forma- 
va a classe dirigente no Estado do Brasil. 

O historiador jesuíta, Padre Serafim Leite, na sua "His- 
tória da Companhia de Jesus no Brasil", (volume VII, pági- 
na 241) dá o movimento numérico dos membros da ordem de 
1549 a 1757. "Nesse período, informa o eminente historiador, 
a quantos nasciam no Brasil, que não fôssem Ín'dios ou Ne- 
gros puros, se dava o nome de Portuguêses, e é assim qur apa- 
recem nos catálogos e outros documentos da época, determinan- 
do-se a naturdidade ou pela cidade que nasciam ou com a 
designação de Portuguêses do Brasil ou Luso-Americanos, 
esta segunda denominação mais usada no Estado do Maranhão 
e Pará. Os membros da Companhia de Jesus chamavam-se 
"Brasilienses" de qualquer nação que fôssem." 

Ein seguida o Padre Serafim Leite observa: "A palavra 
"Brasileiro", assim em português, depara-se-nos pela primeira 
vez, em 1663, pronunciada pelo Padre Belchior Pires pouco an- 
tes, e referida aos Padres nascidos no Brasil, que se mostra- 
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ram ofendidos". Mostraram-se ofendidos porque se julgavam, 
sem dúvida, portuguêses. E em sã consciência êles eram por- 
tuguêses pela nacionalidade. 

Serafim Leite continua: "De fato um dos capítulos dados 
pelo Provincial José da Costa (Siciliano) em 1664, contra o 
Visitador Jacinto de Magistris (Italiano), era do que fomentava 
a divisão entre os "nossos portuguêses" (isto é os jesuítas 
nascidos no Brasil e em Portugal), e Bettendorf em 1687, fa- 
lando do Padre Manoel Borba, "maranhense", na hipótese de se 
lhe recusar a profissão solene, sendo de bom talento, diz que 
havia perigo de vocaçáo, porque os "Portuguêses como êle é", 
não o costumavam levar a bem; por sua vez o Padre Vieira 
chama a outro ilustre filho do Maranhão, o Padre Antônio Pe- 
reira, "Português e de maior idade9'. 

"Num dado momento, continua Serafim Leite, há uma 
classificação singular, como de quem quer evitar o apelativo 
'L portuguêses" aplicado aos da Casa da Tôrre na Bahia, que 
perturbavam as Aldeias do Rio de S. Francisco. O Padre Ale- 
xandre de Gusmão (em carta escrita pelo seu secretário An- 
dreoni, mas assinada por ele), trata os homens da Casa da 
Tôrre, em 1696, de "Europeus"-em contraposição com os "Ín- 
dios". O epíteto de Europeus, aos nascidos no Brasil, não teve 
êxito e prestava-se a equívocos, "explica o historiador jesuíta, 
para adiantar: "fato é que, alternando-se mais tarde com o de 
Brasileiros, sòmente algum tempo depois da Independência, já 
no século XIX desapareceu a nomenclatura de Portuguêses 
ou Portuguêses do Brasil. Como se sabe, nas guerras do Rio 
da Prata em 1827 entre Argentinos e Brasileiros, os Argentinos 
ainda chamavam sempre aos Brasileiros e já iam cinco anos 
depois da Independência: "Los Portuguêses inimigos nuestros" 
que era a persistência da divisão da América do Sul entre 
Portuguêses e Espanhóis, isto é, entre o Brasil de um lado e r 

todos os demais de outro". 
"Depois, conclui Serafim Leite, ficou só a nomenclatura 

de Brasileiros, como era justo. Mas se ainda em 1827 se usava 
a de Portuguêses, alternando-se já com a de Brasileiros, nos 
séculos que nos ocupam, de 1549 a 1760, a de Portuguêses era 
ainda comum, e a que nos situa históricamenfe dentro do es- 
pírito do tempo". 

Assim, a palavra Paulista aplicada aos naturais da vila 
de São Paulo, surge em documento anônimo divulgado por 
Capistrano de Abreu, Teria sido escrito por volta de 1695. 
Nele se diz: "suposto que &tes Paulistas, por alguns casos 
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sucedidos de uns para outros, sejam tidos por insolentes, nin- 
guém lhes pode negar que o sertão todo que temos povoado 
neste Brasil êles o conquistaram do gentio bravio". O período 
seguinte ainda fala outra vez em paulistas, para insistir: "E 
dos Paulistas se deve valer Sua Majestade para a conquista 
d e  suas terras". 

Em 1723 Rodrigo Cesar de Menezes em carta a D. João V 
fde Portugal, recomenda: "A experiência tem mostrado que só 
&os paulistas foram os que têm feito descobrimentos pela sua 
capacidade e largo conhecimento que t&m dêstes sertões". Pou- 
co antes, em 1709, D. Fernando Martins Mascarenhas de Len- 
castre escrevia a D. João V: "Convém conservar os Paulistas 
nas Minas por serem seus êstes descobrimentos e só 1310 LS ca- 
pazes de os prosseguirem e aumentarem". Ao deixar o go- 
vêrno da Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, D. Braz 
Baltazar da Silveira, em carta de 5 de agosto de 1717, à Câ- 

" 

mara Municipal de São Paulo diz: "Pelos grandes serviços que 
a nobreza de S. Paulo tem feito a Sua Majestade e a custa de 
suas vidas e fazendas descobriram estas minas (gerais) sem mais 
interêsse do que o de leais e honrados vassalos e que querem 
acrescentar o domínio e os interêsses de El-Rei, nosso senhor, 
se fazem dignos e merecedores de que o dito Senhor os honre 
e premeie como seus relevantes serviços merecem". E se to- 
dos os paulistas eram leais e honra.dos vassalos de sua majes- 
tade, é porque eles eram portuguêses pela nacionalidade, em- 
bora fossem paulistas pela naturalidade. 

Por isso mesmo, Cláudio Manoel da Costa, poeta da cons- 
piração mineira, inconfidente, escrevia no poema "Vila Rica": 

"Levados do fervor que o peito encerra, 
Vês os Paulistas, animosa gente, 
Que ao Rei, procuram o metal luzente, 
Com as próprias mãos enriquecem o erário. 
Assim, a Arzão é êste o temerário, 
Que do Casca os sertões tentou primeiro; 
Vê qual desprezo o nobre aventureiro, 

-Os laços e as traições que lhe prepara 
Do cruento gentio, a fome avara. 

A exemplo de um contempla, iguais a todos, 
E distintos ao Rei por vários modos, 
Vês os Pires, Camargos e Pedrosos, 
Alvarengas, Godois, Cabrais, Cardosos, 
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Lemes, Toledos, Pais, Guerras, Furtados, 
E os outros que primeiro assinalados, 
Se fizeram no arrojo das conquistas, 
0' grandes sempre, imortais Paulistas! 

Embora vós, ninfas do Tejo, embora 
Cante do Lusitano a voz sonora, 
Os claros feitos do seu grande Gama, 
Dos meus Paulistas honrareis a fama, 
Eles a fome o cêde vão sôfrendo, 
Rotos e nús, os corpos v&m trazendo, 
Na enfermidade a cura lhes falece 

E a miséria por tudo se conhece. 
Em seu zêlo outro espírito não obra 
Mais do que o amor ao seu Rei; isto lhes sobra. 
Abertas as montanhas, rota a serra, 
Vêm converter-se em ouro a pátria terra". . 

O espírito dêsses paulistas está voltado para o seu rei, pa- 
ra sua majestade, o rei de Portugal, assim como estava o de 
Amador Bueno, o Aclamado, por serem portuguêses, por se 
considerarem portuguêses. Os Romamos combatem pela li- 
berdade e pelo Império. Na Idade Média os homens combatem 
por espírito religioso e pelo rei, porque o rei os comanda. Eles 
formam em torno do rei, defendendo-o. São vassalos do seu 
soberano. estes vassalas vão à guerra com o seu rei, que é 
o seu comandante. Não combatem pela pátria, mas pelo rei 
por quem dão a vida. E' êste o pensamento, o espírito, a psi- 
cologia dos homens do fim da Idade Média e dos tempos mo- 
dernos, até a chamada Revolução Européia de 1789. O rei é o 
símbolo da unidade pátria, da unidade nacional, da unidade 
do povo. Por isso, Amador Bueno, o Aclamado, grita aos seus 
conterrâneos, aos seus concidadãos, aos seus patrícios: "Viva 
o Senhor D. João IV, nosso Rei e Senhor, pelo qual darei a 
vida!" E o seu gesto desassombrado permitiu a "continuidade 
lusíada", conforme se lê na placa comemorativa dêsse aconte- 
cimento, colocada no vestíbulo do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo. 

Com o movimento de 1789 na França surge outro símbolo 
para substituir o rei: é a bandeira nacional. Ela aparece, no 
Império do Brasil, com as cores verde e amarela. Simboliza 
a pátria nascente. Desaparecem os vassalos e desaparece o 
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rei, com o desaparecimento de suas relações sociais e jurídicas. 
A bandeira simboliza a pátria e o povo. Outrora o rei ia à 
frente dos exércitos. Os vassalos o defendem, combatem por 
êle, morrem por êle. Do século XIX em diante a bandeira vai 
à frente dos soldados, combatem por ela, morrem por ela, de- 
fendem-na com a vida, E o farrapo sagrado substituiu o rei 
sagrado. 

O exemplo mais completo da nacionalidade portuguêsa 
das pessoas nascidas no Brasil, até a Independência, apresenta 
o historiador Francisco Adolfo de Varnhagem, natural de So- 
rocaba, onde nascera a 17 de fevereiro de 1816, na fábrica de 
ferro de  Ipanema. Era, portanto, português do Reino do Brasil. 

Ouçamos o seu biógrafo, Rodolfo Garcia, (Tomo 11, p. 439, 
"História Geral do Brasil") escreve: "As Reflexões críticas 
e o Diário da Navegaçáo deram entrada a Varnhagem no Ins- 
tituto Histórico, recém-fundado na capital do Império. Apre- 
sentava-o Drummond, em carta ao cônego Januário da Cunha 
Barbosa, lida na sessão de 11 de janeiro de 1840". 'o autor - 
diz o ministro do Brasil em Lisboa - oferece os mencionados 
dois exemplares (refere-se às Reflexões e ao Diário) ao nos- 
so Instituto Histórico, que achará neles, quanto a mim, apu- 
rada verdade histórica da primeira época da história do Brasil, 
e são por isso de muita valia e estimaçso. O Sr. Varnhagen 
ocupa-se ainda em procurar outros documentos da mesma na- 
tureza, e igualmente interessantes à nossa história. Devemos 
esperar de seu alento e grande atividade que continue a pres- 
tar ao país do seu nascimento importantes serviços dêste gê- 
nero. Não pode deixar de ser de muita satisfação para V.S.  
o saber que o sr. Varnhagem é natural da cidade de São Paulo 
(de Sorocaba em São Paulo), onde seu pai foi estabelecer a 
Fábrica de Ferro, que continua a prosperar naquela província. 
Eis porque se ocupa com tanto cuidado das coisas do Brasil. 
O lugar do nascimento cria inclinações profundas no coração 
do homem. Cabe aqui referir a V .S .  que o Sr. Varnhagen 
descobriu, o ano passado (1839), na sacristia do Convento da 
Graça em Santarém, o jazigo de Pedro Álvares Cabral, de 
que não havia memória escrita, nem tradicional.. . ". Em se- 
guida traslada o epitáfio que se lia sobre a lousa, dá outras 
informações .e conclui: "E' coisa notável que seja um brasi- 
leiro quem descobrisse o jazigo onde repousam as  cinzas do 
descobridor do Brasil, ignorado trezentos anos dos seus pro- 
prios". 
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Rodolfo Garcia continua: "Por êsse tempo surgiram acer- 

ca da nacionalidade de Varnhagen algumas dúvidas, que pro- 
crastinaram as propostas do Drummond, em seu ofício ao Mi- 
nistro dos Estrangeiros do Brasil. Concluídos os estudos, veiu 
Varnhagen a pátria, a fim de solver de uma vez aquelas dú- 
vidas. A ocasião, porém, não era das mais oportunas, porque 
o espírito público naquele momento estava exclusivamente 
preocupado com a questão da maioridade de D.  Pedro I1 e da 
mesma forma o govêrno regencial e o parlamento". Varnha- 
gen teve de voltar à Europa. "Em sua ausência era resolvi- 
da favoràvelmente a questão de sua nacionalidade brasileira, 
por decreto de 24 de setembro de 1841". 

Basílio de Magalhães, Celso Vieira, Sílvio Romero e João 
Ribeiro repetem: Varnhagen obteve em 1841 o reconhecimento 
imperial da qualidade de cidadão brasileiro. E perdeu a na- 
cionalidade portuguêsa para adquirir a nacionalidade brasileira. 

Vassalos do rei, defensores do rei, por quem davam a pró- 
pria vida, nascidos no Estado do Brasil ou no Reino de Por- 
tugal, foram Martim Afonso de Sousa, o criador das Câmaras 
Municipais luso-brasileiras, em 1532; Duarte Coelho, o senhor 
da Nova Lusitânia, hoje, Pernambuco, e patriarca de uma di- 
nastia de estadistas; Diogo Alvares Correia, o Caramurú, pa- 
triarca da Bahia; Tomé de Sousa, o fundador do Estado do 
Brasil, em 1549; Manoel da Nóbrega, homem de Estado a quem 
coube instituir o ensino público e gratuito na América Por- 
tuguêsa, em 1550, e fundador da cidade de São Paulo; José de 
Anchieta, humanista e aposto10 das selvas; João &amalho, o 
Patriarca dos Bandeirantes; Antônio Raposo Tavares o Rei do 
Bandeirismo; - todos naturais da Europa -, Amador Bueno, 
o Aclamado; Fernão Dias Paes, o Ca~ador  de Esmeraldas, am- 
bos nascidos em São Paulo; João Fernandes Vieira, o Gover- 
nador da Liberdade na guerra contra os holandeses, natural da 
Ilha da Madeira; André Vida1 de Negreiros, mameluco da Pa- 
raíba, governador do Maranhão e do reino de Angola; Felipe 
Camarão, Governador dos Brasilíndios; Henrique Dias, o GO- 
vernador dos Pretos; Matias de Albuquerque, Conde de Ale- 
grete, o primeiro nobre português do Brasil; Domingos Jorge 
Velho, o pacificador do Nordeste; Alexandre de Gusmão, o avô 
dos diplomatas brasileiros, inspirador do Tratado de Madrid de 
1750 - ambos nascidos em S. Paulo e Santos respectivamente; 
os inconfidentes, com Tomaz Antônio Gonzaga, natural da cida- 
de do Pôrto em Portugal; José Bonifácio de Andrada e Silva, o 
Patriarca da Independência e Conselheiro do rei D. João VI, na- 
tural de Santos; José Clemente Pereira, o autor do "Fico", nas- 
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cido também no Porto, às margens do Douro; Nicolau Pereira 
de Campos Vergueiro, o Senador Vergueiro, natural de Tráz-os- 
-Montes, o introdutor do braço livre para substituir o braço 
escravo, nas fazendas paulistas; Francisco Manoel Barroso, o 
almirante Barroso, barão de Amazonas, nascido em Lisboa. Tan- 
tos outros, nascidos na Europa ou na América Portuguêsa, por- 
tuguêses do Brasil ou da Lusitânia, daquém ou dalém Atlânti- 
co, lutaram em comum, sofreram em comum derramaram o seu 
sangue em comum para a formação da Pátria Brasileira. D. Pe- 
dro I, de alma portuguêsa e coração brasileiro, fundou o Impé- 
rio, guardou-lhe a comunidade de língua, de tradições e de lem- 
branças históricas. Imperador do Brasil, D. Pedro I foi vassalo 
dos brasileiros, sem deixar de ser lusitano. E êle foi o elo parti- 
do entre a Pátria-filha e a mãe-Pátria, entre a Pátria nova c a 
velha Pátria, porque a primeira havia atingido a sua maiori- 
dade, estava emancipada e autônoma por imposição das cir- 
cunstâncias políticas e por deliberação de sua própr5a vontade. 

Por isso, a história é unidade, continuidade e solidarie- 
dade: unidade temporal, continuidade espiritual e solidarieda- 
de humana. 



V I A G E M  GOIAS 
Luiz Tenório de Brito 

Goiás é uma das unidades da federação brasileira que 
maior sedução exerce sobre meu espírito romântico. Sempre 
foi assim. 

E' que aquela imensa faixa de terra, limitada pelos Es- 
tados de Mato Grosso, Pará, Maranhão, Piauí, Bahia e Minas 
Gerais, encerra atrações históricas verdadeiramente fabulosas. 

O lendário que envolve o nome dos heróicos paulistas que 
a desbravaram, oferece características próprias, exclusivas, que 
se não encontram entre nenhuma das demais gigantescas fi- 
guras piratininganas que nos séculos dezessete e dezoito deram 
vida e relêvo geográfico ao Brasil atual. 

E quem poderá fugir à fascinação que os dois Anhangueras 
- pai e filho - derramaram sobre o investigador de tão ex- 
traordinários vultos? O segundo aliás, Bartolomeu Bueno da 
Silva, o junior, mereceu o culto de admiração que lhe votava 
Washington Luiz, consubstanciado na estátua que o escultor 
Brisolara modelou em mármore branco, extraido das jazidas 
de Itú, a pedido do antigo e inolvidável presidente de S. Paulo. 

Ésse monumento, que ostenta rara beleza de concepção 
e arte, se destinou ao jardim do palácio dos Campos Elíseos, 
pouco antes utilisado como residência oficial do presidente do 
Estado, adquirido que fora pelo excelso brasileiro, paulista de 
Guaratinguetá, Conselheiro Francisco de Paula Rodrigues Alves, 
na sua nova investidura na chefia do govêrno de São Paulo, 
lá pelos idos 'de 1912-16. Colocado em ponto visível, a ,  quantos 
entrassem ou saíssem do Palácio e mesmo àqueles que, do lado 
leste da mansão de Eiliasr Chaves! deitassem a vista sôbre o 
parque, não agradou a ocupantes de São Paulo, após 1930. 
Nêle o herói aparece com gesto ousado, fisionomia severa, olhar 
indagador e, esculpida no pedestal da estátua, a frase candente 
que proferiu ao iniciar a marcha, à frente da bandeira que o 
levava ao descobrimento de Goiás e dos seus tesouros: "Acha- 
rei o que procuro ou morrerei na emprbal'. 
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Tanto estoicismo, tanto desprendimento, chocavam-se com 
o ambiente então reinante, faziam mal aos figurantes de 30. 
Daí a sua remoção inapelável para o bosque da Av. Paulista. 

Não poderia pois fugir ao entusiasmo que me empwlgou 
recebendo o convite do dr. José Paulo Silveira Cabra1 para, 
em sua companhia, vencer longas distâncias em Goiás. 

As 11 horas de 19 de junho, domingo, deixavamos São 
Paulo, em "Jeep" guiado pelo meu anfitrião e insuperável 
companheiro de viagem. O caminho escolhido foi o de Ribei- 
rão Preto-Uberaba. Não terá sido por ventura o mais curto 
nem o melhor. Acredito, porém, que a preferência tenha sido 
ditada pelo próprio sub-consciente que o levou assim a rever as 
belas paragens dominadas pelos canaviais da Usina Junqueira 
onde iniciara sua vitoriosa carreira de silvicultor, a que vem 
enobrecendo, graças ao brilho de sua inteligência, a solida cul- 
tura especializada e a extraordinária capacidade, de trabalho 
de que é dotado, predicados êsles que o projetaram para além 
das fronteiras nacionais até ao seio da ONU, com assento no 
setor da F.A.O. de cujo organismo técnico é o primeiro vice- 
presidente. A mim, também, me foi particularmente grato re- 
tornar ao grande centro de trabalho paulista onde, em 1932, 
logo nos primeiros dias da Revolução Constitucionalista, cou- 
be-me a honra insigne de organisar o Batalhão Ribeirão Preto, 
compôsto de bravos moços da capital do café, oriundos aliás 
de todas as camadas sociais. , 

A tarde de terça-feira atingimos Goiania, um tanto em- 
poeirados, eis que, mesmo a partir de Uberlandia, segundo e 
último pouso do percurso. o primeiro em Ribeirão Prêto, há 
longos trechos sem asfalto, na travessia dos quais o "jeep" 
não rendia mais do que vinte quilometros horários. 

De cinco dias foi a nossa demora em Goiania. Silveira Ca- 
bral esperou aí dois auto-caminhões carregados de materiais 
que se destinavam a grande empreendimento que ora se de- 
senvolve no norte de Goias, à cuja frente se encontra na qua- 
lidade de diretor-gerente. 

E isto mais uma singularidade da desorganização adminis- 
trativa do país, Goiania está ligada a São Paulo pelos trilhos 
de estrada de ferro que ainda oferece, em toda parte do mun- 
do, melhores condições de szgurança e frete mais barato, me- 
nos no Brasil. Entre nós os trens de ferro trafegam vazios de 
carga, ao passo que a gasolina, produto de importação, alimen- 
ta intenso tráfego de mercadorias de consumo popular obri- 
gatório, agravando-lhes o custo. Os próprios caminhões-tanques 
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dêsse combustível entopem as rodovias em trânsito para) os 
mais afastados pousos de avião e postos de serviço de auto- 
móveis. 

E enquanto Silveira Cabral se entendia com departamen- 
tos públicos sobre o andamento de negócios ligados 21 emprê- 
sa que dirige, eu revia Goiania, que conhecêra precisamente 
há quinze anos quando apenas ensaiava os primeiros passos, 
fundada que fora havia pouco para substituir a velha Goiás, 
como a nova capital do Estado. Desenvolvendo-se.de acordo 
com bem elaborado plano urbanístico - Goiania apresenta-se 
hoje com a ênfase que sua beleza e bom trato justificam. 

Comissionado pelo presidente do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo, dr. José Pedro Leite Cordeiro, fiz en- 
trega ao Governador do Estado, dr. José Feliciano Ferreira, da 
medalha Imperatriz Leopoldina. Marcada para o dia 25 de ju- 
nho, estiveram presentes à solenidade, secretários de Estado, 
deputados, altos funcionários, amigos e jornalistas que cerca- 
ram o homenageado de carinho e aprêço. 

Brasília 

A posição geográfica de Brasília aparece aos olhos do 
viajante qual enorme bacia cujos bordos avultam em suces- 
sivos horizontes a medida que o automóvel se avisinha dos for- 
midáveis blocos esparsos de construções que a distinguem no 
meio da planicie. Foi assim que a zenti na tarde de 26 de junho 
quando tive essa visão interrompida pelo risco no céu, do ma- 
jestoso Boeing que se aproximava, em v60 inaugural do Bra- 
~ i l .  Silveira Cabral não se con'teve e, manobrando o jeep, mi- 
nutos depois estavamos no aeroporto onde já pousara a bela 
aeronave que deslumbrava com o seu porte elegante e ousa- 
das linhas quantos lá se encontravam, a começar pelo presi- 
dente da República. 

A mim me foi particularmente grata a circunstância, que 
me ofereceu a oportunidade de rever amigos que ali tinham 
ido a fim de assistir a posse da nova célula do Lions Clube que 
se instalara naquele dia em Brasília: Celinio Oliveira, que 
me deu dotícias de casa, irmãos Navajas: Eunicinha, Artur e 
Cid; Antonio Splendore, Serafim Blanco, Pedro Cabelo Cam- 
pos e Antonio Augusto Firmo, acompanhados das respectivas se- 
nhoras; deputardo Nicolau Tuma, Dias Menezes e Nelson Pi- 
mente1 Queiroz. 
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A tarde caía. Silveira Cabralx rumou, então, para o Palace 
Hotel, cuja portaria nos indicou o anexo onde tinhamos aco- 
modaç6es prèviamente reservadas. Curiosas as construções de 
Niemeyer - sem venezianas - abrem-se os vidros, entram 
pernilongos, fecham-se os vidros, não entra o ar. O dilema é 
terrível. 

Depois do banho e devidamente enfatiotados, seguimos 
para o jantar, no ~ a l a c e  Hotel. O salão, em pepumbra, lem- 
brava boate, mas o silencio reinante entre os comensais e a 
ausência de música infundiam tristeza, melancolia. Examinado 
o cardapio, vieram, pela ordem, um creme de aspargo e um 
ovo com tomate; sobremesa uma diafana talhada de melão pa- 
ra cada um. Conta setecentos e quinze cruzeiros. Reclamada, 
para fins de controle de despesas, veio a nota descriminativa: 
"Couverts", Sopas, Peixes, Carnes, Sobre-mesas, despesas do 
bar - Servigos: Cr$ 715,OO. Com vistas aos incautos.. . 

Reservamos a manhã seguinte para uma olhadela sobre o 
belo Palacio da Alvoradg, o lago que o contorna, os grupos re- 
sidenciais dos IAPC, as avenidas monumentais e das embaixa- 
das, apenas projetadas e a cidade livre onde almoçamos. A 
visita a Praça dos Três Poderes (Exército, Armada e Aero- 
náutica segundo definição jocosa) ficaria para a tarde, quando, 
efetivamente começamos pelo edifício do Senado. Apesar de 
ser segunda-feira não havia nenhum parlamentar em nenhu- 
ma das duas Casas do Congresso Nacional. 

Ao passarmos do salão de entrada do Senado para o se- 
guinte, que nos pareceu mais sugestivo, tfvémos nossa marcha 
embargada. "Os senhores não podem entrar neste salão", disse- 
nos o funcionário. Por que? - perguntei; "Porque não po- 

r dem", redargiu o outro. Voltei a carga e a resposta foi a mes- 
ma. Mudei .de tática. Olhe aqui moço. VocG já pensou, ainda 
não lhe passou pela cabeça que o Janio vem aí? O rapaz ficou 
perplexo e, após um momento de reflexão: "Bem, os senho- 
res podem entrar". Vimos, então, grupos espalhados de me- 
sas e cedeiras ao longo da vasta sala cuja area deve andar pela 
casa dos mil metros quadrados e nada mais. Outro funcionário. 
melhor esclareceu o caso. Este salão é destinado aos senhores 
senadores que nele receberiam as pessoas que os procuram, 
mas como êRes não gostam de receber, proibem a entrada.. . 
Agradecendo a gentileza, tomamos a direção do Palácio dos 
Despachos. 

É que Silveira Cabral, primeiro secretário que é da FAO, 
está com passagem comprada para os Estados Unidos onde to- 
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mará parte na próxima reunião dêsse orgão integrante da ONU. 
Sabendo disto, delegou-lhe poderes o govêrno para representar 
o Brasil nos trabalhos programados. Em Brasília, julgou de 
bom alvitre o dr. Cabral visitar o chefe do gabinete civil do 
sr. presidente da República, deixando com S. S. não só os 
agradecimentos a S. Eúrcia. o sr. presidente, pela honraria, co- 
mo, também, o oferecimento de seus prestimos em qualquer 
incumbência ligada a sua missão e de interesse do país. Além 
do cartão oficial, verbalmente pormenorizou o dr: Cabral a 
secretaria do sr. chefe do gabinete a natureza da visita. Es- 
perou, ou melhor dizendo: esperamos, porque eu estava em 
sua companhia. A sala de espera, repleta: dois padres, tosta- 
dos pela soalheira da missão religiosa de catequese, em lon- 
ginquas paragens onde trabalham, duas freiras, provavelmen- 
te em identicas condições; um moço dc fisionomia triste e pes- 
soas várias. A porta de acesso ao gabinete não parava, no vai 
e vem de figurões que entravam e saíam sem pedir licença. . . 
Em dado momento dirigiu-se a secr$ária ao moço triste, pe- 
dindo-lhe melhores esclarecimentos. Exibindo, então, o telegra- 
ma que recebera do sr. presidente da República, ficou :ala 
inteira sabendo tratar-se de um poeta que nos arroubos do 
entusiasmo, escrevera uma ode a Brasília e ao seu criador. 
Lêr o poema e chamar o autor a sua presença foi obra de mo- 
mento. O diabo, porém, que há dez dias ali se achava o poeta, 
de gabinete em gabinete e ninguém tomava conhecimento do 
seu fadario. E, pior ainda, não poderia mais continuar nem 
sair de Brasília. 

Em dado momento, dirigiu-se a, moça secretária ao dr. Ca- 
bral, informando-o de que o dr. Osvaldo Penido encarregara 
o sr. Sued de o receber. Caramba! Será o Ibraim? Um olhar 
inteligente e compreensivo dispensou palavras. Num ápice, es- 
tavamos no elevador, como quem foge a um perigo iminente. 

Silveira Cabral não desanimou. O cumprimento do dever, 
para quem o leva a sério, é coisa importante. Daí, a resolu- 
ção heróica de tocar para o ~ in i s t é r io  da Agricultura. onde o 
ambiente, ' contrariando expectativa pessimista, apresentou-se 
inteiramente diferente. O titular da pasta conversou longa- 
mente sobre a delegação conferida a Silveira Cabral, sobrando- 
lhe tempo ainda para dirigir ao autor destas linhas atenciocas 
palavras que muito o cativaram. Um fidalgo, o senador An- 
tonio de Barros Carvalho, atual ministro da Agricultura. 

E Brasília? Muito já se tem escrito e falado sobre a nova 
Capital do país. Ao modesto itinerante que, de relance, vê 
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e sente o assombroso contraste que ora se desdobra no áspero 
planalto central brasileiro, entre a planice infinita, face a ou- 
sadas construções de cimento e aço, que demandam as nuvens, 
que resta dizer? 

Aspiração secular, concretizada em cinco anos apenas, é na- 
tural que aos sucessores do seu construtor caiba a herança 
grave do contorno e acabamento da magna Obra. Obedecendo 
a delineamento de arrojadas linhas urbanisticas, no que se 
refere a ar'ea a preencher, que é enorme, quanto a uniformi- 
dade do estilo a prevalecer na edificação - pública ou parti- 
cular - inapelável a revisão que aí se processará. 

Se os governantes viajassem de "Jeep" . . . 
Na terça-feira, 28 de junho, deixamos Brasília, transpon- 

do os limites da Novacap pouco além de Planaltina, almoçan- 
do em São Gabriel. Planaltina, alcançada pela área do Distrito 
Federal, perdeu a autonomia, fixando o govêrno a sede da CO- 
marca no sítio São ~ a b r i e l  que encontramos na febril ativi- 
dade que a fundação de uma cidade requer: venda de terre- 
nos, construções e a pensão de D. Benta - mulher terrível- 
mente barulhenta, em nada se parecendo com a suavidade que 
caracteriza a personagem de Monteiro Lobato de igual nome. 
Até um semanário - O Jornal do Planalto - lá existe. Diri- 
ge-o o antigo deputado sr. Gabriel de Campos Moura Guima- 
rães que conhecemos em pleno movimento. Serpenteando so- 
bre espigões e vales agradáveis, a estrada se desenvolve na di- 
reção cie São João da Aliança onde tomamos água e o '"eep" 
gasolina. A Veadeiros chegamos ao por ,do sol, empoeiradíssi- 
mos. O banho, que se impunha, seria no riacho que atravessa 
o bosque a distancia. Viajante que de lá chegara, informou que 
a água estava gelada, eis que alí os dias andavam frios e o 
sol não penetrava a mata. No quintal da casa no entanto a bica 
que movimenta o monjôlo era uma tentação. Como. utiliza-la 
porém se o vai vem das pessoas tudo devassava, tudo via? A 
dona da pensão resolveu o caso. Que nos banhassemos e du- 
rante a operação ninguém olharia para aquêle lado ... E foi 
uma delícia, o banho. Apenas corri o risco de ser apanhado 
pela gamela que se desprendera do ponto onde se encontra- 
va prêsa. 

A mesa do jantar, falou-nos a dona da pensão sobre a exis- 
tência do trigo em Veadeiros. Nativo ou trazido pelo bandei- 
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rante, o fato é que alí viajou o precioso cereal, que ia além do 
consumo local, até a criação do Serviço Nacional de Trigo. 
Êste, tomando conhecimento da circunstância destacou para lá 
um agrônomo - o qual, após demoradas observações, resolveu 
plantar no mesmo terreno variedade oriunda do Rio Grande 
do Sul. Resultado: estinguiu-se o nativo, tal qual se verifica 
com o índio que sucumbe ao contato com o civilizado. 

Na manhã seguinte galgamos a serra Veadeiros. Paisagem 
magnificente, numa altitude 'de 1.600 metros. Daí por diante a 
estrada, aberta pela Comissão de Valorização da Amazônia, 
sem conserva, obriga ao "Jeep" cabritear pelos pedrouços ao 
longo de um leito quando muito carroçável. 

Enquanto os homens da balsa preparavam o transporte pa- 
ra a outra margem do caudaloso Paraná, Silveira Cabra1 pro- 
videnciou o almoço de ovos, feijão e arroz na casa indicada 
como pensão. 

Campos Belos foi o nosso segundo pouso. Aí tivemos hos- 
pedagem confortável compensadora do drama de Veadeiros, 
em relação à excelência do jantar e do repouso. Quanto ao 
banho, acolheu-nos o rio próximo no qual mergulhamos de- 
pois de seguros da ausência de sucuris, arraias, piranhas e 
jacarés.. . A mesa de dona Aurora sentaram-se, além dos iti- 
nerantes citados nestas crônicas, a senhorita dra. Ada Dias de 
Castro, juiz de Direito do Termo, advogado Raimundo Dias, o 
industrial paulista Nicolau Maluf e outras pessoas. 

Retomando as asperesas do caminho, cada vez pior, no 
sentido material e tristíssimo no que as populaçóes da beira 
da estrada oferecem aos olhos do viajante em miséria, nos seus 
multiplos aspectos: - desnutrição, nudez, doença e analfabe- 
tismo - lamentavamos os governantes não andarem de "Jeep" 
porque êles melhor compreenderiam conosco as tremendas 
apóstrofes do sr. Janio Quadros: "Que metas são estas que 
desconhecem o homem, notadamente o homem do interior?" 

Na verdade porém nem tudo é pessimismo. No próprio 
eixo da rota que levavamos e pouco antes do fim da viagem, 
há um oásis contrastando com a desolação circundante, rim 
foco de luz em meio a escuridão. Trata-se da Fundação Ins- 
tituto Profissional-Agro Industrial "São José". Sua história é 
fácil de  resumir. Seu diretor, o jovem Hagahus Araujo, dcs- 
ae a infância que se comprasia em atrair para a casa dos pais 
meninos que ehcontrava abandonados. Homem feito, construiu 
nas proximidades de Dianópoles um ranchão e lá se isolou com 
os seus orfãos, os seus desertados. O abrigo expandiu-se e o 
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govêrno do Estado outorgou-lhe escritura pública dos terrenos 
, ora ocupados pelo Instituto. Em funcionamento a Comissão de 

Valorização do Amazonas, Hagahus pediu-lhe recursos. Impu- 
nham-se formalidades? Êle as cumpriu, criando a Fundação, 
isto em 1953, há 7 anos portanto. No momento que a visitamos, 
acolhe a instituição 103 rapazes cuja ildade vai desde os pri- 
meiros anos até os 20. São todos membros da família do dire- 
tor. Hagahus é casado e já tem filhos. Sua espôsa, dona Josi- 
niana, afeiçoando-se à grande obra de solidariedade humana a 
que seu marido se dedicou, tornou-se mãe amorável de deze- 
nas de crianças de tamanhos diversos e diferentes coloridos 
de pele. Vi-os trancdndo em todas direções entre visitantes 
e pessoas da casa. Não há distinguir entre êles e os filhos do 
casal. 

Dona Josiniana dirige a cosinha que é uma só e, normalista 
que é, leciona, com as colegas Reni de Oliveira, Irací Lopes e 
Berenice Santana Brito o curso primário que a organização 
mantém. Regime vocacional, há alí oficinas de alfaiate, car- 
pinteiro, sapateiro, mecânica e escola de motorista. 

O serviço dentário está a cargo do dr. Wilson Povoa que, 
com a sua jovem espôsa, ainda auxilia na administração da 
entidade. Hagahus, para melhor cuidar dos seus altruísticos 
trabalhos, transferiu ao jrmão Vilar os seus interesses parti- 
culares, sua fazendinha, sua criação que dêles trata gratuita- 
mente. 

Na tarde de sexta-feira, primeiro de julho, transpomos o 
profundo e turbulento rio Palmeiras, a três léguas de Dianó- 
poles, ponto final da viagem. Com essa travessia desapareceu 
o último perigo que nos assaltava sempre que tinhamos de .- vencer cada curso dágua, onde as passagens significam ver- 
dadeiras pinguelas. Sendo a bitola do "Jeep" mais estreita do 
que a do caminhão, tocava-me não raro o papel de ajustar as 
táboas da "ponte" e orientar a direção do auto que, então, se 
equilibrava em coisa de centimetros de diferença.. . Era quan- 
do Silveira Cabral acrescentava as1 suas qualidades de diplo- 
mata, de técnico, de homens de emprêsa, a de motorista seguro 
nos momentos difíceis. 

Do lado de lá do rio, já no pátio da fazenda de dona 
Goiana, Cabral parou o veículo ao sinal de uma mulher que 
pediu conduzisse-lhe a filha ao hospital. Há 4 dias fora vítima 
de acidente, recebendo queimaduras graves e generalizadas. 
Atendidas, sentaram-se a meu lado, eis que a parte trazeira do 
"Jeep" estava tomada pelas malas e,objetos vários. 
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prostrada e exalando cheiro característico, foi a pequena 
enfêrma entregue a dedicação e competê,ncia de velho e que- 
rido amigo meu, o médico Dr. Augusto Pena que a pôs fora 
de perigo. 

"Vamos lá dos Gerais que o vento açoita" 

Pontilha-se de nucleos bandeirantes, nascidos à beira de 
jazidas auríferas, todo o percurso que fizemos desde Brasília, 
Dianópolis inclusive. Inicialmente São José do Ouro, depois 
do Douro (influência talvez lusitana) e por fim do Duro. Lá 
um dia uma criança se chamou Diana. Nome bonito, sonoro, 
aureolado ainda pelo prestígio mitológico, logo estendeu-se a 
outras meninas e a própria cidade que assim se livrou de tão 
5speros designativos. 

Aí, em terras do município, é que Silveira Cabral negociou 
com o Estado a gleba de oitenta mil hectares que constitue o 
yatrimônio da Agro-Pecuária de Goiás S. A. Incorporou-a um 
grupo de paulistas tendo a frente o dr. José da Silva Gordo, se- 

* 

guíndo-se-lhe os srs. José Adolfo da Silva Gordo, Antonio Ro- 
drigues Alves Neto, José Paulo Silveira Cabral, José Barreto 
Dias, José Roberto Carneiro Novais, Renato Pasqualin, Ro- 
berto Pasqualin, José Marcelino e dona Cecilia da Silva Gordo 
Costa Pereira. 

Objetivando o empreendimento, a criação de gado, em alta 
escala, assegurado afigurar-se o êxito do negocio, dadas as múl- 
tiplas circunstâncias favoráveis que o cercam, entre as quais 
o clima apropriado, a boa qualidade das terras e aguadas abun- 
dantes. Releva ainda notar o sentido patriótico que a inicia- 
tiva envolve. Operantlo numa região de metodos primarissi- 
mos em voga, no tratamento do gado, que se cria à lei da na- 
tureza, a Agro-Pecuária de Goiás S.A., irá constituir-se em 
escola do mais alto merecimento entre os fazendeiros locais 
que procurarão seguir-lhe a orientação moderna a ser empre- 
gada nas suas atividades rurais. Alem disso, há a considerar 
r, cunho nacionalista da emprêsa, numa época em que tanto 
se fala de certo nacionalismo vazio e impreciso, jacobino e 
xenófobo. O caso é diferente. Trata-se do emprêigo de capi- 
tais brasileiros, em plano interno, visando ao bem estar da nos- 
sa gente, no setor de sua alimentação. Dentro dêsse mesmo as- 
pecto, traz a Agro-Pecuáriatde Goiás S.A. no seu bojo, pelo 
que me foi dado conhecer dos seus objetivos, ação louvável de 
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proteção aos restos de uma fauna preciosa que existe em areas 
dos seus domínios. Cercadas as terras e proibida a caça in- 
discriminada que ora aí se pratica, muita coisa ainda se salva- 
rá. E' oportuno lembrar que no momento, há grande interêsse 
pela aquisição de terras em Goiás, notadamente da parte de 
paulistas. Por lá encontrei a Cia. Nacional de Tecidos, srs. 
Ciro Rezende, Mario A. Romero, Nicolau José Maluf, Napo- 
leão Zichi, Carlos Trixicorde, Nicolau Galisa. 

Com a chegada dos caminhões, descarregada e conferida 
a pesada carga, mobiliou Qilveira Cabra1 a casa que alugara 
na cidade para sede local da Sociedade, devolvendo aos pres- 
timosos amigos e vizinhos que lhe haviam emprestado, camas, 
#cadeiras e material de cozinha. E marcou a viagem aos "Ge- 
rais". Para garantia do êxito da excursão levou dois guias: - 
Maximino empregado da firma, e o jovem fazendeiro Volmar 
de Souza Nogueira que haveria de acertar em definitivo a si- 
tuação de antigos "moradores" seus em posse que vendera a 
Sociedade. 

Foi com forte emogão que deitei os olhos no Manoel Al- 
ves, rio bqtisado com o nome do seu descobridor, famoso ban- 

' deirante piratiningano, dos gloriosos tempos do levantamento 
de Goiás e hoje divisa natural em grande extensão da Agro- 
Pecuaria de Goiás S.A.. Diminuido o volume, em razão da 
sêca, foi possível ao jeep transpô-lo sobre pedras de uma cor- 
redeira onde suas águas mais se espraiam. Talvez que neste 
mesmo lugar, há dois séculos e meio de distância, o vadeassem 
antepassados dos paulistas que hoje recorrem a sua proteção, 
na missão econômica que os leva às suas margens benfazejas. 
Logo em seguida, as ribanceiras do rio, aparecem os "Gerais" 
assim chamados os campos cobertos de pastagens nativas em 
extensões infindas. Apenas de longe em longe um capão de 
mato avulta no horizonte denunciando a origem de um riacho, 
ou a existência de uma lagoa. 

Estonteante a beleza dessas paragens, de ligeiros e suaves 
declives que desviam a monotonia da planice arenosa sem li- 
mites. No meio 'dêstes "Gerais" melhor compreendo Castro 
Alves que a espaços dêles fala, embora nunca os tivesse visto: 

"Vamos lá dos Gerais que o vento açoita, 
Do verde capinzal na agreste moita 
A perdiz levantar". 

Tal se  dá com Paulo Afonso. Não conseguiu vê-la o insigne 
poeta. No entanto ninguém lhe retratou tão bem a importân- 
cia e a grandiosidade. 
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O jeep venceu galhardamente o deserto sem caminhos ou 
qualquer trilha, orientado pelo Volmar, atingindo sem trope- 
ços o fim da viagem. Depois do almoço frio que levaramos e 
concluidos os acordos no retiro dona Joaquina, retomou Cabral 
o volante. Na volta paramos no sítio do Joãozinho, (João Ne- 
pomuceno de Souza), dos poucos que moram na fazenda. Em 
contraste com a aridez que caracteriza a sede das fazendas, 
no norte de Goiás, a casa de Joãozinho situa-se entre arvores 
frutíferas de ótima qualidade. Vimos também razoável trato de 
terra coberto de capim colonião, plantado pelo Joãozinho, que 
se destaca assim como criador adiantado. 

Silveira Cabral trabalhava incessantemente na organiza- 
ção da Cia. naquilo que se relaciona com o município e a co- 
marca. Registros diverios no cartório e na Coletoria; redação 
de contratos de "moradores", empreitadas para construção de 
cêrcas e serviços visando conforto na casa alugda,  tais como 
instalação sanitaria e a extensão em todas as dependencias dos 
fios de iluminação elétrica. 

Ao Maximino cabia prover a despensa de leite, frutas e 
ovos, notadamente de frangos, produtos êstes relativamente 
baratos (Cabral, no tocante ao gosto pelo frango, relembra um 
pouco D. João VI ...) Dona Edite, encarregada da cozinha, re- 
clamava o artigo em falta. 

Enquanto isso, eu conversava com vizinhos, visitantes e 
pessoal de casa. Maximino, "cadê" o leitão que o dr. Cabral 
trouxe ontem do Retiro D. Joaquina? "Taí sim sinhô. Amanhã 
eu mato êle". - Ora Maximino. Você não deve dizer - mato 
-. É uma palavra muito forte. Nos frigorifi~os empregam-se 
outros têrmos: abater, sacrificar, nunca matar - "Sim sinhô". 
No dia seguinte: - Maximino, que é feito do leitão? "Eu já 
beneficiei êle, sim sinhô.. . " Para lançamento no livro compe- 
tente, fala o Cabral: - D. Edite, qual o seu nome todo? 
"Enedina Ramalho dos Santos" - Ué você não se chama Edite? 
- "Não sinhô . Isso é apelido. . . " . 

Regresso 

Dianópolis é uma das melhores cidades do norte de Goiás- 
Comarca, muito tempo decorre sem que o Tribunal do Juri  se 
reuna, graças a ausência de crimes. Gente pacata e amável. 
Para longe, bem distante mesmo, os dias trágicos de agitações 
e angústias que a celebrizaram. Doze dias passados em con- 



326 Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

vívio com os seus habitantes, aproximaram-me de suas belas 
tradições, quanto de dramas inenarráveis que viveu e suas 
crônicas assinalam. E se hoje Dianópolis não é um padrão de 
atividades progressistas, deve-se isso ao ineio, que se consti- 
tui em fator importantíssimo na manutenção da quietude que 
a envolve, no conformismo oriental que a tem dominado. Si- 
nais evidentes porém já se notam no panorama econômico-social 
da região, tendentes a mudar-lhes os rumos. Eixo de navega- 
ção aérea nas comunicações do centro do país com Belém do 
Pará, dispõe de bom campo de pouso onde alternadamente 
chegam aviões de carreira. Servida de luz elétrica, há: pouco 
inaugurada, terá dentro de breve tempo água encanada, ser- 

- viço êsse instalado pelo govêrno federal. No plano edncacio- 
nal, há um colégio de religiosas, de curso primário e ginasial 
escolas primárias oficiais e o Instituto Profissional Agro-Indus- 
trial "São José", a que me referi em crônica anterior. 

No comércio de âmbito local e nos reduzidos rebanhos bo- 
vinos, se resume a riqueza do município que tem uma arre- 
cadação que Qrça pela casa dos cem mil cruzeiros anuais. Não 
se vê uma cabra, uma ovelha sequer, mesmo a engorda de 
L.uinos é quase nula. Agricultura rudimentar, apenas cobre o 
consumo regional - isto porque o teor aquisitivo da popula- - 
ção é '  baixissimo. 

Dando por terminados os trabalhos que o levaram a Dia- 
nópolis, no setor administrativo da Agro-Pecuária de Goiás 
S.A., chamou Silveira Cabral um taxi-aéreo .E enquanto aguar- 
davamos a chegada dêsse utilíssimo meio de transporte, que 
a cada instante vê-se cruzando os ares daquelas enormes dis- 
tâncias, iniciamos as despedidas. Incontáveis as atenções rece- 
bidas, a começar pelo patriarca pernambucano, de Pajeú, José 
Pereira de Araujo, cujos filhos, Antonio, o farmacêuticó local, 
prestimoso, s? constituiu em braço direito do Cabral; Haga- 
hus, Vilar, Wilson, que, com suas dignas esphsas, cumularam- 
nos de gentilezas; d. Diana Volnei e seus filhos Flavio, Wil- 
son, Joaquim, Jeová e Abilio, além de d .  Josiniana esposa de 
Hagahus, de quem já tratei noutro artigo; padre João Maga- 
lhães e sua irmã, d.  Zélia, d.  Goiana, juiz de Direito, dr. Joa- 
quim Magalhães, Volmar de Souza Nogueira, Herculano Costa, 
srs. Jacobina-Coquelin, o amigo cearense cujo rádio ouvia. tô- 
das as manhãs, Eliseu Cavalcanti e tantos outros cujos nomes 
fugiram-me da memória - a todos, os nossos cordiais e sin- 
ceros agradecimentos. 

Os cerrados paulistas denunciam terras fracas, despreza- 
das pela agricultura e até pela formação de pastagens finas. 
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Em Goiás, no entanto, onde as terras do centro e norte são 
cobertas, em geral, dêsse arvoredo enfezado e retorcido, que 
caracteriza o cerrado, as terras são produtivas. Os cereais mais 
exigentes, como o arroz, o milho, o feijão, aí se dão bem, ques- 
tão apenas de manter a umidade nas plantações. O mesmo caso 
.do Nordeste brasileiro, cujo solo, tão malsinado, tudo produz 
desde que se lhe dê o grau de umidade requerida pela plan- 
ta. Isto, hoje, é urna questão pacífica. 

O que mais impressiona em Goiás é o trabalho milenar 
da erosão. De automóvel não se percebe tanto. A estrada, con- 
torna em curvas, sucessivos montículos e serranias isoladas, 
soltas no meio da vastidão desértica, não dá perfeita idéia do 
quadro desolador. De avião, porém, o fenômeno se apresenta 
com tal nitidez e força que nela a atenção se prende inexorà- 
velmente. 

O téco:téco, que naquela manhã de 13 de julho nos trans- 
portou de Dianópolis o Pôrto Nakional, voando baixo, ofere- 
ceu-nos a vista aspectos mais expressivos em relação aos efei- 
tos devastadores da ação erosiva. Será problema seríssimo a 
desafiar o homem do futuro, na luta pela subsistência huma- 
na, que só a terra garante. As 9,30 horas transpunha o pe- 
queno avião o rio Tocantins, em manobra de aterrissagem. 
Desde minutos antes que o listrão, reto e belo do curso dágua 
aparecia, divisado do alto. E o mesmo pensamento relativo a 
inutilidade cara das estradas de ferro no Brasil, como propul- 
sora do progresso, já expresso na primeira destas crônicas 
ocorre-me em relação às nossas grandes correntes fluviais. Em 
toda parte do mundo o transporte pelos rios é usado coino ba- 
rato e seguro. O Tocantins e o Araguaia, por exemplo, seriam 
o meio de transporte ideal no momento de febril atividade que 
os Estados de Goiás e Mato Grosso ora experimentam na sua 
ligação com o Atlântico através do Pôrto de Belém. A carga 
mais pesada, em materiais e utilidades necessárias ao progres- 
so destas duas unidades da Federação Brasileira, neles seria 
transportada na sua maior parte. Assim não pensa pro- 
rém, a incuria administrativa que nos avilta. A gasolina, 
produto de importação, continuará sendo queimada em 
proporções cada vez maiores .\ Cidadezinha simpática é Por- 
to Nacional, com ginásio, escola normal e um hotelzinho ra- 
zoável, onde almoçamos frango, que o Cabral, requisitou. Pas- 
seio a margem do Tocantins, uma cerveja bem gelada e, às - 
14 horas, tomamos o avião da carreira, vindo lá dos confins 
amazonenses. A bordo, sentei-me ao lado de um franciscano 



328 Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

catequista, de nacionalidade norte-americana. Puxei prosa, fa- 
zendo-lhe várias perguntas até chegar na ilha do Bananal. Res- 
pondeu-me que turismo em Bananal é piada. Terreno baixo, 
alagadiço e maleitoso, destituido de qualquer atrativo de or- 
dem romântica, só mesmo excesso de imaginação poderá jus- 
tificar a iniciativa em curso. Pelas 18 horas, davamos entrada 
no Hotel Bandeirantes onde na ida, estiveramos 5 dias. 

Mais dois dias na bela Goiania, durante os quais Silveira 
Cabra1 tratou de negócios ligados à Agro-Pecuária de Goiás 
S.A., terminado estava o inesquecível passeio que tanto bem 
me fêz, com a chegada em nossa casa às 14 horas de sábado - 
16 - depois de 28 dias de ausência. 



VOTO REGOZIJO 
f ROF. JAIME 

Nicolau Duarte e Silva 

No ensejo de completar-se a publicação, por iniciativa par- 
ticular, do primeiro dos dois volumes de "Os Descobrimentos 
Portuguêses", obra que, sem favor, nas comemorações do V 
Centenário da Morte do Infante D. Henrique, representa um 
padrão de alta cultura, e, também, justiça, é reconhecê-lo, o co- 
roamento de cêrca de meio século de porfiados estudos e pes- 
quisas históricas, desejamos propor seja consignado na ata dos 
nossos trabalhos, transcrevendo-se nela a sua justificação, um 
voto de regozijo ao professor Jaime Cortesão, seu autor e nos- 
so prezado consócio correspondente dando-se-lhe do fato co- 
nhecimento através de oficio. 

Para justificar tão modesta homenagem, parece-nos que 
bastaria manusear o importante estudo. Entretanto, tendo em 
vista o vulto do homenageado, não será demasiado recordar al- 
go acêrca de quem, como o ilustre historiador, de longa data 
se impôs à simpatia .e gratidão das nossas classes cultas, pelo 
carinho e dedicação com que vem trabalhando no esclareci- 
mento do passado luso-brasileiro. 

Filho do filólogo Antonio Augusto Cortesão, nasceu êle em 
Ançã, concelho de Cantanhede, a 29 de abril de 1884. Em Coim- 
bra estudou Grego e Direito e mais tarde, no Porto de Lisboa, 
Medicina, formando-se em 1909. Como tese de formatura, publi- 
cou "Arte e Medicina", que supomos ser contemporâneo de 
um outro livro, mas êste de poesias, com que estreou, "A Mor- 
te da Aguia". No corrente ano comemorou, quase desperce- 
bidamente, o seu jubileu literário. 

Professor, de 1911 a 1915, deputado de l(F15 a 1917, serviu 
como voluntário na campanha de Flandres, em 1918, na quali- 
dade de capitão-médico miliciano. Ao regressar a Pátria, gra- 
vemente ferido em combate, havia conquistado a Cruz de 
Guerra. 

Diretor da Biblioteca Nacional de Lisboa, de 1919 a 1927, 
fêz parte da missão literária que veio ao Brasil, em 1922, 
acompanhando o presidente Antonio José de Almeida, durante 
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as festas do Centenário da nossa Independência. Data dessa 
época, ao colaborar na "História da Colonização Portuguêsa 
do Brasil", o seu conceito como historiador, especialmente da 
parte relativa aos descobrimentos dos portuguêses. 

Dissémos que em 1922 se firmou a sua reputação como his- 
toriador, porque alguns anos antes, quando escreveu o drama 
em versos, "O Infante de Sagres", representado e& Lisboa, 
em 1916, essa tendência já se havia manifestado, e, com o cor- 
rer do tempo, transformá-lo-ia num dos mais conspicuos his- 
toriadores da obra de D. Henrique, o Descobridor. 

Exilando-se no estrangeiro, por motivos políticos, a partir 
de fevereiro de 1927, muito sofreu, ao viver a vida de professor, 
pesquisador e escritor em Espanha, França, Bélgica, Inglaterra 
e Brasil. Entre nós permaneceu de 1940 até há poucos anos, 
quando regressou, definitivamente. á terra natal, aqui produ- 
zindo, entre outros trabalhos, acolhidos, com agrado: "A Car- 
ta de Pero Vaz de Caminha7',em 1943; "Cabra1 e as origens do 
Brasil", em 1944; "Jesuitas e bandeirantes no Guairá", em 
1951; "Jesuitas e bandeirantes no Itatim", em 1952; "Alexan- 
dre de Gusmão e o Tratado de Madrid", de 1950 a 1955; "En- 
saios camoneanos", em 1953; "A fundação de São Paulo capi- 
tal geográfica do Brasil", em 1955; e1 "Raposo Tavares e a 
formação territorial do Brasil", em 1958. Durante muitos anos, 
colaborou no "O Estado de São Paulo", especialmente com 
uma série de dezenas de artigos, sob o título geral de "Intro- 
dução a História das Bandeiras", divulgados de 20 de ag6sto 
de 1947 a 24 de julho de 1949. 

Organizador da Exposição de História de São Paulo no 
quadro da História do Brasil, nas comemorações aqui efetua- 
das em 1954, viu-se contemplado, como justo prêmio a tantos 
esforços e dedicação, unanimemente, pela Câmara Municipal, 
no dia 6 de agosto de 1957, nas vesperas de regressar à Pátria, 
com o titulo de "Cidadão Benemérito de São Paulo". Enfêr- 
mo e oprimido pelo acumulo de tarefas às vesperas da via- 
gem - como então declarou - não deixou de comparecer a 
Casa ,do Povo de Rratininga e ali receber, pessoalmente, a 
tocante homenagem. 

Ao lado daqueles sofrimentos a que nos referimos, ao vi- 
ver em terras estranhas, também teve' os seus momentos de 
alegria, quando, como fruto de persistentes trabalhos de inves- 
tigação em arquivos e bibliotecas, descobriu, entre outras mui- 
tas preciosidades: na Biblioteca Nacional de Madrid, os códices . 
portuguêses chamados "Almanaques Astronómicos de Madrid", 
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da primeira metade do século XIV, bem como o tratado "Da 
Geografia por modo de Diálogo", de D. João de Castro; no Ar- 
quivo das fndias, o códice original em português do "Tratado 
de Tordesilhas", de 1494, então ignorado; no Arquivo de Si- 
mancas e na Biblioteca do Escurial, seguiu o rasto de vários 
pilotos quinhentistas, que passaram de Portugal para o ser- 
viço da Espanha; na Biblioteca Nacional de Paris, o "Livro de 
Marinharia", de André Pires (1501-1520) e o de Manoel Al- 
vares de cêrca de 1535, que lhe permitiram, com a obra de 
João de Lisboa, reconstituir uma cultura náutica de formação 
popular; finalmente, no Rio de Janeiro, ao compulsar a fa- 
mosa "Coleção De Angelis", verdadeiros tesouros em manus- 
critos e mapas da época dos Descobrimentos e da expansão 
portuguêsa no Brasil. 

Em ligeiros traços, apenas para rememorar fatos do co- 
nhecimento de quantos tiveram a indulgência de) nos ouvir, 
essa é a figura veneranda e querida do professor Jaime Cor- 
tesão, o brilhante autor de "Os Descobrimentos Portuguêses", 
obra que veio enriquecer, sobremaneira, a bibliografia histó- 
rica de Portugal e do Brasil. 





OS DESPOJOS DE SÃO LUCAS 
Eurico Branco Ribezro 

Onde está São Lucas? Eis aí uma pergunta que deve ter 
ocorrido a muitos dos seus devotos. É compreensível, por muito 
razoável, a pxeocupação dos fieis de praticar atos de venera- 
ção diante dos despojos do santo predileto ou, pelo menos, no 
lugar onde viveu ou onde foi martirizado. É do feitio do nos- 
so povo, também, demonstrar sua amizade ou transvazar sua 
saudade diante do tumulo do morto querido. Por isso, não 
se há-de estranhar, pelo menos entre nós, que haja interêsse 
em se saber onde repousam os restos mortais de São Lucas. 

No relatório de uma pesquisa que mandamos f a ~ e r  na Itá- 
lia, por um instituto especializado, sôbre a personalidade de 
São Lucas, encontramos ligeira referência de que o seu corpo 
através da repetição dos autores, que a sua morte se dera em 
fins do Século I em Bitinia e que o seu corpo fora translada- 
do daquela região asiática para Constantinopla. Sabiamos ain- 
da, pelo Martirológio Romano, que a festa da transladação de 
São Lucas para a capital bizantina era comemorada a 9 de 
maio. Mas a informação de que seu corpo se acha na Itália 
foi, então, para nós uma novidade. Quisemos ter a confima- 
ção disso. Indagamos de várias fontes que podiam tomar con- 
tacto com Padua mas não conseguimos qualquer esclarecimen- 
to até que, como veremos adiante, conseguimos beber em fon- 
te cristalina duas excelentes monografias escritas naquela 
cidade. 

O que geralmente se lê sôbre o destino dado aos restos de 
São Lucas não passa, em quase sua totalidade, de pura lenda, 
surgida em parte da imaginação dos fieis, em parte de con- 
tingências do culto religioso. Assim como existem pedacos 
da cruz do Calvário espalhadas por todo o Mundo, assim co- 
mo se distribuem a mancheias "relíquias preciosas" de mil e 
um santos, assim também o corpo de São Lucas está presente, 
segundo a crendice popular, em um certo número de lugares, 
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retalhado que foi na imaginacão dos homens para satisfação 
dos seus anseios de culto religioso. 

O certo, porém, é que nem se sabe com segurança onde e 
como morreu São Lucas. Dizem uns - Beda, Adon, Chuard, 
Baronius e Harnaola - que em Bitinia. Parece ser o mais 
aceito. Era ali uma região pacífica e o evangelista teria ali 
falecido, naturalmente, em idade avançada. É o que afirma 
Elias de Creta no Século VIII. São Jeronimo assinala a sua 
morte aos 84 anos como celibatário. Entretanto, Gaudentius, 
bispo de Brescia, havia dito no Século V que São Lucas fora 
martirizado em Patras, confirmando assim a palavra de São 
Gregório Nazanzieno, que foi o primeiro a afirmar, em 390, o 
martírio do evangelista, incluido no Martirológio Romano pu- 
blicado pelo Papa Gregório XIII. J á  no Século V, o Martiro- 
lógio chamado africano incluia São Lucas. Assim, reco- 
nhecia a Igreja Católica que o nosso santo morrera marti- 
rizado. 

Segundo o escritor bizantino Giorgio Cedreno, cronista dos 
meados do Século XI, São Lucas foi crucificado como São Pe- 
dro, São Marcos e outros: mas como não havia lenho sêco pa- 
ra se fazer a cruz, lançou-se mão de troncos verdes de olivei- 
ras. Michele Glyca reproduz essa versão. Nicephorus, que 
viveu no Século V, afirma que o evangelista morreu aos 80 
anos, na Grécia, enforcado em uma oliveira. Também lhe da- 
va 80 anos ao morrer o escritor grego Menaca, enquanto que 
Hunter, autor moderno, assinala apenas 74 anos. São Hipólito 
afirma que São Lucas fora crucificado em Elea, cidade grega 
do Peloponeso, fundada pelos fenicios no ano 536 antes de 
Cristo. Admite-se, porém, conforme São Jeronimo, que o mar- 
tírio se deu aos 84 anos de idade, em Bitinia, na Ásia menor. 
Se, porém, Usuardo e Adone aceitam o Martirológio Romano 
no que se refere a Bitinia como lugar da morte do santo, 
outros escritores afirmam que ela se deu em Patras, na Acaia 
(S. GregÓrio Nazanzieno, S. Gaudêncio Filostorgio, Cornélio). 

Morto na Asia menor ou morto nessa parte da Grecia, não há 
notícia de como o corpo do santo foi parar em Thebas, na Beó- 
cia, pois alguns dizem que foi dali que se fêz a sua translada- 
ção para Constantinopla, por ordem do Imperador Constanti- 
no 11, em 361, ficando depositado no Apostoleion. Outros afir- 
mam que a transladação do corpo de São Lucas para Constan- 
tinopla ter-se-ia dado lá pelo ano de 357. 

Mais tarde os despojos do Santo teriam sido levados se- 
gundo uns para o Mosteiro de San Salvador de GUUeto, na 
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diocese de Murcia, na Espanha, e, segundo outros, não para tal 
sitio, mas no Século XVII para a abadia dos Verginianos de 
Goleto, na diocese de Nusco, província de Avellino, na Itália. 

Entretanto, outro corpo inteiro de São Lucas teria sido 
transladado para o Mosteiro de São Job, em Veneza. Conta-se 
que os venezianos compraram êsse corpo, em 1245, de Athana- 
sius, patriarca de Jerusalém, tendo-lhe pago a quantia de 700 
"bezants". Outra versão informa que durante a ocupação turca 
da Bosnia, os venezianos dali subtrairam o corpo de São Lucas 
e o trouxeram para sua cidade. 

Mas há um terceiro corpo, êsse que foi levado para,a igre- 
ja beneditina de Santa Justina, em Padua, e que é tido, hoje, 
como o autêntico. 

Haveria ainda um quarto corpo de São Lucas, de que re- 
centemente ~ Q S  fala no seu "Perambulando pela Grécia", a 
escritora patricia, Carmen Annes Dias Prudente. Visitando um 
velho mosteiro ortodoxo do Século 11, em Hosios Lukas, ela 
informa: 

"A cripta onde está enterrado São Lucas cheirava a mo- 
fo. Diante do seu sarcófago, EXhra (a guia) esclareceu-nos: 
- Não é o evangelista São Lucas, não, como muitos presu- 
mem, mas um monge muito venerado por estas paragens". 

Diante das três versões primeiramente assinaladas, Baring- 
Gould refere-se em tom jocoso a essa trindade de corpos de 
uma só pessoa, mas o fato é que um dêles sòmente o de Padua, 
foi reconhecido como verdadeiro pelo Martirológio Romano. 

Como se sabe, Padua foi .destruida por um incêndio em 
1174, mas em escavações posteriores foi encontrado e autenti- 
cado o corpo de São Lucas, como veremos adiante. 

Apesar disso, anuncia-se que pax%e de uma das mãos do 
santo estaria em um mosteiro na "Great Lama" no Monte 
Athos perto de Salônica; alguns dos seus ossos, em Brescia, 
segundo S. Gaudêncio; em Funda, segundo São Paulino No- 
lasco; em Antioquia, segundo o mesmo santo, que os coloca 
ainda em Ostia, em Oviedo, nas Asturias; um braço estaria 
em S. Espina;.outro braço na Capela Real em Barcelona; par- 
te da cabeça, em Valença; outra porção da cabeça em Liessy, 
no Hainau na Bélgica; um dente, em Mechelen, também, na 
Bélgica; três ossos em Tournai 'ainda na Bélgica; uma cabeça 
e um braço na igreja de São Pedro, no Vaticano. Além disso, 

um dedo que se perdera durante a Revolução Francesa estaria 
na catedral de Sens e dois dedos da mão esquerda estariam 
sendo exibidos aos fieis da Segunda Feira Santa em Valencia. , 
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, Quantos despojos de uma só pessoa em tão diferentes lugares! 
Dir-se-ia que o milagre dos pães também se fêz com as reli- 
quias de São Lucas. . . 

Que haverá de verdade em tudo isso? A resposta está na 
monografia de Attilio Pizzi sobre "L'Arca di S. Luca Evan- 
gelista Pádua, 1907, da qual conseguimos um exemplar por 
intermédio de um tio que indo à Itália, levara a incumbên- 
cia expressa de nos trazer alguns esclarecimentos sobre onde 
se acham os despojos de São Lucas. O estudo recente de D. 
Andrea Greiff para o IV Congresso Internacional dos Médicos 
Católicos, reunido em Padua em outubro de 1948, veio confir- 
mar a veracidade das informações ali divulgadas. 

Conforme a erudita narrativa daquele autor, em 357 o im- 
perador Constâncio I1 incumbiu o capitão Artemio - então 
vitorioso na guerra contra os sarmatas, depois martirizado e 
santificado - de transladar para o Templo dos Doze Apósto- 
los construido em Constantinopla por seu pai, o imperador 
Constantino, o corpo de São Lucas que se achava na Achaia e e 

que se iria reunir aos de outros grandes príncipes do Cristia- 
nismo. Que então se achava na Achaia, atesta-o o colitempo- 
râneo Filostorgio. Entretanto, sabido que as vitórias de S. Ar- 
temio sobre os russos foi para os lados da Bitinia, é provável 
que o general tenha trazido os restos de São Lucas da Bi'tinia 
e não da Achaia. 

Em 351 estaria o corpo do evangelista em Constantino- 
pla no Templo dos Doze Apóstolos, ao lado do túmulo, de Cons- 
tantino, pai de Constâncio 11. Pouco tempo depois um vio- 
lento terremoto reduziu a ruinas êsse templo e sob os seus 
escombros ficaram esquecidas as santas reliquias por quase 
dois Séculos. 

Em 527 iniciou o Imperador Justiniano a reconstrução do 
Templo dos Apóstolos. Ao fazer as escavações para os alicer- 
ces, os operários encontraram três esquifes de madeira com a 
inscrição dos nomes correspondentes aos corpos que conti- 
nham - Santo André, São Timoteo e São Lucas, conforme a 
narração do contemporâneo Procopio de Cesarea em seu "De 
aedificiis Justiniani" livro I, capítulo 4. Êsse achado foi cele- 
brado com festas e alegria que cada ano se repetiam em ho- 
menagem a êsses três santos. 

Cêrca de cinqüenta anos mais tarde, interessado em obter 
proteçáo contra as ameaças dos lombardos, o papa Pelágio I1 
enviou a Constantinopla, como 'seu núncio apostólico junto ao 
imperador Tibério, o grande doutor da igreja, então diacono 
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Gregório, mais tarde consagrado pela História como papa Gre- 
gorio Magno. Tendo travado amizade com Tibério, recebeu 
S. Gregório um precioso presente do imperador: um braço do 
apóstolo S. André. Agradecendo a magnífica oferta, demons- 
trou S. Gregório a vontade de também levar para o Vatica- 
no uma expressiva relíquia de São Lucas, pois não se podia 
conceber que o grande evangelizador, que dera ao Mundo a 
melhor explanação dos ensinamentos de Cristo, não tivesse em 
Roma pelo menos uma parte do seu corpo. Venceu na, sua 
firme argumentação e graças a ela obteve de Tibério a cabe- 
ça de São Lucas. Bem se pode avaliar a alegria com que S. 
Gregório voltou para Roma em 586, acompanhando tão raras 
e santas preciosidades as quais alguns inadevertidamente que- 
rem 'acrescentar um dos braços de São Lucas tomando como 
do evangelista o braço de S. André. 

E então se vai ver como São Lucas mais uma vez foi pôs- 
to em segunda plana: logo que se tornou papa, S. Gregório 
fêz construir um templo sobre o monte Celio e consagrou-o 
a Santo André, ali recolhendo não só o braço do apóstolo, co- 
mo também a cabeça do evangelista. Mais tarde, como êsse 
templo fosse destruido, as santas relíquias foram translada- 
das para a Basílica 'de São Pedro, onde ainda devem se achar. 
A cabeça de São Lucas foi depositada num riquíssimo taber- 
náculo de prata dourada, em forma de busto, no qual se lêm, 
em letras maiusculas de estílo antigo, as seguintes e preciosas 
palavras: "Capud heati Luce Evãgeliste trãlatfi de cõstãtinopol 
Romã per Btm Gg Doctore Pp Primum", isto é: "cabeça do, 
beato Lucas Evangelista trazida de Constantinopla para Ro- 
ma pelo beatissimo Gregório Doutor Papa primeiro". Essa ins- 
crição foi redigida em ' 1464 pelo vigário da basílica vaticana 
frei Francesco de Tolomei, de Aquila, e está gravada ao redor 
da parte média do busto. Não há ali referência ao braço de São 
Lucas que alguns pensam também tenha sido trazido de Cons- 
tantinopla por S. Gregório (Codice Vaticano 153 - Dialogi S. 
Gregorii Pp. pág. 1); trata-se, provàvelmente, de mais uma 
lenda acerca do nosso evangelista, por confusão fàcilmente 
compreensível com o braço 'de Santo André, conforme já assi- 
nalamos. 

Outra lenda que teve certo curso e que foi destruida por 
argumentos cronológicos conta-nos que a cabeça de São Lucas 
não teria ido para Roma por iniciativa de São Gregório, mas 
graças a um artifício de Frederico Barbarroxa, que com um 
presente de tal importância, desejava obter as boas graças do 
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papa Alexandre 111, com quem precisava estabelecer um tra- 
tado de paz. O imperador teria passado por Padua e conse- 
guindo em 1177 que os monjes do Most3iro de Santa Justina 
cortassem a cabeça de São Lucas para que êle, Barbarroxa, a 
levasse de presente ao papa afim de ser conservada no Vati- 
cano. 

Mas como viera parar em Padua o corpo de São Lucas? 
Vejamos os fatos. Em documentos existentes no Arquivo 

Capitular de Padua, há notícia da existência do Mosteiro de  
Santa Justina já no ano 736, pouco adtes de  se ter iniciado 
em Constantinopla a fúria8iconoclasta de Constantino V, o Co- 
prônimo (741 a 775). Em um falso Concílio que fêz reunir na 
capital bizantina, êsse imperador fêz condenar o culto das ima- 
gens santas em todo o Oriente, além de promover outras medi- 
das em desacordo com a.orientação de Roma. Em consequência 
dessa resolução, tanto as imagens como as relíquias existentes 
nas casas particulares e nos t2mplos deviam ser queimadas em 
praças públicas e as suas cinzas lançadas ao vento. Foi então 
que um dedicado sacerdote, sob cuja custódia se achava o 
Templo dos Doze Apóstolos, tomou a si a iniciativa de salvar 
algumas das preciosas relíquias conservadas naquela igreja. 
Urio - êsse o seu nome - poude subtrair do templo o corpo 
de São Lucas, algumas coisas pertencentes a São Matias e ou- 
tras reliquias preciosas e fugiu com elas para o Ocidente. 
Conta-se que também trouxe consigo nessa fuga heróica um 
quadro de Nossa Senhora pintado sobre madeira, que fora pro- 
digiosamente salvo das chamas durante uma das fúrias ico- 
noclastas da multidão. Segundo a tradição êsse quadro teria 
sido pintado por São Lucas. 

Urio foi aportar às praias venezianas e meteu-se pelo in- 
terior até Padua, onde depositou a sua sagrada carga. Por 
que teria ele escolhido Padua? Acredita Andréa Greiff que 
existia em Padua, a essa época, uma comunidade grega bastan- 
t e  numerosa, tanto que ali se ergueram, no fim do~ Século 
VI, templos dedicados a Santa Sofia, a Santa Eufemia, Santa 
Maria Iconia e a Santa Crispina, todas santas de veneração do 
povo grego. Um tal ambiente amigo teria atraido Urio para 
Padua. O fato é que também êle ficou ali residindo e ali fa- 
leceu. OS seus restos mortais também foram conservados no 
templo, como era uso naquela época; de sepultura humilde 
passaram mais tarde a figurar no altar que, em 1562, lhe foi 
erigido, já como santo, em capela especial da nova Basílica, 
onde se lê, desde 1682, uma inscrição esclarecedora. 
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Quanto ao corpo descabeçado de São Lucas, teve êle em 
Santa Justina uma história acidentada. 

Cêrca de cento e cinqüenta anos depois da sua translada- 
ção de Constantinopla para Pádua, houve a invasão do Vêneto 
pelos bárbaros e a devastação por êles produzida foi tremen- 
da. Pádua foi saqueada e destruida pelos hungaros no ano 899, 
tendo sido especialmente visadas as abadias de São Pedro e 
de Santa Justina, porque conservavam grandes riquezas, as 
quais, entretanto, puderam ser em parte escondidas em lu- 
gares de que se perdeu memória. O corpo de São Lucas esta- 
va entre as relíquias subtraidas as vistas dos inva- cores. 

Passou-se o tempo. O mosteiro de  Santa Justina só foi 
reedificado em 970, mas então ninguém se lembrou de pro- 
curar as relíquias propositalmente enterradas. Entretanto. o 
culto de São Lucas permanec3u vivo entre o povo, tanto que 
em 1080 o beato Crescêncio Camposampiero erigiu uma igreja 
em honra de São Lucas. 

Em 1174 um pávoroso incêndio destruiu cerca de três mil 
casas de Padua. A cidade ficou em ruinas com 2 614 casas 
completamente destruidas. 0 s  habitantes, desesperados. A 
igreja de São Lucas desapareceu. Conta-nos que nessa an- 
gustiosa emergência foi lembrada a existência das sagradas 
relíquias no velho templo destruido de Santa Justina e alguns 
paroquianos, com consentimento do abade Domenico, se apre- 
sentaram ao bispo d. Gerardo Offreducci Pomedella pedin- 
do-lhe permissão para procur'ar tão preciosos despojos. A' 
anuência do bispo juntou-se uma iniciativa do Senado de Pá- 
dua, que nomeou uma comissão de 68 personagens das mais 
destacadas da cidade para estudarem os velhos documentos e 
orientarem as escavaqões a serem feitas. Enquanto êsses estu- 
dos se faziam, por ordem do bispo ouviam-se por toda parte 
oraqões públicas rogando pelo êxito das pesquisas. Estas se 
iniciaram com grande solenidade: a 9 de março de 1174, no 
local em que se presumia sepultadas as sacras relíquias. ce- 
lebrou o bispo Gerardo Pomedella a santa missa, durante a 
qual fêz uma predicação sobre o assunto, iniciando êle mesmo, 
a seguir, munido de um rastelo, as escavações que haveriam 
de descobrir os despojos ali escondidos a mais de duzentos e 
setenta anos. Foram logo encontradas várias grandes caixas 
de chumbo e de mármore, identificando-sei entre elas o sar- 
cófago que continha Santa Justina. Prosseguiram as escava- 
ções. E s  que aparece, debaixo de uma montoeira de pedras, 
uma arca de mármore contendo uma caixa de chumbo" Por 
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fora viam-se esculpidas três cabeças ,de vitelo. Parecia tra- 
tar-se do símbolo do  evangelista, mas não havia nenhuma 
inscrição que tornasse segura essa interpretação. Diante da 
incerteza, impôs-se aos habitantes de Padua um jejum de três 
dias com a finalidade de implorar as luzes divinas, Decorri- 
dos êsses dias, apresentaram-se ao bispo alguns cidadãos afir- 
mando que tinham tido a intuição de que dentro da caixa de 
chumbo estava gravado o nome de São Lucas. A confirmação 
não se fêz esperar: aberta a caixa, lá estava, a um canto, a 
inscrição "São Lucas Evangelista". Do esquife exalou-se bal- 
sâmico odor e verificou-se que o corpo estava sem cabeça, 
conforme refere Dondi Dali'Orologio nas suas "Dissertazioni 
sopra l'istoria ecclesiastica di Padova", publicadas em 1802. 
O bispo deu conhecimento disso ao papa Alexandre 111, levan- 
do-lhe as impressões em cera das cabeças de touro e demais 
características da arca fúnebre. 

Citam as crônicas que essa descoberta despertou grande 
movimento entre os fiéis, atraindo para Pádua os habitantes 
das vilas vizinhas e dos castelos das redondezas. E não tar- 
dou que se começassem a registrar milagres entre os romeiros 
cheios de fé em São Lucas. 

Cegos que recuperaram a visão e paraliticos que voltaram a 
andar foram em grande número. Conta-se que um rapaz de 
Terralunga, acometido de paralisia de uma das mãos, tocou no 
esquife de São Lucas à 16 de abril de 1174, recuperando ime- 
diatamente os movimentos e a força. A 11 de maio, entre os 
peregrinos que tinham vindo de Montagnana cantando louvo- 
res ao evangelista, houve um, chamado Almerico, portador de 
paralisia de um braço, e que subitamente se sentiu curado, 
com grande admiração da enorme multidão presente. Por 
essa época, em Verona, foi ferido na cabeça por uma lança 
um tal Marco Fondaco, filho de Domenico; apezar de todos os 
cuidados, a ferida não sarava; logo que poude viajar, recor- 
reu a São Lucas, em Pádua, e deu-se então o milagre dr uma 
rápida cura, sem ficar qualquer sinal de cicatriz. Outros mi- 
lagres ficaram registrados com a indicação do caso e origem 
do enfêrmo. Foi essa, por certo, a época aurea de devoção a S. 
Lucas em Pádua, chegando os fiéis a fazer doações, como aque- 
la registrada no Arquivo Capitular da cidade e datada de 
1177 feita por Tervus de Casale, de todos os seus bens ao 
Mosteiro de Santa Justina em honra de São Lucas. 

O ano 1300 marca uma nova fase na história de São LU- 
tas dentro do Mosteiro de Santa Justina. O abade Gualperti- 
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no Mussato ordenou então a construção de uma capela retan- 
gular, quase quadrada, consagrada ao evangelista, e encomen- 
dou uma riquíssima arca de magníficos mármores p r a  rece- 
ber os sagrafdos ossos do grande príncipe do Cristianismo. 
Em 1316 o corpo de São Lucas foi colocado no suntuoso reci- 
piente em que ainda hoje se acha. O ato revestiu-se de sole- 
nidade, com a presença de três bispos além do de Pádua. Um 
irmão do abade, o poeta latino Albertino Mussato, escreveu 
uns hexâmetros que foram gravados em uma lápide e mais 
tarde, no século XVI, substituidos por outros semelhantes. 

A arca de ferro que corrteve o esquife de São Lucas desde 
1177 até 1316 está ainda guardada na igreja de Santa Justina, 
em Pádua. E' formada de faixas de ferro entrecruzadas, mais 
espassadas no sentido vertical, como se fossem palizadas su- 
perpostasj tem 2 metros e 20 cm. de comprimento por um 
metro de largura e 66 cm. de altura. Serve de capa a uma 
espessa caixa de madeira reforçada por lâminas de ferro; den- 
tro dela há outra caixa bem menor, igualmente de madeira. 
Conta-se que essas duas caixas tinham servido a Santo Urio 
para-transportar os corpos dos santos de Constantinopla pa- 
ra Pádua. 

A nova arca de mármore é feita de oito grandes pedaços 
de rico alabastro, tr6s de cada lado ao longo do comprimento 
e um em cada extremidade, unidos entre si por molduras do 
verde mármore serpentino. Cada quadro é entalhado, repre- 
sentando figuras religiosas. Num dêles se vê um anjo com 

asas e braços abertos levando uma tocha; noutro, também um 
anjo, êste agitando um turíbulo; para completar um lance la- 
teral da arca, o terceiro quadro representa o símbolo de São 
Lucas. o boi alado apoiando sua pata dianteira da direita sobre 
um livro. No lance lateral oposto, as mesmas figuras se repro- 
duzem, vis-a-vis. Os quadros que fecham as extremidades são 
diferentes: um apresenta a efígie dolicocêfala de São Lucas, 
com fronte alta e espaçosa, arcadas zigomáticas salientes, olha- 
res profyildamente pensativos, com expressão austera e sole- 
ne escrevendo sobre um livro, entre duas cruzes; o outro re- 
produz a mesma figura do boi alado que aparece nas paredes 
laterais da arca e está em contacto com as similares, de ma- 
neira que a arca era caracterizada como a arca dos três bois OU 

dos três vitelos. A arca está mantida por quatro colunas, sen- 
do duas de alabastro esculpidas em espirais e as outras duas 
de granito oriental sem ornamento; no centro há ainda um pe- 
destal de mármore grego representando quatro figuras hu- 
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manas entrelaçadas e suportando o Capitel com as mãos e a 
cabeça. Pensa-se que a obra de arte pertence à escola pisana, 
acreditando Planiscig que ali trabalhou frei Guglielmo de Pisa. 

A capela de São Lucas, em Santa Justina, mereceu, es- 
pecial atenção do abade Mauro Florisberto, que em 1436 man- 
dou decorá-la pelo pintor veneziano Giovanni Storlato e, em 
1453, fêz assinar com o célebre pintor patavino Andréa Man- 
tegna um contrato no valor de 50 ducados ouro para a feitu- 
r a  de uma tela destinada a figurar no seu altar de São Lucas. 
Em 1455 o contrato estava cumprido. 

Ao pintas a capela, Storlato dividiu as duas paredes la- 
terais em três planos horizontais e em duas secções verticais, 
de modo a ter em cada parede seis campos para traduzir as 
suas inspirações artísticas - as duas superiores em limites 
curvilíneos, as demais retangulares. Os afrescos de: Storlato 
estão hoje muito estragados. Representavam: 

, 
1 - São Lucas em vestes de médico ao ser recebido como 

discípulo dos apóstolos; 
2 - São Lucas escreve o Evangelho, recebendo informa- 

ções de Maria; 
3 - O corpo de São Lucas ao ser transportado de Bitinia 

para Jerusalém (conforme a inscrição ainda bem 
legível) . 

4 - Destruição do Templo dos Apóstolos de Constantinopla. 
5 - O corpo de São Lucas é salvoi por Santo Urio. 
6 - Santo Urio salva o quadro da Virgem pintado por 

São Lucas. 
7 - O bispo de Pádua vai ao encontro do navio que traz 

o corpo de São Lucas. 
8 - O corpo de São Lucas é levado triunfalmente para 

Pádua. 
9 - Invenção do corpo de São Lucas em Santa Justina. 

10  - Reconhecimento do corpo de São Lucas e milagres 
operados. 

O famoso retábulo de Mantegna, que em 1455 passou a do- 
minar a decoração da capela, representa São Lucas de apa- 
rência môça, de barba escura, visto de frente, sentado, escre- 
vendo seu Evangelho sobre uma mesa monopódia e cercado 
de todos os santos que têm relação com Santa Justina. E' 
um quadro de grande valor artístico. No Século XVI passou a 
figurar na pinacoteca do Mosteiro, onde ficou até a domina- 
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ção napoleonica, época em que foi transladado para o Palácio 
de Brera, em Milão. 

Com a construção de um novo templo no Século XVI, a 
capela de São Lucas não f ~ i  destruida, mas convertida em lu- 
gar para reunião do Capítulo; mais tarde, em 1587, construido 
o claustro do Capítulo, a capela passou a receber os corpos 
dos monges mortcs, recebendo então o nome de "Capela dos 
mortos". Ela ainda existe e era utilizada no comêço dêste 
Século para as reuniões CIa Confraria do Santíssimo. 

Em 1499, o abade Simeone de Pavia dedicou a São Lucas 
a pequena capela da enfermaria do Mosteiro, faiendo lem- 
brada, com isso, a qualidade de médico do nosso evangelista. 

Mas os acontecimentos nem sempre se sucederam com essa 
mesma harmoniosa sequência que vimos recordando. Acon- 
teceu que em 1463 foram transladados ,da Bosnia para Ve- 
neza, os restos de um beato que se pensava ser São Lucas. E 
pôs-se em dúvida a autenticidade dos despojos guardados em 
Pádua. Estabeleceu-se então uma disputa. Cioso de tão pre- 
ciosa relíquia, o doge Cristofaro Moro mandou que o suposto 
São Lucas ficasse exposto á visitação pública na igr,j a a de São 
Job em Veneza. E para que cessassem as controvérsias, o doge 
decretou que se fizessem o reconhecimento legal dos dois cor- 
pos, afim de ser estabelecido qual o autêntico. A 11 de agôs- 
to de 1463, atendendo á determinação do doge, as autoridades 
civis de Pádua, isto é: o "capitano" e o "podestá", acompa- 
nhados do conselheiro Giandomenico Spazzarino e dos médi- 
cos Paolo Begelardo e Francesco Passeri, dirigiram-se á capela 
dedicada a S ~ G  Lucas, no templo de Santa Justina, e procede- 
ram á abertura da arca de mármore e do esquife de chumbo 
que ela continha e cujas dimensões eram aproximadamente 
de seis por um e meio pés. Verificaram que o esquife era de 
construção muito antiga e continha os ossos de um indivíduo 
de dade muito avançada, faltando os ossos componentes da 
cabeça. A êsse mesmo tempo era examinado em. Veneza o 
corpo do suposto São Lucas guardado na igreja de São Job, 
encontrando-se o esqueleto de um indivíduo jovem, morto em 
época muito mais recente que aquela em que vivera o evan- 
gelista. 

O doge Cristofaro Moro não se conformou com a evidên- 
cia das pericias feitas: queria que São Lucas fosse o seu, o de 
Veneza. Sabemos como é forte a razão dos homens que estão 
com as rédeas do govêrno. Os interesses da política muitas 
vêzes torcem a verdade dos fatos e as decisaes podem ser as 
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mais desarrazoadas possíveis, Foi o que aconteceu neste caso. 
Funcionaram as vias diplomáticas: o embaixador de Veneza 
em Roma, Bernardo Giustiniani, interferiu junto ao Papa Pio 
I1 e conseguiu que Sua Santidade designasse o cardeal Bessa- 
rione para decidir a questão. Ora, o cardeal Bessarione era an- 
tes um político do que um religioso, exercendo as funções de 
legado da Santa Sé junto a Veneza, pessoa, portando, direta- 
mente ligada ao doge por laços diplomáticos e sem dúvida tam- 
bém por laços de interêsse pessoal e amizade. Releva notar, 
também, que não obstante sua santa infalibilidade em assun- 
tos religioses, Pio I1 achava-se ao fim da vida e já podia es- 
tar com as faculdades mentais alteradas, não sendo fora de 
propósito ter aceito ou ter feito certas insinuações sobre o ve- 
r9dito a ser dado por Bessarione. A decisão não podia ser ou- 
tra: baseado em um documento apócrifo, o cardeal sentenciou 
a favor de Veneza. Em revide, os patavinos solenemente de- 
clararam São Lucas patrono dos filósofos e dos médicos, ce- 
lebrando a festa do evangelista na Universidade e festejando o 
Santo na abertura do ano acadêmico. Assim não se podiam 
conformar os fiéis e as autoridades de Pádua com a sentença 
de Bessarione: recorreram ao novo Papa, Paulo 11, que naque- 
les dias havia substituido a Pio 11. Compungido pela idéia de 
se combater a autenticidade de uma relíquia venerada por 
tantos Séculos, o novo Pontífice fêz sua a causa de Pádua e, 
mais cauteloso que o seu antecessor, nomeou dois príncipes 
da Igreja para examinarem a questão. Foram eles os cardeais 
Giovanni Carvajal e Bernardo Erulo. O assunto agitou os 
meios eclesiásticos de Roma. Havia partidários de ambos os 
lados. Os argumentos eram apontados e discutidos e cada 
grupo recorria a orações e a penitências em favor do seu pon- 
to de vista. Certa vez, rogando ao Senhor por uma feliz so- 
lucão da pendência, os monjes de São Paulo percorriam sete 
igrejas de Roma em orações, quando surgiu entre êles um ve- 
nerando sacerdote da Basílica de São Pedro e aconselhou-os 
a que não se preocupassem tanto, pois, se Pádua se mostrava 
tão interessada em defender a autenticidade da sua relíquia, 
também os que viviam na Basílica Vaticana teriam que se mos- 
trar igualmente interessados no reconhecimento da mesma, vis- 
to que, do contrário, também seria posta em dúvida a autenti- 
cidade da cabeça de São Lucas por tantos séculos conservada 
no Vaticano e cuja lembrança estava apagada na memória 
dos que discutiam a questão. O argumento do iluminado sa- 
cerdote foi levado aos juizes e prevaleceu. Apoiado nêle e de 
acordo com as verificações feitas pelos peritos, nos esquifes 
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de Pádua e de Veneza, e com as próprias investigações reali- 
zadas junto com o Sumo Pontífice sobre a cabeça de São 
Lucas conservada no Vaticano, cuja autenticidade foi mais uma 
vez reconhecida, os cardeais Bernardo Erulo e Giovanni Car- 
vajal revogaram a sentença do cardeal Bessarione e deram 
ganho de causa a Pádua. Em consequência dessa decisão, os 
padres da igreja de São Job de Veneza foram chamados a 
Roma e ali advertidos, no dia 10 de dezembro de 1464, de que, 

sob pena de excomunhão, não podiam mais expor a veneração 
pública o falso corpo de São Lucas que conservavam no seu 
templo. 

Como se vê, essas controvérsias concorreram para esclare- 
cer os destinos dados aos santos despojos de São Lucas: ficou, 
assim, definitivamente assentado pela Igreja Católica que o 
corpo de São Lucas está em Pádua e a cabeça em Roma 

Vejamos agora o que tem acontecido com o corpo de São 
Lucas em' Pádua. 

No Século XVI uma nova Basílica de Santa Justina, foi 
construida sob projeto de Andrea Briosco, o mais famoso es- 
cultor da época. As obras se iniciaram em 1517 e terminaram 
em 1580. Um dos braços laterais do templo, o do lado direi- 
to, era dedicado a São Lucas e sua construção foi começada 
em 1543 pelo abade Ignacio, de Genova, e por &le mesmo ter- 
minada em 1550. O corpo de São Lucas permanecia então na 
sua velha capela. A sua transladação para o novo templo foi 
feita solenemente ao mesmo tempo que a dos corpos dos ou- 
tros santos ali carinhosamente guardados - S. Urio, Santa 
Justina, Santa' Felicidade, S. Maximo, S. Juliano martir, S. 
Arnaldo martir e três Santos Inocentes. O ato realizou-se na 1 

tarde de 4 de março de 1562. Foi presidido pelo abade Pe- 
legrino Degli Eredi, assistido por todos os monjes e pelas au- 
toridades locais. Os esquifes dos santos foram retirados, reco- 
nhecidos, transportados em procissão e depositados por dois 
dias na "sotto-confessione" do novo templo e depois expostos 
á visitação pública na capela de São Lucas, onde permanece- 
ram por nove dias. Contam as crônicas que durante êsse tem- 
po inumeros foram os milagres que ali se registraram: cegos, 
mudos, paraliticos tiveram plena e imediata recup?ração. Tais 
milagres foram autenticados por meio de processos regulares, 
determinados pelas autoridades eclesiásticas, com o testemunho 
do bispo, de alguns médicos reputados e de conspícuos ma- 
gistrados. 

Passados os nove dias, as relíquias foram conduzidas em 
procissão pomposa ao redor da cidade, com a assistência de 
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mais de quarenta mil pessoas, entre as quais se contavam o 
bispo, todo o clero, abades de vários mosteiros, autoridades 
civis, professores e alurros das escolas, etc.. Releva notar-se 
que, na solene procissão de 14 de março, feita em Prato della 
Valle, coube aos membros do Colégio dos Médicos carregarem 
o corpo de São Lucas. Retornando à igreja, as relíquias fica- 
ram expostas por mais quatro dias. Depois tudo foi colocado 
nos lugares adrede preparados. 

Passaram-se já perto de quatro Séculos e os despojos de 
São Lucas permanecem em Pádua, deslembrados de quase toda 
a Cristandade. . . 

Eis aí o que pudemos apurar a respeito dos restos mor- 
tais de São Lucas, ao longo de intensas e persistentes investi- 
gações por livros e bibliotecas. A lenda e a história misturam- 
-se neste como em outros capítulos de um livro sobre o pa- 
trono dos médicos. Verdade ou ficçlão, o certo é que existem 
aspectos que empolgam o estudioso e o fazem discorrer sobre 
pormenores que sem dúvida entretem os curiosos e despertam 
sua atenção para o culto do grande evangelista. Que êsse culto 
seja mais extenso e que as luzes do santo recaiam cada vez 
mais sobre a Humanidade! 



A PROP~SITO DO CENTENÁRIO 
DE CAPIVARI' 

(Conferência proferida pelo pro. Afonso d'E. Taunay 
no Salão Nobre da  Prefeitura Municipal de Capivari 
às 20 horas ,do dia 10 de julho de 1932, n a  qualidade . 
de orador oficial da  cidade nos festejos comemorativos 
do 1.O Centenário de fundação do município. A sole- 
nidade decorreu em ambiente eletrizado de civismo, prin- 
cipalmente pela eclosão do heróico levante constitucio- 
nalista, que se tornou o assunto dominante dos discur- 
sos então pronunciados. O prof. Taunay foi saudado 
em nome da Prefeitura pelo prof. Vinício Stein Cam- 
pos, tendo também discursado no ato o venerando mes- 
t r e  Cândido Mota. Os originais da conferência forar i  
oferecidos pelo consócio Vinício Stein Campos ao ar- 
quivo do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
n a  reunião do sodalício, comemorativa do 9 de Julho). 

Snr. Prefeito Municipal de Capivari. 
Snrs. Membros da Comissão do Centenário. 
Snrs. representantes das altas autoridades do Estado. 
Minhas senhoras, meus senhores: 

Nada tendes que me agradeçais. 
O insignificante serviço que pude prestar-vos, e tão amà- 

velmente avaliais, deu-me novo ensejo de passar algumas ho- 
ras a meditar no significado dos fatos e das cousas do enorme 
passado dos paulistas e do seu presente vigoroso 'e confhnte. 

Há muitos longos anos que tal preocupação tem sido uma 
das diretrizes principais da minha atividade mental. E o 
prosseguimento nesta ordem de ideias me faz engolfar no es- 
tudo das particularidades da atuação dos paulistas em seu 
enorme esforço construtivo dêste nosso imenso arcabouço bra- 
sileiro. 

Os fundadores desta vossa cidade, tão acolhedora e gene- 
rosa, já sentiam, por certo, atuar-lKes nalma um sentimento 
confuso permanente e mixto de orgulho de sua progenie e da 
recordação comovida dos feitos dos seus maiores; aquilo que 
a uma grande mentalidade de sua grei, diferenciada pela cul- 
tura e o talento, saberia exprimir por intermedio da fórmula 
laconica e magnífica que escolhestes para a vossa divisa mu- 
nicipal: Paulista por mercê de Deus. 
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Quando Diogo Antonio Feijó a proferiu como que falava 
por procuração de todas as gerações de sua gente, numa dele- 
gação tri-secular dos sentimentos coordenados nascidos da 
contemplação de uma óbra enorme. 

Emitiu como que a réplica nacional aos conceitos por as- 
sim dizer contemporâneos de um estrangeiro ilustre, de um 
pensador do quilate de Augusto de Saint Hilaire quando de- 
pois de haver meditado sobre a dilatação bandeirante afirma- 
ra: tem-se a impressão de que tal obra foi realizada por uma 
raça de gigantes. 

Era a reiteração de antigo vez0 traduzida pelas expres- 
sões de ingênuo orgulho exarado nas páginas singelas dos 
cronistas de São Paulo: Pedro Taques e Frei Gaspar da Ma- 
dre de Deus, orgulho êste documentado nas letras luzitanas 
pelos versos da veia satirica de Pedro Antonio Corrêa Garção, 
quando refere o aturdimento que lhe causava a jactância dos 
Paulistas de seu tempo a gabar "a fabulosa ilustre descendên- 
cia de seus claros avós". 

A estes sentimentos deu Diogo Antonio Feijó a sintetiza- 
$50 célebre da frase que, de hoje em diante, é a divisa da ci- 
dade e município de Capivari. 

Ao proferir tão celebrado conceito obedecia o grande Re- 
gente à vóz dos antepassados cuja glória íntegra aclamava em 
tão pequeno número de palavras. E tinha plena autoridade 
para o fazer. Como paulista, de velha seiva vicentina, sentia- 
-se O continuador dos paulistas construtores do Brasil, rechas- 
sadores do meridiano de Tordesilhas até o coração da América 
do Sul, transportadores dos marcos do assinalamento litoriano 
da conquista luzitana em praias do Atlântico meridional. 

F'aliva ainda como representante de seu grande patricio- 
e, o ministro e diplomata, incansável pela tenacidade, temível 
pela argúcia dos argumentos e a clarividência dos fins colima- 
dos, êsse admirável Alexandre de Gusmão, procurador nato 
da grei dos calções de couro das entradas e bandeiras, consoli- 
dador das conquistas de sua gente em pró1 da dilatação da 
posse luzitana no Novo-Mundo. E falava ainda por si próprio 
como Chefe de Estado do Brasil a desenvolver ingente esfôr- 
ço para manter integra a herança dos antepassados, a modo 
de um briareu que com os cem braços ferreos encadeasse o 
imenso território brasileiro ameaçado de desagregação. 

Eram êstes os sentimentos que tumultuavam na mente do 
grande padre Regente ao professar a fórmula sintética de re- 
conhecimento á Providência por tê-lo agregado a um núcleo 
de tão elevada tradição. 
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No seu laconismo encerra o delineamento de toda a pro- 
gressão da obra dos CALÇÕES DE COURO. 

Impulsionado pelo espírito lucidíssimo do grande Gover- 
nador Geral Dom Francisco de Souza enceta-se o cíclo das 
bandeiras que é episódio singular na História da Humanidade. 

E um a um os grandes cabos da tropa vão aparecendo, nos 
albores da era seiscentista: André de Leão, Nicolau Barreto a 
dissiparem as prhíeiras brumas das dificuldades das grandes 
jornadas sertanistas, Pedro Vaz de Barros, Manoel Preto e 
André Fernandes, incansáveis na devassa das terras contiguas 
do Sul. 

Após êsses precursores ve-se a intensificaqão prodigiósa do 
movimento penetrador: bruxolêa na alma dos paulistas a no- 
ção de que realizam grande obra de feitio nacional. E assim 
começam a coarctar a expansão espanhola. 

E' o que faz, em 1628, intimar um cabo de tropa aos je- 
suitas castelhanos a que se retirem além Paraná: "Esta terra 
é do nosso Rei e do nosso Conde Donatário de São Vicente". 

Cada vez mais impetuosa e poderosa alarga a investida 
paulista a área de suas façanhas. Despovoa-se o Guairá e os 
castelhanos vão procurar refugio no Paraguai. Um daqueles 
portuguêses prodigiosos, da estirpe que dera Vasco da Gama 
e Fernão de Magalhães, surge no mundo americano a operar 
prodigios terrestres como nenhum outro homem de sua raça 
jamais os fizera iguais: Antonio Rapozo Tavares. 

Avança a invasão portuguêsa com as suas campanhas do 
Sul de Mato Grosso e do Rio Grande do Sul. 

Sofre porém a expansão bandeirante, ao Sul, os graves re- 
vezes d2 1638 e 1641, mas logo depois se reafirma integra a 
vitalidade das entradas - Veem-se os calções de couro pelejar 
na obra da defesa do Brasil Setentrional invadido pelos ba- 
tavos onde maravilhas operam na famosa retirada do Cabo de 
São Roque. 

Tão certo da eficiência de seu auxílio está o Govêrno Ge- 
ral do Brasil, que, em 1647, pede Antônio Telles da Silva à Câ- 
mara de São Paulo despache pelo infindo sertão do Rio de 
São Francisco, e à cidade d'O Salvador o socorro dos brancos 
e índios do capitão Antonio de Azevedo. Começa 'a entrar 
em cena a figura enorme de Fernão Dias Paes a surgir nas 
terras platinas e o Sul de Mato Grosso. 

Em 1648 enceta Rapozo Tavares aquêle périplo atravez do 
Continente c.uja rememoração nos estarrece, quando refletimos 
o que foi essa jornada do mestre de campo beirão e dos seus 
cinqüenta sertanistas de São Paulo. Como partida da vila do 
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Campo de Piratininga pode a sua bandeira ser assinalada no 
norte paraguaio, no oeste peruano, nos contrafortes andinos da 
província de Quito para depois aparecer em Gurupá, á fóz do 
Rio Mar, passados três anos de aventuras na selva bravia e 
ignota, com desprêzo dos rumos e afronta cotidiana de mil e 
um perigos, cousa de nos deixar realmente estarrecidos. 

Que floração prodigiosa proporciona a segunda metade do 
século XVII! Por todos os lados escachôa a corrente bandei- 
rante. Em terras da mesopotamia platina ameaça Domingos 
Barbosa Malheiros a Ciudade de San Juan de Vera de las Siete 
Corrientes, Atinge Braz de Arzão a confluência parano-pa- 
raguaia. Fernão Dias Paes corta as terras do atual Uruguai, 
é visto ao norte do atual Paraná e assinalado no alto sertão 

' baiano de Sincorá. 
Manoel Dias da Silva, o Bix+ra, aparece em terras argen- 

tinas de além Paraná, Morre Luiz Pedroso d? Barros em 1662 
no centro do Perú. Pelo vale hostil do Tocantins descem as ex- 
pedições de Parcoal Paes de Araújo e Sebastião Paes de Barros. 
Morre êste, membro de uma irmandade de notabilíssimos de- 
vassadores, no recondito sertão goiano. E de Belém do Pará, 
a contra corrente, através de aspérrima navegação, vai ao en- 
contro de sua gente desbaratada um seu patrício o padre ban- 
deirante Antonio Rapozo. 

As últimas décadas do ciclo da caça ao índio assinalam novas 
e portentosas jornadas. O primeiro Anhanguera penetra, no 
bloco cerrado e elnorme da selva amazônica, transpondo o Ara- 
guáia em direção quiçá do Tapajóz. Francisco Pedroso Xavier 
aperrêa os castelhanos da região norte paraguaia e retira-se tri- 
unfante do seu raid realizado exatamente a moda das velhas 
algaras peninsulares dos primeiros séculos da monarquia. 

Concretisa-se, por todo o Brasil, por todos os dominios lu- 
zitanos, a noção de que a consolidação das conquistas da Amé- 
rica só os paulistas podem realizá-la. Começa então a era das 
grandes lutas sistemáticas contra os autóctones e as raças ca- 
tivas rebeladas. Ilfligido pela audácia dos querens e outros 
selvagens da raça dos aimorés, recorre o Govêrno Geral aos 
calções de couro. E se a expedição de Domingos Barbosa Ca- 
Iheiros fracassa, rumoroso desforço se dá com os triunfos com- 
pletos de Estevam Ribeiro Baião Parente e seus ilustres lo- 
gares tenentes Braz Rodrigues de Arzão e João Amaro Maciel 
Parente. Deixa o centro baiano de ser o habitat das tribus 

, ameaçadoras do Reconcavo que espavoridas se refugiam além 
S. Francisco. 
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Contemporaneamente outro enorme passo se dá para a 
conquista do sólo: surge á margem do magestoso Rio Grande 
dos Tapuias o primeiro apossador do Piauí, um dos mais nc- 
táveis dos nossos homeriadas Domingos Jorge Velho, figura tão 
considerável e no entanto até hoje tão mal estudada. 

Leva-o a nostalgia a impor ao grande caudal de que pas- 
sara a ser ribeirinho o nome de seu vilarejo natal de Parnaíba, 
nome que indelèvelmente lhe ficaria. Para a entrega das ter- 
ras centrais à posse dos civilizados, aspera luta se abre entre 
os brancos cubiçosos e os heróicos selvicolas do Nordeste. E 
o Govêrno Geral do Brasil nova e continuamente recorre aos 
nossos bandeirantes para vencer a resistência daqueles índios 
bravíssimos, a quem dominam em repetidas campanhas, de S. 
Francisco ao rio das Piranhas, ao Mearim, as armas de Domin- 
gos Jorge Velho. Matias Cardoso de Almeida, Manoel Alvares 
de Morais, Navarro, João Amaro Maciel Parente, Antonio Gon- 
çalves Figueira, Francisco Dias de Siqueira, o cruel Apuçá. 

O grande espantalho da região nordestina, a república da 
Troia Negra, o imenso quilombo palmarense zombador das in- 
vestidas numerosas dos governadores gerais de Pernambuco 
sucumbe afinal ante o arremesso de Domingos Jorge Velho e 
sua tropa. E esta série de triunfos se concrètisam nos relatos 
das autoridades superiores do Estado do Brasil que aos mo- 
narcas apontam os fastos das bandeiras. 

Daí o recurso do Príncipe Regente D. Pedro á Câmara de 
São Paulo quando entende levar as lindes brasileiras ao estu- 
ario do Prata, mandando-lhe que socorra, com todo o empenho, 
a fundação da Colônia do Sacramento. 

Uma sintese dêste sentimento da opinião pública colonial, 
acêrca do papel dos paulistas na obra da construção, resume-se, 
observa a lúcida inteligência de Roquete Pinto, na frase do 
Governador Geral Camara Coutinho ao gabar ao Rei D. Pedro 
I1 os serviços do desembargador Ávila Vareiro a quem man- 
dara castigar, em Porto Seguro, um bando de paulistas saltea- 
dores, numa expedição que lograra o melhor êxito: "Pareceu 
cousa milagrosa êste sucesso Prendeu a todos dentro da mata, 
com admiração dos que conhecem o que são os paulistas em- 
brenhados". 

A distância enorme do Nordeste conquistada pelos calções 
de couro fundam-se, pode-se dizer, contemporaneamente, dois 
fortíssimos nucleos vibratórios bandeirantes da expansão bra- 
sileira. 

Desferem ondas intenssissimas de penetração e circunva- 
lação. 
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Um é a beira mar, o dos vicentinos Domingos de Brito 
Peixoto e seus ilustres filhos e genro naquele vilarejo de San- 
to Antonio dos Anjos da Alaguna, por onde se faz a primeira 
descida do povoamento do Brasil para as terras do Rio Gran- 
de do Sul, em busca da ligação com a última atalaia luzitana 
meridional: a do Sacramento. Ali nasceriam os admiráveis la- 
gunenses a quem tanto reverenciam os filhos do Rio Grande 
conhecedores da história de sua terra. 

E os grandes nomes de Cristóvam Pereira de Abreu e de 
Rafael Pinto Bandeira, entre tantos mais, se prendem á evo- 
cação desta nova fase de nossa construção territorial. Ao mes- 
mo tempo a milhares de quilometros da faixa catarinense, ou- 
tro sertanista de  São Paulo se irroga o papel de  fronteiro do 
Brasil a moda de um daqueles condes das marcas nos séculos 
carlovingios. É o sorocabano Pascoal Moreira Cabra1 que os 
documentos espanhóis ultimamente desvendados nos contam 
ter passado quarenta anos num campo entrincheirado á mar- 
gem do Miranda, a cujo curso, assim como ao do Paraguai, 
vigia, balisando a futura fronteira portuguêsa do Sul de Mato 
Grosso. 

E' o que lhe permite a marcha segura para o Norte, para 
o Cuiabá, vedado aos espanhóis do Paraguai. E o que leva 
os trilhadores do Sul matogrossense a considerar as planuras 
da Vacaria como da coroa d'El Rei seu Senhor. Daí a afirma- 
ção orgulhosa do ituano Pedro Leme, o Torto, a retrucar ao 
oficial castelhano que o intima a sair daquele território: "Ec- 
tas campanhas são e sempre foram de E1 Rei de Portugal, meu 
Senhor, e por nós e nossos avós penetradas seguidas e trilha- 
das quasi todos os anos a conquistar barbaros gentios". É o 
que induz Manoel Dias da Silva a mandar arrebentar o padrão 
espanhol encontrado no Sul de Mato Grosso e alçar outro on- 
de insculpe "Viva o muito alto e poderoso rei de Portugal D. 
João V Senhor dêste sertão da Vacaria". 

Neste interim encetavam os paulistas as primeiras gran- 
des passadas para o amanho das terras centrais que a sua im- 
petuosidade tão prodigiosamente alargara. Apresenta-se por 
seu intermedio outro episódio até então singular na história 
da Humanidade o primeiro surto de um grande rush de mine- 
raqáo aurifera. Preludia-o a jornada esmeraldina de Fernão 
Dias Paes, terminada com a morte do heroi á margem do 
Guaicuí e prosseguida graç9s a tenacidade do filho o ilustre 
Garcia Rodrigues e do genro, o "Tenente General do Matc" 
como tão expressivamente chama Pedro Taques ao santa ma- 
rense Manoel de  Borba Gato, a quem o Rei perdoa o assassi- 
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nio de um seu legado especial, o nobre patarata castelhano 
Dom Rodrigo de Castel Blanco, porque o bandeirante revela à 
coroa luzitana o espantoso pacto10 do leito do Rio das Velhas. 

Entramos então na fase portentosa do grande ciclo do ouro 
do Espinhaço. Os taubateanos e paulistanos disputam a posse 
das margens do aluvião fulvo mas dentro em breve coligam- 
se ante o forasteiro emboaba. E surde o grande conflito san- 
guinosa nacionalista apaziguado por Antonio de Albuquer- 
que. Cria D. João V a nova e primeira circunscrição central 
do Brasil, essa capitania de São Paulo e Minas'do Ouro que 
abrange mais de 3 e meio milhões de quilometros quadrados e 
de onde provirão sete Estados da Confederação Brasileira. 13 
então que ocorre o máximo espraiar bandeirante; multiplicam- 
se os grandes achados, descobre Pascoal Moreira o opulento 
"placer" cuiabano e o segundo Anhanguera o não menos rico 
jazigo de Goiás. E os preadores de gado espalham-se nas cam- 
pinas do Viamão e do Sul riograndense. 

Enceta-se o período notável das monções do Cuiabá em 
que o Tietê assume o aspecto da "via crucis" mas ao mesmo 
tempo de "iter gloriae" dos paulistas, caminho assinalado por 
uma série de obstaculos a vencer, de calamidades a superar 
cuja enumeração constitue verdadeiro assunto de assombro. En- 
tra porém no declínio a obra das bandeiras, perecível como tu- 
do que é humano. E os últimos grandes cábos de tropa pe- 
rante nós desfilam: os Antonio Pires de Campos, João de Go- 
doi Pinto da Silveira, e João Leme do Prado, os Antonio de 
Almeida Falcão, João de Souza Azevedo e Antonio Fernandes 
de Abreu, os João Martins Claro, Simão de Toledo Almeida e 
Miguel Pedroso Leite, e tantos mais. E na órbita sociológica 
como que se realiza o fenômeno comum da física molecular; 
como que irresistível fôrqa, a modo de tensão superficial ar- 
redonda os contornos da mancha espraiada da varrição bandei- 
rante na carta sul americana. 

E' então que, procurador de sua grei, longa, pertinaz, ir- 
redutivel e vitoriosamente, debate Alexandre de Gusmão com 
a monarquia vizinha, turbada e privada de sua posse, pelo 
avanço das entradas, debate as condições dêsse famoso Trata- 
do das Cortes, dêsse ato internacional de 1750 que empresta 
sanção jurídica do "uti possidetis" conquistada pelas bandei- 
ras de S. Paulo e a arrancada de Pedro Teixeira na Amazônia. 

E no entanto quaze contemporâneamente praticara o monar- 
ca, tão ricamente aquinhoado pelos seus vassalos, que davâm 
e não pediam a mais dura, a mais completa iniquidade. ~ e p o i s  
de lhes desmembrar do território o das Minas Gerais e as sü- 
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lidões do centro e do sul, suprimira em 1748 a.própria capi- 
tania paulista! 

Assim se dá em geral com os homens a quem acima de 
tudo, pesa o sentimento da gratidão. Mas, ao olhar perswu- 
tador das profundezas do tempo, que era o de Alexandre de 
Gusmão, não abatera a injustisa e semelhante medida, nasci- 
da sobretudo, segundo se pensa, da sêde de dominação de Go- 
mes Freire de Andrada. 

Bem sabia quanto são os anos fugazes no computo da vida 
de uma nação. Voltaria São Paulo em breve a retomar o pru- 
mo de sua posição no pais a que doára metade do patrimônio 
nacional. 

Dezessete anos mais tarde, reparar-se-ia a injustiça joani- 
na e entrando a terra paulista, exausta do esforço uma vez e 
meia secular, naquela fase de concentração e reerguimento que 
Washington Luiz com tamanha felicidade caracterisou: "Aca- 
bara! mas como acaba a fenix que se recolhe as próprias cinzas 
para renascer mais forte". 

De todos êstes fatos dos anais dos "calções de couro" não 
estaria Diogo Antonio Feijó minuciósamerte informado, que 
a vóz dos arquivos muito longe ainda se achava de os desven- 
dar na magnitude que hoje assume. 

Mas, como Saint Hilaire, perfeitamente percebia, numa 
visão de conjun20, o que se devia ao esfôrço dos paulistas. 

Nascêra na fase de fknix, recolhida. a sua imortalidade. 
Mas, já nos anos da virilidade excepcional do caráter, poudé- 
ra ver o renascimento da ave fabulósa: naqueles anos elabo- 
radores da Independência Nacional em que, chefiado pelos 
Andradas, caminhara ao lado das claras inteligências de Paula 
Souza e dêsse admirável brasileiro adotivo que foi Vergueiro, 
o jurista filantropo. 

Assim sentindo reintegrada a vitalidade do núcleo de que 
saíra, irrompera-lhe da alma. espontanea e altivola, a expres- 
são jubilosa do seu orgulho de a tal gente pertencer, lançando 
esta afirmação que vos aprouve, entre diversas propostas, es- 
colher como divisa de vossa cidade e município. 

Quando no Sertão da Samambaia surgiram os primeiros 
povoadores, provindos de Itú, já passara, e desde muito, a gran- 
de fase das bandeiras. 

Sedentarisados, procuravam os paulistas valorisar a dádi- 
va que a Natureza Ihes fizera dos ferteis rincóes do território 
desbravado pelos seus maiores. As terras ubertosas de Capi- 
vari acorreram os ituanos, os porto-felicenses, recentemente 
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ainda filhos de Araraítaguaba. Reapareceram aqui numerosos 
daqueles velhos e ilustres apelidos patronimicos que remontam 
aos primeiros troncos vicentinos. E um sentimento de piedade 
filial levou os capivarianos a ter, para com o berço principal 
de seus povoadores, demonstração realmente comovedora. 
Aquela determinação que fêz voltar para o lado de Itú a fren- 
te de seu templo principal. 

Nas terras ferazes de Capivari multiplicaram-se os homens 
e as lavouras. Alguns decênios passaram e já em 1832 pôde 
o Govêrno Imperial dar ao distrito de São João Batista de Ca- 
pivari de Baixo as altas regalias da autonomia municipal. 
Mais três decênios e a vila vir-se-ia e com toda a justiça ele- 
vada á categoria de cidade. 

Acompanhara, como acompanha todos os grandes lances da 
vida provincial e nacional. Do seu grêmio diversos de seus fi- 
lhos, partiram respondendo ao apêlo de Pedro I1 para que se 
respeitasse o patrimônio do povo brasileiro invadido pelo ti- 
rano paraguaio. Despontam e florescem, as iqéias republica- 
nas e já na convenção de 1873 é Capivari quem, depois de Itú, 
se faz mais largamente representar. As lutas pela aboliçãa 
repercutem rumorosamente num centro, que se sente inteira- 
mente integrado na vida nacional. 

E, ao mesmo tempo, aqui se aprimora o gósto pelas coisas 
da civilização e da cultura. Tão elevada se mostra esta fei- 
gão que leva Capivari a abrigar numerosas intelectualidades 
de primeira ordem, entre as quais ocorre logo aos labios de 
todos recordar os nomes de duas: Cesário Motta e Júlio Ribeiro. 

A pensar em tôdas estas circunstancias, Senhoras e Senho- 
res, insensivelmente me acudiram as idéias caracterisadas nes- 
te projeto de escudo que Wash Rodrigues com a sua bela ar- 
te  tão bem soube executar. 

Ficai certos de que o maior prazer me destes, cometen- 
do-me tão honroso encargo. Não há regalo que pague o "in 
angello cum libello", se me é possível, para êste caso, adotar 
a famosa frase da Imitação de Cristo. 

E além de tudo, minhas senhoras e meus senhores, mais 
um motivo de satisfação me trouxe tal, incumbêncja: a von- 
tade de prestar uma homenagem ao berço de um dos mais emi- 
nentes capivarianos, homem absolutamente fora do comum pe- 
la linha de vida que não sofreu quebras, a integridade do ca- 
ráter que desconheceu deslises, a altura da inteligência que a 
tinha aquilina, a elevação da cultura que lhe era soberba, a 
altitude do espírito que o tornava verdadeira aristocrata do / 

pensamento, a nobreza da modestia que o fazia admirável, a 
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convicção da dignidade humana que o revestia de espontânea 
apostolicidade. 

Este vosso conterrâneo cuja memória vos preparais para 
celebrar, em oblação especial, como já o fizestes em relação a 
m t r o  patrício eminente, o suave poeta Rodrigues de Abreu, 
êste vosso concidadão foi dos homens a quem admirei, muito 

embora a vida pouco houvesse permitido o entrecruzamrnto 
das nossas passadas. 

De Amadeu Amaral recebi demonstração de aprêço, que 
conservo como das mais honrosas de minha existência. Per- 
guntou-me um dia porque não me candidatava á Academia 
Brasileira. Depois de explicar que não desejava arriscar-me 
á ensancha de uma derrota, disse-lhe a gracejar: "Conto com 
muito pequeno número de eleitores. Nem sequer tenho a cer- 
ieza de que todos os acadêmicos paulistas em mim votem". 

Pelos olhos claros e leais passou-lhe a expressão da sur- 
prêsa: Vivamente retrucou-me: "Os verdadeiramente pau- 
listas votarão n a  Snr!" 

Do último encontro que tivemos ficou-me a inesquecível 
lembrança da superioridade dos seus sentimentos. 

Estava a morrer, devorado pela terrível febre ciclica que o 
vitimou. Fui visita-lo em companhia de Alberto de Oliveira. 
E o grande poeta, com a sua enorme cordialidade, ao vê-lo tão 
desfigurado, indagou ancioso: 

- Então, como vai êste grande coração? 
Falando a custo, já muito baixo, redarguiu-lhe Amadeu 

Amaral, deslocando, para o terreno físico, a resposta á pergun- 
ta de Alberto, que á sua modestia constrangia: - Por enquan- 
to vai resistindo. Mas mal! 

Poucos dias depois para sempre cerrava os olhos. 
Seja-me permitido ao evocar a figura do poeta de NEVOA, 

do folclorista do DIALETO CAIPIRA e do finíssimo escritor 
ático de tanta página lavrada com magnifica gi-te, seja-me per- 
mitido exprimir á sua cidade natal quanto me enche de sau- 
dade a ausência irreparável de tão nobre personalidade. 

Seja-me também agora permitido cumprir a grata incum- 
bência do meu amigo e ilustre presidente da Academia Brasi- 
leira. Fernando Magalhães. 

Pede-me que aqui signifique aos concidadãos de Amadeu 
Amaral quanto a memória dêste vive acompanhada de sauda- 
de e de admiração entre os seus colegas. 

Que bela vida a ser inculcada aos moços, a do poeta ca- 
pivariano! 
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Quanto exemplo encerra de altivêz, desapêgo e idealismo! 
Assim meus senhores, como vedes, longe de vos julgardes meus 
devedores, sois os meus credores pelo grande prazer que me 
proporcionastes, confiando-me a honra de compor o símbolo da 
vossa agremiação municipal. 

Mas, o melhor dos resultados que de tal auferí, foi o ensejo 
de me por em contato estreito com o vosso cavalheirismo e 
gentileza. 

Esta bela ~ é r i e  de comrmoraçóes que levastes a cabo. com 
tamanho espírito de solidariedade para com os vossos maio- 
res, prenunciam quanto aos capivarianos irícita o culto da tra- 
dição de sua grei. 

Seja-me pois permitido exprimir-vos quanto de  coração 
almejo que o vosso município, célula valiosíssima de nosso 
Es'tado, de nossa Nação, constantemente se engrandeça por 
Sáo Paulo e pelo Brasil, de olhos fitos nessa enorme tradição 
dos paulistas. 

Esta mesma e enorme tradição a que, com tamanha elo- 
quência lapidar, exaltou um dos maiores homens da nossa ra- 
ça, o imortal Padre Regente, paladino do Brasil e impertérrito 
defensor do trono e da autoridade de quem veio a ser um dos 
vultos mais magestosos não só de nossa Pátria como da Hu- 
manidade. 

E' tradição diante da qual nos curvamos deslumbrados. 
Assim exige ela porque assim o é da essência da verdade 

imorredoura. 





DOCUMENTOS SOBRE OS 
DESPOJOS 

Ricardo Gumbleton Daunt 

(Ortografia de acordo com o original do mtor )  

"Exmos. senhores drs. José Alcantara Machado, José Tor- 
res de Oliveira, Affonso de Taunay, Paulo Setubal e mais 
membros da Comissão Organizadora das Grandes Comemo-  
rações do 4.O Centenário de São Vicente. 

A approximação da gloriosa ephemeride quadricentenária 
de 22 de Janeiro, tão notável para todo o Brasil e sobretudo 
tão commovedora para nós paulistas, leva-me a sugerir a vv. 
exas. uma idéa que se prende à memoria dos patriarchas da 
nossa gente de São Paulo. 

Sabem vv.exas. que ao demolir-se a igreja do Collegio 
foram collocados numa urna o que se achou no omuario da 
velha igreja jesuitica. 

Entre esses despojos dos primeiros povoadores de S. Paulo 
estavam os de Tibiriçá, tão justamente appellidado "o pri- 
meiro cidadão de Sãp Paulo", e quiçá, tambem, os de João 
Ramalho. 

Foi esta urna transportada por ordem da autoridade dio- 
cesana para a igreja do Sagrado Coração de Maria, onde inda 
hoje se acha. 

Não seria o caso de se trasladar agora e do modo mais so- 
lemne, por meio de um grande prestito civico, para a crypta 
da nova cathedral? 

Parece-me que essa trasladação teria o mais alto valor 
evocativo e symbolico. 

Ahi fica a sugestão desta idéia, em mim provocada occa- 
sionalmente ao percorrer o archivo de meu querido avô, dr. 
Ricardo Gurnbleton Daunt, em que encontro papeis referen- 
tes a uma descoberta, por elle feita em Itú, do mais velho quiçá 
dos documentos conhecidos da genealoga paulista. 

Vindo para o Brasil aos vinte e poucos annos de idade, re- 
cemformado em medicina, estabelecendo-se em Campinas, in- 
tegrou-se com todas as véras do coração no meio paulista, co- 
mo geralmente se sabe. Desposando uma senhora da familia 
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Camargo, o pendor geneálogico levou-o a estudar as remotas 
origens deste como que "clan" das primeiras eras paulistas. 
Dentro em breve, era dos maiores sabedores das linhagens de 
São Paulo e correspondia-se, continua e activamente, com' nu- 
merosos cúltores que outrora havia de nossa genealogia, espe- 
cialmente com o Bar,ão Homem de Mello, Barão de Piratinin- 
ga, Ignacio Xavier Paes de Campos Mesquita, João Mendes de 
Almeida, Francisco Alvares Machado, Francisco Corrêa de Al- 
meida Moraes, Nicolau Nogueira Valle da Gama, Conde de 
Iguassú, Brigadeiro Machado' de Oliveira, Luiz Ignacio Bitten- 
court, Antonio de Toled:, Piza, etc. 

Alargando as suas pesquizas genealogicas paulistas, avul- 
tada correspondencia o dr. Ricardo G. Daunt manteve com 
Luiz Aleixo Boulanger, que era escrivão d? nobreza e rei de 
armas do Imperio, e genealogistas portuguezes de renome, co- 
mo Adriano de Portugal da Silveira, etc. 

A descoberta do velho documento i'tuano de 1613 "A Ex- 
plicação da geração de Pedro Affonso" causou ao Dr. Ricardo, 
como se comprova de sua correspondencia, uma das maiores 
alegrias que é dado a um homem ter. Mais tarde, fel-o impri- 
mir na revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro, 
e, a proposito desse papel, entreteve larga correspondencia 
analytica com o nosso illustre genealogista, dr. Luiz Gonzaga 
da Silva Leme, conforme ainda ha dias me relatava meu ex- 
cellente mestre e respeitavel amigo o erudito das nossas cou- 
sas dr. Affonso d'Escragnolle Taunay, que ouviu esse porme- 
nor dos proprios lábios do autor da genealogia paulistana. 

Assim, pois, a sugestão que tenho a honra de propor a vv. 
exas. é como que uma consequencia de instigações atávicas, 
sobremodo me orgulhando de que meu querido avô se haja 
com tanto afan occupado no esclarecer as velhas progenies 
bandeirantes, antepassadas de sua mulher. 

Oxalá possa encontrar a minha idéa favoravel acolhida 
de vv. exas., da opiniáo pública, e possa, tambem, effectuar-se 
uma commemoração civica preparatoria da outra que, daqui a 
vinte e dois anos, se realize, quando occorrer o quarto cente- 
nario da fundação de São Paulo: - a erecção de um monumen- 
to especial em que, numa crypta e num verdadeiro relicario 
condigno se guardem as cinzas dos primeiros cidadãos paulis- 
tanos e os despojos do grande chefe guayanaz, de quem descen- 
dem dezenas, senão centenas de milhares de paulistas e brasi- 
leiros de hoje. 

Assim, expendido o assumpto que me traz à presença de vv. 
exas., prevaleço-me da opportunidade para offerecer-lhes as 
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seguranças da minha mais elevada estima e consideração, su- 
bscrevendo-me. 

De vv.exas. servo obg: ven: e am: 
(a) Ricardo Gumbleton Daunt. Dezembro 1931". 

Poucò tempo depois de minha honrosa diplomaçáo neste 
 as re- Sodalício, instigado pelo pendor atávico ao culto de nos- 

miniscências históricas, tomei a iniciativa de dirigir em dezem- 
bro de 1931, uma carta a Comissão Organizadora das Come- 
morações do IV Centenário de São' Vicente (22 de janeiro de 
1932) na qual sugeri a trasladação para a Cripta da Catedral de 
uma urna contendo os despojos mortuários do Cacique Tibiri- 
çá - "o primeiro Cidadão de São Paulo" -, ent5o deposita- 
dos na Igreja do Sagrado Coração de Maria onde se achavam 
desde 19 de novembro de 1901, vindos da antiga Igreja do Co- 
légio. 

A idéia sugerida foi acolhida pela ilustre Comissão Executi- 
va dos Festejos Vicentinos, cabendo, entretanto, ao nosso Insti- 
tuto Histórico e Geográfico executá-la um ano mais tarde, ou 
seja, a 25 de janeiro de 1933. 

A carta a que me referi mereceu publicação no grande ma- 
tutino "O Estado de São Paulo", em 24 de janeiro de 1943, se- 
guindo-se também a transcrição da Ata da cerimônia da tras- 
ladação ocorrida aos 25 de janeiro de 1933. 

Assim, Sr. Presidente, essas palavras, a guisa de preâmbulo 
visam fundamentar um pedido a V. Excia.: autorizar a inser- 
ção da carta citada, na Ata desta sessão para conhecimento 
dos meus caros consórcios. 

Nos fastos dos primevos tempos piratininganos, destacam- 
-se no seu painel grandioso, qual tríptico alcandorado as altu- 
ras, três farmidáveis figuras, representantes do primeiro im- 
pulso apossador, precursores de sua colonização: o Indio, mo- 
rador da terra imensa ' e  bravia - Tibiriçá, um dos principais 
da nação Goianás; João Ramalho, o civilizado, o incomparável 
patriarca da raça que caldeou e instigou a epopéia das ban- 
deiras; e, finalmente, Manoel da Nóbrega, o insuperável após- 
tolo que com seus heróicos irmãos de habito realizou a cate- 
quese. 

Graças a ação conjunta e compreensiva dos três persona- 
gens, nem sempre votada ao mesmo ideal, a Aldeia de São 
Paulo de Piratininga fixou-se, viveu e cresceu. Assim não fô- 
ra, estaria destinada a incontestável revés. 
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* * *  
Martim Afonso Tibiriçá, cacique de Inhapuambuçú, mer- 

cê de seus incontáveis e incontestes merecimentos foi alçado 
à imortal glória. 

Tributam-lhe os jesuitas homenagens da benfeitor e fun- 
dador; sufragam-lhe a alma dando-lhe sepultura em chão sa- 
grado na Igreja do Colégio. 

Avizinhamo-nos pressurosos da época que assinalará o 
quarto centenário da morte do grande chefe goianás ocorrida 
logo depois do Natal de 1562. 

Sirvam estas poucas palavras de modesto tributo à me- 
mória gloriosa de Tibiriçá, símbolo de lealdade e de guerrei- 
ro indómito. 

Acta da tramshdação dos ossos do chefe Indio 
Tibiriçá, primeina cidadão de Piratininga, do 
Santuário da Cmção de Maria para a Cqp ta  
da nova Cathedral de São Paulo. 

O ExmO. Snr. D. Duarte Leopoldo e Silva, Arcebispo Me- 
tropolitano de São Paulo, para satisfazer ao desejo repetida- 
mente manifestado pela população paulista, pela Commissão 
de Obras da nova Cathedral, e últimamente pelo Instituto 
Histórico de S. Paulo, houve por bem permittir que se transla- 
dassem para a Crypta da nova Cathedral de São Paulo os 
restos mortais do 'Chefe Indio Tibiriçá e outros illustres pau- 
listas, conservados até agora no Santuário do Coração de Ma- 
ria, sito na parochia de Santa C'ecília desta arcfiiepiscopal 
cidade de São Paulo, conforme o assentamento do theor se- 
guinte feito à fl. 27 do livro 1." da historia daquelle Santuário: 
"No dia 19 de Novembro de 1901 foram transladados para o nosso 
Santuário os restos mortaes do Chefe dos Indios Tibiriçá e de 
outros illustres Paulistas. Estes restos tinham estado deposi- 
tachos na Igreja do Collegio (assim chamada) que pertencera 
aos Padres Jesuitas. Tendo sido derruida aquella Igreja, o 
E-o. Snr. D. Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcan- 
ti, Arcebispo do Rio de Janeiro os reclamou e obteve para de- 
posital-os neste Santuário do Immaculado Coração de Maria, 
obra de S. Excia. Revma. No mesmo dia 19, o mesmo Snr. 
Arcebispo celebrou Missa Pontifica1 de defuntos pelo eterno 
descanso daquelle chefe índio e mais companheiros, que mor- 
reram já convertidos ao Christianismo. Collocaram-se estes 
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restos mortaes numa urna de marmore na Capellinha debai- 
xo do coro, da nave que dá para o poente. - R.I.P." - Exe- 
cutando as ordens do Exmo. Snr. Arcebispo Metropolitano, o seu 
Vigário Geral Monsenhor Gastão L. Pinto, em companhia do 
Exmo. Snr. Dr. José Torres de Oliveira, presidente do Insti- 
tuto Histórico de São Paulo e mais pessoas que esta assignam, 
aos 25 dias do mez d e  Janeiro de mil novecentos e trinta e 
tres, dia em que se commemora o 379." anniversário da funda- 
ção desta cidade, as quatorze horas, compareceu. no Santuá- 
rio do Coração de Maria, sendo-lhe então entregue pelo RevmO. 
Padre Vicente Conde, Superior local dos Missionários do Im- 
maculado Coração de Maria, a urna de marmore contendo as 
reliquias daquellas figuras historicas, a qual depois de devida- 
mente examinada, verificado o seu conteúdo, foi de novo fe- 
chada, lacrada e, em, seguida, transladada, com acompanha- 
mento de todos os presentes, para a Crypta da nova Cathedral, 
tendo sido depositada numa das camaras mortuárias ali existen- 
tes, ao lado das que já abrigam os ossos de d.ez Bispos de São 
Paulo e do Regente Feijó, até que se construa o mausoléo em 
que sejam definitivamente guardadas com a dignidade que me- 
recem as preciosas reliquias destas grandes figuras históricas. 
E para que sempre fique constando foi lavrada a presente acta 
que vae assignada por todas as pessoas presentes. (aa) - 
Mons. Gastão L. Pinto, Vigario Geral de S. Paulo; José Torres 
de Oliveira, Pe. Vicente Conde C.M.F. Sup.; Nicoláo Duarte 
Silva, Arthur Vautier, Ricardo Gumbleton Daunt, Ernesto 
Trindade, F. de Salles Collet e Silva, Major João Gastão Du- 
chein, Viríato Vaz, Francisco Paulino de Jesus, B. Parnahyba 
Campos, Paulo Barros de UlhÔa Cintra, Fernando Ferreira, 
P. José Danti SJ., Pedro Cerminara, Pe. Irineu Cursino de 
Moura SJ., Vicente Comodo, Francisco Antonio Nogueira de 
Sá, José Bueno de Oliveira Azevedo Filho, Luiz de França 
Junior, Pedro Vicente Bueno de Azevedo, Bento Nogueira de 
Sá, Abél de Nazareth Nogueira da Gama, (Indecifravel) p. 
Prefeito do Municipio de São Paulo, Rodolpho Brandáo, Dr. J .  
S. de Macedo Leme, Alayde Armbrust de Macedo Leme, João 
Ambrosio Vercesi, José Luiz Clima e Senhora. Maria Helena 
Clima, Delson Martins Ferreira e Senhora, Antônio T. Cas- 
h. e Senhora, M.J. Elvira v. Brockdorff Oesterader, L. 
Masciotto, Dr. P. Assumpção, Alice Meirelles Reis, Odila Cin- 
tra Ferreira, A. Pereira de Queiroz, Rostolpho Henrique da 
Silva, Décio F .  Al. Antonio Godinho Filho, Albertina Piedade 
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Trindade, Luiz de Assis Pacheco Junior, Mario Ayrosa, Zelia 
de Freitas Camargo, Sebastião de Camargo Calazans, José Ro- 
dolpho Nunes, Joam. Ao. da Silva Bueno, Benedicto da Silva 
Mendes, Gustavo A. Queiroz Meyer, Celso Maria de Mel10 Pu- 
po, José Pinto e Silva. 



PIRES CORREIA 
Umingos Laurito 

Uma penumbra mista de tristeza e saudade, se estende aos 
recantos desta casa, envolvendo os amigos e companheiros que 
aqui convivem na fraternidade de um esforço comum, para a 
perpetuação dos fastos de nossas tradições. 

E' que, um dos mais queridos companheiros dêste sodalício: 
pela vontade Divina, priva-nos da sua incomparável presença, 
já que a mesma foi desejada pelo nosso bom Deus, e, tal de- 
sejo, satisfeito pela inflexivel Parca. 

Dácio Pires Correia, o nosso grande companheiro, que vi e 
conheci, há quase trinta anos, no velho casarão do Instituto 
Histórico e Geográfico, onde hoje se ergue no mesmo local o 
majestoso prédio, que nós denominamos de Palácio da Histó- 
ria, sen,do âpresentado a êsse pranteado amigo, pelo então Pre- 
sidente d6ss.e Sodalício, historiador Afonso de Freitas, por 
cujas mãos ingressei nesse Cenáculo Histórico. 

Era eu um imberbe ainda e um bisonho em história, e foi 
Dácio Pires Correia, companheiro boníssimo, tolerante e pres- 
tativo, que me acompanhou os primeiros passos na senda es- 
pinhosa das pesquisas históricas e geográficas. 

Dácio Pires Correia, era de uma simplicidade como soem 
ser todos os homens de bem, sabendo ser amigo dos seus ami- 
gos. Jamais seus labios se abriram para ofender a quem quer 
que fosse: pelo contrário, só se abriam para, a bondade di- 
zendo palavras  de^ amizade e carinho. 

A ternura da amizade de Dácio para com seus confrades 
companheiros e todos que o conheciam, impressionava sobre- 
modo. 

Sua grande e bela alma se contrapunha à situação mo- 
desta em que vivia. Lutando e sofrendo pela vida, era, entre- 
tanto, resignado inclusive nas dores. Justo, cheio de virtudes, 
honrando sobremaneira sua vida e a de sua família, a quem 
muito queria e idolatrava, a ponto de se conservar solteiro até 
o fim de sua vida, para poder dar conforto as suas três irmãs 
mais moças. 
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Dácio Pires Correia era de uma modéstia que até feria. 
Como Tupinologo dos mais competentes, discípulo de Teo- 

doro Sampaio, poderia ter sido detentor da cátedra de tu$- 
guaraní da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade 
de São Paulo em sua fundação, mas não se inscreveu, porque 
modesto e simples, preferiu estar longe da grandeza de lente 
universitário, porém igualmente naquela outra não menor gran- 
deza, de professor primário. 

Essa mesma cátedra está desde a sua fundaqão, em 1934, 
por cõncurso, em poder de outro confrade nosso do Instituto e - 
muito amigo, o Professor Plinio Marques da Silva Ayrosa. 

Talvez a sua modéstia e encantadora simplicidade se riva- 
lizasse, apenas, com a rigidez do seu límpido carater, bem co- 
mo a inflexibilidade no cumprimento do dever. 

Nos mínimos ou grandes encargos era sempre o mesmo, 
revelando o cuidado e a atenção, para cada caso, - banal ou 
sério, com sinceridade e d'edicação insuperáveis. 

Contou-me, um nosso amigo comum, que quando tinha 
mais ou menos 15 anos, residindo no sul de Minas, conhecera 
Dácio, na época em que êste ensaiava a carreira do comércio. 
Pedira-lhe que, em sua próxima viagem, lhe levasse um deter- 
minado livro (que não conhecia) de estílo rude e demolidor 
des nossos melhores conceitos de constituição moral e de fa- 
mília. 

Constrangido, Dácio prometera, e, de retorno àquela ci- 
dade, levava consigo o livro, apenas para provar que cumpri- 
ra a promessa feita, pois não tinha propósito de deixá-lo em 
mãos daquele jovem inexperiente. 

Em uma das estações da ferrovia, embarca o pai do jovem 
e ao peqetrar no carro depara com Dácio, junto-de quem se 
assenta. Após os cumprimentos trocados, aquêle amigo ven- 
do um livro em mãos de Dácio, pergunta-lhe sobre o mesmo 
e, êste, fazendo um breve comentário, declara-lhe que o leva, 
apenas para comprovar ao amigo que o pedira, que cumprira 
a sua promesa porém não lho entregaria por julgá-lo perni- 
cioso. A surprêsa maior estava reservada ao seu companhei- 
ro de viagem quando tomou conhecimento de que o interessa- 
do, em tal obra, era o seu próprio filho! 

Ante aquela surprêsa, certamente aumentada em face do 
assunto do livro, ambos, por iniciativa do Dácio, deliberaram 
ali mesmo, destruir o volume, rasgando suas páginas uma a 
uma e atirando-as pela janela do carro, em velocidade, para 
que as mesmas se perdessem pelos campos marginais afóra. 
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A passagem é simples como o era o Dácio, porém a beleza 
e profundidade também eram semelhantes à sua alma. Pri- 
meiro, o cumprimento de sua palavra, realizando a promessa 
feita; segundo, a feiicidade de quem, se libertando de um dever 
cumprido, cumpria outro ainda maior, que era o de conserva- 
ção de idéias puras no cérebro ainda em formação daquele jo- 
vem a quem tanto prezava, as quais, sem dúvida, seriam cons- 
purcadas quando lêsse tal livro. 

Resultou que no coração do pai, Dacio avultara a amizade 
e admiração que ali já lhe eram tributadas. E, ao jovem, o pai 
ordenou que lêsse as obras de Samuel Smilles. 

Todos sentem a ausência de Dácio, embora permaneça por 
todo o sempre vivo na memória de seus confrades do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, a êle pertencente há 30 
anos, sendo que a quase 4 lustros, exercendo a espinhosa fun- 
ção de guardião das finanças desse Cenáculo. 

Não houve, acredito, alguém que fosse mais compenetrado 
e mais zeloso como tesoureiro, do que Dácio, dando exemplo 
de abnegação e daquela sua quase irritante honestidade. Es- 
sas virtudes as possuia todas, despreocupadamente, pois elas 
nasceram com êle, que nada mais fêz senão aprimorá-las no 
cíclo de sua edificante vida. 

Não quis Dácio Pires Correia enquadrar-se no rol de his- 
toriador profundo, embora, para tanto não lhe faltassem qua- 
lidades e conhecimentos, porém a sua bagagem histórica é 
grande; basta assinalar o legado que fêz a todos nós, seus com- 
panheiros, de um Indice de toda a vida social do Instituto que 
tanto amou. Não chegou a terminá-lo, mas seus confrades e a 
direção do Instituto Histórico, homenageando-o, publicarão tal 
trabalho, que custou a Dácio, dias e noites de incessante labor. 
A bem dizer, era o próprio índice: - Não havia data ou tra- 
balho que Dácio Pires Correia não soubesse dizer em que tomo 
da Revista do Instituto Histórico deveria constar. 

Cessou para Dácio a luta pela existência, mas, difícilmen- 
te, alguém lhe tirará o lugar que conquistou, causando um 
misto de alegria e tristeza a todos nós seus amigos e campa- . nheiros, merecendo a nossa eterna lembrança; e, que Deus 
Nosso Senhor, na Sua alta Onipotência, o tenha ao Seu lado, 

, como justo que foi e continuará a sê-10 por toda a eternidade. 





MESTRE AFONSO DE TAUNAY 
E O MUSEU PAULISTA 

Tito Livio Ferreira 

Há coincidências interessantes. A 23 de junho de 1894, há 
sessenta e seis anos, o Presidente do Estado de São Paulo, Ber- 
nardino de Campos, expede o decreto regulamentador do Museu 
Paulista. Esse documento foi assinado ainda pelo Secretário do 
Interior, Dr. Cesário Mota Junior. Observem agora a coincidên- 
cia: dezenove dias antes, precisamente na data de 4 de junho, 
nascia no então município de Jaú, dois anos mais tarde distrito 
de Bica de Pedra, hoje Itapuí, na fazenda paterna, aquêle que 
tem a honra de vos dirigir a palavra, por incumbência do rrosso 
digno Presidente, Dr. José Pedro Leite Cordeiro. E não será a 
coincidência Única observada. 

Nesse mesmo ano fora nomeado diretor dêsse estabeleci- 
mento o Dr. Hermann Von Ihering, de cujo cargo está dis- 
pensado em 1916. Nomeado para substituí-10, o Dr. Armando 
da Silva Prado exerce o cargo por pouco tempo. E de 1917 
a 1945, vinte e oito anos. o diretor vai ser Mestre Afonso de 
Escragnolle Taunay, nome que pronuncio sempre com amlza- 
de,' respeito e reconhecimento. 

Com a aproximação dos festejos do primeiro centenário da 
separação do Reino do Brasil do Reino de Portugal, para se 
tornar independente do Império Lusitano, a secçáo de História 
do Museu Paulista obtém valiosos recursos, graças a boa von- 
tade, e a compreensão do Presidente Dr. Altino Arantes e do 
seu Secretário do Interior, Dr. Oscar Rodrigues Alves. J á  
nesse ano de 1917 novas salas são abertas para a exposição 
de valiosos documentos da cartografia antiga de São Paulo e 
da iconografia paulista. E assim a secção de História começa 
a tomar vulto. 

O Dr. Washington Luís Pereira de Sousa deu-lhe muito 
maior desenvolvimento. "Largos créditos lhe foram concedi- 
dos (ao Museu Paulista) pelo novo presidente, apaixonado 
tradicionalista, aliás, e com os maiores serviços prestados à 
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história nacional - tendo-se em vista a apresentação condig- 
na do palácio do Ipiranga e suas coleções na data do centenário 
da Independência", escreve Mestre Afons.0 de Taunay. 

Na data magna da nacionalidade, a 7 de setembro de 1922, 
podia o diretor abrir à visitação pública oito novas salas de- 
dicadas a história de São Paulo e do Brasil, além de se ofere- 
cer aos interessados a majestosa decoração simbólica do peris- 
tilo, da escadaria monumental, dos medalhões pintados nas 
sancas e do Salão de Honra, onde outrora existia apenas o fa- 
moso quadro de Pedro Américo. 

A pedido de Mestre Afonso de Taunay, o então Secretário 
do Interior Dr. Alarico Silveira, muito se empenha em facilitar 
recursos para maior desenvolvimento das salas de exposição, 
com mandar construir amplo e evocativo pavilhão de velhas 
máquinas agrícolas. 

Nesse mesmo ano de 1922, a 29 de dezembro, foi criada no , 
Museu Paulista, a secção de História Nacional, para dar maior 
relêvo a História de São Paulo e de Etnografia. Pouco tempo 
depois foi criado o Museu Republicano da Convenção de Itú, 
inaugurado a 18 de abril de 1923, e anexo à secção de História 
do Pilluseu Paulista. Todo o trabalho de arrumação das salas 
foi feito por Mestre Taunay. E ainda o dotou de belos azule- 
jos, trabalho do artista Alfredo Gagni. 

Por decreto de julho de 1925, o Dr. Carlos de Campos, en- 
tão Presidente dme São Paulo, faz reforma do Museu Paulista, 
com o aumento de seus funcionários, até então muito pobre. 
Foram criadas mais três secções: a de História Nacional, a de 
Zoologia, dividida em duas subsecções: vertebrados e inverte- 
brados. E de Botânica. 

A secção de História Nacional inciuia e inclui áinda as co- 
leçõles históricas do Museu Paulista e do Museu de Itú, com 
as seguintes atribuições: 

"Reunir documentos sobre o passado nacional, principal- 
mente quanto ao de São Paulo, esparsos pelos arquivos, coleções 
e bibliotecas públicas e particulares e museus brasileiros e 
estrangeiros. 

Promover reconstituições referentes aos principais lances 
da história do Brasil, sob as suas diversas formas. 

Proceder a coleta d'e material etnográfico brasil-eiro. 
Publicar os "Anais do Museu Paulista", com preferência 

de assuntos paulistas e exclusividade de nacionais, e onde se 
estampem os trabalhos da secção e notadamente peças do- 
cumentais do acervo do Museu. 
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Conservar e zelar as coleções &nográfica e numismática". 
mestre Afonso de Taunay traça e executa êsse programa. 

Dá-lhe toda a dedicação e devotamento. E com amor expõe 
as doações nas salas do Império, da República e de Campos 
Sales. 

Em 1922 publica o primeiro volume dos "Anais do Mus?u 
Paulista", alentado volume de cêrca de quinhentas páginas. A 
primeira parte consta de Prefácio, Pedro Taques e seu tem- 
po, Sob El-Rei Nosso Senhor, Um grande bandeirante: Bar- 
tolomeu Paes de Abreu, trabalhos de Mestre Taunay. E a se- 
gunda parte consta de documentação portuguêsa e espanhola. 

Noticiaram os jornais paulistanos o aparecimento dêsse 
volume. Deram-lhe especial relêvo. Mestre-escola então, já di- 
retor de Grupo Escolar, escrevi ao diretor dp Museu Paulista 
e solicitei-lhe o obséquio de enviar-me êsse primeiro volume. 
Mestre Afonso de Taunay não se demora em atender o meu 
pedido. Desde então passei a ler documentos históricos. O ma- 
nuscrito da Jornada de Teotónio José Juzarte, de sua viagem 
ao Iguatemí, rio abaixo, com passagem pelas margens do meu 
Tietê, cujas corredeiras embalaram o sono de minha infância 
e de minha adolescência, as madrugadas serenas e silenciosas, 
encheram a minha imaginação e determinaram, anos mais tar- 
de, em 1944, o aparecimento de minha obra de estreia nos 
domínios da história de São Paulo, a "Gênese Social da Gente 
Bandeirante". E assim passei a conviver espiritualmente com 
Afonso de Taunay para ser seu discípulo. 

Em 1925 foi criado o Instituto Biológico. A secção de Bo- 
tânica do Museu Paulista foi removida para o novo estabele- 
cimento. No período presidencial do Dr.Júlio Prestes de AI- 
buquerque a secção de história passa por grande desenvolvi- 
mento. O Presidente de São Paulo determina a restituição ao 
Museu Paulista da grande tela "A Partida da Monção", obra 
prima de Almeida Junior, confiada a guarda e conservação da 
Pinacoteca do Estado. Criada a Universidade de São Paulo, 
em 1934, o Museu Paulista foi incorporado a ela como Insti- 
tuto complementar. Duas salas novas foram abertas ao pú- 
blico em 1936: a das relíquias de Santos Dumont, doação dos 
irmãos e sobrinhos do grande inventor patrício. E a antiga 
coleção de armas do espólio do Coronel Ernesto de Oliveira, 
doada pelos sobrinhos dêle. 

A essa altura a secção histórica do Museu Paulista podia 
apresentar notável acervo documental livresco, artístico, etno- 
gráfico, numismata e preciosos autógrafos. Nova sala, consa- 
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grada a Bartolomeu de Gusmão foi inaugurada em 1937, pa- 
ra recordar a vida e a obra do primeiro inventor das terras 
americanas. Até essa data Mestre Afonso de Taunay abrira 
doze novas salas com mais de quinhentos metros quadrados. 
E para isso haviam sido feito excavi1,-ões de porões para de- 
pósitos, pois fora verificado como os alicerces eram profun- 
díssimos. 

Foram reservados então dois andares completos aos salões 
de exposição pública, a biblioteca, secretaria e diretoria do es- 
tabelecimento. Em dezesseis salas e salões, no terceiro andar, 
ainda estava instalada a secção zoológica. No porão havia par- 
te  da biblioteca, depósitos de publicações, duplicatas de  mate- 
rial etnográfico, coleção mineralógica. E lá foram parar, um 
belo dia, grande parte das coleções da Revista .do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo ameaçadas então de se- 
rem destruidas, para valorização dos restantes exemplares. 

Em 1942, pouco acima do Museu Paulista, levantava-se o 
novo prédio do Departamento de Zoologia. Para lá foram 
transferidas as coleções existentes no Palácio do Ipiranga. Des- 
cansariam ali, para gáudio dos estudiosos. Porque, refere Mes- 
tre Afonso de Taunay, antes de pacientarem no Museu Pau- 
lista, por uma casa especial, os bichos andaram de déu em 
déu, errantes como viveram. Ezequiel Freire em artigo pu- 
blicado em começos da República, depois de considera~ões es- 
pirituosas e plenas de alusões a política local, fala das andan- 
ças dos tristes bicharocos, para rematar com esta apóstrofe: 
"Pobres bichos inofensivos e empalhados! Quando no dia do 
Juizo Final, ressurgirem os mortos, urrai, zurrai, assoviai con- 
tra os administradores que vos deram tão vagabunda vida! E 
se houver novo dilúvio, metei-vos logo na Arca do Noé, fc- 
chando-lhe as portas, a ver se, no futuro povoamento, acaba- 
se a espécie-presidente! " 

Mais doze salões de exposição pública foram recuperados. 
Quatorze salas novas foram oferecidas aos visitantes. Esta- 
vam repletas de peças documentadoras referentes a nossa vi- 
da de outrora, paulista e brasileika. E a antiga sala de etno- 
grafia, única até então, pôde desdobrar-se em mais três outras. 

"Assim podemos nesse momento oferecer, relata Mestre 
Taunay, ao exame dos 250 000 visitantes que em média anual 
percorrem o nosso edifício, trinta e três sala4 onde existem 
muitas centenas de peças as mais diversas: evocando umas di- 
versos lances históricos, representando outras d6cumentos anti- 
gos, da maior latitude de aspectos, reproduzindo-se numerosos 
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cenários desaparecidos, cenas variadíssimas da vida comum 
de antanho, retratos, documentação abundante da existência e 
da obra de brasileiros ilustres, peças de mobiliário e indurnen- 
tária, aparelhamento caseiro, armas, trajes de gala, uniformes, 
etc.." 

Não estava satisfeito o diretor com o seu Museu. Desejava 
mais e planejava: "E muito melhor seriação se pode realizar 
estabelecendo-se como compartimentos estanques para os di- 
versos assuntos; os atinentes, por exemplo, ao povoamento 
primeiro do Brasil e à expansão do bandeirantismo, à Inde- 
pendência nacional, aos cenários desaparecidos da nossa grande 
urbe piratiningana, as monções, as cenas de estrada, tropas e 
feiras, os primórdios da cultura cafeeira, à iconografia das nos- 
sas mais antigas cidades, à vida e obra de vários dos nossos 
maiores compatriotas, etc." 

Parte dêste plano seria ainda executado pelo seu devotado 
diretor, cujo interêsse e amor pela sua obra não arrefecia. 
Nessa altura, a biblioteca do Museu já contava seus 30.000 vo- 
lumes. E todos os anos se ia enriquecendo. 

Aproximava-se, porém, a época da aposentadoria de Mes- 
tre Afonso de Taunay. Uma noite, após a sessão, ordinária, 
enquanto se retirávam os consócios e convidados, o autor da 
"História Geral das Bandeiras Paulistas", monumento erguido 
à história do Brasil e de São Paulo, o diretor do Museu Pau- 
lista dirige-se a mim e diz-mz: - Vou aposentar-me e indi- 
quei o seu nome para meu substituto, na direção do Museu 
Paulista. 

Isso era novidad'e e surprêsa para quem vos fala neste ins- 
tante. Dias depois, Mestre Afonso de Taunay vai a nossa casa 
onde então eu residia, no Largo Guanabara, hoje Praça Ro- 
drigues de Abreu e insiste comigo para enviar a minha obra 
então publicada, "Gênese Social da Gente Bandeirante". ao 
Embaixador José Carlos de Macedo Soares, nessa altura Inter- 
ventor Federal em São Paulo, a quem indicara o meu nome 
para substituí-10 na direção do Museu Paulista. Êstes fatos não 
são ignorados pelo nosso ilustre Presidente, Dr. José Pedro 
Leite Cordeiro, por isso hoje os recordo, embora o desejo de 
Mestre Afonso de Taunay não fosse realizado. Passados me- 
ses, quando já eu trabalhava no Museu Paulista, como his- 
toriógrafo-chefe da s~ecção de História, o Dr. Sérgio Buar- 
que de Hollanda mostrou-me o bilhete por êle recebido: 
"Embora o senhor não fosse o meu candidato, que era 
o Dr. Tito Lívio Ferreira, venho felicitá-lo pela sua nomea- 
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ção para o cargo de diretor do Museu PaulIsta. Assi- 
nado: Afonso de Escragnole Taunay". E se vos narro hoje 
êste episódio de minha vida pública, é porque êle está ligado 
a Afonso de Taunay e a Sérgio Buarque de Holanda, ao anti- 
go diretor do Museu Paulista e ao seu substituto com quem 
irabalhei e convivi por largos anos. 

Coube-me por indicação de Sérgio Buarque de Holanda 
substituir Mestre Afonso de Taunay na direção dos "Anais 
do Museu Paulista", cujo tomo duodécimo ainda traz o nome 
do seu fundador. Sairam sob a minha direção os números dé- 
cimo-terceiro e décimo-quarto. A "Revista do Museu Paulista" 
passou a ser e ainda é dirigida pelo Dr. Herbert Baldus, emi- 
nente etnólogo-chefe da secção de Etnologia, e nosso prezado 
confrade. 

Aí estão, em síntese, os vinte e oito anos de árduo e fe- 
cundo trabalho de Mestre Afonso de Taunay na direção do 
Museu Paulista. Vinte e oito anos de ação permanente e cons- 
trutiva, lembrados em breves linhas pelo mais obscuro dos 
seus discípulos, mas sempre reconhecido ao Mestre lembrado 
com saudade. 



MANGABEIRA 
AuT~~.~U%O Leite 

O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo não pode 
deixar passar em branco o desaparecimento, no Rio de Janei- 
ro, de Otávio Mangabeira. 

Homem de letras e político, atingiu em ambos o máximo 
a que pode aspirar alguém no Brasil. 

Homem de letras, na pena e na palavra, aí ficam, no ad- 
mirável estudo sobre Machado de Assis e no formoso discur- 
so de recepção na Academia Brasileira de Letras, duas obras 
notabilíssimas . 

Quero, porém, ocupar-me mais do político. Político, a sua 
carreira triunfal, que só lhe não deu, no país, a presidência da 
República, mostrou-se modelar. 

Deputado federal, já em 1912, com apenas 26 anos de ida- 
de, eleito repetidamente até 1926, chegando a ocupar a chefia 
da Câmara, dela só saiu para o Ministério do Exterior, du- 
rante o quatriênio de Washington Luiz. 

Sua passagem pela nossa chancelaria marcou uma época. 
Tornou-se credora das vivas homenagens não só dos homens 
da situação, mas também, o que parece raro na República, dos 
encarniçados adversários do govêrno. Até hoje, o Itamarati cul- 
tua, ao lado das tradições deixadas pelo grande Rio Branco, 
outras mais deixadas por Otávio Mangabeira. 

Chanceler do Brasil, a quem só serviu, fora da paixão da 
política partidária, teve o gesto elegante de recusar a continuar 
no belo cargo, quando Getulio Vargas ocupou o aparatoso pa- 
lácio do Barão de Nova Friburgo. - 

Esse elegante gesto puniu-o a ditadura com o imediato 
exílio no estrangeiro. Simples professor de  engenharia, ho- 
mem pobre, em Paris para onde se passou: fazendo das tripas 
coração, afim de ali poder viver durante três anos, só conse- 
guiu voltar à Pátria, em 1933. Quando regressou, já se havia 
reunido a segunda Constituinte Nacional e dado aa p& a 
carta magna respectiva. 39 



376 Revista do Instituto Histórico e .Geográfico de São Paulo 
: 

De novo no gozo dos direitos políticos que a ditadura lhe 
havia cassado, acabou tomando parte na legislatura federal 
imediata, iniciada naquele mesmo ano. 

A sua gloriosa Bahia teve nêle então, como já havia tido 
de 1912 a 1926, o seu mais eminente e combativo represen- 
tante. 

Esposando em 1937 a candidatura Armando de Salles ao 
Catete, pertenceu à plêiade fulgurante de seus maiores pa- 
ladinos. 

Enfrentando da tribuna da Câmara as iras dos donos do 
Brasil, quando do golpe nefando de 10 de novembro d'e 1937, 
caiu com Armando de Salles, sendo como êste prêso e encar- 
cerado incomunicável, percorrendo numa via sacra vário5 pre- 
sídios infectos do Rio de Janeiro. 

Transferido por doente de um dos cal8bouços da Guana- 
bara para o Hospital da Polícia Militar, mas mantendo acima 
de tudo o seu domínio espiritual, endereçou ao Ministro da 
Guerra General Dutra uma carta terrível de que transcrevo 
êste tópico estampado em O Estado de São Paulo, no esplên- 
dido necrológico de hoje: 

"Quando vejo passar diante de mim um ditador que traz 
debaixo do braço ou exibe ao povo uma constituição, a ima- 
gem que logo me ocorre é a do fato, não menos vulgar, dêsses 
réus d- muitas mortes, que penduram ao pescoço o crucifixo". 

Esse desassombro nêle costumeiro valeu-lhe novos suplícios 
impostos ao sexagenário doente na posse daquele ânimo indó- 
mito que nada abatia. Aconteceu-lhe de novo ser deportado 
para a Europa. Do velho continente, sobrevindo a Guerra de 
Hitler, fugiu para os Estados Unidos da América do Norte, 
aonde trabalhava para ganhar o duro pão de cada dia, quando 
a bondosc: ditadura exigiu a sua demissão do modesto emprê- 
go. Mas, resistindo a todas as misérias extra-territoriais do pai 
dos pobres do Brasil, ali permaneceu por mais longos cinco 
anos. até que em 1945 lhe permitiu o retorno à Pátria um va- 
lente hebeas-corpus do Supremo Tribunal Federal. 

Voltou logo depois de Armando de Salles, enclausurado, 
por gravemente enfermo, no Sanatório da Esperança. 

Pondo-se do lado do intemerato estadista dc São Paulo, de- 
dicou todo o seu prestígio, a sua alta voz, ao serviço da candi- 
datura de Eduardo Gomes. Ao saber da gravidade da molés- 
tia de Armando, veio para São Paulo e, aqui, postou-se à beira 
do seu leito, sendo na fisteza da hora final o primeiro dos 
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circundantes profundamente chocados a fechar-lhe os olhos pa- 
ra sempre. 

Mas onde Otávio Mangabeira se tornou ainda maior foi na 
Assembléia Nacional Constituinte de 1946, inaugurada após a 
deposição pelas armas do Exército do caudilho Getulio Vargas. 

Líder da União Democrática Nacional, o seu verbo flame- 
jante, servindo as liberdades públicas, logrou empolgar tão 
fundamente deputados e senadores de todos os sete ou oito 
partidos da Assembléia, que, em momento de magnitude cí- 
vica inolvidável, alcançou trazer para o seu lado, na célebre 
moção parlamentar que recebeu o seu nome, a maioria abso- 
luta dos constituintes presentes. 

Essa histórica moção, votada com a presença pessoal de 
Getulio Vargas, adotou como objetivo condenar os atos da di- 
tadura. Equivaleu a julgamento a que se submeteu de corpo 
presente o famoso ditador. 

Constituiu sem dúvida o maior serviço a Nação do inolvi- 
dável baiano. Jamais o Brasil viveu hora de  tanta comoção. 

Mestre de oratória parlamentar, foi também mestre da dig- 
nidade e da bravura parlamentares. 

Apagou-se nêle com a sua vida a mais alta voz do Brasil 
atual. 





Luiz Tenório de Brito 

Encerrado o período expansionista do bandeirismo, dispo- 
nível ficou a tendência guerreira do paulista. 

Da circunstância aproveitou-se o govêrno da metrópole 
para consolidar a posse das terras conquistadas para a coroa 
portuguêsa pelo bandeirante ousado, nas suas fabulosas cor- 
rerias pela imensa vastidão de aquém dos Andes. Agente eficaz 
dêsse pensamento foi sem dúvida o governador Morgado de 
Mateus, para cá despachado na segunda metade do século de- 
zoito - o qual durante anos seguidos, trouxe mobilizada a 
gente piratiningana. 

Nulos teriam sido os esforços do santista Alexandre de 
Gusmão, no bom têrmo a que chegou com o tratado de Madrí, 
em 1750, assinado entre as coroas da Espanha e Portugal, não 
fora a ação vigilante das forças brasileiras no extremo Sul do 
território, fazendo respeitar as divisas estabelecidas no referido 
tratado. Sobre o valor dessas forças, quase, todas oriundas de 
São Paulo, assim se manifestou o Morgado de Mateus: - "São 

' os Paulistas, dizia êle em suas informações de 11 de dezem- 
bro de 1766 São os Paulistas segundo a minha própria expe- 
riência, grandes servidores de Sua Magestade. No seu real no- 
me fazem tudo quanto se lhes ordena, expôem aos perigos a 
própria vida e gastam sem dificuldade tudo quanto têm e vão 
até o fim do mundo, sendo necessário. O seu coração é alto, 
grande e animoso; o seu juízo grosseiro e mal limado, mas de 
um metal muito fino; são robustos, fortes e sadios e capazes 
de sofrer os mais intoleráveis trabalhos. Tomam com gosto o 
estado militar, oferecendo-se para acometer os perigos e fa- 
cilmente se armam à sua custa". este o retrato do paulista 
que D. João VI encontrou ao chegar no Brasil, - fadado a so- 
frer as influências que todo o país sentiu, consequente às re- 
formas que se seguiram à instalação em terras americanas da 
corte portuguêsa. Os diques que mal sustinham os anseios de 
liberdade do povo brasileiro, arfaram, incontidos, à abertura, 
à chegada das missões culturais e artísticas, à elevação do 
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Brasil a reino - determinando a eclosão de um pensamento 
forte, nitidamente nacionalista. A presença de tropas lusas no 
Rio de Janeiro, despertando ressentimentos e os sonhos impe- 
rialistas de D. Joaquina, levando a dcsconfiança aos visinhos 
do Prata, ajudaram a tumultuar o ambiente. 

O Norte despertau em sublevaçóes violentas, correndo em 
borbotõe~ o sangue generoso do patriota, em quanto que para 
o Sul se deslocava o aspecto pròpriamente político dêsses mo- 
vimentos que levaram a nação a independência com a fundação 
do império - lance feliz que assegurou a unidade brasileira, a 

resistiu ao choque da abdicação do primeiro imperador, che- 
gando a Regência. Foram mais de 20 anos de agitações sem 
tréguas, em que as forças armadas, sem unidade de comando, 
nem siquer de fardamento, concorriam para as sucessivas de- 
sordens que a espaços aqui e ali repontavam. 

Daí o ato de Feijó - o enérgico ministro da Justiça - 
diszolvendo êsses \obsoletos organismos com denominações vá- 
rias: - caçadores, fuzileiros, voluntários, sertanejos, etc., crian- 
do em seu lugar, por lei de 18 de agosto de 1831 a Guarda Na- 
cional e posteriormente a de 10 de  outubro que autorizava as 
províncias a formarem Corpos de Guardas Municipais Perrna- 
nentes, com vencimentos e organizações estáveis. 

Coube ao Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, na sua qua- 
lidade de presidente da Província, dar cumprimento a êsse dis- 
positivo legal criando a 15 de dezembro dêsse mesmo ano, o 
Corpo Municipal Permanente de São Paulo, composto, inicial- 
mente de 130 homens, distribuidos por uma Companhia de ' 

Infantaria e uma Secção de Cavalaria. 

Lançadas estavam as bases da futura Força Pública do 
Estado. Não tendo jamais sofrido qualquer solução de conti- 
nuidade, registra o calendário glorioso da entidade numa evo- 
lução constante até os dias que correm. Aos dois pilares ini- 
ciais (infantaria e cavalaria) juntou-se mais tarde o Corpo 
de Bombeiros, nela integrado como elemento indispensável a 
vida da cidade. Sôbre essa trípode magnífica repousam a se- 
gurança do Estado e a garantia do progresso de São Paulo. 
E mais:- sempre que a ordem pública periclita extra-frontei- 
ras, seja em crises intestinas ou conflito externo - lá esta a 
Fôrça Pública Paulista, com a sua experiência, o seu espírito 
abnegado e a valentia herdada de suas fontes tradicionais. 
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* * *  
Embora não comporte êste trabalho minuciosos dados sô- 

bre a atuação da Fôrça Pública na vida do Estado e db País, 
mistér se faz referir aqui duas importantes missões que lhe 
foram atribuidas logo após a sua organização. Uma, a con- 
tribuição a ordem legal perturbada e referente à rembssa de 
contingente seu, de 54 homens, para combater a RevoluQáo Sul- 
riograndense de 1835, (ofício de 13 de abril de 1838, db Presi- 
dente da Província, contendo a ordem de movimento). Repre- 
senta a outra, providência de extraordinário alcance na salva 
guarda da integridade territorial do Brasil, além do aspecto 
econômico-social que traz no seu bojo. Diz respeito à criação, 
por lei de 18 de março de 1836, com execução em poL'taria de 
20 de nov2mbro de 1839, de uma Companhia Independente, com 
finalidade expressa de proteger o trânsito, gravemente per- 
turbado por malfeitores que infestavam a região, incitiindo em 
vários pontos da estrada de tropeiros, que demandava o Sul, 
através dos imensos Campos das Palmas, bem como garantir 
a estabilidade aos posseiros e moradores por aquelas longín- 
quas paragens da então 5.a Comarca de São Paulo, hoje Estado 
do Paraná. 

- Comandou êsse famoso destacamento o bravo sertanista, ca- 
pitão Hermógenes Carneiro Lobo Ferreira que, em ofício de 
25 de setembro de 1840, comunica ao presidente da Província 
haver concluído a exploração e o levantamento que levou a 
bom têrmo sobre o curso do rio Iguaçú além do cabal desem- 
penho dado a sua principal incumbência - qual a de garantir 
o tráfego entre São Paulo e o Rio Grande do Sul. 

Veio, em seguida a guerra com o Paraguai. Grande a emo- 
ção que a notícia da invasão do só10 pátrio, produziu em São 
Paulo. E enquanto as autoridades competent2s punham em 
execução os planos de defesa nacional, orientando-se para o 
Sul do País os maiores esforços, para Mato Grosso foi desti- 
nado forte contingente de tropa que, alcançando por terra aque- 
Ia Provfncia, dela expulsaria o inimigo audacioso..Todo o efe- 
tivo da Fôrça Pública, posto a disposição do Ministério da Guer- 
ra, integrou essa expedição cujo martirológio, descrito pelo 
Visconde de Taunay, na sua monumental Retirada da Laguna 
- intensamente viveu, com os heróicos companheiros de infor- 
tunio. A lei n." 11 de 22 de fevereiro de 1868, restabelecendo 
os efetivos que partiram para a guerra, fixou-os em 300 ho- 
mens, elevados para 429, três anos depois. 
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* * *  
Célula viva do pujante organismo econômico-social que é 

São Paulo - acompanhou-lhe a Fôrça Pública a febril agitação 
que lhe assinalou o transcurso do último quartél do século XIX, 
na órdem das idéias quanto no setor do progresso material. 

E' que não sòmente os louros da vitória trouxeram os exér- 
citos brasileiros da guerra do Paraguai. Também ardentes ins- 
Ijirações liberais vieram envoltas nas dobras da bandeira na- 
cional que os guiara no fragor das batalhas. E, enquanto se es- 
boçavam no seio das forças armadas e núcleos idealistas de 
intelectuais as campanhas pela abolição k pela República e as 
primeiras púgnas, em âmbito sentimental e rumos incertos 
alhures se travavam, São Paulo, cumprindo o seu destino his- 
tórico, preparava-se para o alvorecer da nova éra que êle pres- 
sentia próxima. Destinado a contrabalançar os efeitos da per- 
da do trabalho escravo, organizou São Paulo o serviço de imi- 
gracão, entrando em negociações com países onde o excesso de 
população rural fácil tornava o contrato do braço livre, neces- 
sário não ssmente a substituição do servil, mas a expansão da 
sua lavoura em benefício da coletividade brasileira. 

Destarte, ocorrendo o período chamado da grande imigra- 
ção, que coincide com o fim do século e o amanhecer do atual, 
nulos foram os efeitos da abolição da escravatura sôbre a ri- 
queza agrária do Estado. 

* * *  
No tocante estritamente político, foi a famosa Convenção 

de Itú (1873) com a fundação do Partido Republicano Paulista, 
o marco disciplinador das idéias que assim puderam atingir em 
menos de quatro lustros os objetivos visados, com o 13 de maio 
e o 15 de novembro. 

Proclamada a República, entrou São Paulo na fase lumi- 
nosa das reformas administrativas preconizadas pelos pregoei- 
ros da nova ordem de coisas do Brasil. Reformas que, por vê- 
zes, corresponderam a verdadeiras criações, tais ps serviços 
contra a febre amarela, a bubônica e a varíola os quais, eficien- 
temente dirigidos peios higienistas Emilio Ribas, precederam 
de muito os trabalhos de Oswaldo Cruz, em Manguinhos. 

Também a Fôrfa Pública se viu contemplada pela ação em- 
preendedora que Bernardino de Campos desenvolveu no Esta- 
do, como seu presidente no 1." período constitucional repu- 
blicano. 
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A lei n." 17, de 1891, fixando-a para 92, lhe dá essa deno- 
minação e aumenta os seus quadros para cinco corpos militares 
de polícia e uma companhia de cavalaria, nela integrando o 
Corpo de Bombeiros, remodelados os seus elementos por uma 
comissão de técnicos vinda do Rio, no ano seguinte, para êsse 
fim. Dela fazia parte a brilhante figura de Manoel Soares Nei- 
va, pouco depois comandante da corporação pelo espaço de 20 
anos e futuro Comandante Geral da Fôrça Pública. , 

Eram medidas do mais alto teor ecbnômico - social que 
se conjugavam em pró1 de objetivo comum: - a estabilidade 
do trabalho que determina o progresso. Era a garantia de 
saúde do trabalhador, na esfera sanitária, assim amplas e efi- 
cientes no setor da ordem pública assegurada. A riqueza pú- 
blica quanto a particular poderiam livremente desenvolver-se 
no Estado. Esse maravilhoso rítmo de esforços marchando em 
harnionia, viu-se em dado momento perturbado com a explo- 
são da Revolta da Armada, deflagrada no dia 6 de setembro 
de 1893, na baía de Guanabara. Era a eclosão de sentimentos 
recalcados desde a proclamação da República em 89 que, la- 
vando em ondas de sangue há já bastante tempo as plagas su- 
linas - fatalmente teriam que repercutir noutros pontos do 
país. O coronel Pedro Dias de Campos, testemunha presencia1 
e participante dos acontecimentos que se seguiram, integrante 
que fora da Fôrça Pública, assim descreve em "O Espírito Mi- 
litar Paurista", o que se passou nesta Capital, após a notícia 
da Revolta da Armada: 
- "Em 6 de setembro de 1893, quando a população de S. 

Paulo foi violentamente abalada com a notícia da insurreiqão 
de alguns navios de guerra, surtos no pôrto do Rio de Janeiro, 
o espírito militar, latente no coração da mocidade paulista, se 
manifestou em explosão de patriotismo, assegurador da ordem 
e das instituições republicanas. Organizaram-se, prontamente, 
batalhões patrióticos, enquanto os corpos da Fôrça Pública 
eram enviados pelo presidente Dr. Bernardino de Campos, em 
guarnição ao litoral. Desde Ubatuba até Cananéa, estava er- 
guida uma barreira aos rebelados, caso se aventurassem as 
aguas paulistas. Ao estalar a revolta, parecia ser intenção dos 
sedioços apoderarem-se de Santos, onde estabeleceriam sólida 
base de operações. O Govêrno, porém, a fim de prevenir essa 
possibilidade, determinara que as baionetas da Fôrça Pública 
de São Paulo, opusessem intransponível obstáculo a onda inva- 
sora" - São concordes em afirmar os historiadores que a São 
Paulo coube a glória da salvação da República, no transe difi- 
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cil por que passou então o novo regime, anda mal seguro nos 
seus fragílimos alicerces. 

O presidente Bernardino de Campos, d~stemeroso e reso- 
luto, enfrentou a situação, anulando as pretençóes iconoclas- 
tas. Primeiro, repelindo as tentativas de desembarque no lito- 
ral paulista, opondo-se em seguida a invasão do Estado - ca- 
minho do Rio de Janeiro - pelas ostes de  Gumercindo Sarai- 
va que se viram forçadas a bater em retirada depois de have- 
rem ocupado todo o Estado do Paraná. São Paulo inteiro for- 
mou ao lado do bravo presidente, na grave conjuntura. Mas a 
defesa do território paulista e das instituiçóes ameaçadas, no 
momento, repousou sôbre a F ô q a  Pública que, valente e aguer- 
rida, guardou os pontos prováveis de  invasão, dando tempo a 
formação de corpos voluntários e seu adestramento com armas 
em parte vindas de fora, até do estrangeiro, compradas com 
dinheiro paulista. 

Convalescia ainda o país dos deplorávei: efeitos deixados 
pelas convulsões que lhe assolaram o território, desde o Rio 
Grande do Sul até o Rio de Janeiro. quando a nova de outro 
conflito armado veio emocionar a Nação. Desta vez era Ca- 
nudos, a cidadela de Antônio Conselheiro que, desobedecendo 
a preceitos legais, chegou por em xeque o valor das forças re- 
gulares, para lá destacadas e por êle desbaratadas em sucessi- 
ves expedições. 

Canudcs - o mísero povoado construído pelo fanatismo, 
etraiu para a longínqua região sertaneja onde se erguera, for- 
tes díspcnibilidades do Exército e contingentes militares dos 
Estados, para lá envia2os. A Fôrça Pública de São Paulo foi 
das primeiras a comparecer ao campo da luta. Euclides da 
Cunha, em sua correspondência para "O Estado de São Paulo" 
fala da emoção que sentiu em Salvador ao assistir ao desem- 
barque da tropa paulista, bem fardada e garbosa, a desfilar 
pelas ruas da capital baiana e nas páginas imortais de "Os 
Sertões" fixa a colaboração heróica e eficiente do batalhão de 
Piratininga, sob o comando austero do então major José Pedro 
de Oliveira, na solução do drama tenebroso. Estamos no final 
do século. Com êle terminará igualmente a primeira fase da 
vida acidentada e meritória da Fôrça Pública de São Paulo. 
O alvorecer do século vinte apontará a milícia paulista os ca- 
minhos a percorrer em busca do seu destino de pioneira. Pio- 
neira foi a Fôrça Pública ao receber e assimilar os ensinamen- 
tos ministrados pela Missão Francesa de instrução militar que 
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o presidente Jorge Tibiriçá contratara, entrando em ação em 
1906, sob a 'chefia do coronel Paul de Balagny. Era uma novi- 
dade no Brasil. Daí a reação assás violenta que se pronunciou 
em setores vários do País. 

O comandante geral da Fôrça Pública, oficial dd Exército 
coronel Argemiro da Costa Sampaio, não concordando com a 
resolução do govêrno do Estado demitiu-se. Porventura o gesto 
impensado dêsse oficial, fundado em injustificado pretexto de 
amor próprio ferido, tenha concorrido para alimentar a celeu- 
ma que se criou pela imprensa e meios interessados contra a 
medida, culmina@o com a triste ocorrência do Quartel da Luz, 
em que um dos membros da Missão, o capitão Paul Negrel e o 
alferes Manoel Morais de MagalhãeS, cairam varados pela bala 
assassina de um sargento fanático. 

Para substituir o chefe demissionário lembrou-se o aovêr- 
no, em feliz inspiração, de chamar elemento da própria corpo- 
ração. 

E viu-se então o alto senso de responsabilidade da corpo- 
ração vir à tona. Em torno à figura agigantada, física e moral, 
do tenente coronel José Pedro de Oliveira, nomeado Coman- 
dante Geral, cristalizou-se o sentimento de disciplina e ordem 
de trabalho que em cada oficial palpitava, podendo assim pms- 
seguir o anseio de renovação que a todos empolgava. Difíceis 
foram, sem dúvida, os primeiros tempos da Missão. A invoca- 
ção de sentimentos nativistas era endereçada as classes arma- 
das que se mantiveram em posição discreta de expectativa, sal- 
vo o caso de algum ponto de vista individual. As opiniões in- 
fensas à iniciativa paulista foram cedendo lugar as favoráveis. 
Assim, publicava o "Imparcial" do Rio de Janeiro a 20 de ju- 
lho de 1908, incisivo artigo de um oficial do Exército que se 
ocultou nas iniciais O.S. - "Acabamos de voltar da adianta- 
da capital paulistana, começou o articulista, onde nos levou o 
desejo ardente de examinar com os próprios olhos o tão apre- 
goado progresso da Fôrça Policial, há alguns anos aos cuida- 
dos de uma Missão Francesa de instrução. Em segrêdo visita- 
mos o aquartelamento da Força, em segrêdo ainda, lhe obser- 
vamos minuciosamente a educação individual. Por fim, vimos 
3 Fôrça garrida em parada logo após, germanicamente bélica, 
em marcha pelas ruas da cidade. E, falar com franqueza, a al- 
ma feita em pedaços, nos caiu amargamente aos pés. E' real- 
mente admirável o progresso técnico da FÔrça Pública Policial 
paulistana". Coelho Neto, depois de assistir uma das famosas 
paradas do Prado da Moóca escreve no "Correio Paulistano" 
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de 5 de dezembro de 1907: "A desfilada pela frente da arqui- 
bancada foi irrepreensível. O corpo de infantaria, bombeiros e 
uma companhia de recrutas tomaram posição. Por última a 
cavalaria, em dois esquadrões, desenvolveu-se ao fundo, as lan- 
ças apoiadas no cãchimbo, com as flâmulas auriverdes palpi- 
tando ao vento, cintilavam. Deixemos, porém, o lado brilhante 
e vejamos a Fôrça Pública no seu mister de polícia. O soldado 
em São Paulo tem orgulho do seu pôsto e honra-o. Ninguém 
o vê mal enjorcado nem a ombrear com o vagabundo à porta 
da taverna, nem encostado às esquinas em cavaco rascoeiro 
com a criadagem - é sério, mantem-sr respeitoso no seu de-\ 
ver". E continua. "A missão francesa, longe de humilhar os 
paulistas, tão ciosos do seu amor próprio, deu-lhes mais gran- 
deza e mais brilho, dotando-o de um corpo de guerra que é ver- 
dadeiramente digno dos louvores que lhe tem sido feitos por 
quantos o têm visto manobrar no campo". Por fim, Rui Bar- 
bosa, o grande Rui, opinando em 1910, sobre o mesmo assunto, 
escreveu: - "Quando me franquearam o quartel, tive, num re- 
lance, a indicação da força que transformara os grosseiros ele- 
mentos alí encontrados pelos oficiais franceses, nêsse modêlo 
de harmonia, disciplina, vigor e capacidade militar. Era a es- 
cola, da qual me disse o comandante Balagny, mostrando-me 
os bancos e carteiras dos alunos" - "E' o meu instrumento de 
transformação". 

De relance alcançou o mestre a mola da engrenagem mila- 
grosa:- a escola. A que êle - Rui, conheceu, foi a de prepara- 
ção do soldado para o pôsto de cabo, a primeira da série, cria- 
da por lei de dezembro de 1908 do congresso legislativo do Es- 
tado. Teve execução em janeiro do ano seguinte e se chamou 
Pelotão de Alunos Cabos. As outras:- a de sarg?ntos, a de 
oficiais, a de aperfeiçoamento foram vindo aos poucos, grada- 
tivamente, até a organização atual. Com o funcionamento da es- 
cola que Rui Barbosa visitou, desapareceu a promoção por ou- 
tro motivo que não fosse o merecimento, como ponto de partida 
à seleção daquele curso. Consistia isso, aliás, preocupação má- 
xima do govêrno, que tinha como intérprete o secretário da 
Segurança Pública, Sr. Washington Luiz Pereira de Souza, 
cujo alcance era afastar o soldado de qualquer influência es-e 
tranha na sua carreira, que passava então a ter sequência, 
baseada exclusivamente no valor intelectual e técnico, na sua 
conduta civil e militar, na sua formação moral. Êsse mesmo 
secretário fundou em 1909, com o mesmo objetivo, a Polícia 
Civil de Carreira e em 1920, Presidente do Estado, estabeleceu 



Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 367 
I 

o concurso de ingresso a magistratura. O estadista que assim 
procedeu e o Estado cuja direção político-administrativa se 
orientou para tão alto sentido, não merecem os conceitos pejo- 
rativos que lhes atirou, não faz muito, o senhor Gilberto Freire, 
em "Interpretação do Brasil". Para a estranha lógica do co- 
nh,ecido sociólogo, todo o esforço desenvolvido pelos homens 
do antigo Partido Republicano Paulista, com o fim de tornar 
cada vez mais independentes as entidades visadas pelas sábias 
medidas referidas, significavam opressão sobre o eleitorado. . . 

Tão expressivos foram os resultados colhidos pela Fôrça 
Pública que alguns anos mais tarde, em 1920, eram as pró- 
prias forças armadas que recebiam missões instrutoras estran- 
geiras contratadas no govêrno do Sr. Epitácio Pessoa, uma, 
francesa, para o Exército Nacional, outra, americana, para a 
Marinha de Guerra Brasileira. Enquanto ocorria o milagre da , metamorfose na tropa em geral, os quadros superiores do co- 
mando, que se mantinham autônomos, em campo distinto, em- 
bora em harmonia com as atribuições da Missão, administra- -- 
vam. Administravam ativamente, dinamicamente, cuidando da 
melhor aparelhamento daquilo que já existia, como no caso do 
Corpo de Bombeiros, que teve o' seu serviço de incêndio remo- 
delado passando, em 1911, da tração animal para o motor a 
explosão - o primeiro aliás a instalar-se no, Brasil. Assim 
com o Regimento de Cavalaria e o hospital militar qu~e se viram 
ampliados e modernizados. É de 1912 o aparecimento do em- 
brião da atual Escola de Educação Física - modêlo @e orga- 
nização na vida esportiva de São Paulo - E ainda a efêmera 
existência de sua esquadrilha de aviação nos idos de 1920-1930. 
Aí o seu papel de precursora se fêz sentir com intensidade e 
eficiência. No mesmo ano de 1906, em que a sua direção passou 
para o comando próprio, ocorreu a criação da Caixa Beneficen- 
te. Fugira a execução do plano elaborado a concessão de pe- 
cúlio ao beneficiário para o crédito mensal de pensão vitalícia, 
proporcional ao desconto compulsório de cada mutualista. A 
sabedoria e a honestidade que têm presidido a trajetória bene- 
mérita da instituição, há permitido a revisão periódica das ta- 
belas, melhorando a situação do usufrutuário, atualizando-o 
com os efeitos constantes do custo de vida. Não é só. Vinte anos 
depois de criada a Caixa, oferece o seu conselho diretor, que 6 
composto de oficiais de todos os postos, sorteados entre os da 
ativa e os reformados, ao congresso legislativo do Estado o 
ante-projeto de lei, abrindo, anexa, a carteira imobiliária. 
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Trata-se de benefício de alta valia, conferido em vida ao chefe 
de família que aspira o supremo bem qu'e representa o abrigo 
em casa própria. E êsse alto dom, que a inteligência e o des- 

prendimento de abnegados guias da Fôrça Pública legaram às 
gerações porvindouras, tem sido amplamente utilizado, desde 

(.o dia em que foi posto em vigor, em 1927. 

Com o aparecimento, em 1917, da Associação de Auxílios 
Mútuos entre oficiais e pouco depois entre os sargentos, grave 
problema de emergência foi resolvido. Pelo regulamento que 

,,as rege, dentro de 24 horas após a morte do mutualista - re- 
tcebe a família o pecúlio a que faz jús, de tão extraordinário 
:alcance, no doloroso momento. A Secção de Abastecimento, 
instalada em 1925, com a responsabilidade de manter a despe- 
sa do soldado de gêneros alimentícios, completa o sistema de 
amparo econi3mico ao componente da milícia paulista. 

Acontecimento de magna importância, pela natureza hu- 
mana e patriótica que o reveste, com larga e benéfica r2per- 
cussão na sociedade paulista e brasileira, marcou o apareci- 
mento da Cruz Azul de São Paulo, a 28 de julho de 1925, no 
seio da Fôrça Pública de São Paulo. Podc-se aquilatar do seu 
merecimento examinando-se-lhe o programa de ação, que visa 
primordialmente a assistência médico-hospitalar à mulher e a 
criança para as quais foi criada - visto que, para o soldado 
há o hospital militar. Alto sentido educativo representa ainda 
esta assistência. Vindo o integrante da Fôrça, em regra ge- 
ral das camadas mais modestas, sua esposa compartilha dessa 
condição social. Sentindo-se grávida, matricula-se no serviço 
respectivo. Recebida por médicos competentes, que lhe pres- 
crevem normas a seguir no período da gestação, nasce a crian- 
ça, na maternidade, ao abrigo de imprevistos desagradáveis 
que em geral rondam os partos ocorridos em ambientes im- 
próprios. E continuam, mãe e filho, frequentando a clínica in- 
fantil,. até que a criança, robusta e feliz, ultrapasse esta qua- 
dra delicada da vida. O rodízio que se processa na Fôrça Pú- 
blica com as baixas do serviço e consequente preenchimento 
das vagas, sobe anualmente a números altos. Aparece aí, então, 
o inestimável trabalho educativo da Cruz Azul, extra núme- 
ros. Todas ,essas mulheres que frequentaram o ambulatório, 
que passaram pela maternidade e conduziram o filho à consul- 
ta do pediatra, levam para as esferas humildes onde vão viver, 
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os conselhos que receberam, o hábito de procurar o médico. 
Pioneira, no Brasil, em planos de aperfeiçoamentos técnicos, 
econômicos e assistenciais, surge ainda a Fôrça Pública na van- 
guarda de temas espirituais. Suprimida a capelania nos cor- 
pos militares, em virtude da scparaçáo da Igreja do Estado, 
com a proclamação da República, coube a milícia paulista res- 
tabelecê-la no seu organismo, vindo após o Exército, tomando 
igual resolução, quando da partida para os campos de batalha 
da Europa da Fôrça Expedicionária Brasileira, no transcorrer 
da segunda grande guerra. Realmente, por decreto curial de 5 
de junho de 1942, do saudoso arcebispo paulista, D. José Gas- 
par de Afonseca e Silva, foi criada a capelania da Fôrça Pú- 
blica, sob a invocação de N. S. da Conceição dos Militares, com 
sede na Igreja de Nossa Scnhora Auxiliadora, sita a praça 
Coronel Fernando Prestes. A indicação do capelão recaiu na 
pessoa do padre Paulo Aurisol Cavalheiro Freire, com as hon- 
ras e vantagens do pôsto de primeiro tenente. Esse ato está 
publicado no.Bo14etim Geral da Fôrça Pública, n." 133 do mês 
e ano. Dois anos mais tarde, a 2 de junho de 1944, foi firma- 
do contrato entre a Cúria Metropolitana e o govêrno do Esta- 
do, baixando então o Regulamento da Capelania, em ato. do, 
poder executivo, de 8 de junho de 1944. Ainda em 11 de de- 
zembro, assinou o interventor federal no Estado, embaixador 
José Carlos de Macedo Soares, o Decreto-Lei 14.274, subordi- 
nando o capelão ao comando Geral da Força, no pôsto de Capi- 
tão. Hoje, com a patente de tenente coronel, preside monse- 
nhor Paulo Aurisol Cavalheiro Freire - os destinos espiri- 
tuais da milícia e a construção da Capela Oficial, cujo plano 
arquitetônico, em estilo gótico, traçado pelo engenheiro Luiz 
Anhaia Melo, alteia-se em terrenos do Hospital Militar, com 
frente para a rua Jorge de Miranda. A parte recreativa da Fôr- 
ça Pública está a cargo do Clube dos Oficiais, com duas colo- 
nias de férias:- uma em Campos do Jordão, outra em São 
Vicente. A Associação dos Oficiais Reformados, tem caráter 
de entidade de classe, havendo, ainda, idênticas organizações 
entre sargentos, ativos e inativos. 

Uma revista bimestral - "Militia" - reflete a vida social 
e intelectual da Corporação. 

As instituições de natureza associativa e assistencial, como. 
a Caixa Beneficiente, Mútuas, Clubès, Cruz Azul, associações de 
reformados e "Militia" não dependem do Tesouro do Estado - 
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vivem de récursos próprios com origem na contribuição indi- 
vidual. 

Quanto aí se encontra, relativo à vida da Corporaçao, de- 
monstra os elevados propósitos e a linha de ascençãu da Fôrça 
Pública, como organismo policial. E' que, para garantir o tra- 
balho que agita em rítmo acelerado todos os quadrantes de um 
'Estado civilizado quanto é São Paulo, necessário fora um corpo 
de mantenedores da ordem igualmente civilizados e cultos. 

Grandes nomes refulgem no cenário secular da Fôrça Pú- 
blica, cujo bosquejo tentei e são êles entre outros:-Brigadeiro 
Rafael Tobias de Aguiar e alferes José Gomes de Almeida, fun- 
dadores; coronel José Pedro de Oliveira, que em momento c ~ u -  
cial, resumiu-lhe o senso de responsabilidade; coroneis Antô- 
nio Batista da Luz e Manoel Soares Neiva, reformadores, al- 
tos administradores e expressão magnífica de bondade huma- 
na; coronel Pedro Arbues Rodrigues Xavier, herói autêntico, 
sacrificando a vida, em 1930, em holocausto a ordem legal, à 
defesa do solo sagrado de São Paulo e à dignidade do pôsto. 
Preferiu a morte no campo raso da luta, fuzilado a queima 
roupa, com o revolver descarregado, altaneiro e só - a con- 

, juntura de humilhante rendiçã~. 

Aí a trajetória percorrida pela Fôrça Pública de São Paulo, 
no drama da existência do Estado, dentro da nacionalidade que 
ela ajudou a consolidar. 

Tenha o nome que tiver, venha, por outro lado, das 'dis- 
tâncias mais remotas através das vicissitudes mais angustian- 
tes, até alcançar os aias que correm - a sua linha de conduta 
se pauta por uma norma só:- rigorosa obediência as leis que a 
subordinam ao cumprimento de deveres irrecusáveis, no am- 
paro ao poder constituído. Apoiada num passado de extraor- 
dinária ressonância - pôde a grande entidade resistir aos tre- 
mendos embates das fermentações do primeiro quartel do sé- 
culo, sem que a sua estrutura estremecesse: Imensos os refle- 
xos que ao nosso país chegaram, oriundos de pronunciamentos 
de natureza política que abalaram os quadros sociais do velho 
mundo ao término da primeirá grande guerra. Sôbre a Fôrça 
Pública, como base em que se apoia a Ordem, essas agitações 
mais objetivamente se fizeram sentir, tentando enfraquecê-la 
e desviá-la do caminho reto. As violentas greves que explodi- 
ram nos anos de 1917-18 em São Paulu e os movimentos a m a -  
dos de 1922, 24 e 30, são marcos incisivos de uma dolorosa 
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"via-crucis" que ela palmilhou denodadamente. Todos êles po- 
rém assinalam traços inapagáveis do esforço que a Fôrça Pu- 
blica deixou na história dessa quadra formentosa, como ins- 
tituição capaz de suportar os maiores sacrifícios. 

A epopéia magnífica de 32, que fuzilou nos horizontes 
paulistas como força incoercível da alma livre de um povo 
que se acostumara a mover-se sob nobres impulsos de ideais 
alevantados - é movimento cívico de rara beleza, sem prece- 
dentes na história do Brasil. 

Expressão palpitante na vida de São Paulo, elemento inte- 
grante que é da sua organização administrativa e havendo o 
próprio govêrno do Estado se posto a frente da Revolução 
Constitucionalista, foi com dupla razão que a Fôrça Pública 
com ela inteiramente se identificasse. Primeira razão porque 
no caso, cumprir ordens de quem de direito; segunde porque, 
fazendo parte da comunidade bandeirante, comungava igual- 
mente com os magnos anseios que então norteavam os desti- 
nos do planalto piratiningano. Necessário se faz notar no en- 
tanto que, não obstante a exaltação que desde fins de 1930 
empolgava a opinião pública paulista, pela ausência do cum- 
primento das promessas que vieram no bojo da subversão da 
ordem legal no País - a eclosão da Revolução Constituciona- 
lista, no dia 9 de julho de 1932, constituiu surprêsa geral em 
São Paulo, inclusive no seio da Fôrça Pública. 

Organização militar obediente ao gov8rno do Estado, cum- 
priu a Fôrça Pública, sem discutir, a ordem de mobilização 
para, logo após, na sua qualidade de tropa auxiliar. pôr-se a 
disposição do comando supremo do Exército ao qual coube a 
direção das operações de guerra. 

Dispunha na época a Fôrça Pública de boa organização 
militar, com suas unidades bem enquadradas e instruídas, fusís 
e metralhado~as o estritamente da tabela. Ausência completa 
de artilharia, engenharia, serviço de intendência e aviação. 

Cumpria ao Exército suprí-la nessas deficiências. Como, 
porém, a parte do-Exército que aderiu à Revolução tinha pouco 
a sobrar de suas proprias necessidades viu-se logo de início a 
Força Pública privada de acessórios essenciais em movimento 
de envergadura qual foi a Revolução Constitucionalista. 

Suas unidades aquarteladas na Capital, 1." e 2." batalhões, 
de acordo com planos às pressas elaborados, seguiram incon- 
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tinente para o Vale do Paraíba onde operaram do comêço ao 
fim do movimento, como elementos básicos da luta sustentada 
pelas forças constituiiionalistas, nessa região. O 3." batAhão 
marchou para Ribeirão Preto, onde aguardou ordens. As de- 
mais unidades, distribuídas pelo interior paulista, no desem- 
penho de suas funfões normais - foram encaminhados os 
seus elementos para lugares designados, equipados de fusís e 
a simples munição que um destacamento policial comporta em 
tempo de paz. Enquanto esgas providências eram tomadas pelo 
Comando da Força, de aciôrdo com instruções recebidas das 
altas autoridades do Exército, que dirigiam a ação, a propa- 
ganda pela imprensa e pelo rádio fazia prodígios. Em conse- 
quência, São Paulo vibrava. De todos os escalões de sua socie- 
dade, recebia o govêrno inequívocas provas de irrestrita soli- 
dariedade - traduzida, especialmente, no alistamento de vo- 
luntários, prontos para a luta. Intensa a atividade. De toda 
parte surgiam os batalhões improvisados, na Capital quanto 
no interior do Estado. Difícil o levantamento de tais unidades 
de guerra. Segundo o Dr. Aureo de Almeida Camargo, em 
paciente trabalho de pesquisa, o seu numero beira a casa dos 
setenta, cálculo êsse que mais ou menos coincide com os dados 
que o General Manoel Rabelo alinha em sua entrevista conce- 
dida ao "Correio da Manhã" de 26 de outubro de 1932, do Rio 
analisando a guerra paulista, cujo original se encontra em po- 
der do Dr. Aureo de Alrneida Camargo. 
' A improvisação e preenchimento, por voluntários, de cada 

batalhão, organizados com efetivos normais uns - outros em 
números abaixo dos -quadros, não era o bastante. A quase 
totalidade dos rapazes que se apresentavam para o alistamen- 
p- 

to, apenas de leitura conheciam assuntos relativos à vida mili- 
tar. Necessitavam pois de exercícios - sumários que fossem. 
Onde encontrar pessoal apropriado à tarefa tão importante? 
Coube a Fôrça Pública preencher a lacuna, - destacando para 
a delicada missão os seus melhores instrutores. Isso ainda não 
significava tudo. Impunha-se comando capaz para o batalhão, 
a companhia, o grupo de combate, serviços auxilíares, inter- 
calação na tropa de soldados afeitos à vida do quartel, ao ma- 
nejo das armas, à discipIina. 

Assim, cada uma dessas 70 unidades de guerra (número 
provável) levava para o setor que lhe era destinado a média 
de trinta militares da Fôrça, de graduações diversas, indis- 
pensáveis à condução com êxito dos bravos moços voluntários 
à luta. Houve ainda a colaboração de oficiais à confeoção de 
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armamento e munição no I.P.T., da nossa Escola Politécnica, 
entre os quais o capitão Lucio Rosales, hoje coronel reformado 
e membro da Diretoria do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo e a mobilização de esquadrões de cavalaria, qual o 
famoso Regimento Rio Pardo, que atuou com extraordinário 
sucesso em vários setores, composto de voluntários, com ins- 
trutores e enquadramento e comando do major Alfredo Feijó, 
da Fôrça Pública de São Paulo. Até a improvisada esquadrilha 
de aviação forneceu a Fôrça Pública oficiais brevetados que 
serviram as ordens do bravo então major Ivo Borges. 

A título de testemunho pessoal. Sub-Comandante do 3." 
B.C., estava eu em Ribeirão Preto quando, a 25 de julho - 
já a minha unidade espalhada, subdividida, sem unidade - 
recebi ordem telegráfica de vir assumir o comando do 2." Bata- 
lhá@ do Regimento 9 de Julho, organizado nesta Capital pelo 
Coronel Domingos Quirino Ferreira, com destemerosa rapasia- 
da de Jaú e da velha Mogiana - Casa Branca e adjacêhclas, 
na sua maior parte. 

Era daquilo que, certa vez, classifiquei de batalhão de 
qualidade, composto de engenheiros, médicos, advogados, pro- 
fessores, comerciários, bancários, jornalistas, entre êstes Ho- 
nório de Sylos - o cronista fiel da campanha. Todos porém 
empunhavam o fusíl. Eram soldados rasos. 

O enquadramento Se deu com pessoal da Força Pública 
e com aquêles voluntários que iam revelando inatas qualida- 
des militares. 

Muitos dêsses elementos da Fôrça sucumbira.m na peleja 
podendo citar o tenente Odilon e o sargento Rosalino, mortos 
a explosão de uma granada inimiga, na trincheira que defen- 
diam no lugar denominado Saltinho, a margem direita do Pa- 
ranapanema. 

A mesma organização compunha o 6." e o 9." B.C.R. que 
vieram para o meu comando, constituindo-se então o "Desta- 
camento Tenório", de acordo com ordem baixada pelo coronel 
Milton de Freitas Almeida, comandante do sub-setor, atual- 
mente Marechal do Exército. 

Quando os contratempos da guerra impuzeram a famosa 
retirada de Apiaí - Vale do Ribeira - Santos, cujos dramá- 
ticos lances de sacrifícios e de heroismos magistralmente fixou 
Honório de Sylos no seu belo livro - "Itararé! Itararé"! com 
o 2." de 9 de julho marcou a tropa de voluntários que, sob o 
comando do valoroso chefe coronel Barbosa e Silva operava 
na região de Apiai e, como todas, intercalada de oficiais e gra- 
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duados da Força, bem. como a companhia do comando do ca- 
pitão João Batista e Miranda, que conseguiu subtrair-se ao 
cêrco da Ribeira. 

Assim foi a Fônça Pública, na guerra paulista. p tu ou em 
todos os setores por tôda a parte, sustentando o fogo sagrado 
da luta sangrenta. 

Contingências inevitáveis é bem verdade, mas nem por 
isso menos prejudiciais a eficiência da Fôrça Pública decorreu 
dêsse fracionamento. 

A êsse respeito, lê-se à página 64 de "Memórias de um 
ajudante de ordensy':- A 13 chegava a nossa vez. Recebeu 
ordens do 3." Batalhão de se deslocar para Ribeirão Preto, que 
atingiu a 15, acantonando a tropa no prédio de um dos Grupos 
Escolares da cidade. Em Ribeirão Preto perdeu o meu bata- 
lhão grande parte do seu valor combativo, resultante do fra- 
cionamento a que se sujeitou, enviando, ora uma companhia, 
ora um pelotão, até mesmo grupos de combate, destinados a 
guarnecer pontos da fronteira próxima de Minas Gerais. Na 
guerra o conjunto é de importância capital. Não só no rendi- 
mento da tropa em combate como ainda e principalmente no 
espírito de corpo que aí se revigora em estímulo e solidarie- 
dade. Enquadrado o 3." Batalhão por uma oficialidade entusias- 
ta e vibrante, integrada tôda ela no alto sentido da Revolução 
Constitucionalista, duas coisas logo sentiu-se que Ihes preju- 
dicaram a ação:- o já citado fracionamento e a tendência que 
logo se transformou em fato concreto, de caráter defensivo 
da luta. Defensiva é inércia é antecâmara da morte. E foi c 
que infelizmente aconteceu. O colápso da Revolução Constitu- 
cionalista ocorreu por falta de movimento ofensivo. A divina 
loucura coletiva de São Paulo, como alguém classificou o le- 
vante piratiningano, contra uma ditadura inépta e corrupta, 
faltou direçã:, estratégica a altura do ímpeto inicirl. 

No pé em que chegamos com êste sucinto trabalho sobre a 
Força Pública em 32, uma indagação ocorre: - A quanto se elè- 
varam os efetivos revolucionários em São Paulo? A resposta 
não será de precisão absoluta. Duvido mesmo que alguém che- 
gue a um resultado preciso. 

Pelo número de voluntários que integraram as unidades 
conhecidas - algarismos nunca uniformes - poder-se-á ofe- 
recer a média de trezentos homens para cada batalhão. Assim 
por volta de vinte mil soldados terá andado a mobilização civil, 
no movimento constitucionalista. O general Manoel Rabelo, já 
citado e que se mostra bem informado em relação aos aconte- 
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cimentos que se desenrolaram em São Paulo, naquela época 
memorável, interventor federal que fora no Estado antes do 
Embaixador Pedro de Toledo, na entrevista de 26 de outubro 
ao "Correio da Manhã" também referida, dá ao voluntáriado 
a soma de 22.395 homens. Segundo os seus raciocínios de 
10.200 foi a contribuição da Fôrça Pública e de 3.612 a parte 
do Exército que aderiu ao movimento, no Estado: - total - 
36.207 combatentes. Terá pois a Fôrça Pública concorrido com 
28% da tropa em ação, levando-se a conta de seguros os alga- 
rismos expostos. 

Mortos de São Paulo na revolução 
A única fonte de informações que a respeito existe, mere- 

cedora de maior crédito, pelo cuidado que apresenta na sua 
exposição - encontra-se no emocionante livro "Cruzes Pau- 
listas" que resume a biografia de cada um de quantos tomba- 
ram em holocausto a magna causa. 

Lá estão alinhados 630 nomes, colhidos em todos os cam- 
pos da luta gigantesca, entre as mais diferentes organizações 
militares que viveram o drama paulista daqueles dias inesque- 
cíveis. Expressiva sem dúvida é a contribuição da Fôrça Pú- 
blica de São Paulo'na gloriosa estatística. Pelos dados expos- 
tos nas páginas dêsse livro, elevam-se os seus mortos a soma de 
194 homens (34%) dos quais 9 oficiais, entre êles o seu próprio 
Comandante Geral, coronel Júlio Marcondes Salgado, 3 aspi- 
rantes a oficiais e 48 graduados (cabos e sargeqtos) . 

Ao chegarmos ao final dêste roteiro, podemos assinalar 
com orgulho que a Fôrça Pública de São Paulo cumpriu com o 
seu dever na grave conjuntura. Cumpriu-o com denodo, efi- 
ciência e espírito de sacrifício. 

Sem armamento adequado e em deficit de munições, en- 
frentou ela adversário aguerrido e infinitamente superior em 
número, bem enquadrado e dotado de abundante, moderno e 
variado material de guerra. 

Manteve a um tempo nos três meses de luta o equilíbrio 
em todos os setores de combate, enquadrou como elementos 
seus os corpos de voluntários por ela postos em açãa e con- . 

servou o fogo sagrado da luta nas mais ásperas frentes de ba- 
talha que lhe foram confiadas - até a completa exaustáo 
dos elementos materiais - contigência a que São Paulo não 
pode fugir; sitiado que se viu desde os primeiros dias da Re- 
volução. 

Glória pois aos heróis tombados pela causa comum de li- 
berdade e justiça. 





Mar& Amélia Arruda Botelho de Souza Aranha 

Esfumadas reminiscências do longinquo passado ressurgem 
de quando em quando com impetuosidade. 

Em torvelinhos, misturam-se no subconsciente, lembranças 
de  ensolaradas manhãs na roça com trechos de conversas ou- 
vidas sorrateiramente na sala dos "grandes". Como o ribom- 
bar de um trovão distante, ouço ainda, nos momentos de pro- 
funda quietude, a voz vibrante de vovô Carlos Botelho, nar- 
rando expedições pelo sertão paulista, povoado d,e índifis. 
Transmitia, sem saber, vibrações de brasilidacie à tímida neta 
que o ouvia. 

Anos e anos depois, como um apagado éco, chegaram a mim 
vestigios dêsses serões, enraizados e adormecidos no coração. 

Passei minha infância na fazenda, aprendendo a gostar 
do cheiro acre de terra, molhada pelas lágrimas do céu, a sen- 
tir na sola do pé desnudo, o contacto áspero do chão inculto 
e a saborear, a sombra de velhas figueiras, o colorido luxu- 
riante da vegetação dos trópicos. 

Mais tarde com o correr da vida, poucas ocasiões se apre- 
sentaram, nas quais eu pudesse conhecer de perto, a variada 
beleza de perdidos rincões do nosso vasto Brasil. Vivendo en- 
tre o casario enfadonho da cidade, sufocada pela constante ne- 
blina de São Paulo, ansiei libertar-me.. . 

M,eu íntimo então, vergado pelo patriotismo bucólico, deu 
vazão nas telas de lendas indígenas, aos sentimentos contidos 
tanto tempo em efervescência no peito. 

Na solidão da pintura sonhei, imaginando tudo que lera, 
sôbre as mais remotas paragens. Pela inspiração, dissolveram- 
-se as simétricas paredes da "atelier" transformando-se em 
tentáculos de galhos secos. A fantasia quebrou o emaranhado, 
lançando-me ora em d2nsos matagais pululantes de vida, ora 
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em apaziguantes lagoas tranqüilas. E no abismo de saudades 
do perfumado mato forte, passei horas. 

Nós artistas, submersos na vida, almejamos a liberdade do 
vento varrendo. maldades. 

Desiludidos com a víl matéria, na constante procura do 
ideal, florescemos num mundo de estranhos, sempre a espera 
de outro melhor. Serão saudades do paraíso perdido? 

Cerrando as palpebras, procurei tons de ouro em desmaios 
nos escuros espraiados submersos e senti o verde oleoso dos 
cipós gigantescos, porém minhas pobres mãos, vividas e sofre- 
doras, não conseguiram no entanto transmitir as telas, todo o 
deslumbramento sonhado. 

Lendas ou mitos são histórias ardentes, contadas de ge- 
ração a geração, que chegaram até nós em forma de verso ou 
prosa. 

Dividem-se em: lendas de fundo europeu, de fundo afri- 
cano e indígenas. Desenvolvo apenas as indígenas, por serem 
as autênticas brasileiras. 

O intuito desta pequena coleção de quadros é difundir en- 
tre a mocidade, o amor ao nosso folclore, tão rico em colori- 
dos pictóricos, proporcionando, quem sabe, aos artístas de 
amanhã, inspiração nos têmas da nossa terra. 

A desconhecida e distante Amazônia, coberta das sempre 
eternas florestas, atraiu o desejo de relembrar a violenta his- 
tória das Icamiabas. 

Velhos arquivos dos cronistas espanhóis Herrera e Garci- 
laco ou o resumo dêstes por Southey, estudioso pastor pro- 
testante, do século XVIII, narram a expedição de Francisco 
Orellane, no século XVI, o primeiro a falar das caudilhas fe- 
mininas. 

Gonzales Pizarro, um dos conquistadores do Perú, enviou 
Orellane, feito lugar-tenente, com cinqüenta homens em reco- 
nhecimento da região. 

Frei Gaspar de  Carvajal, dominicano componente do gru- 
po, ferido em combate com os índios no qual perde um Ôlho, 
descreve as lutas. 

Vindo de Iquitos, no Perú, descendo o rio em uma expr- 
diqão, com vários companheiros, encontra em determinado lo- 
cal séria hostilidade por parte de uma tribu de índios, chefia- 
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dos por mulheres, a quem estão sujeitos. Estas, muito ferozes, 
comandavam o ataque. Se algum dentre êles retrocedesse, se- 
ria morto na hora. Altas, quase brancas de péle, cabelos com- 
pridos e lisos, usavam como vestuário uma tanga. Por armas, 
tinham arcos e flechas. Frei Gaspar de Carvajal, que vinha 
na expedição, fala amiudamente eôbre as terríveis selvagens, 
chamadas pelos índios de icamiabas, o que significa "mulheres 
sem marido". Seus templos, erigidos ao Deus Sol, eram cober- 
tos com chapas de ouro. Orellana conta ter-se batido com as 
icamiabas, na fóz do Jamundá, afluente do Amazonas. As san- 
guinárias índias subjugavam várias tribus ferozes, como os 
Pariquis, os Tagaris e os Guacaris, mas, não conviviam com 
êles. Uma vez, por ano, .entretanto, em grandes festejos, os 
índios vassalos eram recebidos na intimidade. Só1 assim, ha- 
veria .a propagação da raça! 

A tribo guerreira escolhida, ufanava-se com tão grande hon- 
ra, pois, essa noite de amor (esperada com ansiedade), reali- 
zava a fusão das raças. Os rios são as estradas e as igaras a 
"montaria". 

Quando se aproximava o dia das núpcias, êles se encami- 
nhavam para o local, nas igaras, formando grandes flotilhas e, 
ao som do "boré" anunciavam a chegada. A alegria era gran- 
de, de parte a parte. Flechas emplumadas cortavam o ar em 
sinal de regosijo. Enquanto as canoas embicavam suaves, em 
tão desejado pôrto, elas, aguerridamente paramentadas como 
se fossem a um combate, esperavam na margem, com orgulho 
de vencedoras. (Embora entregando-se ao escolhido, queriam 
bem patenteada a sua superioridade). Cada homem trazia na 
igara uma rêde, logo retirada pela amazona que o escolhera. 
Ao entardecer, na hora do suave piar do macuco, s?dentos, gal- 
gavam a barranca pardacenta do rio, à procura da rêde, pois, 
onde fosse encontrada, estaria também a esposa. Iam altivos, 
com os penachos ao vento, chocalhando os guizos de cascavel 
que traziam nos tornozelos. Calmas e serenas, como deusas ven- 
cedoras, elas aguardavam nas portas das malocas, os varões. 
AO anoitecer, iniciava-se o "puracê", baile selvático. O "cauirn", 
servido em abundância, assim como o pó do "paricá" (que pro- 
duzia sonhos paradisíacos), encarregavam-se de derreter o 
constrangedor receio. A festança continuava pela noite a den- 
tro. Aos primeiros albores da madrugada, terminavam as ho- 
ras alegres. Cansados, êles voltavam às suas terras; levando 
no coração, a saudade (de uma noite inolvidável) e, trazendo 
pendurado no peito, um "muiraquitã", a pedra verde, talismá 
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das amazonas. As filhas desta união seriam as continuadoras da 
raça, os filhos, trucidavam-nos ao nascer, ou os entregavam 
ao pai, quando retornasse. 

Muiraquitã a pedra verde é o fetiche das amazonas. A 
lenda destas terríveis "cunhãs" perde-se em brumas, não res- 
tanto vestígio algum a certificar a existência das famosas 
guerreiras. Os muiraquitãs, entretanto, ainda são encontrados 
no norte, por elevado preço, provando a veracidade do mito 
encantador. As pedras verdes moldáveis como o barro, en- 
quanto úmidas, podiam tomar variadas formas. Sêcas, torna- 
vam-se duras, como ferro. 

Alexandre de Humbold considerou-as "um feldspato co- 
mum". chamando-as de "amazonstein", Barbosa Rodrigues em 
"Antiguidades do Amazonas" classifica-as de "feldspato lami- 
nar verde", Buffon dá-lhes o nome de Jade. 

O museo do Papa Benedito XVI em Bolonha conta com 
uma destas preciosas gemas. 

Unindo a realidade a ficção ficamos embalados a crêr real- 
mente na existência do mundo fantástico da lenda, produto da 
ingênua crença dos habitantes da vasta Amazônia. Voltemos 
a história. 

Anualmente, algum tempo antes da grande festa dos es- 
. - ponsais, as icamiabas reuniam-se para a purificação .dos cor- 

pos. Bailando 'em volta da lagoa sagrada do espêlho da lua, 
homenageavam Yací. Era primavera. O cheiro do agreste ma- 
nacá, impregnando-se na noite, vinha perfumar nesgas da aba- 
fante floresta, salpicada de pirilampos. Quando a lua surgia 
no horizonte, principiavam as danças. A medida que o astro 
galgava o céu, as amazonas, contorcendo-se sob o tan-tan mu- 
sical, bailavam cada vez mais frenéticas. Emitindo sons gu- 
turais, cânticos selvagens de amor, lançavam, em abluções, 
oleos balsâmicos do "Umury e. Molongó" as limpidas aguas do 
Iaciarua. Espelhando-se a magestosa Yací, mãe lua, com todo 
o clarão, sobre a calma superfície, elas, no auge do ritual ma- 
ceravam-se em fúria e com os corpos flagelados caiam em êxta- 
se. Atiradas nas margens úmidas, passavam horas. O vento, 
abanando o leque das palmeiras seculares, anunciava a madru- 
gada. Então os corpos machucados, mergulhavam, a fim de la- 
var os ferimentos, procurando também as pedras verdes, o ta- 
lismã que iriam oferecer ao índio escolhido, na festa do amor. 



Quadro I 



Quadro I 

Esta amazona é uma adolescente. Vai conhecer o amor peIa primei- 
i a  vez. Embora sabendo que a união será apenas para continuar a 
Xiicü, sente certo pendor pelo desconhecido que se aproxima na igaia  e 
sc1.á o esposo da noite. Nos traços nota-se a ferocidade, mas os olhos 
transmitem inquietação, inquietacão de mulher que i ão conhece ainda o 
anlor. Entretanto, êsses sentimentos suaves são rápidos, não chegani 
a dominá-la. Ela é guerreira, vê correr o sangue alheio e a piedade 
nunca lhe veio ao coração. E '  mulher que defoi,ma o próprio corpo, 
suprimindo um seio, para melhor conibrtcr. 



Quadro I 1  



Quadro 11 

A lenda do Muiraquitã levou-me a sonhar com a s  misteriosas pai- 
sagens, do fundo das águas tranquilas. Transportei-me mentalmente ao 
âniago da Lagoa Sagrada, e fiquei a imaginar como seria fascinante 
se eu desvendasse o reino encantado da mãe das pedras verdes. E m  
aspiral, as  delgadas linhas da selvícola, volteiam-se, ansiando a superfície 

perdendo num rastro de borbulhas, o respeitoso silêncio do mundo 
scbmeiso e adormecido. Verde, verde, só ainálgamas de verde em poesias 
e e r c a n t ~ m r : ~ t o  . . . 



Quadro I11  



Quadro 111 

A casta Maiabá é o título que escolhi para apresentar s mestiça. 
Neste quadro, pinto uma tímida selvícola que sente pudor de sua nudez 
e procura cobrir-se com seus longos cabelos côr de cobre. Dei-lhe, como 
companhia, a afeição dp uma corça e o gôsto pelas orquídeas. A bichinha 
representa a libcrciade de correr pelas matas, como faziam seus avós, 
os índios. A ciquídea demonstia já o gosto pelas f!Ôres, influência do 
sangue eui'opeu que t raz  nas veias. 





Quadro IV 

Pob ie  Mocnia! Deixar-?e mor re r  po r  amoi.. Neste  quarlro. um t an -  
to fantas is ta ,  r e p r c ~ e n t o - a  exausta ,  pres tcs  a afogar-SP. O c o x n o  F i i -  
i:il, embora alimentaclo pela chama tio amor ,  nada  podz contr2 a fúq,i? 

dos vagnlhí5os. T r á s  ~ r ê s a  nos  cabelos, u m a  singela orquídea. Mesmo 
s:,.bendo qi?c vai moirei,, Mocnia, naquele anseio de seguir  o h o r n ~ m  
a:ria-!o, enfeita-se e nioiie,  e m  toda a plenitude da  brleza selvagem. 



Quadro V 



Quadro V 

Neste quadro, procurei transmitir toda a poesia e encantamento 
q u e  me ficou no espírito, depois de ter  lido a lenda da Yara de Afonso 
A i ~ i n c s .  Extingue-se o dia no horizonte. E' a hora triste em que a Yara, 
surgindo do fundo das águas vem enfeitiçar os caboclos que estiverem 
próximos. Uma espécie de bananeiia, "a niusa", avança pelo quadro, 
t,,~:tando esconde-la de nossos olhos. 



Quadro Vi  



Quadro VI 

Esta  indiazinha pálida e anêmica, é uma ta tú  branco. Quem a vê 
assim indefesa, procurando encobrir os olhos aos raios do sol, não ima- 
gina a ferocidade e selvageria, de que é capaz. Com instintos perver- 
sos e olfato aguçado, sente ao longe cheiro de carne humana. Neste 
q~ ladro  porém. ela ama, tortura-se, lastima-se, por não ser  correspon- 
dida. As feições contraídas, demonstram mágoa e a dor da cegueiia. 



Quadro VI1 



Quadro VI I 

Obiricy é o nome dessa chorosa indigcna. Neste quadro, ue nm- 
biente arejado, tentei apresentar uma desditosa cunhã, entregue ao desâ- 
nimo. Sua apatia é tão grande, que não consegue lutar  contra 3 fa ta-  
lidade. Nas outras lendas, a s  selvícolas são possuidoras de ânimo forte,  
r~iqputam, clamam, sacrificam-se. Obiricy, porém, entrega-se à doi', sem 
tmtai '  siquer ieagir.  E' chora, chora num desabafo do coração. 



Quadro VI I I 



Quadro VI11 

Neste quad1.o é meu intuito apiesentar um h o r n ~ m  bom, puro c 
niístico. Chegado de pouco, traz consigo um grande idtal:  a catequese 
clos índios. O Anchieta que pintei é muito jovem. Quando destmbarcou 
em São Vicente, não tinha sido ainda ordenado, contava 21 anos. Os 
oliios estão cheios de fé ,  pois pretendem realizar grandes conversões. 
Ac fundo, em doces embalos está a caravela que o trouxe de tão longe. 
Êstes pequenos barcos, enfrentavam o mar  bravio e a fu i i a  dos vaga- 
lhões, levando a civilização para o lado desconhecido cio globo. O poeta 
pqrtuguês Marques da Cruz, relatou em suaves rimas, o papel prepon- 
derante destas einbarcações, na expansão do homem. Ei-las: "As cara- 
vp!as / e111 cujaç velas ia a c1.u~ / que, eni ritmos de amor e caridade, / 
"fêz cristandade" (o  maior bem) 1 . . . levando Jesus 1 (o  igualador da 

humanidade) i a todo mundo além. . . " 
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Marabá 

Marabá em tupí quer dizer mestiça. Cor-mair-aba. raça de 
francês (mair) gente que é procedente do estrangeiro. Era 
como denominavam os índios, aos filhos de brancos ou de pri- 
sioneiros. De costume, presenteavam aos cativos de guerra, 
mulher por companheira, com o direito de escolher a mais bela 
entre todas. Se dessa união tivessem filho, engordavam-no e, 
quando atingisse um regular volume de carnes, em' grandes 
festejos, chamados "cunhã membira", devoravam-no. 

Os mesti%os eram muito apreciados, como pitéus. A mãe, 
tinha o previlégio de ser a primeira a comer dêle. Algumas, 

,no entanto, mais amorosas, escondiam seus filhos, conseguin- 
do salvá-los. Gonçalves Dias escreveu um belíssimo poema 
no qual cánta a tristeza da mestiça. Eis um trecho: 

66 Eu vivo sozinha: ninguém me procura! 
Acaso feitura 
Não sou de Tupan?" 
E seus companheiros de taba respondiam: 
"Tens longos cabelos, 
São louros, são belos 
&Ia& são anelados: tu és Marabá". 

Em rápidos traços vou contar a lenda que se desenrola no 
litoral. 

Junira, bela e iovem índia, tem uma filhinha mestiça. O 
pai e r i  branco e Jupira o amava apaixonadamente. Que- 
rendo salvar o fruto do seu amor, guarda o bebezinho num 
tronco esburacado de velha árvore, indo às escondidas ama- 
mentá-lo. Consegue assim burlar os companheiros da tribo. 
Resgatado o prisioneiro de regresso à Pátria, o branco 'despe- 
de-se da selvagem a quem ama realmente, e oferece uma 
lembrança. Passaram-se os anos, morre Jupira e a mocinha fi- 
ca só no mundo. Os índios, rancorosos, não se uniam a ela, 
deixando-a abandonada, sem amor, sem amizade, perdida na 
imensidão da mata, como a vergonha criminosa da família. 
Eles, os filhos da flor,esta, viviam suàvemente com o coração 
livre do caudal de tormentas que traz a civilização. As mo- 
radias, sem a preocupação dos arranjos, eram feitas com as 
plantas do tucum e palmeiras das chapadas. Dansando ao pé 
da fogueira, bebendo cauim e festejando o nascer da lua, des- 
cuidados da vida, baniam de seu convívio a pobre moça. Por 
que? Que culpa.tinha de ser o produto da pilhagem do bran- 
co orgulhoso? 
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Um dia, não se sabe como, muitos anos depois, retorna o 
europeu a estas terras. 

Procurando o local onde fora amado, na esperança vã de 
retroceder ao tempo perdido, encontra, como fantástica visão, 
na mesma praia deserta, outra índia muito semelhante a Ju- 
pira . Profundamente choca.do, acerca-se da cunhã . Revia como 
em sonhos, a meiga selvícola. 

Faz-lhe festa e, como outróra, sente renascer violento apê- 
go a jovem. Vasculhando a memória, volta a proferir têrmos 
tupís ha muito esquecidos. Entendem-se. 

Guiados pela fatalidade acercam-se enquanto conversam, da 
velha e esburacada figueira, cofre precioso onde Marabá guar- 
dava com carinho, quinquilharias, lembranças da infância. Fe- 
liz de compartilhar com alguém, pequenos segredos, mostra 
ao desconhecido enfeites de pena, dentes de jaguatiricas e, en- 
tre outros badulaques, a lembrança por êle deixada! 

A índia era sua filha! 
Grandes artístas da paleta, como Rodolfo Amoedo e Ba- 

tista da Costa, pintaram duas obras primas inspiradas nêste 
têma. 

Moema e misto de lenda e de realidade, ou simplesmente 
a realidade, que com o correr dos séculos ganhou beleza, ao 
transformar-se em lenda. Passa-se na Bahia. Frei José de 
Santa Rita Durão compôs o poema épico de Caramurú, contan- 
do às gerações futuras o desenrolar do drama. Lendo-o, grandes 
artistas recebem dêle até hoje, inspiração. O nosso Victor Mei- 
reles deixou uma belíssima tela na qual focaliza o instante 
em que o corpo da índia, trazido pelas ondas, repousa na praia 
deserta. 

Quando Diogo Alvar'es Corrêa, o Caramurú, partiu da 
Bahia para a Europa, levando sua esposa, a índia Paraguaçú, 
cinco jovens nativas, por êle apaixonadas, acompanharam a 
nado a caravela. -Quatro dentre elas cansadas de tanto nadar, 
retornaram a terra. Moema, porém, a que mais lhe queria, não 
desistiu. Chamando ardentemente pelo amado, pede que não a 
deixe morrer, quer ir  com êle. Caramurú, com o coração en- 
durecido pela ansiedade de regressar a Pátria, não lhe dá ou- 
vidos e continua a velejar rumo a Portugal. Exausta de tanto 
nadar, ela agarra-se ao leme da embarcação, até que sem fôr- 
ças para continuar à tona d'agua, submerge. Fogem de Moe- 
ma, entre suaves ondulações provocadas por cardumes de es- 
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tranhos peixes, as feições queridas. JIá não vê mais nada, atin- 
ge o negrume das profundezas. Pegajoso amargor a sufoca. 

Prestes a morrer, lembra-se ainda.. . o mesmo mar trai- 
çoeiro que lhe queima os olhos, a garganta e encharca o sêk-, 
sustenta a caravela onde o ingrato. enlaçado a esposa, segue 
para terras distantes. 

No arroxeado silêncio do mar, o belo corpo moreno, ficou 
perdido. A chegada de Caramurú, acompanhado da esposa ín- 
dia, causou sensação em toda a Europa. Na França prestaram- 
lhe grandes homenagens, tendo sido Paraguaçú apresentada 
a corte do Rei, onde recebeu o batismo. Catarina de Medicis, 
a soberana, serviu de madrinha. A selvícola, reconhecida a tão 
grande honra, passou a chamar-se Catarina Paraguaçú. Basean- 
do-se nessa história, o mineiro Frei José de Santa Rita Durao, 
no século XVIII, compôs o poema "Caramurú". 

"Copiosa multidão da náu francesa 
Corre a vêr o espetáculo assombrada 
E, ignorando a ocasião de estranha emprêsa, 
Pasma da turba feminil, que nada; 
Uma, que às mais precede em gentileza 
Não vinha menos bela do que irada, 
Era Moema, que de inveja geme, 
E, já vizinha à náu, se apega ao leme". 

Lendo-o, inspirei-mLe nestes versos; 

"Perde o lume dos olhos, passiva, treme, 
pálida a cor, o aspecto moribundo, 
com a mão já sem vigor, soltando o leme, 
entse as salsas escumas, desce ao fundo". 

Mandioca 

A sentiméntal lenda da mandioca foi contada verbaImen- 
te ao General Couto de Magalhães por venerada senhora de 
setenta anos. De quem teria ela ouvido? 

Estudando-a conclue-se o seguinte: atribuir a um deus Q 

uso do pão, e conceber sem a perda da virgindade. , 

Ela é triste e nostálgica, como quase todos os mitos de nos- 
sos indígenas que, embora rodeados por uma natureza exube- 
rante, têm a índole de funda melancolia. Num rincão perdido 
do nosso vasto Brasil onde hoje se localiza a cidade de San- 
tarém, havia outrora uma tribo de selvagens comandados por 
velho cacique. este morubixaba, sem que ninguém soubesse 
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a causa, se tornava dia a dia mais rancoroso. Escondendo no 
coração, o motivo de tão estranha atitude, notava tristonho, 
que sua filha, bela e jovem índia, estava gravida de um des- 
conhecido. Uma noite teve um esquisito sonho. Apareceu-lhe 
um branco, belo como um deus, que o consolou dizendo: "não 
te amofines guerreiro valente, tua filha não conviveu com ho- 
mem algum. Em compensação outro grande dissabor arcará 
teus cansados ombros". Acabando a fatídica predição, evapo- 
rou-se. Ao acordar, acredita o morubixaba ter sido o sonho, 
um aviso de Tupã. Reconfortado, retorna ao comando dos ín- 
dios vassalos com a antiga bondade e a alegria volta a florir 
na taba inteira. Decorridas nove luas, torna-se avô de linda 
.menina, alva como água encachoeirada. A vida continuou 
amena. Mani, a indiazinha de sangue real, obra de bruxarias, 
crescia em beleza e inteligência. Certa manhã, repentinamente. 
a menina não acorda, para ouvir os pássaros em revoada can- 
tarem ao nascer do dia. Aflita, corre a desvairada mãe a cha- 
mar o pagé. Havia-se cumprido a mensagem do sonho! En- 
terrada sob o farfalhante pálio da própria maloca, era a cova 
de Maní regada diàriamente, ora com as águas do regato, ora 
com as lágrimas da saudade. Um dia, indo aguar, como de 
costume, percebe que uma plantinha diferente brotara no lo- 
cal. Semanas depois, viçosas raizes surgem da desintegração 
de Mani, rachando a rica e fofa superfície. Assustada com o 
revolvimento da terra, acredita a pobre mãe ser o corpo da me- 
nina que retorna. Mãos ávidas e esperançosas cavocam em des- 
varíos, descobrindo a triste realidade. Em vez da filhinha, gror- 
sas e tenras raizes sangravam leite branco provindo da planta 
gerada na criança. Do macio corpo. brotara o esteio do ali- 
mento indígena. Maní não viera a êste mun80 em vão! 

A Yara 

A Yara tem sua origem no norte. É no dizer de Olavo Bilac 
a mãe de toda a nossa poesia. Várias realizações de vulto ba- 
seiam-se na langorosa criatura, habitante do fundo das águas, 
Olegario Mariano, em suaves rimas, escrev'e: 

6' Quando 'ela canta, os pássaros se calam, 
a tarde absorta fica mais tranqüila 
ao som daquela vóz vinda do além. 
Quedam-se os rios todos para ouví-la 
e a cachoeira, a escutar pára também." 
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Ainda hoje, na Bahia, cultua-se a figura da mãe d'agua e 
moças casadouras vão a tardinha as margens da lagoa deserta, 
depositar pentes, sabonetes e enfeites, tentando agradar-lhe e 
pedir interferência na resolução dos casos de amor. Eis como 
a descrevo no meg livro em elaboração. - Por uma fenda 
aberta na mataria. descortina-se escondida lagoa, refúgi.0 de 
garças delgadas. No horizonte, a luz difusa e enevoada, des- 
pede-se nostálgica, entranhando-se na penumbra da noite. Cal- 
ma desesperadora, solidão abafante. Repentinamente, sob a 
espelhada superfície, olhos úmidos, alongados, quasí invisíveis, 
namoram a figura máscula, de peito tostado do caboclo que 
espreita. Atraído pelas límpidas pupilas, o sorriso entreaberto. 
agacha-se a beira da lagoa, querendo prender a fugidía ima- 
gem. Agitam-se as águas em redemoinhos medonhos e emer- 
ge a mulher, flor transparente e alva, enleada no lodo das pro- 
fundesas. Estátua perfeita e viva, surge entre os nenúfares 
floridos do igarapé, ora exibindo resplandecente nudez, ora 
mergulhando nos abismos insondáveis. Ao reaparecer por en- 
tre borbulhas multicores, avança o enfeitiçado caboclo, ten- 
tando não deixar fugir tão bela mulher, Brisas flutuantes do. 
poente, como o doce aroma da tarde, acariciam os longos ca- 
belos verdes esvoaçantes da Yara. Aturdido ante a voluptuosa 
aparição, preferindo a idéia da morte a nunca revê-la, cai em 
estrepitoso baque no diabólico sorvedouro. Tragam-no, instân- 
taneamente, as soriílegas águas. Denso véu de sombras enco- 
bre os vertiginosos redemoinhos e o farfalhar do vento, reme- 
xendo as folhagens, abafa o murmúrio do encontro acariciante 
da mãe d'agua amorosa. Retornam os nenúfares a mansidão 
anterior. Ao longe, o agourento piar da coruja anuncia pre- 
lúdio de morte. 

Tatús Brancos 

A lenda dos tatús brancos é bandeirante. Em vão recorre- 
mos a velhos livros de edições esgotadas, a procura de por- 
menores sobre a misteriosa lenda dos tatús brancos. As pes- 
quisas levam-nos a crêr que Afonso Arinos em "Lendas e 
Tradições Brasileiras" foi o único autor a narrar a terrível 
história. Contam que antigamente, houve pelas bandas das 
Minas Gerais, um punhado de homens comandados por um 
moço valente, belo especimem de branco, que, penetrando na 
selva bruta, foram atacados por uma tribo de selvagens pig- 
meus, de ferocidade sem igual. Numa carnificina medonha, 
trucidaram todos os componentes da bandeira. Êstes índios 
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pequenos, de um louro aço, moravam em cavernas tenebrosas, 
existentes por aquelas serras e não enxergavam a luz do dia. 
De olhos garços, como as corujas, só saíam a noit'e. Quanto 
mais compacta a escuridão, tanto melhor. Desciam então, em 
bandos, como queixadas enfurecidas a ranger os dentes. Po- 
bre daquele que fosse pilhado por esta turba infernal. Não 
poupavam ninguém. Nesta história, porém, a beleza do másculo 
paulista comoveu um coração de mulher. 

Mansamente, sem que seus companheiros percebessem, ela 
conseguiu arrastá-lo ainda com vida para a furna onde mora- 
vam. Ao voltar a si, êle sente que está sendo cuidado. Mas, na 
escuridão da caverna, não consegue perceber quem é o seu 
guardião, embora saiba ser uma mulher. Passados alguns dias 
e julgando-se forte, pede a quem tão bem o tratara, para le- 
vá-lo um pouco ao relento, pois está saudoso do ar1 puro da 
,serra. Quer pernoitar longe daquielas paredes úmidas onde 
mal se respira. Condoída, ela espera a tribo saír para as 1ú- 
gubres caçadas noturnas e amparando-o pois, está perdida- 
mente apaixonada, retira-o da furna. Lá fora sob o manto das 
estrêlas êles se enlaçam e dormem profundamente. Com o rom- 
per da aurora, o bandeirante acorda e vê, pela primeira vez, a 
mulher que o salvara. "Era pequenina e branca, com a cor 
pálida de quem nunca sofreu a luz do sol. Os cabelos louros, 
de um louro embaçado, caíam-lhe pelas costas em abundância". 
Desvencilhando-se dos braços da índia, êle se põe de pé e ana- 
lisa aquela criaturinha angmica que dorme ainda. Afasta-se. 
O corpo jóvem de inocente aparência, não condizia com a ru- 
deza dos traços, os quais demonstram toda a ferocidade da ra- 
ça. Repugnado, lembrando-se dos antropófagos banquetes, dos 
quais ela inescmpulosamente partilhara, afasta-se. Com o ba- 
rulho dos passos a quebrarem as ramas do caminho, ela acor- 
da e, alucinada, com a luz do amanhecer a ferir-lhre a vista, 
chama pelo branco. Procurando tapar com a mão os olhos gá- 
zeos, geme, chora, pedindo ao amado que volte e, às tontas, in- 
teiramente cega, procura caminhar. 

Na capoeira próxima, ouve-se como um éco plangente aos 
clamores da índia, o grito queixoso e monótono da Piranga 
chamando o companheiro. 

O paulista porém não deu ouvidos aos desesperados ape- 
los da cunhã. Tropeçando afoito nas pedras amarelas e encar- 
nadas do Itatiaia, o rio que os separava, fugiu daquele amor 
maldito. 
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Lindóia é um dos mais belos episódios do "Uruguai", primei- 
ro poema épico nativista brasileiro, foi escrito no século XVIII 
por Basílio da Gama, da Escola Mineira. Em Lindóia a realidade 
e a lenda se misturam, desconhece-se onde começa uma e ter- 
mina a outra. O drama desenrola-se no sul, nos sete povos das 
missões, próximo do rio Uruguai. Estas terras foram conquis- 
tadas pelos lusitanos aos espanhóis, numa guerra terrível que 
destruiu a própria missão. Nessa época, os limites do Brasil, não 
estavam ainda bem definidos e havia lutas frequentes na selvá- 
tica região. Os índios guaranís, não querendo deixar a terra on- 
de nasceram, revoltaram-se. Lindóia, jovem apaixonada, acre- 
ditando estar morto o seu amado, procura na mata virgem um lu- 
gar infestado de cobras venenosas, onde reclinada, adormece à 
espera da morte. Uma serpente traiçoeira não tarda. Deslisando 
suavemente pelo pescoço abaixo, enterra afiada prêsas no tenro 
seio moreno. Lindóia nem acorda. Mas a cunhã fera precipitada. 
O amado Cocambo, feito prisioneiro pelos brancos, é libertado 
mais tarde. Caititú, o irmão, ao notar a ausência de Lindóia, 
corre procurá-la, encontrando-a adormecida entre floridos jas- 
mins. Contente, avança para abraçá-la, quando vê horrorizado, 
uma cobra venenosa enleada à jovem. Num relance, apruma o 
arco e atira uma certeira flecha, despedaçando-lhe a cabeça. A 
tremerde emoção, aproxima-se da irmã querida e constata em 
desespêro que a morte já se apossara do corpo de Lindóia. Na 
fronteira gruta, encontra o suspirado nome de Cocambo, escri- 
to muitas vêzes, percebendo então ter ela ido a procura da pró- 
pria morte. 

"Parte do antigo bosque, escuro e negro, 
Onde, ao pé de uma lapa cavernosa, 
Cobre uma rouca fonte que murmura, 
Curva latada de jasmins e rosas. 
Êste lugar delicioso e triste, 
Cansada de viver, tinha escolhido 
Para morrer a mísera Lindóia". 

Ibicuiratã (A lenda do Córrego das Lágrimas) 

O Rio Grande do Sul é berço de muitas lendas sentimen- 
tais. A terra dos destemidos gauchos, que a cavalo, varam os 
pampas de lado a lado, como o minuano, foi outróra, habitado 
por índios guaranis de imaginação fantasiosa. Existem várias 
lendas, envoltas em mistério, deixadas pelos antigos moradores 
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das cochilhas. A que escolhí, como motivo de inspiração, con- 
tada por Osvaldo Orico, é de uma doçura sem igual. Trata-se 
de um pequeno curso d'agua que banha os arredores de Por- 
to Alegre. Seu nome é Passo de Areia ou Ibicuiretã. Narram 
os habitantes do lugar que êsse regato nasceu de um amor in- 
consolável. Nos tempos em que os brancos não haviam ainda 
penetrado até aquelas paragens, houve uma contenda amoro- 
sa que ficou na recordação dos selvícolas, chegando a nós 
através de uma lenda encantadora. Um belo cacique, em ple- 
no apogeu da mocidade, foi alvo de grande amor, por parte 
de duas índias. Indeciso na escolha, não sabendo qual das 
duas tomaria como esposa, consumia-se em conjeturas, para 
resolver a contenda. Ambas eram belas e da mesma forma 
lhe queriam bem. Como decidir? Uma noite, em que mal cer- 
rara os olhos de tanto pensar, teve uma idéia luminosa. Faria 
uma competição. Aquela que melhor manejasse o arco e con- 
seguisse atingir o alvo com maior precisão, tornar-se-ía mere- 
cedora do desejado prêmio, o seu amor. As apaixonadas, re- 
cebendo o aviso de sua resolução, imediatamente se prontifi- 
caram a iniciar o certame. O cacique almejado, com toda a 
pujança da mocidade, era o grande incentivo. Obiricy, a mais 
ardente e nervosa, com medo de perder a luta e consequente- 
mente o seu amor, não teve a mestria da outra, errando o al- 
vo. Foi portanto vencida e viu-se obrigada a deixar que a vi- 
toriora levasse para longe o belo rapaz. Ficou só no local da 
pelêja, a olhar o par abraçado que se distanciava. Sufocando 
soluços, amargurando-se, não teve ânimo de abandonar aquêle 
pedaço de terra, onde se dera sua desventura. Abatida e tris- 
tonha, quedou-se então a chorar. Suas lágrimas correram dia e 
noite sem interrupção. A terra ressecada, que as recebia, foi 
se encharcando aos poucos, até' se abrir um pequeno sulco por 
onde deslizaram mansamente formando um regato. Decorridos 
alguns dias, Tupã, apiedando-se da pobre índia, veio buscá-la. 
As águas d2 suas lágrimas, porém continuaram a rolar, mui- 
to puras e transparentes, marcando para sempre na terra dos 
pampas, a angústia infinita da sua dor. 

Anchieta 

Finalizando esta palestra sobre lendas indígenas, focalizo 
a personalidade santa de José da Anchieta, o evangelizador 
das selvas. Como tivemos oportunidade de constatar, estavam 
nossos índios entregues a total paganismo. Séculos passaram-se 
mergulhados nos tempos e a Virgem ignorada. Num dia, sur- 



Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 409 

giu por entre a compacta selva bruta, o candido olhar azul de 
Anchieta. Vinha com o intuito de colher almas e enviá-las ao 
Senhor. Vivendo entre tentações e pecados, neste Brasil es- 
caldante, deixou, sob as franjas rotas da coberta florestal, ras- 
tros luminosos de bondade. 

Ensinou aos embrutecidos índios o amor à senhora do céu. 
Quem visita hoje, as abandonadas ruinas da Capela de  Santo 
Antonio do Guaibe na Bertioga, construida por José Adorno 
em 1560, não avalia a grandiosidade dos fatos ocorridos entre 
os velhos muros, agora entrelaçados por figueiras e ervas da- 
ninhas. E' preciso usar da imaginação e dos conhecimentos da 
história para comprteender que aquelas paredes silenciosas, fa- 
lam alto em nossos corações de católicos e brasileiros. 

Abandonado por trezentos anos, teve ultimamente os res- 
tos deste templo um dia glorioso. 

Sob o patrocinio do Instituto Histórico e Geográfico Gua- 
rujá-Bertióga, foi celebrada uma festiva missa por Monsenhor 
Medeiros. Estando presente a solenidade, tive impetos de  bei- 
jar as chagas deixadas pelo tempo, nas ruinas sufocadas pela 
natureza destruidora. Veio-me à lembrança que entre as his- 
tóricas paredes, se deu com Anchieta o milagre dos anjos. 





SOUZA, FUN,DADOR E PRIMEIRO 
DIRETOR DA ESCOLA POLITÉ- 

CNICA DE SÃO PAULO 
Alexandre D'Alessandro 

Já se disse um dia que a biografia de tão prestante ci- 
dadão, cuja ilustração iluminou, realizando-as, inúmeras aspi- 
rações da vida social da nossa pátria, desde os cometimentos 
de ordem puramente material e técnica até as grandes con- 
quistas do espírito e da razão, nada mais era do que uma pá- 
gina do mais alevantado Evangelho de Civísmo. E, tudo isso, 
banhado pelas águas milegrosas do seu incomensurável patrio- 
tismo, em nome do qual todos os seus atos se norteavam, numa 
sequência uniforme e ininterrupta, mau grado tivessem êles, às 
vêzes, certas arestas rudes e cortantes, que êle próprio não se 
apressava em desbastar. E a sua vida não foi, por isso mesmo, 
um lago sereno, de águas tranquilas e remansosas, refletindo, 
no azul de sua transparência, as estrêlas e o céu de um mun- 
do também cheio de bonança e de promessas. Pelo contrário, 
ela se assemelha, e muito, às águas em movimento, que, às 
vêzes, caem das escarpas pedregosas em catadupas violentas 
tomadas da espumarada branca e vaporosa e que, de outras 
vêzes, se apertam, revoluteantes e rugindo surdamente, espa- 
danando raivosas, entre rochas alcantiladas ou mordendo o fun- 
do do seu próprio leito e gritando a soma incalculável de ener- 
gia, que no seu doyso rola. E' essa a vida, cujos lances princi- 
pais tentamos descrever neste momento, para que êsse esplen- 
dido Evangelho de Civismo, de que atrás falamos, gravado fi- 
que para sempre na lembrança dos coevos e dos ~ósteros, como 
já o está na dos seus contemporâneos. 

A vida do Dr. Antônio Francisco de Paula Souza, para ser 
bem compreendida, deve ser dividida em três fases distintas: 

a) Desde o seu nascimento até a sua partida para a Euro- 
pa, aos 12 anos de idade; 
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b) Dessa partida até a sua nomeação para o cargo de pri- 
meiro Diretor da Escola Politécnica de São Paulo; 

c) Dessa nomeação até a sua morte. 
E' bem de ver que essas fases tôdas não se distinguem se- 

não pela natureza das atividades desenvolvidas pelo grande 
Diretor da Escola Politécnica de São Paulo, pois que tôdas elas 
são flagrantemente iguais, na qualidade e no número de tais 
atividades. Ou antes, essa divisão é apenas uma questão de 
método de exposição, que a operosidade de Paula Souza, co- 
nhecida desde a sua adolescência, terminou sòmente aos 74 
anos de existência, nas vésperas do seu passamento. 

Antonio Francisco de Paula Souza, nascido aos 6 de de- 
zembro de 1843, em Itú, era filho do conselheiro Antonio Fran- 
cisco de Paula Souza e da exma. snra. D.  Maria Rafaela de 
Paula Souza. Seu pai era um nome de acentuado destaque na 
política do 2." império, como já o fora o seu avô paterno, Fran- 
cisco de Paula Souza e Mello, na do primeiro. Este, um dos pa- 
ladinos da nossa independência, foi ministro e presidente do 
conselho, alcançando a sua ação época posterior a declaração 
de maioridade do Senhor D. Pedro 11. O primeiro, deputado 
provincial, deputado geral, ministro da agricultura do gabinete 
presidido pelo marquês de Olinda, foi o autor do primeiro pro- 
jeto de extinção da escravatura no Brasil. 

Sua mãe era filha dos primeiros barões de Piracicaba. 
Desde muito cedo, o pequeno Antonio Francisco revelou 

a firmeza do seu caráter e a decisão das suas atitudes, mostran- 
do a nobreza do sangue que lhe enchia as veias, quer por par- 
te dos seus mais próximos ascendentes, quer por aquilo que 
nos mostra a pesquisa de parte dos seus mais remotos antes 
trais, entre os quais avulta a figura de Fa-.-ila (duque de Can- 
tábria). E o espírito cavalheiresco, que êle manteve sempre 
jovem, em toda a sua agitada existência, é bem a herança dos 
barões e duques medievais, de que ele conta farta messe na 
sua brilhante árvore genealógica. 

Da parte de seu pai, cujo nome integral Paula Souza her- 
dou, veiu-lhe por certo o pendor pela política (a boa), a cujos 
reclamos êle não pôde resistir, muito embora por vêzes dela 
se afastasse para atender aos chamados, não menos eloqüen- 
tes, da profissão que êle tanto honrou e dignificou. E do pai 
é, também, sem dúvida, o surto de magnanimidade com que 
a cada passo, na sua vida, o pequeno Antonio iria encarar as 



Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 413 

contingências de um mundo, sobre cujas inconsequências e 
contrastes o seu espírito pairou, sereno, nos largos vôos, que só 
a paz da conciência nos pode propiciar. Do lado materno, ficou 
ao futuro educador, a par das nuanças sutis da bondade e da 
ternura, que só as mães ensinam, o grande coração, tão gran- 
de que lhe transbordava dos olhos profundos e bons, para o 
guiar na sua faina de condutor e orientador de homens e de 
idéias. E a sua voz de comando, enérgica, certa, justa e, por 
isso mesmo, irrespondível e nunca desrespeitada, vinha sem- 
pre acompanhada dos mesmos conselhos paternais e amigos 
e acabava, quase sempre, num pedido, ou num apêlo, ou num 
chamado. 

* * * 
Ao completar 12 anos de idade, Paula Souza já tinha fei- 

to todo o seu curso primário e estava pronto para iniciar o de 
humanidades. A vista, porém, das falhas do nosso ensino técnico 
da época, foi êle enviado para a Europa. Em Zurich e, depois, 
em Carlsruhe foram feitos e completados os seus estudos, sen- 
do-lhe afinal conferido o diploma de Engenheiro (1867). Con- 
tava, então, .o jovem Paula Souza 23 anos de idade. Começa 
aqui a fase mais agitada de sua vida de cidadão e de profis- 
sional. 

E' que, dentro do jovem engenheiro, palpita a alma, tumul- 
tuária e sincera, do idealista convicto, que há de mais tarde 
amadurecer na mesma convicção e no mesmo esforço por um 
bem comum, que é, apenas, o binômio inelutável da Liberdade e 
da Justiça! Corre, então, para o Norte da Itália, onde Garibaldi 
desdobrara a flâmula da independência: atravessa os Alpes e 
alista-se nas legiões do "Heroi dos Dois Mundos". Regressa ao 
Brasil. Fervem-lhe no sangue, num anseio insopitável, as lutas 
e os combates para o bem da Pátria. E, desde logo, aceita e di- 
rige, já então entremostrando as suas qualidades de administra- 
dor conciente, a Repartiqão de Obras Públicas de São Paulo. 

Mas Paula Souza é o homem do seu tempo: privilegiado 
e privilegiando a sua própria terra, viveu com ela a sua hora 
exata, sem avanços nem retardamentos! Por isso êle escreve "A 
República Federativa do Brasil" e a lança aos quatro ventos 
do país, onde a onda republicapa caminha, a se engrossar ca- 
da vez mais avassalando espíritos e consciências: a marcha da 
idéia é incontrastável e ninguém a deterá jamais! E Paula 
Souza funda em Itú, sua terra natal e reduto da república, o 
"Clube Republicano", cuja secretaria ocupa: é o gemem da 
"Convenção 'de 18709', da qual foi êle próprio um dos mais ar- 
dorosos signatários. 
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Entretanto, a sua ânsia de saber é por igual insopitável; 
procura os centros adiantados, onde a técnica se desenvolve em 
verdadeiros saltos de prodígios. Segue para os Estados Uni- 
dos, mas o vapor em que viaja naufraga em águas das Antilhas 

/ e êle se vê, mau grado as contingências favoráveis do seu no- 
me e do seu nascimento, em gravíssimas dificuldades financei- 
ras. Então, o homem reage e aparece em toda a plenitude das 
suas qualidades de lutador: luta, porque sabe e sabe, porque 
luta! E, podendo ser professor de Engenharia, submete-se as 
funções por demais modestas de um simples porta-mira. Mas a 
verdade não se ofusca: em prazo relativamente curto, as suas 
aptidões e os seus conhecimentos se tornam públicos e notó- 
rios, passando êle, então, a ocupar outros postos de importân- 
cia compatível com os seus merecimentos. 

Passa, a seguir, para a Alemanha, onde frequenta cursos e 
aulas dos mais abalisados mestres. Aí contrái matrimônio com 
e exma. snra. D. Ada Herweg, filha do notável poeta e tribu- 
no George Herweg e procura de novo terras da pátria. 

Ao regressar dessa viagem, traz bagagem considerável de 
conhecimentos relativos a sua profissão, para cujo completo 
êxito acabava de se aperfeiçoar nos ensinamentos daqueles no- 
táveis professôres, sobretudo no que se referia à Resistência 
dos Materiais e a Estabilidade das Construções, sem contar 
com os processos mais em voga nos levantamentos topográficos 
(planimetria e altimetria). F então que se lhe abre a fase bri- 
lhantíssima das suas realizações puramente técnicas: estuda 
estradas, não se furtando a exploração pessoal dos traçados, 
manejando instrumentos e vencendo com galhardia as dificul- 
dades topográficas locais. Foi, a princípio, a E.F. Ituana; de- 
pois o trecho de Tatú a Rio Claro da C.P.E.F. Mais tarde, fin- 
do o litígio, que se abrira entre os empreiteiros do trecho Jun- 
diaí-Campinas e a alta administração da estrada, que êle re- 
solveu como árbitro, foi chamado para chefiar os estudos e a 
construção da E.F. Rio Clarense. Ai estudou e projetou, em 
apenas três meses, a respeitável extensão de 105 quilometros. 

- A seguir exerceu as funções de inspetor geral da Cia. Ituana, 
que êle reorganizou completamente. 

Pela imprensa, o técnico discutia assuntos técnicos; e, dês- 
ses, um, que abordou com muita propriedade e segurança, foi 
o das linhas de bitola estreita. 

Deve-se a Paula Souza a introdução do taqueômetro nos 
nossos serviços de campo. Foi êle, também, o primeiro a usar - 
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as linhas Decauville no Brasil. Deve-se-lhe do mesmo modo, 
o primeiro estudo de estrada de rodagem, que entre nós se fêz 
(de Jundiaí a Itú), com condições técnicas prefixadas. 

Mas o técnico, cuja capacida.de realizadora e criadora tanto 
se desenvolvera, não ofuscara nunca o brilho e o ardor do pa- 
triota. Antes; lado a lado, dentro da personalidade de escol de 
Paula Souza, viveram sempre de mãos dadas, trabalhando am- 
bos pelo mesmo ideal de grandeza e glória do Brasil, o enge- 
nheiro e o cidadão. Nunca foi possível separá-los. Mesmo en- 
quanto perambulava pelo estrangeiro, bebendo ciência nas aca- 
demias e gabinetes, a cuja sombra pontificavam as maiores su- 
midades do saber e da ilustração, nunca Paula Souza esqueceu 
os compromissos que assumira para com a Pátria estremecida: 
mantinha com os seus amigos, que aqui ficaram (notadamen- 
te Luís Gama e Américo de Campos), correspondência assí- 
duá, na qual procurava se inteirar da marcha dos aconteci- 
mentos. E lhes enviava artigos e opúsculos de propaganda, que 
fazia traduzir e imprimir para tal fim. 

Proclamada a República, Paula Souza redobrou as suas 
atividades de cidadão e de engenheiro. Convidado, desde logo, 
por Prudente de Morais para o cargo de Diretor das Obras Pú- 
blicas, pôs de pronto mãos ao trabalho, incrementando as gran- 
des realizações de saneamento e de construção de rêdes de 
águas e de esgôtos, na capital e no interior. Foi essa a sua ines- 
timável contribuição ao combate a febre amarela, que dizima- 
va, então, cidades e vilas do nosso Estado, num desafio maca- 
bro ao nosso esforço técnico-científico 

A seguir, Paula Souza foi eleito Deputado Estadual e Pre- 
sidente da respectiva Câmara. 

Entretanto o govêrno da República precisava dos servicos 
de tão conspícuo brasileiro e Floriano Peixoto lhe entregou as 
pastas do Exterior e da Viação, em 1892. Mas, Paula Souza. 
embora político por tradição, não se coadunava bem com a po- 
sição de ''político" militante, cuja ação é muitas vêzes obum- 
brada por injunções e tergiversações. Então, fiel ao princípio 
que a si próprio se impuzera, abandona cargos de tamanha 
proeminência, para dedicar-se em São Paulo a um trabalho ver- 
dadeiramente de técnico e de cidadão: a defesa da zona sujeita 
à invasão federalista. Todavia, a êle se lhe deve, como ministro 
do Exterior, a reivindicação para a República da obra imortal 
do Barão do Rio Branco, a quem Paula Souza entregara, em 
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decreto memorável, a defesa dos interêsses do Brasil, junto ao 
govêrno de Washington, na célebre questão das Missões. 

Embora realidade palpitante, a República, que êle também 
sonhara, não era bastante ao grande idealista para ditar-lhe o 
ensarilhar das armas: havia um sonho ainda a povoar o cére- 
bro e o coração do incansável lutador, um sonho enorme, que 
êle trazia acalentado desde que, menino ainda, fora obrigado a 
ir  buscar lá fora, longe da Pátria, o diploma de Engenheiro. 

Não! Era preciso que os seus patricios do Sul e do Norte, 
do Leste e do Oeste do Brasil, não deixassem mais a sua terra. 
num exílio forçado, para a conquista daquilo que lhes poderia 
ser outorgado aqui mesmo. Urgia, pois que criadd fosse e 
sem mais detença, uma Escola de Engenharia, nos moldes das 
que êle vira no estrangeiro! Êsse era o seu maior sonho. E 
quantas tentativas inuteis, quantos esforços perdidos, quando, 
na ânsia da realização, êle ia esbarrar com a inércia perigosa 
dos indiferentes e tímidos! Mas a sua fé era bem maior que 
os desenganos e, um dia, no correr de 1892, precisamente a 
16 de agosto, Paula Souza, na Presidência da Câmara dos De- 
putados, via, num misto de carinho e orgulho, sancionada pelo 
Vice-presidente do Estado em exercício na Presidência, o Dr. 
José Alves de Cerqueira Cézar, a lei n." 64, que êle próprio Ele- 
fendera e que o Congresso decretara! Era a criação do Instituto 
Politécnico, o primeiro passo para a realização do seu Ideal. Mas. 
não era nada ainda, em face da soma enorme de dificuldades 
e de sacrifícios, que cercava a instalação definitiva de um es- 
tabelecimento de tal porte. E Paula Souza, vendo atingida a 
primeira etapa, redobrou os esforços, que a realidade coroou 
afinal, quando se definiu na lei n." 191, de 24 de agosto de 1893, 
sancionada por Bernardino de Campos e referendada por Ce- 
sário Motta. Era a vitória definitiva de Paula Souza, pois es- 
tava criada a Escola Politécnica de S. Paulo! E, para que mais 
completo ainda fosse o "ouro eôbre azul". foi a êle que a alta 
visão de Bernardino de Campos entregou a direção do novo es- 
tabelecimento de ensino superior, o primeiro fundado pelo Es- 
tado no Brasil republicano. 

Começa aí a fase verdadeiramente áurea da vida do gran- 
de brasileiro. A glória, que já consagrara o técnico e o adminis- 
trador, ia estender agora as suas asas refulgentes sobre o edu- 
cador, cuja vida se integrara tão radicalmente na vida da pró- 
pria Escola, que êle, a esta se referindo, só dizia: "a minha 
Escola"! E quanto de nobre orgulho ia nessas palavras, por êle 
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sempre repetidas, quando falava aos grandes e aos pequenos, 
aos nobres e aos humildes, aos turiferários de todas as situa- 
ções e aos sinceros colaboradores da sua obra de gigante, de- 
fendendo e disputando o templo, que erguera ao trabalho e à 
ciência e no qual vasava a nobreza dos seus próprios senti- 
mentos. Durante vinte e cinco anos de labor fecundo e cons- 
trutivo, permaneceu êle à frente da "sua" Escola, pugnando 
sempre pela melhoria, cada vez mais crescente, do ensino, que 
êle distribuia aos desejosos de aprender e de seber. 

Poderia parecer a alguem mal avisado que o "velho" (co- 
mo Paula Souza era chamado entre os seus colegas e camara- 
das), "dobrada a meta" pela qual tanto se batera, se dispuzes- 
se ao ócio descansado, sem preocupações e sem fadigas. Mas 
foi, justamente, o contrário o que se deu: empossado na Dire- 
toria e tomando para si uma das cadeiras de maior responsa- 
bilidade no ensino técnico da Escola, continuava Paula Souza a 
sua trajetória de lutas e de realizações. E, atirando para os om- 
bros a carga enorme, que era a primeira instalação da "sua" 
Escola, o "velho" nunca descansou. Durante o quarto de sé- 
culo, que êsse foi o espaço de tempo da sua ação na Diretoria, 
frequentou a Escola diariamente, inquirindo tudo e perquirindo 
a todos, na ânsia de tudo "prever, para poder prover". Fre- 
quentava aulas, informando-se do aproveitamento dos alunos 
e animando os próprios professôres, a quem dirigia palavras de 
fé  e de incitamento, numa expressão paternal, que lhe era tão 
característica. 

A vida de tão notável vulto de patriota, educador e pro- 
fissional, não pode ser contada, apenas, como uma sequência 
de fatos mais ou menos cronológicos e coerentes. E' preciso 
que se lhes tirem os ensinamentos cheios de nobreza, que dela 
transbordavam, a cada passo, em exemplos magníficos, desde o 
arroubo cavalheiresco, que o levou a transpor os Alpes para 

' 

entrar na luta em defesa da liberdade, até a resposta franca. 
que deu ao "politicoide" inconciente, que o convidava à parci- 
mônia nas verbas da "sua Escola". Tudo isso, - de entremeio 
com as suas atitudes desassombradas e viris, que respeitavam 
o "sangue azul" sòmente quando acompanhado da verdadeira 
"realeza", que é a do talento e do caráter, - espera, apenas 
por imitadores e copiadores! Venham pois, todos a uma, para 
que a Pátria, já agradecida, ainda mais lhe deva e mais orgu- 
lhosa seja de tão gfande filho! (1) 

(1) De uma biografia feita pelo autor para "Engenharia". 





TRONCOS GENE ALOGICOS 
ESPANHÓIS, EM SÃO PAULO 

Carloa da Silveira 

Troncos genealógicos em geral 

"Tronco de geração, origem de uma família; pessoa em 
quem princípia a linhagem, a árvore genealógica". Ora, eis 
aqui como o dicionário de Caldas Aulete define o número u m  
da família. Um outro dicionarista define: "Tronco de genea- 
logia-Linha direta de uma família, onde brotam os ramos cola- 
terais". R ainda: "Tronco da geração. A pessoa em quem ela 
principia a enobrecer-se7'. Considerando o caso genealógico bra- 
sileiro, sob o ponto de vista do colonizador lusitano, as mais, 
antigas linhagens brasileiras teem origem em povoadores por- 
tuguêses que aqui chegaram de 1500 em diante. No território 
paulista, ao que parece, foi João Ramalho, de Vouzela (Vizeu, 
Beira Alta), filho de João Vieira Maldonado e de Catarina 
Afonso de Valgodes, o número um das nossas árvores genea- 
lógicas. João Ramalho, parente do Padre Jesuita Manuel de 
Paiva, devia ter chegado aqui por volta da 1513. 

Como é natural e, assim, fácil de compreender, são nume- 
rosos os troncos genealógicos portuguêses, e dos quinhentistas, o 
doutor Américo Brasiliense Antunes de Moura fêz um erudito 
trabalho, que dedicou à memória dos Capitães João Ramalho 
e Jorge Moreira. Tal estudo apareceu a primeira vez, em julho 
de 1936, no volume XXV da "Revista do Arquivo Municipal"'. 
Mais tarde, concertada e ampliada a obra, a convite do Institu- 
to Histórico e Geográfico de São Paulo, foi ela de novo impres- 
sa na "Revista" social, volume XLVII, saído em 1952. 

Américo Brasiliense Antunes de Moura não se limitou, po- 
rém, aos troncos portuguêses. Catalogou todos os que encon- 
trou, nas suas longas, apuradas pesquisas que abrangeram vasto 
material necessitado de muito exame e muita argúcia. Em com- 
pensação, que magnífico trabalho produziu! 

Excluídos, pois, os portuguêses, por não serem objeto de 
estudo, hoje, nesta reunião, e deixados, para o fim da relação, 
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ms espanhóis, a ono'mástica se reduz a pouco, na parte que fica 
. e  é a seguinte: 

1) Heliodoro Eobânus (1553 ?) alemão 
2) Geraldo Bitting 9, .................... 
3) Estevam Furquim ............ francês 
4) Cláudio Furquim Francês . 3, 

5 )  Guilherme Navarro : 9, ........... 
6 )  João Misse1 Gigante ............ " , provàvelmente 
7) Henry Barwell .................... inglês 
3) Manuel da Luz de Escócia madeirense, de origem esco- 

Drumond ............................... cesa 
9) Jaques Felix Flamengo .... flamengo 

10) José Brant 9, ............................ 
11) Pedro Brant 9 ,  ........................ 
12) Antão Leme ........................ madeirense, de origem flamenga 
13) Pedro Taques ...................... lisbonense, de origem flamenga 
14)  E ainda Adornos, italianos Whithall, inglês; Darsan (Dar- 

zan, de Arzão), flamengo; Bittencourt, francês; Grugel, 
francês. 

A esta lista de Américo de Moura, de povoadores quinhen- 
tistas, podem-se juntar mais alguns nomes, de eiementos vin- 
dos já no século dezessete: Oenemon Carriero, provençal; Pe- 
dro Pourat Penedo, francês - espanhol, vindo de Cabo Verde; 
Pedro Blanco, natural de Marselha, e outros, que escapam ao 
plano dêste trabalho, que é ressaltar troncos espanhóis. 

Passando, pois, a tratar dos troncos espanhóis, é preciso 
considerar a proximidade do Pqraguai e do Rio da Prata, cujas 
populações atraíam gente daqui, que para lá\ se mudava, e, 
em compensação mandavam-nos povoadores castelhanos. ES- 
ta osmose humana, assás, natural, dado o espírito de aventura 
daqueles emigrantes quinhentistas e seiscentistas, muito se in- 
tensificou no período do domínio espanhol (1580-1640). 

Seguindo as preciosas e insubstituíveis indicações de Amé- 
rico Brasiliense Antunes de Moura, é fácil apontar cêrca de 
três dezenas de troncos espanhóis quinhentistas e são êles: 
1) Aguirre, 2) Barros Fajardo, 3) Bueno, 4) Burgos, 5) Ca- 
margo, 6) Candia, 7) CaÍía, 8) Cafiamares, 9) Casado, lo) Con- 
queiro, 11) Escudeiro, 12) Farel, 13) Godoi, 14) Gonçalves Or- 
dofio, 15) Lara Ordofies, f6) Martjns Bonilha, 17) Mufionez, 18) 
Mufioz, 19) Ofiate. 20) PiÍía, 21) Quadros, 22) Requejo de Pe- 
ralta, 23) Rodrigues Tenório, 24) Saavedra., 25) Sanches, 26) 
Vidal. 27) Zoro. No período seiscentista aparecem os Ponce 
de León; os Contreras, Torales, Guzman, Zúfiiga; os Rendons 
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de Quebedo, Lunas, Alarcões, Cabeças do Vaca; Dom Fran- 
cisco de Lemos; Dom Simão de Toledo Piza Castelhanos. 

Nomes espanhóis, aliás, continuam a ser encontrados, na 
população paulista de todos os tempos, como Carassa, Murzillo, 
Prieto, Martínez, Panadés. Diaz, Alzamora, Monzillo, Vélez, 
Lozano, Dordal, Puíggari. Figueirôa, Castelbranco, Bustaman- 
te, Spínola, Saiago, 

A mistura do europeu com o indígena 
No cadinho da fusão das raças, que formam o Brasil, mui- 

tos dos nomes mais antigos desapareceram, não só do grupo 
espanhol, como também de outros grupos. Quando é possível 
organizar árvores, quadros ou folhas genealógicas, que atinjam 
os mais antigos povoadores, não são poucas as surprêsas dian- 
te de velhos nomes que costumam aparecer. Outras vêzes, 
talvez por eufonia, certos nomes permanecem atráves dos tem- 
pos. Esta permanência, entretanto, não caracteriza permanên- 
cia de tipo antropológico, ou psicológico. 

E' imensa a quantidade de pessoas que têm o nome Camar- 
gol por exemplo, assinando-o ou tendo o direito de o fazer. 
Mas, quantos aquêles que reproduzirão os traços e as qualida- 
des dos primeiros Camargos? O mesmo em relação aos Buenos, 
aos Martins Bonilha e a todos os demais componentes da ex- 
tensa onomástica paulista, desde João Ramalho até hoje. 

Em outras eras, quando as famílias viviam uma vida mais 
calma e tinham tempo para recordar as tradições da terra e 
da gente, de quando em vez um rebento aparecia, com um 
nome evidentemente destinado a reatar. a linha do passado. 
Em São Paulo, de antanho, Baltazar de Almeida, casado com 
Petronilha de Freitas, houve por acertado dar ao filho o nome 
de Bernardo Sanches de La Pimenta Cabeza de Vaca, que s e  
casou aqui, em 1642, com Paula da Cunha, tia-avó de Ama- 
dorbBueno da Veiga. Filho de Bernardo e Paula foi o Capi- 
tão Francisco de Almeida Gago, que deixou geração ilustre 
em Taubaté, contando, entre os 'descendentes, o Barão Homem 
de Melo, Monsenhor Dom José Pereira da  Silva Barros, 
Conselheiro Dr. António Moreira de Barros e muitos outros. 

A genealogia, a ignorância e a vaidade 
I 

Sôbre o tipo paulista, saído do cadinho de fusão dos bra- 
vos povoadores imigrados e dos indígenas aqui estantes, mui- 
to se tem falado, no sentido de se nos relembrar as belas qua- 
lidades que tinham. Páginas e páginas de boa e verdadeira 
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História existem a respeito de um tipo humano tão eficiente e 
digno da nossa veneração. Tendo diante de si sertão imenso e 
o índio hostil, puderam vencer tais obstáculos, criaram as fron- 
teiras do Brasil, viveram o ciclo do ouro e do diamante, de- 
ram soldados para a Legião Paulista do Sul, encheram o ter- 
ritório que lhes restara, de cafeeiros e de estradas de ferro, e 
produzem hoje 60% da renda nacional. 

Muito se tem escrito, também, sobre as heranças físicas e 
psíquicas que se recebem dos antepassados. São exemplos vul- 
gares a perversidade dos Domitius, o prognatismcn dos Aus- 
trias, o espírito musical dos Bach, e tantos mais. Fala-se de fa- 
mílias de reumáticos, loucos, lavradores, militares; de famí- 
lias boas, organizadas, e de famílias de gente ruim, fora da li- 
nha. Apesar de tâdas estas curiosíssimas ~bservações, esta- 
mos longe ainda de poder afirmar que os descendentes de Pe- 
dro, Paulo, Sancho ou de Martinho teem êstes ou aqueles pre- 
dicados. E' claro que certas predisposições com que nascem 
os indivíduos podem ser modificadas por uma ação constante 
e uniforme dos agentes educativos: meio social, igreja, famí- 
lia, escola (boa e bem organizada). 

Não ,há elementos para se poder afirmar com segurança 
que os caracteres apresentados por alguns indivíduos bem do- 
tados continuem a existir pela descendência toda: podem exis- 
tir e podem não existir. 

Nessa ordem de idéias, há umas tantas ilusões, em genea- 
logia, que devem ser esclarecidas. Quando eu digo: "Sou des- 
cendente de João Ramalho", não estou me envaidecendo, com 
isso. Quantos descendentes de João Ramalho existem, no 
Brasil? Vem outro e diz: "Sou Arruda Botelho e os Arrudas 
Botelho descendem de Carlos Magno". Perfeitamente, mas 
você, meu amigo, já refletiu sobre a quantidade de pessoas 
que têm Carlos Magno por avô? Fala-se, também, muito, em 
ser e não ser descendente de negro, mulato, mouró, judeu "e 
de outras rasas infectas", de vez que todos propendem ao aria- 
nismo puro. 

Vamos supor que as gerações sejam de 25 anos. Em um 
século, quatro gerações. De hoje até a vinda de João Rama- 
lho: 1959 - 1513 = 446 anos; 18 gerações, pois. Outro caso: 
a fundação do Reino de Portugal, em 1139; dessa data até ago- 
ra correm 820 anos, e aí estão 33 gerações. Ainda uma refe- 
rência: Carlos Magno, 1959 - 800 = 1159 anos, ou 46 gerações. - 

Considerando-se agora que todos temos 2 pais, 4 avós, 8 
bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós e assim por diante, fica-se im- 
pressionado com a quantidade de ascendentes que cada um de 
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nós tem. Para a era de João Ramalho, 18 gerações, surgem 
262.144 avós; para os que teem ascendibcia nos dias da fun- 
dação do Reino de Portugal (33 gerações) aparecem os avoen- 
gos em número de 8.589.934.592; e, para os atuais netos de Car- 
10s Magno, veem, astronòmicamente, 70.368.744.177.664 ante- ' 
passados, em 46 gerações. Nessa fabulosa massa de avós, ao 
lado de muita gente virtuosa e ilustre, deverá haver, necessà- 
riamente, uma turba estarrecedora de tipos da pior espécie, li- 
xo humano de verdade. 

A vaidade é um fenômeno natural, e tão natural que há pes- 
soas que se envaidecem de estar isentas dela. Nessas condições, 
é também natural querer achar barões entre os avós: é bonito, 
é agradável. Decorre daí o fato dos linhagistas bondosos e 
delicados forçarem a verdade visando ao agrado. Eis a ra- 
zão de tantos juizos fortes contra a genealogia e os genealo- 
gistas. "Lá noblesse du sang et la vanité des généalogies est, de 
toutes les erreurs, la plus généralemente établie". Convém 
lêr, no Dic. Larousse, o que está escrito sôbre genealogia. O 
Dr. Leite de Vasconcelos, na sua reputada obra "Antroponimía 
portuguêsa", diz que os estudos genealógicos costumam estar 
cheios de patranhas. E assim por diante. 

E é exato. Há por certo essa tendência de elogiar os mor- 
tos, de atribuir-lhes virtudes e méritos que nunca tiveram, ou 
que os apresentaram apoucados. Em regra, o genealogista pou- 
co avisado é mesmo propenso ao elogio fácil e a uns enxertos 
nobiliárquicos. Grande mal causou, a genealogia paulista, Pe- 
dro Taques de Almeida Paes Leme (1714-1777), com os seus 
preconceitos nobiliárquicos, deixando de anotar muitíssimas 
famílias que êle ia decidindo não serem nobres. Ramos nume- 
rosos foram por êle abandonados, quando julgava nunca te- 
rem sido da nobreza, ou quando observava haverem decaído 
de alta posição social. Documentos genealógicos, que hoje não 
mais existem, deixaram de ser compilados por Pedro Taques, 
por se referirem a pessoas que &le não considerava nobres. 

Na edição de sexta-feira, 28 de março de 1952, o jornal "O 
Estado de São Paulo", desta Capital, trouxe um interessante 
artigo de Noreen Hooper, sob o título "Como figurar seus an- 
tepassados?", e o sub-título "Você poderá encontrar um ou 
dois reis em sua árvore genealógica se souber como contar os 
seus ramos". Depois de explanação curta e bem feita, o au- 
tor apresenta duas conclusões: 1) Os mais infames réprobos, 
que viveram naquela época (o ano 1.200 da nossa éra), teem 
a mesma probabilidade de ter sido seus antepassados; 2) 
Mesmo que você se torne orgulhoso de seus prováveis ante- 
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paseados ilustres, qualquer João, José, António ou Roberto 
tem as mesmas possibilidades que você". Noreen Hooper en- 
cerra o artigo afirmando que será forçado a trabalhar para 
adquirir sua própria notoriedade. 

A boa sorte de São Paulo 

A fusão de bons tipos humanos, bem dotados, produziu 
aqui um tipo excelente, perfeitamente adaptado às necessida- 
des do meio e do tempo. Com essa base, as famílias foram aos 
poucos se distinguindo pelo número de seus membros e pelas 
condições de fortuna. Também foram, aos poucos, criando um 
espírito próprio, pelo cultivo sistemático das tradições dos 
seus maiores, europeus. 

E, assim, quem tinha alguma ascendência européia de re- 
nome, passou a constituir uma como nobreza da terra e, den- 
tro dêste critério, é que se devem compreender as distinções 
sociais que se criaram aqui e que permaneceram firmes nos - 
séculos dezoito e dezenove, e só se abalaram quando a liber- 
tação dos escravos e a imigração européia trouxeram profun- 
da alteração nos hábitos e nas idéias dos senhores da terra - 
os fazendeiros - a nossa aristocracia rural. 

Genealogia e História 

Estando, pois, assentado que a genealogia não deve ser es- 
tudada sob êsse fútil ponto de vista de descobrir nobres na fa- 
mília, é preciso ressaltar agora qual o verdadeiro papel dela, 
como elemento que é, importante, em relação aos estudos his- 
tóricos, em geral. 

Auxiliar da História, eis o que deve ser a genealogia, no 
seu mais elevado sentido. Apreciando-se o indivíduo como um 
elo de uma cadeia sem fim, como uma resultante de gerações 
múltiplas que se sucedem ininterruptamente, torna-se mais fá- 
cil levar o espírito para a observação das épocas cujo conhe- 
cimento se deseja obter. São inúmeras as vêzes em que um es- 
tudante de História prende-se com entusiasmo à matéria, ao 
verificar ,que antepassados seus foram atores e comparsas em 
dramas e comédias, na evolução de um grupo social. Nas es- 
colas paulistas, por exemplo, quantos alunos fàcilmente se 
descobrem, cujos avós representaram relevantes papéis nestes 
quatro séculos e meio de vida desta nossa boa terra? E é pre- 
ciso confessar o quanto é agradável o estudo das várias épocas 
da vida paulista, sabendo-se da presença de antepassados nos 



Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 423 

acontecimentos que se foram encadeando, dos começos de São 
Paulo até o preseiite. 

Os exercícios geneaiógicos podem e devem ser orientados 
e graduados, de  modo a trazerem para a mente o interêsse 
da História, pessoal, alargado depois para a História do gru- 
po e, afinal, para todas as demais pesquisas de caráter histó- 
rico. 

Estabelecido o critério de fazer genealogia como auxilar 
da História, torna-se indispensável assentar uma base, primei- 
ro  d e  seriedade e precisão nas pesquisas, de tal forma que o 
espírito possa fugir as tendência; daquele exagêro já mencio- 
nado, comum aos genealogistas em geral. 

Famílias com ascendência espanhola 

Fixados os traços gerais para o estudo da genealogia, não 
para descobrir barões, na família, mas para auxiliar dos es- 
tudos históricos, em geral, e também para indagações de es- 
tatística e quaisquer outras; é tempo de fazer uma breve apre- 
sentação de alguns troncos espanhóis, dentre os retro-mencio- 
nados. 

Em assinaturas dêle, existentes, lê-se "Jusepe de Camar- 
go", escritas bem à moda espanhola, em duas linhas. Natural 
da Espanha, Jusepe de Camargo, tronco dos CAMARGOS, era 
filho de Francisco de Camargo e de Gabriela Ortiz, neto pa- 
terno de Luiz Dias de Camargo e de Beatriz de La Pena. Veio 
para São Vicente, em 1582, na armada de Diogo de Flores Val- 
dez. Abandonou a armada, sendo quasi certo que o fêz por 
deserção. 

Casou aqui com Leonor Domingues, filha de Domingos 
Luiz, o Carvoeiro (de alcunha), e de Ana Camacho. Eis a li- 
gação de sangue, dêstes elementos: 
S a n ~ u e  vermelho Sangue branco - - 
1 Tibiriça ......... O 
1 Isabel Dias . . . . . . O c: com João Ramalho 
112 Antónia Quaresma 112 c. com Bartolomeu Camacho 
114 Fulana Camacho . 314 c. com Jerónimo Dias 
118 Ana Camacho . . . . 718 c. com Domingos Luiz, o Carvoeiro 
1/16 Leonor Domingues 15/16 c. com Jusepe Ortiz de Camargo 

Em 1937, o grande estudioso que foi Francisco de Assiz 
Carvalho Franco publicou interessante obra, a que deu o tí- 
tulo "Os Camargos de São Paulo", nos séculos XVI e XVII. 
Os Camargos formam um grupo bem conhecido e, desde Ju- 
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sepe de Camargo, começaram a se salientar pelo número, ri- 
queza, prestígio social e político. Nestas condições, desempe- 
nharam aqui, desde o século dezessete, um importante papel. 
São muito citadas as figuras de Fernão de Camargo (o TT- 
gre), José Ortiz de Camargo, o moço, chefe dos Camargos, na 
luta contra os Pires; Pedro Ortiz de Camargo, filho do Tigre, 
homem de genio violento, que, afinal, foi assassinado; e tantos 
mais, cujos nomes é fácil indicar, numa enumeração sempre 
incompleta. (Nesta altura, o conferencista citou os nomes de 
muitos CAMARGOS oriundos todos de Jusepe de Camargo. 

Buenos 

Natural de Sevilha, Bartolomeu Bueno da Ribeira veio 
com o pai, Francisco Ramirez de Pórros. Como Jusepe de Ca- 
margo, abandonou em São Vicente a armada de Dlogo de Flo- 
res Valdez, em 1582, e rumou para o planalto onde casou com 
Maria Pires, filha de Salvador Pires e de Méssia Fernmdes 
(também chamada Méssia Ussú). Apresento a ligação de san- 
gue dêsses elementos: 

Sangue vermelho Sangue branco 
1 Piquerobí ......... O 
1 Antonia Rodrigues . O c. com Antônio Rodrigues 
1/2 Antonia Rodrigues . . 1/2 ,c. com Antônio Fernandes 
114 Méssia Fernandes . 314 c. com Salvador Pires 
118 Maria Pires . . . . . . 718 c. com Bartolomeu Bueno da Ribeira 

Os Buenos da Ribeira, como os Camargos, são família tam- 
bém muito conhecida e estudalda, de maneira que não há ne- 
cessidade de repetir, aqui, o que já tem sido dito e repetido. 
Convém salientar que embora Bartolomeu Bueno sevilhano 
fosse possuidor de um título valioso, como "carpinteiro da ri- 
beira", nenhum dos filhos seguiu a profissão do pai. 

Amador Bueno da Ribeira (um dezesseis ávos de sangue 
tupiniquim), e ra  um homem calmo, assentado, e um dia (1.' 
de abril de 1641), foi aclamado REI, em São Paulo, por dois 
genros, espanhóis, e mais alguns, da mesma nacionalidade, que 
haviam vindo do Paraguai e residiam aqui, Ou porque não 
sentisse pendor para o cargo de rei, ou porque não confiasse 
no apoio que lhe dariam os seus aclamadores, o fato é que 
recusou. 

Amador, que foi casado com Bernarda Luiz, filha de Do- 
mingos Luiz, o Carvoeiro, deixou grande e ilustre gerasão, na 
qual tenho prazer em destacar um trineto, o monge benediti- 
no Gaspar Teixeira de Azevedo, nascido em São Vicente, a 
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9-2-1715, notável historiador, conhecido, ao tempo, por Frei 
Gaspar da Madre de Deus, nome pelo qual é geralmente indi- 
cado. Amador Bueno da Ribeira é também bisavô de outro 
notável paulista, Amador Bueno da Veiga, a respeito do qual 
Aureliano Leite, seu descendente, escreveu, faz pouco tempo, 
um interessante livro. 

Filho de Bartolomeu sevilhano, irmão, portanto, do acla- 
mado, foi Francisco Bueno, falecido em 1638. E o filho dêste 
Francisco, de nome Bartolomeu Bueno da Silva, nascido1 en- 
tre 1631-1639, foi o céldbre explorador do sertão de Goiaz 
(1682), conhecido pelo nome de Anhanguéra. 

Bartolomeu Bueno da Silva, como é sabildo, levou nessa 
expedição ao sertão de Goiaz, um filho de 12 anos, também 
chamado Bartolomeu Bueno da Silva, que em 1722, quaren- 
ta anos mais tarde, voltou ao mesmo sertão, e chegou a des- 
cobrir as paragens por onde êle e o pai haviam estado. Fa- 
leceu em 1740, e é o fundador de Goiaz, a antiga Capital. 

Bartolomeu Bueno da Ribeira, o moço, irmão do aclamado 
F de Francisco, consta do interessante estudo que o Dr. José 
Pedro Leite Cordeiro escreveu, sob o título "São Paulo e a in- 
vasáo holandesa", que convem lêr. 

Jerónimo Bueno, outro filho do sevilhano, aparece no pro- 
cesso de habilitação de génere et móribus do Padre Felix Na- 
bor de Camargo, onde a testemunha Melchior da Cunha Bar- 

C6 regão depôs, afirmando que "Hierónimo Bueno': era o me- 
lhor homem que ouve neste povo". O Padre Felix era neto 
materno de Jerónimo. 

(O conferencista fêz também citação de muitos Buenos 
dêstes últimos anos). 

Martins Bonilha 

Francisco Martins Bonilha, espanhol, veio na armada de 
Diogo de Flores Valdez, com a mulher Antónia Gonçalves. 
Deixaram geração que, entretanto, não teve o brilho da dos 
Camargos e da dos Buenos. Seria por não se haver mistura- 
do com o elemento da terra? 

O nome Martins Bonilha ainda é muito frequente aqui. 

OrdoÍiez de Lara 

Dom Diogo de Lara, espanhol, de Zamorra, filho de Dom 
Diogo Ordofiez de Lara,' casou aqui, com Madalena Fernandes 
de Moraes, filha de Pedro de Moraes de Antas e1 de Leonor 
Pedroso. A descendência de Dom Diogo de Lara é grande e 
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conserva, com certo orgulho, o nome Lara. 'Dessa progénie era 
* o  sacerdote paulista Cónego António de Toledo Lara, muito 
conhecido e respeitado, irmão germano da mãe do General 
Arouche. Também está catalogado, como Lara, o Dr. Arné- 
rico Brasiliense de Almeida Melo, lente da Faculdade de Di- 
reito de São Paulo, e primeiro governador eleito d e  São Paulo, 
no regime republicano. O nome Ordofiez desapareceu do uso, 
nos dias que correm. 

Rendons, Quebedos, Lunas, Alarcões, Cabegas de Vaca 

Foram êstes nomes trazidos por quatro irmãos Dom João 
Mateus Rendon de Quebedo, Dom Francisco Rendon de Quebe- 
do, Dom José Rendon de Quebedo e Dom Pedro Mateus Ren- 
don Cabeça de Vaca. Eram de  Coria, no Reino de Leão, Es- 
panha, filhos de Dom Pedro Mateus Rendon e de Madalena 
Clemente de Alarcão Cabeça de Vaca. 

Dom João, Dom Francisco o Dom Pedro vieram na ar- 
mada de Dom Fadrique de Toledo Ozorio, Marquês de Valdue- 
za, em 1625, para a expulsão dos holandeses da Bahia. Liber- 
tada a Bahia, passaram-se para São !Paulo, onde Dom ~ o ã o  e 
Dom Francisco casaram-se com filhas de  Amador Bueno da 
Ribeira. Dom Pedro parece que voltou solteiro para a Espa- 
nha. Dom José veio em 1640, e ficou no Rio de Janeiro. 

Dois netos de Dom João Mateus Rendon de Quebedo, de 
nomes Dom José e Dom Luiz, saíram de São Paulo, em 1679. 
com o governador Dom Manoel Lobo, para a empsêsa da Co- 
lônia do Sacramento, e foram levados prisioneiros para Bue- 
nos Aires e de lá não voltaram mais. Outro neto de Dom 
João Mateus Rendon de Quebedo, de nome Dom Francisco, é 
o pai de Dona Ângela de Siqueira Rendon de Quebedo, que 
se  casou com Diogo de Toledo Lara. Êstes são os pais de Maria 
Tereza de Araujo Rendon, que se casou com o mestre-de-cam- 
po Agostinho Delgado Arouche, cuja geração é bem conheci- 
da, e são onze os filhos do casal: 
1 - Ana Teresa Solteiras. Conhecidas em São Paulo 
2 - Caetana Antonia como "as moças da Casa Verde", 
3 - Pulquéria Leocádia por causa da propriedade que tinham 
4 - Joaquina no bairro que depois ficou com êsse 
5 - Maria Rosa nome. 
6 - Gertrudes Genebra 
7 - Reducinda 
8 - Dr. Francisco Leandro de Toledo Rendon, ouvidor; casado, com 

geração; trisavô do Dr. João Mendes Junior 
9 - Desembargadolr Diogo de Toledo Lara Ordonhes, com um filho. 

natural Francisco Leandro de Toledo, o qual deixou descendência 
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1 0  - General Dr. José Arouche de Toledo Rendon, casado, sem gera- 
ção do seu casamento. Com filhos naturais: 
a - Tenente-coronel Diogo Arouche de Moraes Lara, f. em com- 

bate, no Rio Grande do Sul 
b - Ana 
c - Gertrudes 
d - Maria Benedita de Toledo Arouche 
e - Ana Margarida Rendon de Toledo Arouche b 

f - José Arouche. de Toledo 
g - Joaquim de Toledo Rendon 

11 - Cónego Arcipreste da Sé de São Paulo, Francisco Joaquim de To- 
ledo Arouche, com duas filhas legitimadas em testamento: 
a - Luísa Carolina de Toledo 
b - Ana Balbina de Toledo. 

Dom Francisco Rendon de Quebedo, o outro' genro de Ama- 
dor Bueno da Ribeira, teve cargos em São Paulo, e foi encar- 
regado, de levantar tropas para a restauração de Per- 
nambuco. E' figura conhecida e estudada. Vêr Leite Cordei- 
ro, em "São Paulo e a invasão holandesa no Brasil". 

Os Rendons de Quebedo eram assomados, corajosos e, dos 
dois genros de Amador Bueno da Ribeira, há a presumir que 
foram os da iniciativa da aclamação de 1." de Abril de 1641 

Convém não confundir os Rendons de Quebedo Alarcócs 
Lunas Cabeças de Vaca com antigos habitantes de São Paulo, 
de cognome Siqueira Rondon, ou Rondon de Siqueira. Acredito 
que elementos dêste grupo é que atingiram Mato Grosso, e, 
nas Brotas, perto de Cuiabá, veio a nascer Cândido Mariano 
Rondon, o grande militar brasileiro, que tantos serviços pres- 
tou ao País. 

Ponce de León, Contreras, Torales, Guzmán, Çúííiga 
Na "Revista Genealógica Latina", de 19-55) publiquei um 

trabalho onde trato dêstes interessantes elementos espanhóis, 
vindos para São Paulo, das bandas do Paraguai. São êles li- 
gados a três casais: 

1." - Barnabé de Contreras - Violante de Guzmán 
2." - Bartolomeu de Torales - Violante de Çúfiiga 
3." - Bartolomeu de Torales - Ana Rodrigues Cabral. 

Referem os autores que os genros de Amador Bueno da Ri- 
beira e outros espanhóis residentes na Vila de São Paulo acla- 
maram rei ao referido Amador, no dia 1." de abril de 1641, e 
citam-lhe os nomes. Deviam estar aqui, naquela data, além 
dos Rendons de Quebedo e Dom Francisco de Lemos, mais os 
seguintes participantes: Dom João de Espinosa de Guzmán 
(casal I ) ,  Dom Gabriel Ponce de León (casal 1 ) )  Dom Barto- 
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lomeu de Contreras (casal I) ,  Dom Bartolomeu de Torales 
(casal 2). 

Há geração dêstes espanhóis, por aqui, principalmente os 
que trazem o cognome ÇúÍíiga, alterado para Zúnega e até Zu- 
néga. Não são raros os Ponce e os Ponce de León. De Ara- 
ritaguaba (hoje Porto Feliz) partiram para Cuiabá elementos 

@ que deixaram, em Mato Gr~sso, geração de Ponce de León. 
Dom Gabriel Ponce de León, supra-citado, sempre assinou o 
nome à moda espanhola, isto é, em duas linhas. 

Aguirre 

Diogo Arias de Aguirre, neto de espanhóis, veio para São 
Vicente, em 1598, e foi governador da Capitania. Casou em 
Santos, com Mariana Leitão de Vasconcelos, descendente do 
governador António de Oliveira, tronco dos Oliveiras do sé- 
culo dezesseis. Diogo Arias de Aguirre deixou geração, que 
se espalhou bastante neste Centro Sul do Brasil, onde a des- 
cendência teve larga projeção. 

O cognome Arias transmudou-se em Aires, e existe muito 
esta forma. Acredito que os Arias de Aguirre, ou Aires de 
Aguirre de São Paulo, tenham principal origem num filho do 
governador Diogo Arias de Aguirre, de nome Simão Arias de 
Aguirre, o qual casou na Ilha de São Sebastião, com Maria 
Amadora, e aí faleceu em 1652. O nome Aguirre tem tomado, 
também, a forma Aguirra, e, por ela, opta o nosso venerando 
consócio João Batista de Campos Aguirra. 

Godois 

Baltazar de Godoi, "nobre castelhano", nasceu em Albu- 
querque, Castela, por 1561. Aos trinta anos de idade veio para 
aqui e aqui se casou com Paula Moteira, filha do Capitão Jorge 
Moreira e de Isabel: Velho, de sorte que toda a descendência 
de Baltazar é Godoi Moreiru, cognomes que não se encontram 
juntos, como seria de esperar, na maioria dos casos em que 
aparece o designativo GODOI. 

A geração é grande, espalhada pelas terras paulistas, ha- 
vendo ainda, por aqui, interessantes grupos como o de Itatiba, 
o de Atibaia, o de Pindamonhangaba. Notam-se, ao lado de 
tantos mais, como autênticos descendentes de Baltazar de Go- 
doi e de Paula Moreira: Claudio Manoel da Costa, o bispo 
Dom Joaquim José Vieira, o psiquiatra Dr. Francisco Franco 
da Rocha, o nosso prezado presidente Professor Dr. José Pe- 
dro Leite Cordeiro. 
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Os Tenórios provêm de Martim Rodrigues Tenório, espa- 
nhol de Castela, casado em 1588 com Susana Rodrigues, "de 
quem foi segundo marido, irmã de Baltazar Rodrigues". Mar- 
tim Rodrigues Tenório teve cargos, foi bandeirante e morreu 
por 1612, deixando grande geração, na qual aparecem pessoas 
muito conhecidas em São Paulo, como o engenheiro Adolfo 
/-~ugusto Pinto, o falecido bispo de São Carlos Dom Gastáo Li- 
beral Pinto, as pianistas Vitória Pinto Serva Pimenta e Alice 
Pinto Serva. E' interessante notar a grande descendência do 
Tenente Elias Antônio Pacheco da Silva, a qual se desdobrou 
em Pacheco e Silva, Pacheco Jordão, Assiz Pacheco, Pacheco 
Cavaves e tantos mais. Também descendia de Martim Rodri- 
gues Tenório o célebre tenente-general Manoel de Borba Gato, 
genro de Fernáo Dias Pais. O tenente-general tinha cinco 
Armás, sendo de salientar Susana Rodrigues de Borba, casada 
com Antônio Domingues de Pontes, irmão do padre Belchior 
de Pontes, casal que deixou muita geração em Santo Amaro, 
subúrbio de São Paulo (Capital). 

Campos 

Um belga diplomata, Filipe van der Borg, casou-se na Es- 
panha, com Antônia de1 Campo, e um dos filhos, Filipe de Cam- 
pos van der Borg, veio para Sáo Paulo, e aqui se casou com 
Margarida Bicudo, e deixaram doze filhos e extensa geração, 
por êsses gênitos. São dêsse tronco o Padre Filipe de Campos, 
primeiro vigário colado de Itú; o Padre jesuíta Estanislau de 
Campos, notável pelo preparo e bom senso; Monsenhor Dom 

. Francisco de Campos Barreto, falecido bispo de Campinas; 
Monsenhor Dom José Carlos de Campos Aguirre, bispo de So- 
rocaba; Monsenhor Dom Paulo de Tarso Campos, bispo de 
Campinas; Sua Eminência Reverendíssima Dom Carlos Car- 
me10 de Vasconcelos Mota, Cardeal Arcebispo de São Paulo; 
o grande pintor comendador José Ferraz de Almeida Junior. 

No bloco dos CAMPOS releva o grupo dos descendentes de 
Margarida Soares de Campos, casada com José de Souza de Si- 
queira, e daí vem numerosa geração de Sousa Campos, de Jun- 
diaí, Itú e, sobretudo, de Campinas. 

Toledo Piza 

Casou-se na Vila de São Paulo, aos 12 de fevereiro de 1640, 
um açoriano, natural de Angra, na Ilha Terceira, o qual de- 
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clarou chamar-se Simão da Fonseca Rodovalho, e ser filho de 
Dom Simão de Toledo Piza, espanhol, e de Dona Grácia da 
Fonseca Rodovalho, açoriana. A mulher era Maria Pedroso, 
filha de  Sebastião Fernandes Correia e de Ana Ribeiro, das 
principais famílias daqui. 

Dom Simão da Fonseca Rodovalho de Toledo Piza exer- 
ceu o cargo de juiz de órfãos, por dezenove anos (até 1661) ; 
em 1666, foi ouvidor da Capitania. Faleceu, na então Vila 
de São Paulo, em 1668. No seu testamento, que não existe 
mais, havia a seguinte declaração que Silva Leme transcreve: 
"declaro que vindo de Madrid despachado com os alvarás, 
que se acham na provedoria da fazenda, por secretos juizos 
do meu destino, fui prêso no castelo, donde fugi e vim dar a 
esta vila de São Paulo, onde casei e sempre cuidei em me não 
dar a conhecer, consentindo que o morgado, que por morte de 
minha mãe passava a mim, o tenha desfrutado, e se ache na 
posse dêle meu primo Dom Pedro de Lombreiros, cônego da 
Sé de Angra, cujas cartas estão no meu contador com os mais 
papéis meus, e de meu pai e irmãos". 

As assinaturas de Dom Simão, em papéis que existem aqui, 
são a maneira espanhola, em duas linhas 

Dom Simão 
2e Toledo Piza 

e é o nome que consta do assentamento paroquial no batismo 
dos quatro filhos: 

1) Dom Sebastião, em 25 de novembro de 1640; 
2) Dom João de Toledo Castelhanos, em 5 de maio de 1642; 
3) Dona Ana Ribeiro Rodovalho, em 16 de setembro de 1643; 
4) Dona Grácia da Fonseca Rodovalho, em 21 de novembro 

de 1644. 

E' curioso notar que os dados de Pedro Taques, reprodu- 
zidos por Silva Leme, quanto a ascendência de Dom Simão de 
Toledo Piza (de São Paulo). não coincidem com cópias de do- 
cumentos existentes em Portugal, e aqui aparecidas em 1954 
e agora em 1939. Em 1954, veio do Pôrto um trabalho de João 
Albina Pinto Ferreira, diretor do Gabinete de História, onde 
se lê que Dom Simão de Toledo Piza (de São Paulo) havia 
nascido no ano de 1612, e era filho de Dom João de Toledo 
Piza E, em começos dêste ano, o Sr. Helvécio de Vasconcelos 
Coelho, genealogista, de Guaratinguetá, trouxe-me, de Lisboa, 
por cópia, assentamentos de batismo, que constam de um pro- 
cesso de habilitação para Familiar do Santo Oficio, e aí tam- 
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bém se lê que Dom Simão era de 1612, e filho de Dom João de 
Toledo Piza. A filiação de Dom Simão (de São Paulo), em 
relação a outro de igual nome, que desembarcara na Ilha Ter- 
ceira, seria também uma hábil maneira de mío se dar a co- 
nhecer? 

Do casamento de Dom Simão de Toledo Piza e de Dona 
Maria Pedroso veio geração que assina Toledo Taques, Toledo 
Lara, Toledo Castelhanos, Canto de Toledo, Toledo Piza, Vaz 
Cardoso, Fernandes Sodovalho, Pedroso de Toledo, Freitas Pe- 
droso, Ribeiro Rodovalho, Pedroso da Silveira. 

Alguns descendentes notáveis de Dom Simão de Toledo 
Piza: Padre Carlos Correia de Toledo e Melo, Sargento-mór 
Luiz Vaz de Toledo, Frei Antônio de Santa Ursula Rodovalho, 
O. F . M . ; Mestre-de-Campo Carlos Pedroso da Silveira, Mar- 
quesa de Santos, Dom João de Toledc Piza Castelhanos, Mon- 
senhor Dom Duarte Leopoldo e Silva, arcebispo de São Paulo; 
os escritores e professôres João Batista de Me10 e Sousa, e seu 
irmão Júlio Cesar de Me10 e Sousa (Malba-Tahan) . . . Não 
posso, porém, deixar de fazer especial referência a Antônio de 
Toledo Piza, historiador, um dos fundadores do Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo. 

Resumindo, então, o que nos veio da Espanha, através dos 
chamados TRONCOS ESPANHÓIS, tem-se de concluir. que a 
grande, a principal, a verdadeira herança foi de muitos nomes 
espanhóis, de envolta com os quais tantas tradições espanholas 
aqui ficaram, e sobretudo, brotou admiração e respeito pela 
Espanha. 

Ora, em São Paulo, junto a Biblioteca Municipal, existe 
um monumento em bronze de Miguel de Cervantes Saavedra, 
fidalgo espanhol, nascido em Alcalh de Henarés, no ano de 
1547. Valente soldado, homem de alto genio literário; comba- 
teu em Lepanto, a 7 de outubro de 1571, e na ocasião, servia 
na galera Marquesa, um dos navios do grupo do bravo almi- 
rante genovês Barbarigo. A batalha foi dura, nesse grupo; 
Barbarigo morreu, pelejando; Cervantes perdeu a mão esquerda. 

Muito mais tarde, numa prisão, por dívidas, Miguel de 
Cervantes Saavedra escreveu "E1 Ingenioso Hidalgo Don Qui- 
xote de la Mancha", a respeito do qual Olavo Bilac, numa linda 
conferência literária, afirmou: "Este livro é a sátira mais fe- 
roz e dolorosa com que jamais se amaldiçoou a baixeza da 
condição humana. Os seus 116 capítulos são as 116 estações 
da Via-Sacra do ideal- O sonhador caminha de desilusão em 
desilusão e de desastre em desastre". 
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Com respeito a Lepanto, disse o historiador da Marinha 
Francesa Jurien de la Graviére: "Sem Dom João de Austria 
e sem os soldados espanhóis, nunca teria havido vitória de 
Lepanto". Ora, nessa batalha, morreu um Capitão João Ponce 
de Léon, e também tomou parte, de certo num dos navios do 
célebre almirante Dom Alvaro de Bazán, um outro jovem fi- 
dalgo espanhol, pertencente a casa de Alba de Tormes, "sem 
quebra de bastardia", e chamava-se êle Dom Simão (ou Dom 
João) de Toledo Piza. Ponce de León e Toledo Piza são nomes 
da onomástica fidalga espanhola, que passaram para São Paulo; 
no século dezessete, e aqui permanecem bem radicados, como 
atrás foi ~sclarecido. 

Várias vêzes, aqui em São Paulo, ouvi Olavo Bilac, há 
pouco citado, e achava-o incomparável na sua oratória e na 
sua declamação. No conhecido soneto, o poeta expande-se em 
sinceridade: 

"Pois só quem ama pode ter ouvido 
"Capaz de ouvir e de entender estrêlas!" 

Contudo, não são apenas as estrêlas que falam: as estátuas 
igualmente. Falam e sentem. Prometeu roubou o fogo dos 
deuses e animou sua estátua de barro; o escultor Pigmalião 
obteve de Vênus que desse vida a Galatéia; Miguel' Angelo 
Buonarroti ordenou ao Moisés: "Parla!" 

Diante de casos tais, ao cair da noite de certo dia, passei 
pelas imediações da Biblioteca Municipal e aproximei-me da 
estátua de Cervantes. O local, silencioso, era propício ao recq- 
lhimento e a meditação. Mil idéias tomaram-me todo o pen- 
samento: idade-média, guerras de religião, Maomé, Carlos Quin- 
to, Filipe 11, Inácio de Loiola, a América, a linha das Torde- 
silhas; os povoadores espanhóis da Capitania de São Vicente: 
Camargos, Buenos, Martins-Bonilhas, Godois, Ordonhes, Te- 
nórios, Ordonhos. . . 

. . . E disse, de mim para comigo: "O fogo sagrado, que 
dá vigor à terra paulista, podia, quem sabe, animar um pouco 
êste monumento ". 

Pareceu-me que o bronze sussurrava: "Que é que você 
'L procura, nesta hora e nêste lugar?" - Que procuro? Nada. 

Nada quero; apenas pensava em coisas da Espanha, nos seus 
heróis, nas suas glórias. Pensava ainda nos nomes espanl-íóis 
que existem, aqui, há mais de trezentos anos.. . 

. . . Pensava nos Ponce de León, em Dom Sim50 (ou Dom 
João) de Toledo Piza que combateu na dura batalha de Le- 
panto . . . ". Julguei ouvir ainda Cervantes que murmurava 
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baixinho: "Você deve ser parente d-"E1 Ingenioso Hidalgo". 
E, depois, acrescentou, com um grande suspiro: "Glória imor- 
redoura a Espanha e ao valor dos seus soldados! Diga isto a 
todos quantos tiverem ao menos uma gota do nosso nobre san. 
gue espanhol". 

Fantasia ou realidade, guardei a frase, e hoje, aqui, neste 
recinto, peço a todos que, de pé, repitam o pensamento de 
Cervantes da estátua: "Glória imorredoura a Espanha e ao 
valor dos seus soldados!". E peço também a todos que, ainda 
de pé, proclamem bem alto: Glória imperecível ao soldado 
de Lepanto e ao criador da obra imortal "E1 Ingenioso Hidalga 
Dom Quixote de La Mancha"! 





A F A M ~ L I A  MORAES LEME, 
DE BRAGANÇA 

Notas genealógicas coligidas por Er- 
nesto de Moraes Leme e José Belze- 
dicto de Moraes Leme. 

INTRODUÇÃO 

Tanto os Moraes, como 'os Lemes, de velha cêpa portuguê- 
sa, encontram-se em São Paulo desde o século XVI. Moraes 
Leme, contudo, assim ligados os dois apelidos, a não ser casos 
raros que'se deparam, sòmente vêm a ter existência em Bra- 
gança, com os descendentes de Antônio Leme da, Silva. 

Silva Leme, (Genealogia Paulistana, 11, 219), regista a 
existência de Manoel de Moraes Leme, casado em Itu, em 1776, 
com Ana Maria Barbosa; os anais mencionam, entre os pau- 
listas que atingiram o generalato, no tempo do Império, o brí- 
gadeiro Joaquim Pinto de Moraes Leme, (conf. Aureliano Lei- 
te, História da Civil.ização PlaulZsta, edição do Centenário, 
p. 221). Mesmo em Bragança, temos d. Carolina Eufrásia de 
Moraes Leme, filha do capitão de milícias Luís Gonzaga de 
Moraes e de d. Gertrudes Teresa da Silveira, e que ganhou o 
Último apelido em virtude de seu consórcio com o coronel Luís 
Manoel da Silva Leme. 

Também o nome Antônio Leme da Silva, nosso bisavô, 
vem reiteradamente repetido nas famílias paulistas, como se 
pode verificar no Índice Genealógico do coronel Salvador de 
Moya, (Genealogia Paulistana, de Silva Leme, 2.& série - Ape- 
lidos, p. 921). Tinha idêntico nome o sargento-mor Antônio 
Leme da Silva, pai do coronel Luís Manoel da Silva Leme e, 
por seu lado, irmão de Teresa Leme da Silva, casada com Joa- 
quim Maciel da Cunha, os quais eram os genitores do primeiro 
Antônio Leme da Silva, (Conf. Silva Leme, op. cit., VIII, 84). 

' A respeito dêste, assim escreve o genealogista em sua con- 
sagrada obra, (VIII, 236): "Casou-se em 1809 em Bragança 
com Ana Jacinta de Menezes, filha do alferes João da Cunha 
Azevedo, de Conceição dlos Guarulhos e de Ana Maria de Al- 
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meida". Sôbre Ana Jacinta de Menezes esclarece no vol. V, 
179: "Casada em 18091 em Bragança com Antônio Leme da 
Silva, filho de Joaquim Maciel da Cunha e de Teresa Leme 
da Silva". 

Silva L ~ m e  é inteiramente omisso quanto a descendência 
(de Antônio Leme da Silva e de Ana Jacinta de Menezes. Alu- 
de apenas a um filho, José Antônio Leme, casado em Bragan- 
ça, em 1839, com Maria de Jesus, filha de Manoel Pedroso e 

d e  Teresa Maria. 
Havendo ocorrido em 1959 o centenário de nascimento de 

nosso pai, Cândido de Moraes Leme e devendo ocòrrer êste ano 
o centenário de nascimento de nossa mãe, Maria da Conceição 
Leme, ambos netos de Antônio Leme da S'lva e de Ana Jacinta 
de Menezes, julgamos oportuno completar em parte êsses da- 
dos, reunindo estas notas genealógicas. 

I1 

DESCENDBNCIA DE ANTONIO LEME DA SILVA 

Ocorrido o falecimento de Antônio Leme da Silva aos 21 
de janeiro de 1850, abriu-se o seu inventário na Comarca de  
Bragança, (hoje Bragança Paulista), sendo distribuido ao car- 
tório do 2.0 Ofício. Na relacáo dos herdeiros figuram os se- 
guintes filhos do de cujus: 

1-1 - Manuela, com 36 anos, casada em primeiras núp- 
cias com Antônio Manoel de Campos e em segundas núpcias 
com Boaventura Cardoso de Oliveira. 

1-2 - Joaquim, solteiro, com 34 anos. 
1-3 - José, casado, com 32 anos, domiciliado em Amparo. 
1-4 - Antônio, casado, com 28 anos, domiciliado em Am- 

paro. 
1-5 - Jacinto, solteiro e 
1-6 - Francisco, solteiro, com 26 anos (g6meos) . 
1-7 - Barnabé, solteiro, com 24 anos. 
1-8 - Maria, com 21 anos, casada com Joaquim Floriano 

Pinto. 
1-9 - Maria Jacinta, com 17 anos, casada com Felisberto 

de Oliveira Cardoso. 
1-10 - Ma~ia  Francisca, com 15 anos, casada com Fran- 

cisco de Oliveira Preto.' 
1-11 - Gertrudes, com 13 anos. 
1-12 - José Severino, com 11 anos. 
1-13 - Justino, com 9 anos. 
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Trataremos n o  momento apenas da descendência de Maria 
(1-8) e de José Severino (1-12), cujos filhos, Maria Florisa, 
que mais tarde passou a assinar-se Maria da Conceição e Cân- 
dido, foram nossos pais. 

I11 
CAPÍTULO PRIMEIRO 

Maria da Conceição de Jesus (1-8), filha de Antônio Leme 
da Silva e de Ana Jacinta de Menezes, casou-se em Bragança, 
aos 9 de novembro de 1845, (Livro n .  10 de  assentamentos d e  
Casamentos, da Paróquia de Bragança, fls . 154), com Joaquim 
Floriano Pinto, filho de Floriano Cardoso Pinto e Maria Leme 
da Silva, (Conf. Silva Leme, op. cit., V, 298). Floriano Car- 
doso Pinto casou-se em Bragança, em 1808, com a dita Maria 
Leme da Silva, filha de Joaquim Maciel da Cunha e de Teresa 
Leme da Silva, sendo pois, cunhado de Antônio Leme da Silva. 

Tendo ocorrido o falecimento de Joaquim Floriano Pinto 
a 6 de março de  1862, abriu-se o seu inventário na Comarca 
de Bragança, (cartório do 2." Ofício), dêle constando a se- 
guinte relação de herdeiros, todos filhos do inventariado: 

2-1 - Ana Justina, com 12 anos. 
2-2 - Francisco, com 10 anos. 
2-3 - Beraldo, com 8 anos. 
2-4 - José, com 6 anos. 
2-5 - Maria, com oito meses. 

A viuva Maria da Conceição de Jesus convolau segundas 
núpcias com Antônio Domingues Pais, aos 8 de julho de 1862, 
(Livro n .  1 de assentamentos de casamentos da Paróquia de  
São José de Toledo, fls. 23 verso a 24). Ocorrendo o seu 
falecimento a 2 de agosto de 1872, procedeu-se ao seu inventário 
na Comarca de  Bragança, (cartório do 2." Ofício), nêle se con- 
signando a existência dêsses cinco filhos do primeiro matri- 
mônio - Ana Justina, então casada com Joaquim Antônio de 
Lima, Francisco Emílio, solteiro, com 21 anos, Beraldo, solteiro 
com 18 anos, José, solteiro com 16 anos e Maria, com 12 anos. 
Do segundo matrimônio relacionaram-se os seguintes filhos: 

2-6 - Carolina, com 8 anos. 
2-7 - Cirilo, com 7 anos. 
2-8 - Leopoldino, com 6 anos: 
2 9 - Ana, com 4 anos. 

2-10 - Bernardino e 
2-11 - Gertrudes, (gêmeos), com 2 anos. 
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Aos 9 de dezembro de 1'874, no inventário de Joaquim 
Floriano Pinto, José Antônio de Moraes Leme, (1-3) requeria 
autorização para o casamento d e  sua tutelada Maria Florisa 
(2-5), com Cândido de Moraes Leme, filho de José Severino 
Leme de Moraes, (1-12) . 

IV 
CAPITULO SEGUNDO 

José Severino Leme de Moraes, (1-12), filho de Antônio 
Leme da Silva e de Ana Jacinta de  Menezes, nasceu a 8 d e  ju- 
nho de 1839 e faleceu na cidade de Bragança aos 12 de maio de 
1924. Casou-se em São José de Toledo, (Estado de Minas Ge- 
rais), aos 19 de março de  1857, (Livro n. 1, de assentamentos 
de casamentos, fls. 10), com sua prima, Cecília Maria Francis- 
ca, filha de José Antônio de Moraes e Firmiana Brandina de  
Jesus. No assento de  seu casamento, figura o seu nome como 
sendo José Severino de Moraes Leme; contudo, já no têrmo de - 
assentamento.de batizado de seu primogênito Cândido, (Livro 
n. 1, fls. 51, da Paróquia de São José de Tole'do), menciona-se 
o seu nom- como José Severino Leme de Moraes, forma pela 
qual posteriormente sempre se assinou. 

Ocorrendo o falecimento de Cecília Maria Francisca aos 
25 de dezembro de 1880, procedeu-se ao seu inventário na Co- 
marca de  Bragança, (cartório do 2." Ofício), havendo sido rela- 
cionados os seguintes herdeiros, filhos da de cujus: 

2-1 - Cândido, casado. 
2-2 - Bernardino, com 18 anos. 
2-3 - Carolina, com 10 anos. 
2-4 - José, de 2 meses 2 20 dias. Faleceu a 8 de  agosto 

de 1887, com a idade de sete anos, (Livro n. 1 d e  assentamen- 
tos de óbitos da Paróquia de São José de Toledo, fls. 162 verso). 

José Severino casou-se em segundas núpcias, na Paróquia 
de Bragança, a 26 de dezembro de 1881, com Cândida Umbe- 
lina de Jesus. Dêsse segundo matrimônio teve dez filhos, que 
são os seguintes: 

2-5 - Maria Joana. 
2-6 - Cândida. 
2-7 - Ana. 
2-8 - João A U ~ U S ~ O .  
2-9 - Gertrudes. 
2-10 - Teófilo. 
2-11 - Benedita. 
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2-12 - Ernesto. 
2-13 - Lincoln. 
2-14 - José Paulino. 

v 
CAPÍTULO TERCEIRO 

Cândido de Moraes L ~ m e ,  (Capítulo Segundo, 2-I), nasceu 
no bairro de Anhumas, Município de Bragança, aos 19 de junho 
de 1859, sendo batizado na Paróquia de São José de Toledo, 
(Estado de Minas Gerais), a 26 do mesmo mês e ano, (Livro 
n. 1 de assentamentos de batizados, fls. 51). Foram padrinhos 
seu tio Antônio Manuel da Silva Leme e sua avó, Ana Jacinta 
de Menezes. Casou-se com sua prima Maria Florisa, (Capítulo 
Primeiro, 2-5), filha de Joaquim Floriano Pinto e de Maria da 
Conceição de Jesus, aos 19 de dezembro de 1874, na Paróquia 
de São José de Toledo, (Livro n. 1 de assentamentos d2 casa- 
mentos, fls. 98). Celebrou o casamento o Vigário Francisco Sa- 
raiva de Miranda, sendo testemunhas Antônio Manuel da Sil- 
va Leme e Antônio Mariano Pinheiro. 

Maria Florlsa Leme, (que passou a assinar-se Maria da 
Conceição Leme), nasceu em Pedra Grande, (hoje Pedra Bela), 
Município de Bragança, aos 18 de julho de 1861, sendo batiza- 
da na Paróquia de São José de Toledo aos 18 de agosto do mes- 
mo ano, (Livro n. 1 de assentamentos de batizados, fls. 71) . 
Foram padrinhos Luís Antonio Pinto e sua mulher Gertrudes 
Emílla de Jesus. 

Mantendo, a princípio, propriedade agrícola na bairro de 
Pitangueiras, transferiu o casal sua residência para a cidade 
de Fragança, aos 2 de nouembro de 1893. Cândido de Moraes 
Leme exerceu a atividade comercial em Bragança, (1893-1897), 
em São Paulo, (1904-1905) e em Campinas, (1914-1919), tendo 
sido também, entre 1909-1914, funcionário da Secretaria da Fa- 
zenda do Estado de São Paulo. Foi, em várias legislaturas,ve- 
reador e vice-presidente da Câmara Municipal de Bragança. 
Faleceu nesta cidade, a rua Coronel Osório, 53, aos 5 de janeiro 
de 1948. Sua esposa havia falecido a 1." de julho de 1943. 

O casal teve treze filhos, que são os seguintes: 
3-1 - Brandina, nascida no bairro de Pitangueiras, Mu- 

nicípio de  Bragança, a 2 de julho de 1878, batizada na Paróquia 
de São José dg Toledo aos 23 dêsse mês e ano, (Livro n. 2 de 
assentamentos de batizados, fls. 131 verso) e falecida, vítima 
de acidente, a 28 de outubro de 1881, (Livro n. 1 de assentamen- 
tos de  óbitos, fls. 111.) 
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3-2 - José de Moraes Leme, nascido em Pitangueiras, Mu- 
nicípio de Bragança, a 11 de agosto de 1880. Foi batizado em 
São Jozé de Toledo aos 27 de setembro do mesmo ano, (Livro 
n. 2 de assentamentos de  batizados, fls. 184), sendo padrinhos 
Francisco Emílio da Silva Pinto, (Cap. I.", 2-2) e sua mulher 
Maria Francisca de Jesus. Casou-se em Bragança, aos 23 de 
janeiro de 1908, com Maria Joana Tavares Leme, (nascida a 
24 de junho de 1880), filha de Augusto Batista Tavares e d e  
Maria Eugênla Moreira Tavares. Estudou primeiras letras em 
Pitangueiras, com José Ferreira Apocalipse, (o Mestrinho) e, 
posteriormente, na escola particular d e  Arnaldo Guilherme 
Cristiano, em Bragança e no Colégio Azurara, a princípio em 
Bragaqa,  depois em São Paulo, (1896). Faleceu em Bragança, 
a 22 de fevereiro de 1909, deixando uma filha póstuma: 

4-1 - Maria de Lourdes, nascida em Bragança a 13 de'se- 
tembro de 1909 e falecida em Serra Negra a 28 de julho de 1910. 

3-3 - Dr. Ezequiel de Moraes Leme, nascido no bairro de 
Pitangueiras, Município de  Bragança, a 16 de fevereiro de 1884, 
sendo batizado na Paróquia de São José de Toledo a 16 de mar- 
ço do mesmo ano, (Livro n. 3-4 de assentamentos de batizados, 
fls. 56 verso). Estudou as primeiras letras em Pitangueiras, com 
José Ferreira Apocalípse (o Mestrinho) e em Bragança, com 
o professor Arnaldo Guilherme Cristiano. Frequentou, depois, 
o Colégio Azurara, a princípio em Bragança, depois em São 
Paulo, 1896). Passou após para o Ginásio Infantil, em Jundiaí, 
(1897), o qual era dirigido pelo professor Faria Tavares. Matri- 
culou-se em 1902 na Escola Normal de São Paulo, pela qual se  
diplomou em 1905. Iniciou seus estudos de direito na antiga 
Universidade de São Paulo, fundada pelo dr. Eduardo Guima- 
rães, de onde se transferiu no 2." ano para a Faculdade de Ci- 
ências Jurídicas e Sociais, do Rio de Janeiro, concluindo seu 
curso na Faculdade de Direito de  São Paulo, (1920). Exerceu 
o magistério primário em Santa Cruz das Palmeiras. (1906 - 
1908), em Porto Feliz, (1908) e em Itatiba, (1908-1909). Foi 
diretor do Grupo Escolar de Ribeirão Bonito, (1909-1910), do 
Grupo Escolar "Cel. Manuel Franco da Silveira", de Pirassu- 
nunga, (1910-1911). Nomeado lente catedrático de Geografia 
Geral e do Brasil, História da Civilização e do Brasil, da Esco- 
la Normal Primária de Pirassununga, por decreto de 29 de mar- 
ço de  1911, obteve, por concurso, a. cátedra de Cosmografia e 
Geografia, da Escola Normal Secundária de São Carlos, de onde 
se transferiu, em 1921, para a Escola Normal Secundária de  São 
Paulo, (transformada mais tarde em Instituto Pedagógico e em 
Instituto de Educação "Caetano de Campos"). Nêsse cargo se 
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aGsentou, por decreto de 30 de janeiro de 1935. Exerceu a ad- 
vocacia em São Carlos, em 1921 e, a partir dêsse ano, em São 
Paulo. Publicou, em 1913, o Curso de Geografia Geral, ampli- 
ado em 1915, com o título de Elementos de Cosmografh e de 
Geografia Geral, de  que foram publicadas nove edições. Ca- 
sou-se em São Paulo, a 10 de setembro de 1908, com Guiomar 
Xa\:er Leme, (nascida na Capital a 29 de abril de 1889 e fale- 
cida a 15 de maio de 1952), filha de José Teodoro Xavier So- 
brinho e de Benedita Tolomony Xavier, tendo dêsse consórcio 
os seguintes filhos: 

4-1 - Dr. Paulo Xavier de Moraes Leme, nascido em São 
Paulo a 20 de julho de 1909. Fêz o curso primário na Escola 
Modêlo, anexa a Escola Normal Secundária de São Carlos; o 
secundário, no Ginásio do Estado (Capital) e no Instituto de  
Ciências e Letras; o superior, na Faculdade de Direito de São 
Paulo, pela qual se bacharelou em 1933. Funcionário da Se- 
cretaria da Justiça do Estado de São Paulo, atingiu o pôsto de 
Diretor da Diretoria da Justiça, aposentando-se, a 27 de abril 
de 1957, como Diretor do Departamento Jurídico do Estado. 
Casou-se em São Paulo, a 23 de dezembro de 1933, com Irace- 
ma Guimarães Jardim Leme, (nascida em Avaré a 24 de junho 
de 1909), filha de Agenor Novaes Jardim e de Maria Rodrigues 
Jardim. Têm o seguinte filho: 

5-1 - Carlos Eduardo Jardim de Moraes Leme, nascido 
em São Paulo a 10 de abril de 1939. Fêz os cursos primário e 
secundário no Liceu Pasteur e cursa a Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras, da Universidade de Sáo Paulo, (Secção de 
Química). 

4-2 - Guiomar Leme, nascida em Pirassununga a 21  de 
fevereiro de 1911. Fêz o curso pr'mário na Escola Modêlo, ane- 
xa a Escola Normal Secundária de São Carlos. Diplomou-se, 

,em 1928, pela Escola Normal "Caetano de Campos", (São Pau- 
lo). Foi substituta efetiva do Jardim da Infância, anexo a mes- 
ma Escola. Casou-se, a 14 de maio de 1932, com seu primo, dr. 
João Evangelista França Leme, tendo tr6s filhos. (Ver descen- 
dência em 3-5, 4-1) . 

4-3 - Dr. Carlos Xavier de Moraes Leme, nascido em São 
Paulo a 25 de agosto de 1926. Fêz o curso primário no Colégio 
Bandeirantes e o secundário nos Colégios Santo Alberto, (São 
Paulo) e São Luís, (Bragança), concluindo-o no Ginásio Miner- 
va, (São Paulo), onde se diplomou a 6 de  dezembro de 1943. 
Bacharelou-se em direito pela Faculdade de Direito da Univer- 
sidade Fluminense, (1952). Exerceu a advocacia em São Paulo 
nos anos de 1953 e 1954, sendo nomeado, a 12 de maio dêsse ano, 
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oficial maior do 19." Oficio Criminal, tendo exercido, interina- 
mente, as funções de escrivão. Casou-se, a 8 de dezembro de 
1953, com Ivette Elza Bittencourt de Moraes Leme, (nascida 
em São Paulo a 2 de abril de 1933), filha do dr. João Batista 
Bittencourt e de Dulce de Brito Bittencourt. Têm um filho: 

5-1 - João Carlos Bittencourt de Moraes Leme, nascido 
em São Paulo a 27 de junho de 1955. 

4-4 - Dr. Ezequiel de Moraes Leme Filho, nascido em 
São Paulo a 16 de julho de 1929. Fêz o curso primário e o se- 
cundário no Coggio Bandeirantes, no Colégio Maria José 
Wagner, no Colégio São Luís, no Colégio Santo Al- 
berto, e no Ginásio Minerva, (São Paulo), pelo qual se díplo- 
mou a 27 de dezembro de 1944. Fêz o curso científico no CO- 
légio Ipiranga, matriculando-se, em 1947, no Instituto Macken- 
zie, onde se formou em Química Industrial. Bacharelou-se em 
direito na Faculdade de Direito de Niterói, (1955), exercen- 
do a advocacia em São Paulo. Casou-se, a 8 de dezembro de 
1952, com Lúc'a Adriana Bresciani de Moraes Leme, (nasci- 

' da em São Paulo a 15 de novembro de 1934), filha de  Ettore 
Bresciani e de Santa Tucci Brerciani, Têm os seguintes filhos: . 

5-1 - Sérgio Tadeu de  Moraes Leme, nascido em S. Paulo 
a 31 de julho de 1954. 

5-2 - Silvio Adriano de Moraes Leme, nascido em São 
Paulo a 1." de outubro de 1957. 

3-4 - Maria Cândida Eeme de  Camargo, nascida no bair- 
ro de Pitangueiras, Município de Bragança, a 8 de fevereiro 
de 1886, sendo batizada na Paróquia de São José de Toledo a 
4 de abril do mesmo ano, (Livro n .  3-4, de assentamentos de 
batizados, fls. 104). Fêz seus estudos preliminares em Pitan- 
gueiras, com o professor José Ferreira Apocalipse e, em Bra- 
gança, no Colégio mantido pela professôra Mariana de  Cam- 
pos Aires, completando-os no Grupo Escolar de Bragança, pe- 
lo qual se diplomou a 30 de novembro de 1900. Matriculou-se 
em 1912 na Escola Normal Primária de Campinas, pela qual 
se diplomou a 29 de novembro de 1915. Substituta efetiva do 
Grupo Escolar "Francisco Glicério", de  Campinas, (1916- 
1918), foi nomeada a 13 de julho de 1918 para a escola feminina 
distrital de Santa Eudóxia, Município de São Carlos, de onde 
foi removida, como adjunta, para o Grupo Escolar "Dr. Jorge 
Tibiriçá", de Bragança, a 11 de fevereiro de 1920. Aposentou- 
-se, a 14 de janeiro de 1948, como adjunta do Grupo Escolar 
de Mariporã. Casou-se em Bragança, aos 10 de  janeiro de 1921, 
com Fidelcino Leite de  Camargo, (nascida em São Carlos a 18 
de junho de 1880 e falecido em São Paulo a 19 de junho de  
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1956), filho d e  Antônio Leite de Camargo e de Branca Luisa 
Mendes de Camargo. Tem os seguintes filhos: 

4-1 - Luís Carlos Leme de Camargo, nascido em Bragan- 
ça a 23 de junho de 1923. Fêz o curso primário no Grupo 
Escolar "Dr. Jorge Tibiriçá", de Bragança, pelo qual se diplo- 
mou em 1935. Fêz o curso secundário no Colégio Diocesano São 
Luís, de Bragança, diplomando-se em contabilidade. Casou-se, 
aos 11 de dezembro de 1950, com Laura Leme de Camargo, fi- 
lha de Hugo Humberto Guerrato{ e de Isaura Guerrato. Têm 
uma filha: Filomena Veriana L ~ m e  de Camargo, nascida em 
São Paulo a 31 de março de 1962. 

4-2 - Maria de Lourdes Leme Camargo, nascida em Bra- 
gança a 11 de  julho de  1925. Fêz o curso primário no Grupo 
Escolar "Dr. Jorge Tibiriçá", de Bragança, pelo qual se di- 
plomou em 1937. Fêz o curso secundário no Colégio Sagrado 
Coração de Jesus, de Bragança, diplomando-se em 1944. 

3-5 - Dr. Lino de Moraes Leme, nascido em Pitanguei- 
ras, Município de  Bragança, aos 17 de dezembro de 1888. Fêz 
seus estudos preliminares no Grupo Escolar de Bragança, pelo 
qual se diplomou em 1900. Matriculou-se, em 1905, na Escola 
Normal de São Paulo, pela qual se diplomou em 1908. Matri- 
culou-se êrse ano na Faculdade de Direito de São Paulo, in- 
tcrrompendo, porém, seus estudos, que apenas retomou em 
:915, bacharelando-se em ciências jurídicas e sociais a 6 de 
dezembro de 1919. Iniciou sua vida pública como substituto 
efetivo do Grupo Escolar de Serra Negra, (1909-1910). Con- 
correu nêsse ano a cátedra de Ingl$s do Ginásio de  Campinas, 
em cujo concurso se inscreveram quatorze candidatos, sendo 
classificado em 2." lugar, tendo obtido o primeiro e sendo no- 
meado para o cargo o professor Erasmo Braga. Foi, logo após, 
~ o m e a d o  professor da Escola Complementar de Campinas. Com 
a extinção das Escolas Complementares e a criação das Esco- 
las Normais Primárias, em sua substituição, ( lg l l ) ,  foi nomeado, 
a 29 de março dêsse ano, para a cadeira de Francês. da Escola 
Normal de Campinas, transferindo-se mais tarde para a cadei- 
ra de Latim. Submeteu-~e, em 1927, a concurso para a livre- 
docência de Direito Civil, na Faculdade de Direito de  São 
Paulo, sendo a-provado e recebendo o gráu de doutor em di- 
reito. Classificado em primeiro lugar no concurso para a cá- 
tedra de Direito Civil, vaga com a aposentadoria do professor 
Manuel Pacheco Prates, foi nomeado professor catedrático em 
1936, aposentando-se nêsse cargo, por haver atingido a idade 
1imite.fisada pela Constituição, a 17 de dezembro de 1958. Re- 
geu a cadeira de Direito Civil Comparado, no Curso de Dou- 
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torado e, interinamente, as cadeiras de Economia Política e 
Direito Judiciário Penal, no Curso d e  Bacharelado. Foi no- 
meado vice-diretor da Faculdade por decreto de 27 de outu- 
bro de 1949. Foi deputado à Assembléia Nacional Constituin- 
te de 1934 e vereador à Câmara Municipal de Campinas, (1936- 
1937). Casou-se a 29 de janeiro de 1910, em São Paulo, com a 
professora Laura França Leme, (nascida em Jundiai, a 28 de 
outubro de 1888), filha de Brás de Paula França e de Maria 
Mesquita França. Têm os seguintes filhos: 
, 4-1 - Dr. João Evangelista França Leme, nascido em Ser- 

ra Negra aos 28 de  dezembro de 1910. Fêz o curso primário 
no Grupo Escolar "Francisco Glicério", de  Campinas, o secun- 
dário no Ginásio Estadual "Culto a Ciência", da mesma cida- 
de e o superior na Faculdade de Direito de São Paulo, pela qual 
se bacharelou em 1933. Exerceu, de início, a advocacia na Ca- 
pital. Submeteu-se após a concurso para a magistratura, sen- 
do nomeado juiz substituto do 14." distrito judicial, do qual foi 
removido para o 21." distrito, passando a juiz adjunto da 
Vara Criminal da Capital, juiz de Menores substituto, juiz de 
direito das comarcas de Patrocínio Paulista, São Pedro, Piraju, 
Itu, juiz de terceira entrância em São Paulo, juiz de direi- 
to da 20.& Vara Criminal da Capital, sendo atualmente juiz do 
Tribunal de Alçada: Casou-se, a 14 de maio de 1932, com sua 
prima Guiomar Leme, (3-3, 4-2), tendo os seguintes filhos: 

5-1 - Rosamaria Leme de Castro, nascida em São Paulo 
a 9 de junho de 1937, tendo feito os cursos primário e secun- 
dário no Colégio Sacré Coeur de Marie, ultimando seus estu- 
dos na Escola Normal' do mesmo Colégio e na Escola NormaL 

. do Liceu Pasteur. Casou-se aos 19 de maio de 1959, em 'São 
Paulo, com o dr.  Marcelo Caio Ferreira de Castro, (nascido 
a 28 de  dezembro de 1936), filho do dr.  Eryx de Castro e de 
Helena Ferreira de  Castro. Têm a seguinte filha:' 

6-1 - Sônia Regina, nascida em São Paulo aos 5 de se- 
tembro de 1960. 

5-2 - Ricardo Augusto França Leme, nascido em São 
Paulo a 23 de março de  1941, solteiro. Fêz o curso primário no 
Ateneu Brasil e o secundário no Liceu Pasteur. Cursa o se- 
gundo ano do Instituto Tecnológico de  Aeronáutica, de São 
Jasé dos Campos. 

5-3 - Roberto Augusto França Leme, nascido em São 
Paulo a 9 de novembro de  1944. Fêz o curso primário no Co- 
légio Brasil, o curso secundário no Liceu Pasteur, (São Paulo, 
onde ora faz o curso científico. 
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4-2 - Clovis França Leme, nascido em Campinas a 8 de 
novembro de 1912 e falecido na mesma cidade a 2 de julho de 
1936. Fêz o curso primário no Grupo Escolar "Francisco Gli 
cério", de  Campinas e" o secundário no Ginásio Estadual "Cul- 
to a Ciência", da mesma cidade. Casou-se em 25 de janeiro 
de 1934 com Ana Isabel Viana Leme, (nascida a 22 de abril 
de 19141, filha de Adolfo Camargo Viana e de Sebastiana Ca- 
margo Viana. O casal teve os seguintes filhos: 

5-1 - Dr. Clovis França Leme Filho, nascido em Cam- 
.pinas a 15 de janeiro de 1935. Fêz o curso primário no- Licsu 
Nossa Senhora Auxiliadora, de Campinas e o secundário no 
Colégio Piratininga, em São Paulo. Bacharelou-se pela Facul- 
dade de Direito da Universidade de São Paulo, (1959), exer- 
cendo a advocacia na Capital. Casou a 21 de abril de 1956 
com Maria Cecília Siqueira França Leme, (nascida em São 
Paulo a 13 de abril de 1935), filha de Benedito Alves de  Si- . 
queira e de Maria José Justo ,de Siqueira. Têm os seguintes 
filhos: 

6-1 - Maria Cristina Siqurira França Leme, nascida em 
São Paulo aos 31 de maio de 1957. 

6-2 - Maria José Slqueira França Leme, nascida em São 
Paulo aos 2 de junho de 1958. 

6-3 - Maria Lúcia Siqueira França Leme, nascida em S. 
Paulo aos 19 de fevereiro de  1961. 

5-2 - Ana Isabel Viana Leme, nascida em Campinas a 18 
de maio de 1936 e falecida poucas horas depois. 

4-3 - Cicero França Leme, nascido em Campinas a 1." 
de. setembro de  1914. Fêz o curso primário ,no Grupo Escolar 
"Francisco Glicério", em Campinas e o secundário no Ateneu 
Paulista. Exerce o comércio na Capital. Casou-se em Apare- 
cida do Norte, aos 20 de fevereiro de 1942, com Maria Bernar- 
dina Domingues Leme, (nascida em São Paulo aos 25 de se- 
tembro de 1916), filha de Francisco Domingues e de Isabel R. 
Domingues. Têm os seguintes filhos: 

5-1 - Francisco Domingues França Leme, nascido em 
Campinas a 22 de  setembro de 1943. 

5-2 - Ana Maria Domingues Leme, nascida em Cãmpinas 
a 29 de  maio -de  1946. 

5-3 - Gilberto Domingues França Leme, nascido em Cam- 
pinas a 4 de julho de 1948. 

5-4 - Maria Cecília Domingues Leme, nascida em Cam- 
pinas a 8 de junho de 1952. 
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4-4 - Agenor F r a n ~ a  Leme, nascido em Campinas a 28 
de agosto de 1916 e falecido na mesma cidade a 7 de junho de 
1919. (Batizado com o nome de Moacir). 

4-5 - Dr. Laerte França de  Moraes Leme, nascido em 
Campinas a 10 de novembro de 1918. Frêz o curso primário 
no Grupo Escolar "Francisco Glicério", de Campinas e o se- 
cundário no Ateneu Paulista. Frequentou os cursos pré-médi- 
CG e pré-jurídico, matriculando-se na Faculdade de Direito da 
Universidade da Brasil, pela qual se bacharelou em 1945. Exer- 
ce a advocacia no Rio de Janeiro. Casou-se nesta cidade, aos 
10 de março de 1952, com Elza Freire de Moraes Leme, (nasci- 
da no Rio de Janeiro aos 18 de maio de 1920), filha d e  Uassyr 
do Amaral Freire e de  Maria Ferreira do Amaral. Não têm 
filhos. 

4-6 - Dr.  Milton França de Moraes Leme, nascido em 
Campinas a 9 de setembro de 1921. Fêz o curso primário no 
Grupo Kqcolar "Francisco Glicério", de Campinas e o secun- 
dário no Ateneu Paulista. Frequentou o curso pré-jurídico do 
Ginásio de São Bento. Bacharelou-se em direito pela Faculda- 
de de Direito da Universidade de São Paulo (1944). Advoga 
em São Paulo. Foi também auxiliar de ensino na cadeira d e  
Direito Civil, da Faculdade de  Direito de  São Paulo. Casou-se 
a 29 de janeiro de 1945, em São Paulo, com Marina Santos de 
Moraes Leme, (nascida a 10 de março de  1921), filha de Joa- 
quim Custódio Santos e de Júlia Amalia Oliveira Santos. Têm 
um filho: 

5-1 - Marco Antônio Santos de Moraes L ~ m e ,  nascido em 
São Paulo a 11 de junho de 1955. 

4-7 - Maria Aparecida Leme Cândido Teixeira, nascida 
em Campinas a 3 d e  maio de 1924. Fêz o curso primário no 
Grupo Escolar "Francisco Glicério", de Campinas e o secun- 
dário no Instituto de Educação "Caetano de Campos", em S. 
Paulo. Casou-se em São Paulo, aos 17 de maio de 1961, com 
Jcsé Cândido Teixeira Filho, (nascido em Santo Antônio da 
Platina, Estado do Paraná, aos 6 de novembro de 1922), filho 
de José Cândido Teixeira e Adelina De1 Vecchio Teixeira. Têm 
um filho: Paulo José Leme Cândido Teixeira, nascido em São 
Paulo a 8 de abril de 1962. 

4-8 - Silvia França de Moraes Leme Ferreira de Almei- 
-da, nascida em Campinas a 2 de junho de 1926. Fêz o curso 
primário no Grupo Escolar "Francisco Glicério", de Campinas 
e o secundário no Colégio Santa Marcelina, em São Paulo. 
Casou-se em São Paulo, aos 7 de dezembro de 1951, com o dr. 
Josias Ferreira de Almeida Lara, (nascido na Capital a 8 de 
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setembro de 1904), filho do capitáo Josias Ferrejra de Almei- 
da Lara e de Natalina Ferreira de Almeida. Têm os seguintes 
filhos: 

5-1 - Lino de Moraes Leme Neto, (I) ,  nascido em São 
Paulo a 1." de outubro de 1952 e falecido a 17 do mesmo mês 
e ano. 

5-2 - Laura França Leme Neta, nascida em São Paulo 
a 24 de agosto de 1956. 

5-3 - Lino de Moraes Leme Neto, (11), nascido em São 
Paulo a 16 de abril de 1958. 

4-9 - Dr. Lino de Moraes Leme Filho, nascido em Cam- 
pinas a 14 de outubro de 1928. Fêz o curso primário no Gru- 
po Escolar "Francisco Glicério", de Campinas e o secundário 
no Liceu Eduardo Prado, em São Paulo. Bacharelou-se pela 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 1952. 
Foi casado e tem um filho. 

5-1 - Bento do Rego Freitas Toledo Leme, nascido em 
São Paulo a 28 de novembro de 1952. 

3-6 - Eugênia de Moraes Leme, nascida no bairro de Pi- 
tangueiras, Município de Bragança, em 1890 e falecida com se- 
te dias de idade. Sepultada em São José de Toledo. 

3-7 - Eliseu de Moraes Leme, nascido no bairro de Pi- 
tangueiras, Município de Bragança, aos 2 de novembro de 
1891. Fèz o curso primário no Grupo Escolar de Bragança, ma- 
triculando-se, em 1904, no Seminário Menor de Pirapora, de 
onde passou, em 1909, para o Seminário Provincial de São 
Paulo. Ingressou posteriormente na Escola de Farmácia e 
Odontologia de São Paulo,. graduando-se em Odontologia em 
1912. Fê  parte, a esse tempo, da redação d"'0 Estado de SGo 
Paulo", leciohando também no Liceu Sagrado Coração de Je- 
sus. Exerceu após, por algum tempo, o magistério particular 
em Pirassununga. Em 1914, exerceu a profissão de cirurgião- 
dentista em Campinas, sendo também professor do Liceu Nossa 
Senhora Auxiliadora, da mesma cidade. Passando a residir 
em Bragança, foi nomeado escrivão da coletoria e, após, cole- 
tor federal do Município, vindo a falecer nessa cidade a 13 de 
junho de 1925. Casou-se em primeiras núpcias em Araras, aos 
27 de julho de 1912, com Isolette Bayeux Leme, a qual veio 
a falecer em Pirassununga, aos 17 de novembro do mesmo 
ano. Contraiu segundas núpcias em Bragança, aos 31 de ja- 
neiro de 1914, com Maria Teresa Novaes Leme, (nascida na- 

, quela cidade a 12 de fevereiro de 1898), filha de Antônio Dias 
Novaes Junior' e de Maria Hermínia da Silveira Novaes, ha- 
rendo dêsse consórcio os seguintes filhos: 



450 Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

4-1 - Hélio Luís Novaes Leme, nascido em Campinas a 
19 de setembro de 1916 e falecido na mesma .cidade a 25 d e  
abril de 1917. 

4-2 - Maria Véra Novaes Leme, nascida em Bragança a 
8 de janeiro de 1918. Fêz o curso primário no Grupo Escolar 
"Dr. Jorge Tibiriçá", de Bragança e o secundário no Colégio 
Sagrado Coração de Jesus, da mesma cidade, graduando-se co- 
mo professora, pela Escola Normal Livre mantida por êsse Co- 
légio, em 1936. E' funcionária pública do Estado, exercendo 
atualmente o cargo de Chefe da Secçáo Técnica do DEA. 

4-3 - José Carlos Novaes Leme, nascido em Bragança a 
9 de março de 1919 e falecido na  mesma cidade a 26 de de- 
zembro dêsse ano. 

4-4 - Maria Dalva Leme de Cerqueira Leite, nascida em 
Bragança a 9 de dezembro de 1920. Fêz o curso primário no 
Grupo Escolar "Dr. Jorge Tibiriçá", de Bragança e o secun- 
dário no Colégio Sagrado Coração de Jesus, da mesma cidade, 
pelo qual se graduou como professôra primária. Casou-se em 
São Paulo, aos 8 de agosto de 1944, com Franklin Lisle de Cer- 
queira Leite (nascido em Laranjal Paulista a 4 de junho d e  
1916), Iilho de Franklin de Cerqueira Junior e de Rosa de  
Cerqueira Leite. Têm uma filha: 

5-1 - Rosa Maria Leme de Cerqueira Leite, nascida em 
São Paulo a 4 de agâsto de 1946. Fêz o curso primário no 
Colégio Stafford e no Colégio Batista Brasileiro, cursando 
atualmente o Colégio Bandeirantes. 

4-5 - Maria Elyria Leme Fray, nascida em Bragança a 
26 de abril de 1922. Fêz o curso $rimário no Grupo Escolar 
"Dr. Jorge Tibiriçá", de Bragança e o secundário no Colégio 
Sagrado Coração de Jesus, da mesma cidade, pelo qual se gra- 
duou como professora primária. Exerce o magistério em Jun- 
diaí, como adjunta do Grupo Escolar "Conde de Parnaiba". 
Casou-se em São Paulo, aos 15 de setembro de 1948, com Paulo 
Fray, (nascido a 20 de agosto de 1907), filho de Luís Fray e 
de Umbelina d'Olival Fray. Têm os seguintes filhos: 

5-1 - Maria Cristina Leme Fray, nascida em Jundiaí a 7 
de novembro de 1949. Faz o crirso primário no Grupo Escolar 
"Conde de Parnaiba" . 

5-7, - Paulo Cesar Leme Fray, nascido em Jundiaí a 20 
de março de 1957. 

4-6 - Maria Nilze Novaes Leme, nascida em Bragança a 
10 de julho de 1923. Fêz os cursos primário e secundário no 
Colégio Sagrado Coração de Jesus, em Bragança, graduando- 
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-se como professora primária em 1942. E' funcionária públicz 
estadual, exercendo o cargo de Chefe de Secçáo no DEA. 

4-7 - Raphael Flávio Novaes Leme, nascido em Bragan- 
ça a 11 de janeiro de 1925. Fêz o curso primário no Grupo 
Escolar "Dr. Jorge Tibiriçá", em Bragança e o curso secun- 
dário (incompleto) no Ginásio Oswaldo Cruz, em Sáo Paulo. 
Casou-se em Bragança, aos 7 de dezembro de 1946, com Lida 
Leda Montanari Leme, (nascida em Buenos Aires, República 
Argentina, aos 13 de julho de 1925), filha de Pedro Montanari 
e de Dina Giacani Montanari. Têm os seguintes filhos: 

5-1 - Ricardo Montanari Leme, nascido em Bragança a 
15 de dezembro de 1947. Curso primário no Grupo Escolar 
"Dr . Jorge Tibiriçá", de Bragança . 

5-2 - Arlete Montanari Leme, nascida em Bragança a 6 
de janeiro de 1949. Curso primário no Grupo Escolar "Dr. 

Q 

Jorge Tibiriçá", em Bragança . 
5-3 - Enio Montanari Leme, nascido em Bragança a 4 d e  

abril de 1950. Curso primário no 1." Grupo Escolar de Ribei- 
rão Preto. 

5-4 -. Ronaldo Montanari Leme, nascido em Bragança a 
19 de outubro de 1954. 

5-5 - Élvio Montanari Leme, nascido em Bragança a 21 
de agosto de 1956. 

5-6 - Dina Tereza Montanari Leme, nascida em Bragança 
a 9 de outubro de 1957. 

5-7 - Arlene Vontanari Leme, nascida em Bragança a 9 
de julho de 1959. 

5-8 - Leda Regina Montanari Leme, nascida em Bra- 
gança a 6 de julho de 1861. 

3-8 - Dr. Cândido de Moraes Leme Junior, nascido no 
bairro de Pitangueiras, Município de Bragança, aos 10 de ou- 
tubro de 1893. Fêz o curso primário nos Grupos Escolares 2." 
do Brás e do Pari, (São Paulo) e "Dr. Jorge Tibiriçá", em 
Bragança, onde concluiu o curso preliminar em 1907. Formou- 
-se pela Escola Normal Secundária de São Paulo em 1914, co- 
lando gráu de bacharel em ciências jurídicas e sociais, pela 
Faculdade de Direito de São Paulo, em 1920, na turma para- 
ninfada pelo Conselheiro Ruy Barbosa. Substituto efetivo do 
1." Grupo Escolar do Brás e do Grupo Escolar de  Descalvado. 
Adjunto dêste Grupo. Professor da 2.a escola noturna do Brás, 
(Capital). Professor de Português do Curso Complementar 
Noturno, anexo ao Instituto de Educação. Professor de Geo- 
grafia Humana do Colégio Universitário. Promotor de Resí- 
duos (interino) da Comarca da Capital. Primeiro Curador de 
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Órfãos e Ausentes da Comarca da  Capital, (1935). Procurador 
da Justiça, (1951) . Procurador Geral da Justiça, (1958-1960). 
Advogou em Catanduva, (1921) e em São Paulo, (1922-1935). 
Casou-se, a 24 de abril de 1916, com a professora Beatriz Qua- 
dros Leme, (nascida em São Paulo a 24 de março de 1891), fi- 
lha do coronel Gaudêhcio Ferreira de Quadros e de Maria 
Joana de Oliveira Quadros. Têm os seguintes filhos: 

4-1 - Dirce Leme Maia Luz, nascida em Descalvado a 
18  de fevereiro de 1917. Fêz o curso primário na  Escola Mo- 
dê10 "Caetano de Campos", o secundário e o superior no Ins- 
tituto de Educação de São Paulo. Substituta efetiva do Grupo 
Escolar "Marechal Floriano", (Capital), professôra do Curso 
de Aplicação da Escola Normal "Ipiranga", escriturária do 
Tribunal Regional do Trabalho, (São Paulo). Casou-se em São 
Paulo a 17 de dezembro de 1943, com G dr.  Egberto Maia Luz, 
(nascido em São Paulo a 13 de outubro de 1916), filho de Eu- 

cclides Luz e de Arabela Maia Luz. Têm os seguintes filhos: 
5-1 - SÔnia Beatriz Maia Luz, nascida em São Paulo a 

. 2  de dezembro d r  1944. Curso pré-primário no. Jardim da In- 
fância "Iara Maria", primário e secundário no Ginásio Nossa 
Senhora Aparecida, frequentando atualmente o 2." ano Clás- 
sico no Ginásio Nossa Senhora do Rosário, (Capital). 

5-2 - Ana Lúcia Maia Luz, nascida em São paul; a 26 
de julho de 1948 e falecida a 2 de agosto do mesmo ano. 

5-3 - Flávio Cesar Maia Luz, nascido em São Paulo a 27 
de julho de 1951. Curso pré-primário no Jardim da Infância 
do Clube Ipê, curso primário no Grupo Escolar "Cesar Mar- 
tinez", (Capital) . 

4-2 - Dr.  Plinio Quadros de Moraes Leme, nascido em 
São Paulo a 6 de junho de 1918. F2z o curso primário-no Gru- 
po Escolar "Marechal Floriano e O curso secundário no Giná- 
sio do Estado (São Paulo), Bacharelou-se em direito em 1940, 
pela Faculdade de Direito da Universidade de  São Paulo, ten- 
do pertencido a Academia de Letras da mesma Faculdade. 
Exerce a advocacia na Capital. Foi casado. Tem o seguinte 
filho: 

5-1 - José Carlos Azevedo de Moraes Leme, nascido em 
São Paulo a 17 de janeiro de 1944. Fêz o curso pré-primário 
no Jardim da Infância "Primavera", o primário nos Colégios 
Teixeira Branco e Rio Branco e o curso secundário no Colé- 
gio São Luís, (Capital},, onde completou o curso clássico. 
Cursa o 1." ano da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo. 
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4-3 - Odete Quadros Leme, nascida em São Paulo a 15 
de julho de 1919. F5z o curso primário na Escola Modêlo 
"Caetano de Campos" e o curso secundário e profissional no 
Instituto de Educação "Caetano de Campos". Diplomada em 
piano e canto pelo Instituto Musical "Dr. Gomes Cardim", 
de Campinas, a 10 de dezembro de 1960. E' inspetora escolar 
municipal em São Paulo. 

4-4 - Edith Leme Marcondes Beniamino, nascida em São 
Paulo a 22 de marco d e  1923. Fêz o curso primário na Escola 
Modêlo "Caeizno d e  Campos" e o curso secundário no Co- 
légio Bandeirantes e no Mackenzie College, onde se graduou 
no Curso de Secretariado. Casou-se em São Paulo, a 14 de 
novembro de 1946, com o dr. José Marcondes Beniamino, 
(nascido em São Paulo, a 2 de novembro de 1920), filho de 

Jose Perelra Beniamino e de Cornélia Marcondes Beniamino. 
Têm os seguintes filhos: 

5-1 - Sérgio Leme Marcondes Beniamino, nascitdo em São 
Paulo a 18 de fevereiro de 1950. Fêz o curso pré-primário no 
Colégio Pio XII, (São Paulo), o curso primário na St. Joreph's 
School, (New York) e no Colégio Nossa Senhora Apareci- 

a 

da, (São Paulo). Faz o curso secundário no Colégio São Luís, 
(Capital) . 

5-2 - Sílvia Maria Leme Marcondes Beniamino, nascida 
em São Paulo a 10 de outubro de 1952. Fêz o curso pré-pri- 
mário no Colégio Nossa Senhora ApareciXz e faz o curso pri- 
mário no Externato Macedo Vieira. 

4-5 - Dr. Rubens Quadros de Moraes Leme, nascido em 
São Paulo a 4 de maio de 1927. Fêz o curso primário no Co- 
légio Bandeirantes e o curso secundário nêste Colégio e no co- 
légio São Luís, (Capital) . Ba~harelrou~se em direito pela 
Facupdade de Direito da Universidade de São Paulo, (1957). 
Oficial de Gabinete do Reitor da Universidade de São Paulo, 
Assistente da Consultoria Jurídica da Reitoria, Fiscal .de Ren- 
das do Estado,' Assistente Jurídico do Coordenador da Receita 
da Secretaria da Fazenda. Exerce a advocacia na  Capital. Ca- 
sou-se em São Paulo a 29 de dezembro de 1949 com Helena 
Belloni de Moraes Leme, (nascida em São Paulo a 23 de no- 
vembro de  1924), filha de José Belloni e de Genoveva Lovati 
Belloni. Têm os seguintes filhos: 

5-1 - Beatriz Helena de Moraes Leme, nascida em São 
Paulo a 6 de abril de 1951. Cursa o Externato S .  José, (Ca- 
pital) . 
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5-2 - Paulo Rubens de  Moraes Leme, nascido em São 
Paulo a 30 de outubro de 1952. Cursa o Colégio Santo Alberto, 
(Capital) . 

4-6 - Dr. Célio Quadros de Moraes Leme, nascido em 
São Paulo a 8 de outubro de 1933. Fêz o curso primário no 
Colégio Bandeirantes, no Ateneu Brasil e nos Grupos Escola- 
res "Marechal Floriano" e "Campos Sales", (Capital) . Curso 
secundário nos Colégios Bandeirantes e São Luís. Bacharel 
e m  direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, (1957) . Exerce a advocacia na Capital. 

3-9 - João de Moraes Leme, nascido em Bragança a 11 de 
junho de 1895 e falecido na mesma cidade a 29 dêsse mês e 
ano. 

3-10 - Dr. Ernesto de Moraes Leme, nascido em Bragança 
a 30 de dezembro de 1896. Fêz o curso primário no 2." Grupo 
Escolar do Brás e no Grupo Escolar do Pari (Capital), concluin- 
do-o no Grupo Escolar "Dr. Jorge Tibiriçá", de  Bragança, on- 
d e  recebeu diploma a 30 de novembro de 1909. Matriculou-se 
e m  1911 na Escola Normal Primária de Pirassununga, de onde 
se transferiu no 4." ano para a de Campinas, recebendo diplo- 
ma de professor primário a 15 de dezembro de 1914. Ingres- 
sou em 1915 na Faculdade de Direito de São Paulo, recebendo 
o grau de bacharel em ciências jurídicas e sociais a 5 de de- 
zembro de 1919 e o de doutor em direito, pela mesma Facul- 
dade, a 17 de março de 1934. E' ainda professor honorário da 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, de Lima, Peru, (1951) e doutor honoris causa pela 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal, 
(1952) . Diplomado ho7zoris causa pela Escola Superior de 

Guerra, (1959). Substituto efetivo e, após, adjunto do Grupo 
Escolar d e  Bebedouro, (1915-1919). Redator de "A Gazeta de 
Notícias", do Rio de Janeiro, (1919). Advogado em Catandu- 
va e Rio Preto, (1920-1922) e em São Paulo, (1922-1961). Pro- 
motor de Resíduos da Comarca da Capital, (1931-1934). Pro- 
fessor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, desde 1934, tendo sido classificado em 1." lugar no 
concurso para provimento da cadeira de Direito Comercial, va- 
ga com o falecimento do professor Otávio Mendes. Regeu in- 
terinamente a cadeira de Economia Política. Professor de Di- 
reito Civil Comparado do Curso de Doutorado, (1959-1961). Di- 
retor da Faculdafde de  Ciêfncias Econômicas e Administrati- 
vas da Universidade de São Paulo, (1946). Representante da 
Faculdade de Direito no Conselho Universitário, (1939-1949). 
Reitor da Universidade de São Paulo, (1951-1953). Delegado 
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permanente do Brasil na Organização da; Nações Unidas, na ca- 
tegoria de embaixador, (1954-1955). Presidente da Comissão de 
Desarmamento, (fevereiro de 1954). Presidente do Conselho de 
Segurança, (julho de 1954). Presidente da Delegação do Bra- 
sil à IX Sessão da Assembléia Geral da ONU, (1954) . Presi- 
dente do Primeiro Congresso dos Reitores das Universidades 
Brasileiras, (1952) . Deputado à Assembléia Constituinte e Le- 
gislativa de São Paulo, (1935-1937), nela exercendo as funções 
de  lider da maioria, (1936-1937), presidente da Comissão de  
Finanças, vice-presidente da Comjssão de Constituição e Jus- 
tiça, membro das Comissões de Educação e de Estatística. Só- 
cio honorário do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
(1939), do Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo, (1941), 
sócio correspondente da Sociedad Venezolana de Historia de  la 
Medicina, de Caracas, Venezuela, (1952), membro da Acade- 
mia Paulista de Letras, (1953) e do PEN Clube de S. Paulo, 
(1959) . Condecorações recebidas: Grã-Cruz da Ordem de 
Orange e Nassau, (Holanda), Cavaleiro Magistral da Ordem 
Soberana e Militar de Malta Stella della Solidarietà, (Itália), 
Comendador da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusa- 
lém, Medalha de Prata da Universidade de Bolonha, (Itália), 
Medalha Príncipe Alberto (Mônaco), Medalhas Rio Branco, 
Ruy Barbosa, Imperatriz Leopoldina, Infante D. Henrique. Ca- 
sou-se, a 10 de fevereiro de 1925, com Dulce Ribeiro Leme, 
(nascida em São Paulo a 21 de abril de 1903), filha de  Olegário 
Augusto Ribeiro e de Etelvina de Paula Ribeiro. Têm os se- 
guintes filhos: 

4-1 - Lúcia Leme de Souza Campos, nascida em São Paulo 
a 23 de dezembro de 1925. Fêz o curso primário na Escola Mo- 
dê10 "Caetano de Campos", o curso secundário no Colégio 
Stafford, (São Paulo), tendo iniciado o curso de Línguas An- 
glo-Germânicas na Faculdade de Filosofia Sedes Sapientiae, 
(1944) . Casou-se, a 2 de fevereiro de  1945, com Paulo Novaes 
de Souza Campos, 2." tenente da Reserva da FAB, (nascido em 
São Paulo a 11 de janeiro de 1921), filho de Pedro de Souza 
Campos e de Edith Novaes de Souza Campos. Têm. os seguin- 
tes filhos: 

5-1 - Vera Lúcia de Souza Campos, nascida em São Paulo 
a 5 de dezembro de 1945. Fêz o curso primário nos Colégios 
"Chapéuzinhcr Vermelho" e Notre Dame, (Rio de Janeiro), 
nêste concluindo o curso ginasial e pros~eguindo no científico. 

5-2 - Paulo de Souza Campos Filho, nascido em São Paulo 
a 15 de abril de 1947. Fêz o curso primário nos Colégios "Cha- 
péuzinho Vermelho" e Santo Agostinho, (Rio de Janeiro) . Ini- 
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ciou o curso secundário no Colégio Rio Branco, (São Paulo), 
prosseguindo seus estudos no Colégio Santo Inácio, (Rio de Ja- 
neiro), onde, concluindo o curso ginasial, ora faz o clássico. 

5-3 - Marcelo de Souza Campos, nascido em São Paulo a 
27 de fevereiro de 1951. Fêz o curso primário nos Colégios 
Nossa Senhora de Fátima, (Rio de  Janeiro) e Rio Branco, (São 
Paulo), concluindo-os na E~cola Vicira Machado (Rio de Ja- 
neiro). Faz o curso de admissão no Colégio Santo Inácio. 

4-2 - Dr. Ruy Ribeiro de Moraes Leme, nascido em São 
Paulo a 11 de junho de 1928. Fêz o curso primário no Colégio 
Stafford e o curso secundário nos Colégios Staffor'd, São Luís, 
Bandeirantes, Ipiranga, Maria José. Matriculou-se em 1952 na 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, receben- 
do o gráu de bacharel em ciências jurídicas e sociais a 23 de 
janeiro de 1957. Funcionário da Secretaria da Agricultura e 
da Assembléia Legislativa de São Paulo, Secretário do Reitor 
da Universidade de São Paulo, Auxiliar de Gabinete do De- 
legado Regional do' I .  A.  P . E .  S. C.,  Professor Substituto da Es- 
cola de Administração de Emprêsas (da Fundação "Getúlio 
Vargas", Auxiliar de Ensino da Cadeira de Economia Política 
da Faculdade de  Ciências Econômicas e Administrativas, da 
Universidade de São Paulo, Assessor Jurídico da Federação do 
Comércio 'do Estado de São Paulo, Membro do Conselho Muni- 
cipal de Impostos e Taxas. Exerce a advocacia nesta Capital, 
Casou-se em Aguai, (Estado de São Paulo), aos 19 de julho de 
1953, com Maria Luisa Simon Leme, (nascida em Aguai, an- 
tiga Cascavel, aos 22 de julho de 1927)' filha de Augusto Ger- 
mano Simon e de Rosina Carrozza Simon. Têm os seguintes 
filhos: 

5-1 - Ruy de Moraes Leme Filho, nascido ein São Paulo 
a 27 de abril de 1954. Fêz o curso pre-primário no Jardim da 
Infância do Colégio Rio Branco, (São Paulo) e está matricu- 
lado no 2." ano do Curso Primário do mesmo Colégio. 

5-2 - Carlos Arnaldo Simon Leme, nascido em São Paulo 
a 23 de abril de 1961. 

4-3 - Ernesto de Moraes Leme Filho, nascido em São 
Paulo a 25 de outubro de 1942. Fêz o curso primário no Co- 
légio Rio Branco. O curso secundário foi iniciado no St. 
Ann's Academy, (New York, E .U.A.)  e ultimado no Colégio 
Rio Branco. 

4-4 - Clovis Ribeiro de Moraes Leme, nascido em São 
Paulo a 30 de janeiro de 1949. Fêz o curso pré-primário em 
New York, E .U.A. ,  no Lilliput Play School. O curso primário 
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foi feito no Colégio Rio Branco, (São Paulo), onde ora cursa 
o segundo ano ginasial. 

3-11 - Lincoln de Moraes Leme, nascido em Bragança a 
29 de julho de 1899 e falecido na mesma cidade a 18 de setem- 
bro dêsse ano. 

3-12 - Luís de Moraes L-me, nascido em Bragança a 21 
de abril de 1901 e falecido na. mesma cidade a 9 de agosto de 
1902. 

3-13 - Dr. José Benedicto de Moraes Leme, nascido em 
Bragança a 23 c?e julho de 1902. F& o curso primário no Gru- 
po Escolar "Dr . Jorge Tibiriçá", de Bragança, (1909-1913) . 
Ciirso secundário no Ginásio do Eztado, em Campinas, (1915- 
1919) . Curso superior na Faculdade de Medicina de São Paulo, 
onde colou gráu de doutor em medicina e cirurgia em 1925. 
defendendo a tese "O Problema Venéreo", aprovada com dis- 
tinção. Publicou em revistas especializadas numerosos traba- 
lhos científicos. Exerceu a clínica em Espírito Santo do Pi- 
nhal e exerce-a em São Paulo. E' médico lotado na Secreta- 
ria da Saúde e da Assistência Social, trabalhando no Departa- 
mento Estadual da Criança e, atualmente, no Serviço de Fis- 
calização Hospitalar. Foi chefe de clínica da Companhia Ni- 
troquímica Brasileira. E' professor de Medicina do Trabalho, 
da Faculdade $de Medicina de Sorocaba, da Pontifícia Univer- 
s7dade Católica. Pertence a Associação Paulista de Medicina, 
a Sociedade de Medicina Legal e Criminologia, a Academia de 
Medicina de São Paulo, a Sociedade Paulista de Medicina So- 
cial e do Trabalho, ,da qual é presidente. Foi vereador à Câ- 
mara Municipal de Espírito Santo do Pinhal, onde exerceu as 
funções de líder da bancada do Partido Constitucionalista. 
Casou-se em Bragança, a 29 !de junho de 1927, com Irene Go- 
dinho de Moraes Leme, (nascida em Bragança a 4 de setem- 
bro de 1905), filha d'e João de Matos Pereira Godinho Junior 
e de Maria de Souza Godinho. Têm os seguintes filhos: 

4-1 - Neise de Moraes Leme Gotilla, nascida em Espírito 
Santo do Pinhal a 30 de março de 1928. Fêz o curso primário 
no Grupo Escolar " Dr . Almeida Vergueiro ", daquela cidade 
e no Grupo Escolar "Campos Sales", em São Paulo. Curso 
secundário no Instituto de Educação "Caetano de Campos" e 
na Escola Normal "Padre Anchieta", (São Paulo). Casou-se 
a 12 de junho de 1947, em São Paulo, com o dr. Raul Francis- 
co Gotilla, (nascido em São Paulo a 22 de agosto de 1917), 
filho de Vicente Gotilla e de Sofia Fontana Gotilla. Têm os se- 
guintes filhos: 
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5-1 - Sílvia H e l e ~ a  de Moraes Leme Gotilla, nascida em 
São Paulo a 28 de junho de 1948. Curso pré-primário no Co- 
légio N.S .  das Graças; primário no Externato Santa Lúcia, 
fazendo atualmente o curso secundário no Colégio Sion, (Sã? 
Paulo) . 

5-2 - Luís Eduardo Leme Gotilla, nascido em São Paulo a 
13 de fevereiro de 1950. Curso pré-primário no Externato San- 
ta Lúcia; primário, no Colégio Rio Branco e no Externato El- 
vira Brandão . 

5-3 - Paulo Fernando Leme Gotilla, nascido em São 
Paulo a 18 de fevereiro de 1956. Cursa o Jardim da Infância 
"Santa Lúcia", em São Paulo. 

5-4 - Eliana Maria Leme Gotilla, nascida em S .  Paulo a 
3 de maio de 1961. 

4-2 - Dr. José Octavio Godinho Leme, nascido em Espí- 
rito Santo do Pinhal a 14 de dezembro de 1931. Fêz o curso 
primário no Gwpo Escolar "Rodrigues Alves", nesta Capital e 
o curso secundário no Liceu "Eduardo Prado", (São Paulo). 
Bacharelou-se em direito na Faculdade de Direito de Bauru, 
(1958), ingressando na carreira policial e exercendo o cargo 
de delegado de polícia de Diamantina, Barra Bonita e Cubatão. 
Quando estudante, foi auxiliar do cartório do I." Ofício dos 
Feitos da Fazenda Municipal, auxiliar do Gabinete do Reitor 
da Universidade de S5o Paulo e auxiliar do Gabinete do Di- 
retor da Faculdade de Medicina da mesma Universidade. 



SENADOR RODOLFO 
José Romeu Ferraz 

Ao inscrever-me para falar nesta solene homenagem do 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo a memória ve- 
neranda do Senador Rodolfo Nogueira da Rocha Miranda, por 
ocasião do centenário do nascimento do ilustre homem públi- 
c o  brasileiro, - atendi eu a um duplo comando interior - do 
coração e do dever. 

E ao referir-me ao imperativo sentimental que me indu- 
ziu a êste gesto, não posso conter, Senhor Presidente, neste 
instante, a profunda emoção que me domina. Vejo Rodolfo 
Miranda no perfil de seus netos e parentes mais chegados, en- 
tes seus que lhe foram sempre queridissimos, aqui reunidos 
para recordar conosco, no desatavio de minha palavra, aquêle 
que foi tão grande na vida pública e tão cioso das inefáveis 
alegrias de seu gasalhoso e admirável solar. 

Mas, como dizia inicialmente, atendia eu a um duplo co- 
mando - do coração e da consciência. Do coração, Senhor 
Presidente, porque devo ao saudoso político paulista o meu 
ingresso na vida pública: foi por suas mãos, e sob a sua assis- 
tência desvelada e carinhosa, que me iniciei nos debates da po- 
lítica nacional e arrostei as dificuldades e tropeços dêsses tem- 
pos de ilusões e inexperiências, amparado na fortaleza de seu 
espírito de escól, dos mais generosos e amigos que tenho co- 
nhecido. Companheiro sincero e leal, nunca me recusou, an- 
tes acudiu-me pressurosa e espontaneamente com a sua ajuda 
valiosa e decisiva num convívio de muitos e larguissimos anos, 
que mergulharam em minha afetividade pl-ofundas e inbestru- 
tíreis raizes - as do reconhecimento, da estima, da admiração, 
de filial e grato aprêco, presentes hoje na emoção do preito 
que convosco tributo a memória inesquecível dêsse vulto sem 
igual, tão vivo na minha simpatia e na minha saudade. 

E às vozes do sentimento, que me impuseram esta atitu- 
de, juntaram-se também os ditames da consciência, os impera- 
tivos do Dever, pois a vida benemérita e exemplar de Rodolfo 
Miranda, que vamos evocar em rápifdos traços, rteclama de to- 
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dos nós ato cívico dia magnitude dlesta homenagem e exi- 
ge dos que podem comparecer ao pretório da História para o 
testemunho em que ela assenta o seu veredictum, a obrigação 
de não faltar com êsses esclarecimentos e essas informações. 

Sou grato ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
por esta oportunidade que me oferece, de resgatar, ainda que 
em mínima parte, a dívida de reconhecimento que tenho com o 
insigne republicano. E grato ainda, Senhor Presidente, pela ge- 
nerosa distinção com que contribuiu especialmente para ela, 
transferindo, de 8 de novembro transato, data exata do cente- 
nário do homenageado, para hoje, a ccmemoração do sodalicio, 
a fim de que eu, ausente da Capital como integrante ãa repre- 
ssntação paulista do I1 Congresso Nacional dos Tribunais de 
Contas em Salvador, Bahia, pudesse participar desta festa co- 
movente, como orador da augusta Casa Paulista da História. 

Rodolfo Miranda nasceu a 8 de novembro de 1860 numa 
propriedade agricola de seus pais, situada entre os municípios 
de Resendie e Bananal, no Vale do Paraiba, caminho histórico 
do bandeirismo das Gerais. Foram seus1 pais - o Barão de 
Bananal Luís da Rocha Miranda Sobrinho e sua esposa D. 
Amélia Braçilia Nogueira da Rocha Miranda. Pelo lado pa- 
terno era neto do Comendador Antônio da Rocha Miranda e 
Silva, figura de pró1 na cidade de Resende, e, pelo ramo ma- 
terno, do Comendador Antônio José Nogueirâ, adiantado ca- 
feicultor em Bananal e um dos homens mais ricos no Brasil de 
seu tempo. Destaca-se, na sua genealogia, de boa cepa paulis- 
ta, o vulto d e  sua bisavó D. Matilde de Castro Pampeia, so- 
brinha do poeta Alvarenga Peixoto, o celebrado bardo da In- 
confidência Mineira, de gloriosa memória. 

Aos primeiros anos de sua juventude recebe CI encargo da 
administração do patrimônio familiar, madrugando no trato das 
atividades zgrícolas e das mais pesadas responsabilidades, o 
que não o impede, contudo, de concluir nos centros de estudo 
da França a sua formação intelectual. Aos 21 anos contrai ma- 
trimônio com a sua prima em 2." gráu, D.  Aretuza Pompeia da 
Rocha Miranda, então com 13 anos de idade, da qual houve os 
filhos Luís e Odete, esta falecida em tenra idade. O dr, Luís 
Miranda, cujo nome evoco com terníssima saudade, foi o con- 
tinuador da obra de seu ilustre Pai, revelou o mesmo espírito 
de combatividade e pioneirismo do grande líder republicano. 
Foi deputado estadual, senador federal e presidente do Con- 
selho Superior das Caixas Econômicas Federais, ocasião que 
me coube a honra de ser, por alguns anos, seu assistente. 

O casal Rodolfo Miranda - d .  Anetuza Pompéia desfru- 
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tou de existência longa e feliz, chegando a festejar as bodas de 
brilhantes. A sua afeição por D. Aretuza, sua esposa dedica- 
díssima, e que foi companheira amantíssima 'no curso da lon- 
ga e magnífica existcncia do casal coroada com a auréola das 
bodas de brilhantes, - sente-se em tôdas as suas grandes ini- 
ciativas, marcadas, indelevejmente, com a meiga da 
crie,~:r? em suas preocupações de todos os instantes. E se de- 
sejássemos um8 documentação convincente para caracterizá-lo, 
bastaria atentarmos para os nomes que atribuia as suas funda- 
ções industriais ou agrícolas, ligadas a sua atividade diária: 
lá encontraremos, na aprazível - "Noiva da Colina", a Piraci- 
cába que por tantos anos o prendeu na sua paisagem encanta- 
dora e bucólica, residindo na linda chácara que arnoravelmen- 
te apelidou - "Aretuzina". Ou então, na mesma cidade, a fá- 
brtica de tecidos que alí criou sob o mesmo nome tutelar kie 
sua querida companheira - "Aretuzina". O coração sensivel do 
Senador não poderia esconder a veneracão que devotava 
aquela criatura tão amada, esposa e mãe que com êle partilhara 
os lances tristes e alegres, doces e amargos, de sua vidã modelar. 

A propaganda que Luís Pereira Barreto desenvolvia sô- 
bre as terras 'da zona. de Ribeirão Preto, então abertas ao avas- 
salador msh cafeeiro que iria modificar a fisionomia material 
e social de São Paulo, atraía para aquela região levas e levas 
de pioneiros. Rodolfo Miranda, retornando da Europa, em 1883, 
iuntou-se a êles. fundando em São Simão a fazenda Aretuzi- 
na. E ao lado do lavrador progressista e bem orientado vemoc 
desenvolver-se a personalidade do político combativo e insu- 
jeitável, sedento de novas fórmulas institucionimais para a de- 
mocracia brasileira. Republicano ardoroso, assumiu a chefia 
desta agremiação naquele município, integrando-o na chama 
renovadera que lavrava por todo o interior de São Paulo, desde 
que a Convenção Ituana acendera a primeira fagulha. Como 
em Santa Barbara d'ceste, onde o nosso parente Coronel José 
Gabriel de Oliveira, com Prudente e Cesário Mota, ganhava 
as eleições municipais, em plena monarquia, também em São 
Simão o partido de Rodolfo Miranda elegia, em 1887, a pri- 
meira ciimara republicana do município. 

Em 1888 a vereança revolucionária, num gesto dos mais 
ousados, votava sensacional mocão ao Govêrno do Império pro- 
pondo a mudança da forma de Govêrno, fato que agitou a pro- 
víncia e custou aos temerários vereadores, suspensão e processo, 

Quando o Conde D'Eu, em 1 889, excursionou pelo inte- 
rior de São Paulo em propaganda de continuidade do Impé- 
rio, o representante do 3." reinado recebeu em São Simão co- 
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rajoso e violento manifesto de desagrado que repercutiu in- 
tensamente em todo o país. 

Proclamada a República, da qual fora, sem contestação pos- 
sível, um dos mais denodados e infatigáveis propagandistas, 
Rodolfo de Miranda, que tinha em Julio de Castilho e Borges 
de Medeiros a sua bíblia de crença filosófica, foi eleito dépu- 
tado a Assembléia Constituinte de 15 de novembro de 1890, 
figurandc no importante conclave como o mais jovem dos re- 
presentantes do povo. Apoiado pelos seus companheiros de 
bancada apresentou um projeto de mudança da Capital do 
Brasil para o interior do País, ideal já defendido na primeira 
constituinte nacional por José Bonifácio, o Patriarca da Inde- 
pendência, e que sòmente agora o povo brasileiro logra ver 
consumado, com a criação fenomenal de Brasília. Exerceu o 
mandato legislativo federal em várias legislaturas. Dirigiu a 
"Dumont Coffee Company ", foi presidente do Banco Comer- 

'cial Paulista, participou ativamente da restauração financeira 
cio Banco Nacional Brasileiro. 

Na Capital do Estado concorreu para o desenvolvimento 
urbano loteando as terras de sua propriedade que aí possuía e 
que deram origem às vilas Buarque e Pompéia. Em 1910, ten- 
do o Presidente Nilo Peçanha criado o Ministério da Agricul- 
tura, Indústria e Comércio, Rodolfo Miranda foi convidado pa- 
ra organizá-lo. Assumindo a Pasta com a meticulosidade que 
punha em todos os seus trabalhos, estudou a organização de 
tais serviços nos países europeus, nos Estados Unidos e na Ar- 
gentina. a fim de aplicar no seu Ministério o que lhe fosse 
mais útil. Elaborou assim um perfeito Plano de Ação para o 
nove1 órgão administrativo, escalonado em realizações suces- 
sivas de vários anos, que a tudo proviam e previam. Como 
é de praxe, infelizmente, entre nós, desde os tempos dos Ca- 
pitáes-Generais, a substituição do Ministro invalidou a sua 
obra, e a rede de frigoríficos, de silos e armazéns, o plano de  
propaganda do café no exterior ficaram abandonados ou no 
papel, em prejuizo dos mais urgentes interêsses nacionais. 

O trucidamento dos selvícolas durante a construção da Es- 
trada de Ferro Noroeste do Brasil, levou-o a uma das inicia- 
tivas mais ousadas e louváveis da República, ou seja, a cria- 
gão do Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Tra- 
balhadores Nacionais. A oportunidade dessa humanitária po- 
lítima de amparo dos nossos selvicolas acha-se exuberante- 
mente demonstrada nesta análise realística do problema, e qu2 
passo a reproduzir ipsis literis, pois ela faculta ao observador 
de hoje, familiarizado com a prote~ão do indígena, o conhe- 
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cimento exato do que representou ma época a inovação revolu- 
cionária e por isso ousada, como disse, do Senador Rodolfo 
Miranda: "Em quanto o índio - para os que viviam na ci- 
dade - era a personagem romântica de idílo nos versos ma- 
viosos e épicos de Gonçalves Dias, no interior, o índio de ver- 
dade era propositadamente envenenado, espingardeado, truci- 
dado! E, diz escritor emérito, jamais em todo o mundo se ins- 
tituiu, como princípio de direito "o respeito as tribos indígenas 
como povos que tinham o direito de se realizarem, conservar 
sua individualidade, professar suas crenças, enfim, viver se: 
gundo o único modo que sabem viver, aquêles que aprende- 
ram de seus antepassados e só muito lentamente poderiam 
mudar". E para dirigi-lo teve a felicidade de escolher o ho- 
mem mais indicado para essa obra, de civilização e humani- 
dade - o então Coronel Cândido Mariano da Silva Rondon. 
No cumprimento dessa missão por assim dizer evangélica, o 
bravo marechal Rondon chegou a imortalidade, como uma das 
maiores figuras que a defesa do indígena americano já pro- 
duziu no continente. 

Em 1920, mais ou menos, adquiriu na região de Araçatuba 
uma vasta gleba de sertão bruto, que abriu à cultura agrícola 
e partilhou em pequenos sítios, vendidos aos lavradores, pois 
no seu entender "a terra deve pertencer aquele que a cultiva", 
o que não deixa de ser um processo salutar de reforma agrá- 
ria, realizada a seu modo, com probidade, eficiência e justiça. 
Como o paulista semeador de cidades, êle promoveu a funda- 
ção de Pompéia, Alto Cafesal (hoje Marília), Mirandópolis, 
batendo-se no Senado Federal em favor da imigração japonêsa, 
que julgava extremamente útil ao desenvolvimento nacional, 
tese hoje vitoriosa pela comprovação irrefutável dos fatos. 
Foi por 18 anos Presidente, sem remuneração, da Caixa Eco- 
nômica Federal de São Paulo. Companheiro de  Campos Sa- 
les e Pinheiro Machado, aos quais estava ligado por laços de 
grande e profunda amizade, defendeu em São Paulo, na Cam- 
panha Civilista, a candidatura do Marechal Hermes da  Fonse- 
ca, fundando para asse fim o Partido Republicano Conserva- 
dor, que presidiu e no qual militou por muitos anos em 0-0- 

sição ao Govêrno do Estado. A revolução de 1930 encontrou-o 
no exercício de Senador, de membro da Comissão Diretora do 
Partido Republicano Paulista e Diretor do grande órgão "Cor- 
reio Paulistano". Além da política, que abandonou em 1930, 
com a vitória da revolução e a implantação da Ditadura Var- 
gas, cultivou as vocações artísticas, auxiliando, a introdução 
da música clássica em nossos teatros. Fundou a Escola de 
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Ópera Nacional que mais tarde, no Govêrno de Carlos de Cam- 
pos, em 1923, foi oficializada e se transformou na Orquestra 
Sinfônica. 

Em 1924 a revolução do General Isidoro, que paralisou 
completamente a vida da cidade por algum tempo, numa se- 
quência brutal de horrores e violências, surpreendeu em nossa 
Capital uma companhia de opcretas italiana, que aqui viera 
para uma série de espetáculos. Apanhada pela desordem re- 
volucionária a companhia ficou totalmente sem recursos, a bra- 
ços com as mais tremendas dificuldades. O Senador Rodolfo 
Miranda foi o homem providencial para êsse instante de  pâ- 
riico e aperturas. Socorreu-os caridosamente, pagando1 todas 
as despesas do grupo em São Paulo e ainda lhes forneceu as 
passagens de volta -para a Itália. 

O Senador Rodolfo Miranda foi, como muito bem escreveu 
um de seus biógrafos, o leghimo representante de uma época 
medida e cortês, que já se extinguiu. De estatura regular, 
rosto largo, cabelos brancos, repartido ao lado, com topete alto, 
olhar penetrante sob os vidros do pince-nez, vestindo com raro 
aprumo E: discreta elegância os melhores trajes 'de sua época, 
- era dotado de grande simpatia pessoal, falando em tom ora- 
tório com vivacidade e exuberância. A propósito do topete, 
é interessante relembrar um episódio que Rodolfo Miranda 
teve oportunidade de me narrar. Quando Ministro da. Agri- 
cultura, o "Correio da Manhã", todos os dias combatia o gran- 
de ministro com virulência prometendo que ainda haviam de 
derrubar o seu topete. E ajuntava o velho Senador: "meus 
amigos - nunca jamais conseguiram derrubar o meu topete! 
Como dizia, cabelos brancos". Afável no trato para com todos, 
não tinha medidas na liberalidade com que auxiliava os ne- 
cessitados. Levou vida de "grand seigneur". Sua casa da 
rua General Jardim, 87, refletia nos menores detalhes o luxo 
sem exagêro, o bom gosto de um espírito culto e superior. 
Viajava com frequfcncia pelo Velho Mundo, em busca de re- 
creio e ilustração. 

A sua mesa era de fino requinte. E havia uma "Carne 
assada", prato da especialiaade de sua cozinha, que dava aos 
seus amigos - e não eram poucos os seus comensais - uma 
satisfação quase divina. E era o próprio Senador que servia 
o vinho, um Saint Emilion ou Borgonha - Eaz~ndo-o com re- 
ligioso cuidado para que um movimento sequer viesse a tol- 
dá-lo. Genuína safra de 1926, explicava êle, acrescentando: 
o vinho exige carinho para beber-se. 

Não tinha, na política, o exclusivismo que muitas vêzes 
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leva a intolerância e a injustiça. Daí o poder lutar pela Re- 
pública, sem temer a reação do trono, e fazer justiça a êste, 
sem fugir a fidelidade para com a democracia. 

Na Campanha Civilista ficou com o hermismo ao lado de 
seu querido amigo Pinheiro Machado. Não podemos condená- 
-lo por isto. Rui era indiscutivelmente o gênio do Direito e 
da Liberdade. Mas quem poderia assegurar, a Wcrri, que êle 
seria a melhor solução, na época, para a política nacional? 
Divergir do grande baiano e lutar, na liberdade da arena elei- 
toral, contra a sua-candidatura era um direito de opinião que 
êle seria o primeiro a respeitar. O Senador não merece por 
isto que o censuremos. 

Todavia, neste particular, de sua coragem de assumir ati- 
tudes ao arrepio do consenso geral e a bravura de to* 
defesa das causas mais temerárias, quando justas, existem nu- 
merosos exemplos no curso de sua longa vida. Tomemos ao 
acaso um dêstes formosos episódios. 

A 15 de novembro de 1921, precisamente na data da Ele- 
pública, finava-se na Europa a Princesa Isabel, a magnânima 
redentora dos cativos. Rodolfo Miranda, sem vacilar, assim 
que informado do triste desenlace, vai a tribuna do Senado e 
profere, em homenagem à; ilustre filha do grande Pedro 11, 
um discurso magistral, exaltando a figura da Regente e mani- 
festando a mágua que comovia a alma brasileira. Foi uma 
peça oratória de grande repercursão nacional, como a sabia di- 
zer o eloqüente tribuno. Ouçamo-lo em alguns de seus trec1;os 
mais expressivos, para que tenhamos neste instante de evoca- 
ção e estilo inconfundível do combativo parlamentar pois na 
velha e sediça f r ~ s e  - o estilo é o homem: 

"Sou simpático, - dizia êle, a uma doutrina filosófica em 
que se presta culto à mulher, em todas as suas modalidades: 
a mulhor como mãe, encaminhando, educando e guiando o ho- 
mem; a mulher como irmã, dispensando os carinhos fraternos; 
S mulher como filha, enriquecendo de ternas alegrias a inti- 
midade dos lares; a mulher como espôsa, transmudando-se na 
criatura adorável cheia de encantos; à mulher operária, na sua 
ação de trabalho e de esforço na comunhão com os homens. 

Assim, Senhor Presidente, prosseguia êle, achei que seria 
justo, que era mesmo de minha parte um dever, vir bater às 
portas hospitaleiras do Senado para pedir um voto de pesar 
pelo falecimento de uma mulher que, além das qualidades de 
mãe, que o foi extremosa; de filha, que o foi dedicadíssima; 
de espôsa, que o foi exemplar, ainda teve a responsabilidade 
de dirigir, por mais de uma vez, os destinos do próprio Brasil. 
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Venho bater as portas do Senado para pedir um voto de pesar 
pelo passamento da ex-princesa Isabel, a Condessa D'Eu, e o 
faço satisfazendo os sentimentos afetivos e de justiça, pois mui- 
to cedo me incorporei ao partido republicano de São Paulo, 
quando cheguei com 21 anos, de  regresso da França, no  ano 
de 1883, onde havia feito os meus estudos. Dessa época até a 
proclamação da República não dei quartel pm só momento, 
um só instante, às instituições monárquicas. Envidei todos os 
meus esforços, empreguei todos os meios ao meu alcance para 

i combater o antigo regime, mas em todos êsses movimentos, 
em todo o meu trabalho de destruição, sempre tive em mira 
atingir as instituições e nunca as pessoas que as representavam. 

.................................................................................. 
Além disso, da parte de nós republicanos, da parte de nós 

que, desejamos a liberdade mais completa e absoluta no Brasil, 
não era possível que deixassemos de dar o nosso apoio e o 
nosso aplauso à obra meritória da Princesa Isabel, contribuin- 
do eficazmente para a extinção da escravidão no país. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  essa egrégia Senhora, libertando 
uma raça, deveria merecer da parte dos republicanos a maior 
consideração e estima, o maior respeito, pois êsse seu ato foi 
eminentemente patriótico e perfeitamente de acordo com as li- 
berdades que desejamos para a Pátria brasileira". Grande ora- 
ção que define um grande espírito. Há um episódio, que vale 
lembrar, pelo seu pitoresco: 

Encontrando-se com Martim Francisco, dias depois dessa 
oração, na estação da Luz, interpela-o Roldolfo Miranda sôbre 
aquêle di~curso que entendia certo e oportuno: . 
- Leu o meu discurso? 
- Li, - foi a resposta do intransigente republicano. 
- E então? 
- Não gostei. Você reata relações com os mortos. Eu 

corto. 
Estavam alí as duas atitudes face ao mesmo problema po- 

lítico. Convenhamos que a de Rodolfo Miranda, mais humana, 
mais serena, mais compreensiva, era a estrada radiosa para a 
fraternidade nacional e a unidade espiritual das eras históricas. 
Irradiando cordialidade e simpatia, vendo nos fatos sociais o 
fenômeno do conjunto e não os indivíduos, o seu coração ja- 
mais poderia fechar-se em animosidades inconciliáveis ou con- 
sumir-se estirilizado pelos ódios de uma política pessoal sem 

, horizontes. A sua cultura traduzia requintada civilização. E 
esta fórmula superior da filosofia da vida não se compaldece 
com a intolerância, que é sua negação mais contundente. Ci- 
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vilização e benignidade são expressões inseparáveis, são ter- 
mos da mesma realidade cultural, que se identificam e se com- 
pletam. A penosa impressão que nos \deixa o contato com 
indivíduos incapazes de um gesto conciliador ou magnânimo, 
muitas vêzes revestidos de uma aura de educação e cultura de 
alto nível, tem o sabor de amarga  des si lu são, pois vemos com 

- pesar o civilizado ceder o passo ao troglodita das cavernas, ar- 
mado de egoísmo e brutalidade. 

' O  Senador Roidolfo Miranda, neste particular, era uma 
cultura social e intelectual autêntica. A sua distincão pessoal, 
o aplomb de seu comportamento, a delicadeza sem nuvens, a 
firmeza das convicções e das idéias, a afabilidade encantaldora 
de seu convívio, não eram artificiosos recursos impostos pelo 
comércio social, mas o reflexo de seu espírito culto e ilustrado, 
expre-sões naturais e 'espontâneas da sua maneira de ser.' 

A bondade que o caracterisava encontra documentação 
abundante na sua vida de parlamentar e de administrador, prin- 
cipalmente através do seu interêsse pelos nossos abandonados 
indígenas. O Serviço de Proteção aos Índios, que criou, de- 
monstra-o cabalmente. Sentiu êle, nos trucidamentos da No- 
roeste, a desumanidade' do extermínio, pelo mais forte, das 
hordas de bugres, tão bem fixadas por Carlos Drumond de 
Andrade, nestes belos versos, 

"Uma terra sempre furtada. 
pelos que vem de longe e não sabem 

-possui-la. 
terra cada vez menor 
onde o céu se esvazia de caça e o rio não é 
memória de peixes espavoridos pela dinamite, 
terra molhada de sangue 
e de cihza, estercada de lágrimas 
e lues 
em que o seringueiro, o castanheiro, o garimpeiro 
o bugreiro colonial e moderno 
celebram festins de extermínio " . 

Criado o Serviço de Proteção aos Índios teve a felicidade 
de confiá-lo ao grande Marechal Rondon, o intrépido serta- 
nista que levou a bom têrmo a estupenda tarefa e se converteu 
no verdadeiro protetor dos pobres e sacrificados selvícolas, nu- 
ma paciente doutrinação que hoje frutifica em admiráveis cen- 
tros de catequese pelos sertões brasileiros. A sua afinidade 
com o grande Marechal Rondon, além da mesma postura in- 
telectual perante o drama do ínldio americano, resultava tam- 
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bém da filiação filosófica de  ambos à corrente positivista, aos 
postulados de Augusto Comte, na perseguicão do estado posi- 
tivo, tão em voga nos primeiros tempos da República. 

O Senador Rodolfo Miranda, se vivo, completaria no cor- 
rente aco, como disse, um século de existência. Morreu, é 
certo, a 13 de novembro de 1942. Mas, examinando a sua longa 
vida, de São Simão ao Senado de S .  Paulo, como republicano 
histórico, como legislador nos legislativos estadual e federal, 
como Ministro da Agricultura, como diretor de Bancos e em- 
prêsas comerciais, industriais e agrícolas, como lavrador de 
café e pioneiro das zonas novas do noroeste bandeirante, como 
multiplicador da pequena propriedade, como agregador, como 
fuvdador de  colônias agro-pecuárias, como político, como me- 
cenas da arte e *da cultura, desbravador, homem de aqão e de  
vid'a social intensa, - chegamos a conclusão de que êle foi 
um dos homens mais úteis da República e com o seu patrio- 
tismo, a sua inteligência, a sua energia criadora ajudou desta- 
cadamente a preperar as bases dêsse formidável progresso que 
é hoje o orgulho da usina fabril de São Paulo e tão esplêindido 
futuro descerra para a Nação Brasileira. 

Exmas. Senhoras e Exmos. Senhores Descendentes de Ro- 
dolfo Miranda: 

Rodolfo Miranda era um apaixonado da natureza. No so- 
lar da rua General Jardim, rodeado de magníficas árvores, im- 
ponentes na sua fronde verde-escura, enormes viveiros con- 
tinham as aves do Brasil em grande número, com o colorido 
de sua plumagem e o alarido característico, que lembrava a 
sonoridade das matas-virgens e os trinados dos capoeirões e 
dos bebedouros das florestas. Pela manhã, ao nascer do dia, 
a passarada rompia num concerto de vozes, pios, gorgeios, can- 
tos e trilos, que recordava de maneira perfeita a alvorada nas 
fazendas, no seio das matas umbrosas. E o romântico coração 
do Senador se deliciava com aquela imagem, indiscutivelmente 
tão encantadora e tão bela, da luxuriante natureza dz nossa 
terra. 

Hoje, naquele local onde tantas vêzes o seu pensamento 
divagou, sentindo as mais gratas emoções da vida simples e 
suave do meio rural, ergue-se o teatro Leopoldo Fróes e uma 
Biblioteca Infantil. Na sequência fatal das transformações a 
que estão sujeitas as coisas da cidade, na febre das construções 
que invade esta trepidante Capital dos paulistas, sem poupar 
os próprios recantos públicos da tradição e da história, vemos 
nessa substituição do velho solar pelo terpplo da arte e da re- 
creação infantil, uma homenagem que o luminoso espírito de 
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Rodolfo Miranda por certo recebe com enlevo e aprazimento. 
As coisas admiráveis do Brasil, que êle reunira ao seu redor 
para encantamento de seus últimos dias, transformaram-se em 
instrumentos de ensino e diversão que auxiliam a infância 
de sua terra, os continuadores de sua gente, a compreender a 
beleza da flora, da fauna e do povo desta clan privilegiada, 
no rumo dos mais altos e belos ideais. 

O solar da rua General Jardim continua. E' uma tradição 
viva de São Paulo. E maior que êle, no tempo e no espaço, é 
a luz que emana do perfil do insigne brasileiro, servidor d e  
seu país, no amor das coisas brasileiras e no esforço sincero 
e sem fqdiga pelo nosso engrandecimento. 

A ele, pois, as nossas comovidas homenagens e do Insti- 
tuto Histórico e Geográfico de São Paulo. 





PADUA SALES 
Um Varão da l .a  República 

Brasil Badecchi 

Há cem anos, nascia em Campinas, um ilustre varão da 
primeira república: Antônio de Pádua Sales. Foi no dia 9 
de novembro de 1860, que o lar de Estanislau de Campos 
Sales e Maria Perpétua de Oliveira Prestes se enriqueceu com 
o natal daquele cuja vida hoje rememoramos, prestando ho- 
menagem a quem soube lutar com sobranceria, trabalhar com 
dignidade, vencer sem alarde e sofrer em silêncio. 

-Entre seus antepassados figurava o próprio fundador de 
Campinas, Francisco Barreto Leme. Azevedo Marques nos 
seus utilíssimos "Apontamentos" da Província de São Paulo, 
informa: 

"O paulista Francisco Barreto Leme, oriundo das mais dis- 
tintas famílias da Capitania, é fundador desta povoacáo, pois 
foi êle quem doou, em 1799, o terreno chamado "Mato Grosso" 

.para logradouro dos moradores atraídos pela uberdade dêsses 
terrenos, então pertencentes ao município de Jundiaí. 

A 17 de julho de 1773 celebrou Fr .  Antoinio de Pádua, 
franciscano, a primeira missa na modesta ermida levantada 
pelos moradores, que então subiam ao número de 357, forman- 
do 61 fogos, e assim ficou instalada a freguesia da Senhora 
da Conceição de Campinas, como consta do livro do tombo". 

Sales Júnior em "O idealismo republicano de Campos 
Sales", assinala outra data, ou seja, 14 de julho de 1774. 

Em 16 de novembro de 1797 foi elevada à categoria de 
vila, porém com o nome de São carlos, Esta mudança de no- 
me não prevaleceu, pois que o de Campinas já se enraizara 
no consenso unânime e acabou por permanecer, quando a lei 
provincial de 5 de fevereiro de 1842 deu ao município a digni- 
dade de cidade. 

A cana de açúcar e depois o café, que passaria a ser no- 
tável fonte de riqueza, constituiram a base sólida de sua eco- 
nomia. 
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Emílio Zaluar, escritor interessante e observador arguto, 
exatamente no ano do nascimento de Pádua Sales, andou por 
aqui e escreveu sua obra "Peregrinação pela Província de São 
Paulo. " 

A cildade de São Paulo, em 1860, contava 46 000 habitantes 
e só tinha a alegrar-lhe a fisionomia os alunos da Escola de  
Direito do Largo São Francisco. Atesta Zaluar: "A cidade 
de São Paulo é mondtona, e nos seus dias de festa, do riso 
jovial e franco, é taciturna e reservada, como uma beata que 
vai à missa 'das almas com o rosto escondido na mantilha e 
as contas !do rosário a aparecerem por baixo das rendas de um 
mantelete de sêda". E mais adiante: 

"São Paulo tem, sido berço de muitos varões distintos pe- 
las suas virtucdes cívicas e por seus talentos. As suas gloriosas 
tradições a êste respeito não tam sido desmentisdas até hoje, 
pois continua a merecer a capital desta província os foros, que 
sempre lhe couberam, de pátria de muitas das maiores e mais 
belas inteligências do Brasil. 

O caráter dos Paulistas, ameno e franco no trato familiar, 
se bem que  desconfiado no primeiro encontro, dá-lhes um certo 
cunho de particular originalidade que os não deixa confundir 
com os habitantes de nenhuma outra província! do império. 
A fala dêste povo também tem um descanso e um sotaque que 
lhe é peculiar". 

E falando #da mocidade acadêmica: 
"No meio desta população pacífica, se bem que ativa e 

laboriora nos seus hábitos de reclusão, para a qual o presente 
parece contentar a maior parte das ambições, pois que não se 
esforça para sair do jugo das antigas usanças e de muitos cos- 
tumes rotineiros, eleva-se uma colmeia mais ruidosa, infati- 
gável em sua ação, regorgitando de vida, pronta para toda a 
manifestação dessa vontade espontânea que produz o desvário 
e alimenta o gênio, mas que entreabre proprícios anos da mo- 
cidade as mil avenidas misteriosás do futuro, e são os habitan- 
tes dessa colmeia de abelhas douradas que fabricam ao sol da 
juventude os primeiros favcs da sabedoria e da ciê'ncia". E 
diz mesmo que a mocidade acadêmica de S. Paulo é vivaz, in- 
quieta, brilhante e entusiástica. Fala depois de Campinas, 
cidade que está distante da Capital cêrca de 18 léguas. A terra 
de Carlos Gomes já anda bem na. marcha do progreszo. "O 
progresso geral acelera-se aqui com rapidez notável". observa 
o viajante-escritor . 

Das referências feitas a Campinas, lerei apenas um trecho 
de Zaluar que me parece ser o mais importante de todos: 
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"Os homens mais antigos substituem com uma experiência 
sensata a ilustração que se lhes não dava na rudeza de outros 
tempos, prezam a educação e não poupam sacrifíc'os para en- 
sinar seus filhos, que constituem hoje uma das mais brilhantes 
falanges da mocidade brasileira! Quereis convencer-vos do 
que digo? Vêde a independência das idéias políticas dos cam- 
pineiros; observai o empenho com que formam as suas asso- 
ciações literárias; assisti as discussões continuadas; examínai 
o impulso de seus melhoramentos materiais; observai essa es- 
pécie de avidez com que ensaiam os diversos sistemas, e com 
que aplicam as máquinas ao aperfeiçoamento da produção agrí- 
cola; e dizei-me depois se um povo animado por tão brilhantes 
e úteis instintos tem ou não direito a figurar desde já como 
um dos núcleos mais esperançosos não só da província coma 
do país?" 

A província de São Paulo, como se vê, era, já nessa altura, 
um centro de pensamento e cultura. A Faculdade de Direito 
dera à Capital outra vida, traçara nos destinas da nacionali- 
dade, rumos mais seguros, mais promissores e mais brilhantes. 
Campinas era êsse centro de estuldo e trabalho que acabei de 
mencionar. Pois foi nesse meio e nessa época tão promissora 
que veio ao mundo Antônio de Pádua Sales. Passou a infância 
em Campinas, vivendo na Fazenda do Macuco, propriedade de 
seu pai, e na cara confortável da cidade, residência da família. 
E no torrão natal fêz os estudos preparatórios, no Colégio Culto 
a Ciência, tendo como condiscípulos Julio de Mesquita, Olavo 
Egídio e Joaquim Alvaro de Sousa Camargo. 

Quando, em 1880, Antônio de Pádua Sales matriculou-se 
na Faculdade de Direito de São Paulo, as idéias republicanas 
haviam tomado a parte mais culta e vibrante da mocidade e de- 
las eram delensores ardorosos alguns dos homens mais ilus- 
tres da província. 

Na Revista (do Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo - vol. LVIII, páginas 477-486, publiquei um estudo sob 
o título "Movimento republicano em São Paulo", no qual his- 
toriei o que foi a luta, aqui, contra a monarquia. Entre ou- 
tras coisas disse: 

O movimento organizado, que culminou com a queda da 
Monarquia, em 1889, teve seu início, quando, no Rio de Janeiro, 
em novembro de 1870 foi fundado o Clube Republicano, em 
cujo ato histórico estavam presentes, entre outros, Lafayete Ro- 
drigues Pereira, Cristiano Benedito Otoni, Range1 Pestana, 
Miguel Vieira Ferreira, Henrique Limpo de Abreu e Pedro 
Antônio Ferreira Viana. 



474 Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

No dia 3 de dezembro foi divulgado o manifesto republi- 
cano. O manifesto carioca reuniu os republicanos de São 
Paulo, que fundaram no dia 20 (de dezembro do Imesmo ano, 
o seu Clube Republicano. Avultavam: Manoel Ferraz de Cam- 
pos Sales, Américo Brasiliense de Almeida e Melo, José Vas- 
concelos de Almeida Prado, Joaquim Roberto de Azevedo Mar- 
ques, Quirino dos Santos, Luís Gama, José Ferreira de Mene- 
zes, Bernardino de Campos, Jorge Miranda, Américo de Cam- 
pos, Francisco de Paula Cruz e Olímpio da Paixão. 

Quando se realizou a célebre Convenção de Itú, Antônio 
de Pádua Sales contava 13 anos de idade. A ela compareceu 
o seu parente Campos Sales. 

Dos problemas examinados nessa convenção, o mais deli- 
cado era, sem dúvida cr da escravidão, mas as dificuldades 
foram, hàbilmente, contornadas, declarando os convencionais 
que o mesmo devia ser resolvido pelas províncias, atendendo 
suas condicões, e com indenização dos senhores de escravos. 

Os republicanos ali reunidos, organizaram uma comissão 
permanente, escolhendo para integrá-la: Américo Brasiliense, 
Campos Sales, Américo de Campos, João Tibiriçá Piratininga, 

' Martinho da Silva Prado Junior, Antônio Augusto da Fonseca 
e João Tobias de Aguiar e Castro. Mais do que um Clube Re- 
publicano, organizava-se agora, um Partido Republicano no 
amplo sentido da palavra. Em outras convenções resolveram 
fundar um jornal, defender o ensino leigo, pregar a separação 
da igreja do estado, batalhar pelo casamento civil, pelo registro 
civil de nascimento e óbito etc. 

Estavam, aszim, lançadas novas idéias. 
Os primeiros jornais com que contaram os republicanos 

foram "Q Correio Paulistano" e "A Gazeta", esta publicada 
em Campinas. Quando o "Correio" arrefeceu seu entusiasmo, 
surgiu a "Província de São Paulo", tendo à frente Francisco 
,Range1 Pestana e Américo Brasiliense. Não era órgão oiirial 
do Partido Republicano, pois que, esclarecia em 23 de janeiro 
de  1880, "O título honroso de órgáo do partido só se adquire 
com o tempo, se estabelece a confiança e aquele cabe aconse- 
lhar e exprimir as opiniões mais generalizadas dêste e fazer-se 
intérprete de seus intuitos. Mas não é isto trabalho de um 
dia nem se torna expressivo com uma palavra pretenciosamente 
estampada no alto de uma fôlha política." 

Como ficou dito, em 1880, Pádua Sales ingressou na Fa- 
culdade de Direito. Môço inte14gente, vindo de Campinas, onde 
recebera os primeiros conhecimentos e se preparara para o 
curso jurídico, e onde sentia flamejante ondular a bandeira 
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da república. No seio da família, tinha o exemplo de Campos 
Sales que não era apenas um líder, mas um líder digno de ser 
seguido, um exemplo que os pais podem, orgulhosamente .in- 
dicar aos filhos. 

Eram seus companheiros de turma nomes que se notabili- 
zariam como Gastão da Cunha, Sabino Barroso, Tito Fulgêncio, 
Germar-o Haslocher, Antônio Mercado, Sebastião de Lacerda, 
Oliveira Figueredo, Muniz Barreto, Godofredo Cunha, Pedro 
de Toledo, Antônio, Lôbo, Cândido Rodrigues, Julio Maia, Gas- 
tão de Mesquita, Rafael Cantinho, Martins de Menezes, Adolfo 
Corrêa Dias, Joaquim Alvaro de Sousa Camargo e Eugênio 
Egas . 

Estudava, também, na Faculdade de Direito de São Paulo 
um gaucho que teria em sua terra natal, destacado papel p ~ -  
lítico: Borges de Medeiros. E com êle Bádua Sales pratica 
seu primeiro ato, claro, insofismável, documentado dos seus 
ideais republicanos, ao redigirem ambos o jornal acadêmico 
"A República". O banquete realizado em Campinas, em 1882, 
para homenagear os deputados provinciais eleitos pelo Partido 
Republicano - Prudente de Morais, Campos Sales, Range1 Pes- 
tana, Martinho Prado, Gabriel Piza e Antônio Pinheiro Ma- 
chado - e ao qual~Pádua S a l a  compareceu, não representa, 
no meu entender, na, sua vida m a s  do que a fundação de um 
jornal. Alguém pode ir  a um banquete por razões as mais di- 
versas, mas ninguém fundava, naquela época, um jornal repu- 
blicano, se não fosse republicano de fato. 

Se dois grandes sonhos enchiam a alma da mocidade aca- 
dêmica: a abolição e a república, não podemos nos esquecer 
que os estudos jurídicos, aqui, sempre foram realizados com 
seriedade e proveito. No mecmo ano - em 1882 - que Tobias 
Barreto eletrizava, a Faculdade do Recife pregando idéias no- 
vas, em São Paulo já era editado um periódico com o nome 
do grande jurista alemão - "IHERING", cujo primeiro núme- 
ro apareceu em 8 de abril. Tratava de assuntos jurídicos e 

. filosóficos. Só o nome "Ihering\" define um programa. E' 
que o movimento político em São Paulo teve maior reper- 
cussão, enquanto no Recife repercutiu mais a obra de Tobias 
e seus seguidores. E mais ainda, São Paulo de formação mais 
democrática que Pernambuco, pois que o primeiro era a de- 
mocracia da bandeira enquanto o segundo era a aristocracia 
dos senhores de engenho, devia ser, como foi, campo mais pro- 
pício para a luta contra a escravatura e pregação da repú- 

, blíca, como havia sido, em 1822, o mais favorável e mais indi- 
cado para a proclamação da nossa independência. 
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No citado banquete de 1882, que se  realizou no Teatro São 
Carlos, em nome dos acadêmicos discursou Julio de Mesquita 
que, ao que parece, estreava nessa data. Em seguida, acom- 
panhando Campos Sales, eis Pádua Sales no Clube Republi- 
cano, agora, terçando armas valentemente contra a monarquia. 
Em 1886 profere conferências republicanas, obtendo sucesso. 

Em 1884, bacharelou-se em ciências jurídicas sociais, ten- 
do coladc grau perante o destacado mestregoão Mendes. Em- 
bora por pouco tempo, estudou, também, na Faculdade do 
Recife. 

De posse do diploma abriu banca de advogado em Cam- 
pinas. 

Os republicanos ganhavam terreno, e habilmente, ora se 
aliavam aos conservadores, ora aos liberais, e êstes ao aliar-se 
aos republicanos mostravam que a república não era um bicho 
de sete cabeças, pois, caso contrário, não fariam as alianças que 
estavam fazendo. João Mendes de Almeida via mais longe 
ique os autros monarquistas e clamava: 

"Quem acreditaria que conservadores, cujo programa é 
defender as instituicões constitucionais, poderiam fazer alian- 
ça com republicano-, cujo programa é destruir essas mes"mas 
instituições? São homens com duas almas; a aliança é notória; 
os fatos eleitorais, desde 1876, afirmam; sómente os cegos não 
vêem. 

Não é raro ouvir contestar essa aliança. Contestando-a 
ou negando-a, logram manter adesões de muitos conservadores 
de boa fé. E' certamente uma perfídia; mas o que querem é 
apenas sucesso, nada mais. Se confessassem a aliança, os sin- 
ceros monarquistas os abandonariam; e êste abandono preju- 
dicaria seus planos de dominação exclusiva. Vivem identifi- 
cados nas urnas, mas ostentando ao mesmo tempo um simulacro 
de combate por idéias contrárias, quer na imprensa quer na 
tribuna". 

João Mendes de Almeida, chefe da dissidência conservado- 
ra em São Paulo, compreendia que essas alianças favoreciam 
os republicanos e enfraqueciam os monarquistas. 

A libertação dos escravos foi a última grande brecha aber- 
ta nos fortes da monarquia. Daí para frente tudo levaria a 
mudança do regimem. 

Por esta altura, Pádua Sales, por diversas vêzes fora elei- 
to 1." Juiz de Paz da Paróquia de Santa Cruz. 

No dia 15 de novembro de 1889, o "Diário Popular", de 
José Maria Lisboa, publica o seguinte: 
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"VIVA A REPOBLICA 
Desde hoje cedo começaram a correr e tomar vulto na ci- 

dade boatos de  graves ocorrências havidas na Corte. 
A imprensa, até a hora em que escrevemos, não foi possí- 

vel entrar em comunicação com seus correspondentes da CÔr- 
te, e dêstes nada recebeu, sendo de supor que há nisso inter- 
venção do govêrno. 

Os boatos que correm provêm de telegramas recebidos por 
alguns bancos desta cidade, telegramas transmitidos cedo em 
cifra ou inglês ou alemão. 

Consta que os bancos receberam ordem de suspender tran- 
4;ac;ões e, efetivamente, todos êles retiraram as tabelas de câm- 
bio. Os telegrsmas falam em conflito militar, negócios para- 
lizados, o ministro da Marinha, Ladario, atirado. Ministério 
demitido, etc . 

Por parte do presidente desta província nada transpirou 
que nos tenha sido possível saber". 

A noite daquele dia. por volta das 21 horar, chegam notí- 
cias do Rio, informando que a família real se encontrava prêsa 
e que fora proclamada a república. Relata Gabriel ~ i i a  que 
"populares aglomerados nas ruas de São Paulo quiseram as- 
zaltar o Palácio do presidente da Província, para de lá retirar 
o general Couto de Magalhães, Último delegado monárquico 
no govêrno de São Paulo. Na presença de Prudente de Mo- 
rais, Campos Sales, Rangel Pestana, Bernardino de Campos, 
Cerqu~ira Cesar, Luís Pereira Barreto, Antônio Francisco de 
Paula Sousa e outros, que resolviam em reunião reservada, 
sobre o futuro governo de São Paulo e sobre medidas que de- 
viam ser tomadas para garantir a ordem, concorri com esforço, 
contra companheiros exaltados, para que se dispersasse a mul- 
tidão em paz e se esperasse da ação espontânea do dr. Couto 
de Magalhães, depois do completo conhecimento das ocorrên- 
cias do Rio, o abandono do seu cargo aos seus naturais suces- 
sores, depositários da confiança republicana". 

Orno No dia seguinte, Couto de Magalhães entregava o gov, 
da província a um triunvirato constituido por Prudente de Mo- 
rais, Francisco Rangel Pestana e Coronel Joaquim de  Sousa 
Mursa . 

No dia 15 de novembro, Pádua Sales, que contava então 
29 anos de idade, encontrava-se com Campos Sales, no momento 
que chegavam as notícias dos acontecimentos que se desenro- 
lavam no Rio de Janeiro. 

Proclamada a República, Pádua Sales transferiu sua banca 
de advogado para São Paulo, e passou a residir, provisória- 
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mente, em casa de parentes, à rua Alegre, hoje Brigadeiro To- 
bias. Constroi então, sua residência à alameda do Triunfo, 
onde morou até princípios do século, quando construiu o pré- . 
dio da avenida Brigadeiro Luís Antônio, no qual .passou a 
residir. 

Já estava com sua família constituida, pois que a 9 de maio 
de 1885, contraíra núpcias com Isolina de Oliveira Soares, tam- 
bém de família campineira, filha de José Libânio de Abreu 
Soares e de Custódia Maria de Oliveira Soares. Sua esposa 
trazia nas veias bom sangue de boa gente, basta dizer que era 
sobrinha de Bento Quirino e de Quirino dos Santos. Educara- 
se no famoso Colégio Florence. Recebeu, desta forma, a edu- 
cação que vem de um lar bem formado e de um colégio sàbia- 
mente dirigido. Espírito culto, amava as coisas do espírito e 
alma bem formada praticava a caridade cristãmente. Esta 
união feliz durou pelo longo e abençoado espaço de 68 anos. 

Aqui em São Paulo, é eleito deputado federal para o triê- . 
nio 1894-1896. Diga-se que nessa época e durante muito'tempo, 
a representação paulista na Câmara Federal foi das mais bri- 
lhantes, pela cultura, denodo e patriotismo da maioria de seus 
componentes. Ao término do mandato, volta para São Paulo- 
e b levado à Câmara Estadual para completar o período legis- 
lntivo que então se findava, sendo reeleito para os triênios 
1898-1900 e 1901-1903, e tanto na Câmara Federal como n a  Es- 
tadual porta-se com tal dignidade e espírito público que seus 
pares o escolhem para presider a segunda nas legislaturas de 
1901 e 1902. 

Em apontamentos sobre Pádua Sales, que me foram forne- 
cidos pelo Sr. Sales Filho, leio: 

"Em junho d e  1903, embarca com toda a família, de nove 
filhos menores, para uma longa temporada na Europa, de re- 
pouso e observações. Leva-os, de Santos, o Danúbio, da Royal 
Mail. Desembarca em Lisboa, visita Cintra, detém-se em 
Madri, veraneia em San Sebastian, entra em contacto com os 
comerciantes de Bordeaux, revê em Paris Sarah Bernhardt 
(que êle assistira, no Teatro São Carlos, de Campinas, repre- 
sentando "La Dame aux Camélias", de Dumas Filho), aplaude 
Coquelin Ainé, faz estação de águas em Eviam, trava c o n l ~ ~ c i -  
mento com a City em Londrez, percorre as planícies de  An- 
vers, atravessa pelo P . L  .M. a França de norte a sul, contem- 
pla em Cannes o inegualável colorido de "Cote d'Azur9', move- 
Le no Lago Lêman de Genebra a Cuchy, extasia-se na Florença 
dos Medicis, ouve Verdi, no Scala de Milão, transpõe os ca- 
nais de Veneza dos Doges, procura Da Vinci, Rafael, Tinto- 



Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 479 

retto, Ticiano e Perugino no Museu do Vaticano, Michelangelo 
na Capela Sixtina, Bramante na Cúpula de S. Pedro, e ajoe- 
lha-se no túmulo de Leão XIII, que acabava de falecer". 

E informa: 
"Mal chegado a Europa, correios de São Paulo concitavam- 

no a aceitar sua candidatura a presidência do Estado na su- 
cessão de Bernardino de Campos. A pronta recusa determinou 
a escolha de Jorge Tibiricá. 

A 1." de dezembro de 1903, estando no exterior, Pádua Sa- 
les é eleito senador estadual. 

Regressando da viagem, toma parte ativa no Convênio de 
Taubaté, de 1906, como orador oficial dos fazendeiros da fa- 
mosa rubiácea . 

Em 1908, é Constituinte do Estado". 
Quando foi da sucessão de Jorge Tibiriçá, o Partido Repu- 

blicano havia introduzido salutar modificação para a escolha 
de seus candidatos. Até então era o presidente do Estado quem 
indicava o seu sucessor e o candid2.to a vice-presidente (o che- 
fe do executivo estadual era presidente e não governador como 
atualmente) . As alterações estatutárias estabeleciam que os 
candidatos seriam escolhidos em convenção do partido, tornan- 
do, assim, mais democrática a indicação. 

Campos Sales estava afastado da política. Depois que dei- 
xou a presidência da república, recolheu-se, amargurado, em 
sua fazenda de Jaú .  A ingratidão, a incompreensão, as injus- 
tiças feriram fundo o velho lidador republicano. Isolar-se era 
quanto desejava, tudo que aspirava. Seu nome, entretanto, 
veio, novamente para a tela das competições políticas quando 
se cuidou da sucessão de Rodrigues Alves. Nesse momento, 
como para reparar injustiças, o Brasil inteiro desejava a can- 
didatura de Campos Sales . Pinheiro Machado compreendeu 
para que lado se dirigia o vento e abriu as velas da nau polí- 
tica. Campos Sales era o nome indicado, reclamado. O Par- 
tido Republicano, porém, cometeu grave êrro ao afirmar que a 
vez, então, era de Bernardino de Campos. Dividido em dois 
grupos, estabelecida a luta em São Paulo, surgiu a candidatura 
Afonso Pena, perdendo os paulistas a hegemonia na república. 

Mas a sucessão de Jorge Tibiriçá fervia. Dois grupos sus- 
giram dentro ,do partido: os que pleiteavam a candidatura Cam- 
pos Sales e os que desejavam a de Albuquerque Lins. Êste 
gozava das amplas simpatias do Presidente pois que era seu 
secretário da fazenda. A luta interna grassava. Campos Sales, 
porém, queria permanecer afastado das competições políticas. 
Acontece que, em Campinas, no histórico Teatro São Carlos, 
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há um banquete promovido pelos grandes da república e nessa 
ocasião Campos Sales é saudado por Antônio Lôbo. O ex- 
chefe da nação, respondendo à saudação, reafirmou que não 
desejava sua candidatura, que não aceitava concorrer ao pleito. 
Foi quanto bastou. Os partidários de Albuquerque Lins, pro- 
curaram Tibiriçá para que êste oficializasse a candidatura do 
seu secretário da fazenda. E Tibiriçá o fêz sem maiores con- 
sultas. 

Isto irritou o paulista que foi a convenção, disputando as 
preferências dos republicanos. Mas govêrno' é govêrno, e o 
resultado foi o seguinte: Albuquerque Linr - 53 votos contra. 
49 dados a Campos Sales. 

Eleito presidente do estado, Albuquerque Lins, procurando 
apaziguar os espíritos, convida Pádua Sales para secretário da 
agricultura, o parente e amigo de Campos Sales. Completa- 
vam o secretariado de Albuquerque Lins, Washington Luís, na 
 ast ta da Justiça e Segurança Pública, - Olavo Egídio, na Fa- 
zenda e Carlos Guimarães, na do Interior. 

Eugênio Egas, no livro "Galeria dos Presidentes de  São 
Pâulo - Período Republicano - 1889-1920" - vol. 11, página 
262, narra, referindo-se a Albuquerque Lins: 

"Nos postos que lhe confiaram os republicanos, o dr. Al- 
buquerque Lins aumentou o seu prestígio político e cresceu 
no animo d ~ r  seus concidadãos a confiança que sempre inspi- 
rbu e inspira sua personalidade distinta, correta, culta e pm- 
dente. SerGiu como secretário da Fazenda no período presi- 
dencial do dr. Jorge Tibiriçá. E finda essa comissão de que 
se desempenhou brilhantemente, foi eleito presidente do Es- 
tado de São Paulo e exerceu o poder no quatriênio de 1908- 
1911. Foi durante o seu govêrno que se deu a tentativa de 
iiitervenção federal em São Paulo, sendo então presidente da 
República o marechal Hermes da Fonseca. Tristes dias atra- 
ve:sou o estado de São Paulo; mas a habilidade do dr. Albu- 
querque Lins poude conjurar os graves perigos que ameaça- 
vam São Paulo. Afinal passou a tempestade, que se armava, 
mas não chegara a desabar, e o nome do dr .  Albuquerque 
Lins foi vitoriado com os mesmos aplausos que cabem aos 
ch~ fe s  que sabem vencer sem derramamento de sangue". 

A luta do govêrno federal contra São Paulo, vinha de 
ressentimento surgido durante a campanha da sucessão pre- 
sidencial. São Paulo formava ao lado de Rui Barbosa contra 
Hermes da Fonseca. A campanha civilista inflamara paixões. 

Em meio a toda essa agitação política, pôde o govêrno de 
São Paulo realizar. 
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Padua Salies, administrador inteligente, cercou-se de au- 
xiliares capazes. Lá estavam no seu gabinete, entre outros, 
Saturnino , de Brito, Eugenio Levreve, e Luiz Silveira. 

E' o presidente Albuquerque Lins, ao prestar constas de 
sua administração, que consagra o seu secretário da Agricultura: 

"Iniciado o quatriênio ainda sob a itnpressão da crise, os 
primeiros passos nesta Secretaria foram muito comedidos. Mas 
a melhora da situeção geral do Estado, a sua expansão eco- 
nômica e o consequente aumento dos trabalhos confiados a 
esta Secretaria, obrigaram a ampliação de certos serviços: e 
remodelação de outros e mesmo a criação de novos departa- 
mentos" . 

O relatório de Albuquerque Lins, que pode ser lido na 
citada obra de Eugenio Egas, é minucioso e reflete bem o tra- 
balho magnífico desenvolvido por Padua Sales a frente da 
Secretaria. 

A inadiável reorganização da Secretaria se processou por 
fôrça da Lei n. 1.205, de 6 de setembro de 1910, da qual resul- 
tou o Decaeto n .  1.992-A, de 1911. 

6'  Crearam-se: o cargo de consultor jurídico, Servico de De- 
fesa Agricola, Ensino Agricola Ambulante, Museu Comercial, 
reformou-se o Serviço Meteorológico, normalizou-se o servi- 
ço de tomada de contas de estradas de ferro. Foram reorga- 
riizados o Departamento Estadual. do Trabalho, o Comissariado 
do Estado no Exterior, a Diretoria da Indústria Animal e A 
Repartição de Aguas e Esgotos. O Decreto de 31 de janeiro 
de 1911 consolidou todas essas reformas". 

Não me possível, aqui, examinar toda a administração 
Padua Sales, mas desejo, pari  ilu&rar melhor êste trabalho, 
citar o que me parece mâis sugestivo: 

"Entrou em fase prática, visando sempre propagar as me- 
lhores variedades" o Serviço de Distribuição dir Sementes. 
"Em 1908, distribuiram-se 5.280 volumes com 10.807.250 grs. 
atingindo a distribuição em 1911, 8.662 volumes, pesando 
43.578.800 grs." . 

O ensino agrícola "mereceu o mais devotado interêsse por 
parte dos poderes públicos. Três estabelecimentos oficiais - 
diz o relatório - funcionam e progridem consideravelmente. 
A "Escola Prática de Piracicaba", reformada pela lei 1.149, 
de 7 de dezembro de 1908, contava 40 alunos, passou a matri- 
cular 166 alunos em 1911. Está provida de um museu, labora- 
tório e gabinete perfeitamente organizados. Funcionam, ain- 
da, no Estado: "O Aprendizado Agrícola Dr. Bernardino de 
Campos", em Iguape; "Jorge Tibiriçá" em São Sebastião; a 
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''&cola de Trabalhadores Rurais "Lacerda Franco", em Ara- 
ras; e "Aprendizado Agrícola Dr.  Candido Rodrigues", em 
Pindamonhangaba ". 

Pelo Decreto 2.034, de 18 de abril de  1911, foi criado o 
Serviço Florestal, cujo objetivo era desenvolver a silvicultu- 

6 6  ra, concorrendo para a rer;tauração das nossa florestas. E' 
um serviço a que o govêrno dedicou grande ati-nçáo pela in- 
fluência que exercem as matas no regimem das águas, na la- 
voura e na saúde pública. " 

A Diretoria de  Indústria Animal foi fundada para impul- 
sionar a criação de animais. 

No Departamento Estadual do Trabalho, além do serviço 
de imigração e colocação de  operários, de assistência médica 
e alimentar, foi organizado uin serviço "de inquérito sobre as 
condições dos trabalhadores localizados no Estado, quanto a 
salário, higienc, medidas de previdência, de assistência, aci- 
dentes no trabalho etc. " Vê-se, por aqui, que Padua Salies foi 
um pùecursor de muitas medidas que hoje são aplicadas co- 
mo protetoras do operário. Poderia falar, mais demoradamcn- 
te, do Palácio das Indústrias, cujo edifício hoje abriga a As- 
sembléia Estadual, da ccas!rução da Ponte Pensil, em São 
Vicente, do combate a praga dos gafanhotos e das formigas, 
da importância do sa~eamento de  Santos, dos melhoramentos 
da Capital, do serviço de colonização, da ampliação conside- 
rável da rgde de abastecimento de  água da cidade de S. Paulo, 
etc. mas isto tudo, por si só, tomaria os limites não de uma, 
porem, de algumas conferências. 

Terminado o período Albuquerque Lins, volta Padua Sa- , 
les ao Senado Estadual. 

Sua administração na Secretaria da Agricultura lhe pr2- 
parara horizonte ma.is amplo, onde, infelizmente, permaneceu 
pouco tempo. 

A luta pela presidência da República se trava, desta vez, 
entre Wenceslau Brás e Rui que é derrotado pela segunda vez, 
A primeira guerra mundial agita o mundo nesta época. A po- 
lítica brasileira sofre o golpe do assassínio de Pinheiro Ma- 
chado. Quando se  discutia a suceseão de Wenceslau, governa- 
va São Paulo o ínclito paulista dr .  Alt,ino Arantes, cujo go- 
vêrno teve início em l." #de maio dr 1916 e terminou em l." de 
maio de 1920, tendo sucedido ao Conselheiro Rodrigues Al- 
ves. O Dr. Altino Arantes, nome que se  impunha a toda a 
nação, não aspirava a presidência da República. Eleito para 
um mandato, sentiu-se no dzver de cumprí-10 até o fim. O eixo 
São Paulo-Minas indicava um paulista e a escolha recaiu no 
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Conselheiro Rodrigues Alves que teve como companheiro de 
chapa Delfim Moreira. 

Eleito, Rodrigues Alves solicita ao dr .  Altino Arantes que 
formule ao Senador Padua Sales o convite para que ocupe o 
Ministério da Agricultura. Rodrigues Alves, porém, por se en- 
contrar doente não pode assumir a presidência e em seu lugar 
o faz o vice-presidente Delfim Moreira. Em janeiro de 1919, 
.falece Rodrigues Alves, tendo sido convocadas novas el~eições, 
em que é escolhido Epitacio Pessoa. 

Padua Sales esteve no ministério durante oito meses, num 
dêsses agitados períodos eleitorais pelo que não pôde dar ao 
país o quanto sua capacidade e sua inteligência poderiam dar. 
Dentre suas iniciativas podemos destacar: a regulamentação 
das obrigações r.esultante dos acidentes do trabalho e o estudo 
dc; respectivos seguros, fomento à plantacão do trigo, provi- 
dências para o recenseamento de 1920, nova organizacão dos 
patronatos agrícolas. 

Ccupa, novamente, após ter deixado o ministério, sua ca- 
deira de Senador em São Paulo, onde permanece até 1930. 

Depois do seu retorno da Europa, de viagem que realizou 
em 1925, Padua Salzs, com Rodolfo Miranda e Dino Bueno assu- 
mem a direção do Partido Republicano Paulista, tendo, em 1928, 
sido eleito Presidente da Comissão Diretora do velho jequitibá. 

Quando se cuidou da sucessão de Washington Luiz, êste in- 
dicou Julio Prestes para substituí-10. Para combater esta can- 
didatura surgiu a Aliança Liberal, cujos nucleos principais lo- 
calizavam-se em Minas, Rio Grande do Sul e Paraiba. 

"O movimento dissimdente - leio em fonte que merece fé - 
é acusado de tzr, como única razão de ser, o intuito de hostili- 
zar o nosso Estado. Querendo desmanchar essa falsa impressão, 
Antonio Carloc, Presidente do Esta'do montanhês e lider abso- 
luto da oposição, envia credenciado emissário a Comissão Dire- 
tora do P.R.P.  para propor conciliação em torno de qualquer 
outro paulista ilustre, que não o sustentado pelo Catete, suge- 
rindo expressamente "mandem o nome 'de Padua Sales e a pa- 
cificação política estará feita". 

No dia 24 de outubro de 1930, Washington Luiz é deposto 
pelas a m a s  revolucionárias. 

Em 1932, com 72 anos de idade e 50 de ativicdades políticas, 
se contarmos o início decsas atividades da homenagem presta- 
da aos dep~ta~dos republicanos, em Campinas, em 1882, com 
Francisco Morato, Altino Arantes, Julio Mesquita Filho e ou- 
tros, compõe o poder civil da Revolução, sob o govêrno de Pe- 
dro de Toledo, aclamado pelo povo, na praça pública. 
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São Paulo, sem annas, teve que capitular militarmente. O 
rastilho da idéia constitu~ionalist~ já tinha inflamado o senti- 
mento de quantos amam a liberdade, defendem a lei, lutam pe- 
los direitos do homem, 

Aureliano Leite, um dos solda,dos de 32, informou-me que 
. Paduâ Sales, terminada a Revolução, ficou no Rio de Janeiro, 

prêso na Sala da Capela, durante um mês, quando, com êle Au- 
reliano, Altino Arantes, Ibraim Nobre,, Julio de Mesquita Filho, 
além de outros civis, e cinco generais, entre os quais Isidoro 
Dias Lopes, embarcaram deportados, no Pedro I.", navio que 
tinha dois rombos na popa e dos dois motores, apenas um fun- 
cionava, o que fazia que navegasse de banda. Aos perigos de 
uma nave em tal estado, somava-se a ameaça de aviões que 
sobrevoavam a embarcação, trazendo a todos maiores intran- 
quilidades. 

Padua Sales, apesar da idade avançada, das canseiras da 
luta e do aborrecimento de um mês de prisão no Rio, tudo so- 
freu com inaudita coragem. Quando o Predro l." chegou em 
Pernambuco, tal era seu lastimável e perigoso estado. que os 
homens de 32 tiveram que passar para o Siqueira Campos, qce 
os conduziu para o exilio. 

Mas Padua Sales recebeu ordem para voltar a São Paulo 
devido a questões financeiras que interessavam' ao'Estado, sen- 
do sua presença indispensável, informa, ainda, Aureliano Leite. 

Era o fim de sua carreira política, que a ela não mais vol- 
tou. Continuou porém, ativo, trabalhador e diligente. Presidiu 
o Banco de Comércio e Indústria de  São Paulo e a Companhia 
Paulifia de Estradas de Ferro, tendo, ao deixar êsses cargos de 
direçao, sido eleito presidente honorário de ambas. Admitido, 
em 1915, Mesário da Santa Casa de Misericórdia, foi, em 1920, 
e~cclhido para seu Provedor, cargo que ocupou até 1947, quan- 
do homenagearam-no dando-lhe o título de Provedor Honorário. 

Os anos já lhe pesavam, e e m  1953, havia de sofrer dois 
golpes violentos. No dia 12 de setembro perdia a companheira 
de tantos anos e em outubro morria Sales Junior, seu genro e 
seu amigo. Doente, não podia sair dos seus aposentos, e por 
isso não foi ao entêrro do segundo e nem a lutuosa notícia lhe 
foi dada . Êle é que presserctiu quando percebeu que todos ha- 
viam saido. Notou que alguém havia morrido. 

Da esposa se despediu da janela do seu quarto, acenando 
uin lento e demorado adeus de despedida, enquanto a bem-ama- 
mada partiu para o Campo Santo. 

Voltemos ao milesimo de 1950. Padua Salm conta 90 anos 
de idade. Afastado da política desde 1930, longe das competi- 
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çóes, pôde sentir o afeto dos seus concidadão~ nas homena- 
gens que lhe prestaram. E essas homenagens partiam do que 
São Paulo tinha de mais expressivo, partiam do Tribunal de 
Justiça, aqui, hoje, representado pelo seu digno presidente De- 
sembargador Pedro Chaves, da Assembléia Legislativa, das 
Cimaras Municipais, das associações de classe e culturais, das 
emprêsas que havia dirigido, das entidades filantrópicas que 
tanto lhe deviam. 

Em 1955 novas homenagens lhe são prestadas, estas promo- 
vidas pelo deputado Antônio Silvio da Cunha Bucno. Os dis- 
cursos pronunciados na ocasião, tiveram o agradecimento feito 
pelo próprio Padua Sales, tendo sido esta sua última oração 
política. 

Êle, aparentemente, era todo um passado. Um longo pas- 
sado de lutas e de realizações. Sua vida acompanhara o ver- 
tiginoso progresso de São Paulo. Basta dizer que quando Pa- 
dua Sales nasceu, há cem anos, a população da Paulicéia não 
chegava a. 50.000 mil almas e o que havia de mais importante 
era a Faculdade d8e Direito. Airida Castro Alves não entoara 
seus versos contra a escravidão, e o reinado de D.  Pedro I1 
não atingira sequer a metade de sua duração, pois que há ape- 
nas 20 anos o Imperador tinha sido d,oclarado maior. Os ver- 
sos de Paulo Eiró, também seu parente, republicano e aboli- 
cionista, ecoavam revolucionariamente, neste poema de 1854, 
~ e n d o  que o poeta veio a falzcer em 27 de junho de 1871: 

"Meu Deus! Se eu visse, neste céu da pátria, 
gracioso ondera pendão vermelho, 
aos filhos dos Carvalhos e dos Claudios 
refletir seu renome como espêlho; 
tambores da Republica tocando 
nas praças a rebate.. . 

Oh sonho, o mais querido, o mais dourado 
dos meus sonhos de vate! 

66 Morrer pudera, então, em terra livre. 
sob um poder que só do povo emana, 
santo designio que as nações meditam, 
é10 final da liberdade humana! 

Porém passam-se dias, volvem anos, 
e sempre tronos, sempre soberanos!" 
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Viu São Paulo transformar-se de acanhada cidade provin- 
ciana numa das maiores cidades do mundo. Viveu desde a 
Guerra com o Paraguai, as campanhas abolicionista e repu- 
blicana, a libertação dos escravos e a queda da monarquia, re- 
voluções, mudanças de homens, dues grandes guerras, tendo 
sua existência repartida entre dois séculos. Do carro de boi 
aos velocíssimos aviões, dos recados enviados por escravos as 
notícias trazidas pelo rádio e pela televisão. Sentiu e compre- 
endeu o estrondoso progresso de São Paulo cosmopolita, rr- 
guendo bandeiras de gás neon no alto dos arranha-céus. 

E no dia 29 de março de 1957, quase centenário, conforta- 
d o  por entes queridos, assistido de seu médico Claudio Pe- 
datella, e do franciicano Frei Olavo, cerra os olhos para o 
mundo. E' o fim de uma longa vida. E de uma grande vida. 
De uma dessas vidas, às quais o Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo pode render o preito da sua homenagem, 
porque enaltecendo-as se enaltcce, que aquêle que exalta ver- 
dadeiros valores faz justiça, e quem faz justiça tem sempre a 
consciência tranqüila do cumprimento do dever, e o nosso 
dever, o dever dêste sodalicio, é cultuar o passado, não como 
uma paisagem morta para contemplações estáticas, mas como 
força dinâmica, como força viva que impulsiona os povos e as 
nações, modelando-lhes a fisionomia e o espírito, dando-lhes 
caracteres próprios a fim de que possam firmar-si autentica- 
mente, e falar uma linguagem sua, que as distingue ao mesmo 
tempo que as integra na comunhão universal. 



DAMAS PAULISTAS DO SEGUNDO 
IMPÉRIO 

Ursula Ferraz de Camargo Aguiar 
Vinicio Stein Campos 

A cidade de Itú, pela circunstância toda eventual de ter 
sido a sede da reunião do; republicanos de 1873, foi chamada 
pelos historiadores - "berço da República". O apelido, a nosso 
ver, não lhe assenta bem, nem traduz, 21 puridade, uma si- 
tuação político-social então prevalecente na histórica comar- 
ca do impertigado Capitão-Mor Vicente da Costa Taques Gois 
e Aranha. 

Cidade dileta do Imperador Pedro 11, o Monarca Perfei- 
to, ela merece do Trono a honrosa denominação de "Fidelis- 
sima". E m curso de suas centenárias tradições a terra do 
Padre Bento correspondeu galhardamente ao apelativo mag- 
nifico. 

Nucleando a irradiação do povoamento do oeste paulista, 
ela se constituiu em berço, isto sim, de importantes famílias 
de São Paulo as quais a florescente indústria do açúcar, ex- 
gotado o ouro cuiabano do século XVIII, emprestaria o lus- 
tre e o prestigio dos grossos cabedais. A terra ituana se con- 
vertera numa espécie de capital da imensa região que os seus 
filhos haviam desbravado e povoado, semeando no aprazivel 
vale do Tietê as mgoroeas sementes de capelas e povoações, 
d,e fazendas e sesmarias, promissoras e risonhas, que iriam 
preparar o extraordinário surto de progresso oitocentista. 

Ao fim do século XIX a cidade luzia uma cultura social 
de notável e~plendor. É certo qur materialmente ela refletia 
o progresso da época, com as suas ruazinhas estreitas e tor- 
tas, os seus enormes sobradões de taipa, o seu silêncio provin- 
ciano, os seus lampeões mortiços que se acendiam, nas esqui- 
nas, à noite, quando "não havia luar". Mas em compensação, 
que sociedade esclarecida e requintada aí se desenvolvia, afeita 
as últimas inovações da civilização, ?o luxo, a recreacáo ar- 
tística ao culto das ciências e das belas letras. Nesse ambien- 
te refinado, tocado da graga leve da emoção romântica e dos 
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figurinos de Paris, as famílias patriarcais eram notabilíssimos 
centros de cultura literária e artística, os senhores de engenho 
revelavam apreciavel adiantamento intelectual, a que se vi- 
nham juntar a distinção de maneiras e as mentalidades areja- 
das dos rebentos educadm na Europa. 

Proprietária de enorme latifundio açucareiro nas férteis 
terras da Samambaia, destaca-se pela sua expressiva persona- 
lidade, a figura imponente de prestigiosa matrona ituana - 
dona Ursula Ferraz de Camargo Aguiar, descendente em linha 
reta da melhor fidalguia colonial bandeirante - os Aguirres, 
os Bicud~os, os Camargos, os Barros, todos coruscantes de ad- 
jetivacão copiosa nos assentamentos genealógicos de Pe- 
dro Taques. 

Natural de Itú, onde nasceu lá por 1811, filha de Joaquim 
Bicudo de Aguirre e de d. Inácia Teresa de Camargo, recebeu 
no solar de seus ancestrais educação esmerada e completa. Ce- 
sário Mota, o ilustre Secretário do Interior do Govêrno Ber- 
nardin~o de Campos, que muito bem a conhecia, escreveu em 
1888 que dona Ursula, senhora de notáveis qualidades intelec- 
tuais e morais, era de "gêniq a um tempo caritativo e carinho- 
so, mas altivo e nobre". E a essa altivez, que lhe denunciava 
a fibra do caráter, jamais renunciou. Casando-se muito jo- 
vem com 0 fazendeiro Francisco Bueno de Miranda, passou 
pelo rude transe de perder o marido numa ocasião 'em que 0s 
negócios do engenho estavam bastante dificeis. Dona Ursula 
apesar da inexperiência da idade, substituiu o esposo na ad- 
ministração da fábrica e a manteve em produção, com sur- 
preendente e rara habilidade, Casando-se mais tarde com o 
Major Luiz Antônio da Costa Aguiar, oficial do Corpo de Ar- 
tilheiros, irmão de d. Angela da Costa Aguiar, mulher de Wil- 
lian Whitacker, consul da Inglaterra em Santos e tronco da 
família Whitacker, de São Paulo, - teve dêsse consórcio ,os 
filhos Luiz Antônio, Ana Joaquina, Carolina Augusta, Elisa e 
João Guilherme. 

De gênio viril, assumiu sempre a direção de sua casa e a 
educação dos filhos. Criando-os de modo a torna-los fortes pá+ 
ra se conduzirem desassombradamente na sociedade, cedo afas- 
tou-os de si, tomando a direção de sua fazenda, que conseguiu 
fazer prosperar sob a sua administração imediata, direta. 

Fidalga na pura expressáo dto termo, sabia, receber em 
seus salões da cidade ou na Casa Grande da "Bela Vista", pro- 
porcionando a todos os que lhe frequentavam êsses magnífic~s 
serões, horas de aprazivel entretenimento espiritual. Falava 
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correntemente o francês. Viajara pela Europa, cujos centros 
culturais conh'ecera, notadamente Paris, e era um prazer ou- 
vi-la discorrer sobre os temas mais variados ou as reminiscen- 
cias dessas peregrinações encantadoras, repassadas de suave 
poesia que a saudade tornava ainda mais sugestiva. 

Governava com rigor e justiça a sua enorme famulagem, 
as empregadas no serviço doméstico, escravas que ela sele- 
cioncara com sagacidade e tato, e os negros das senzalas, que 
tinham a seu cargo os trabalhos da lavoura e do engenho. Fa- 
zia-se amada e temida de todos êles. 

Vêzes sem conta, noite alta, despertada pela notícia da fu- 
ga de um escravo, dona Ursu!a envergava a sua roupa de ama- 
zona tomava da ezpingarda e do rebenque e acolitada pelos ne- 
gros de confiança, armados de varapaus e tocbas, saía a cmalo 
no encalço dos foragidos pelas matas das fazendas e seus arredo- 
res. E os trazia infalivelmente para casa. &te fato dá a me- 
dida de sua decisão e destemor na administração da formosa 
fazenda "Bela Vista". 

Tendo sobrevivido ao segundo marido, a duas filhas mo- 
ças e ao jovem' Luiz Antônio, êste tombado na frente de luta, 
na Guerra do Paraguai, a valorosa dama paulista, ao atingir 
a provecta idade de 77 anos, cedeu ante tão grandes sofrimen- 
tos íntimos e se transformou, de ativa e enérgica que era, nu- 
ma anciã distraida, abúlica, indiferente. 

Com o livro de orações esquecido no regaço, os líkpidos 
olhos azuis sem vida sob o cristal dos óculos de ouro, o belo 
semblante que as rugas não conseguiram destruir, coroado pela 
ondulada cabeleira de neve, - ela permanecia o dia inteiro na 
cadeira de balanço da ampla varanda de sua casa da rua Fer- 
nando de Barros, ouvindo, distante, o trinado qusical que sua 
grpciosa neta Lucila dedilhava ao piano na ensolarada sala- 
-de-fora. 

A formação que dera à sua ilustre dezcendência, nos ati- 
vos dias de outrora, recomendava-a agora ao preito rec0nhe- 
cido de seus concidadãos. Dois, dentre os seus filhos, projeta- 
ram-se na História como figuras singularmente beneméritas, 
em defesa da pátria: O jovem tenente Luiz da Costa Aguiar 
e o admirável médico, dr. João Guilherme. Ambos sacrifica- 
ram a vida, com notavel estoicismo, pelas causas mais sagra- 
das, de seu país. Um enfrentando o agressor estrangeiro, na 
mais cruenta das guerras que tivemos de sustentar; o outro 
batalhando com igual tenacidade e arrojo, contra mortífero 
surto epidêmico que assaltou o Império, ao fim da monarquia. 
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Luk Antônio, seguindo a tradição paterna, abraçou muito 
moço a carreira das armas. Ingressando na Escola de Cade- 
tes da Praia Vermelha, do Rio de Janeiro, aos 16 de julho de 
1863, ali o veio surpreender a guerra do Lopes, dois anos de- 
pois. Marchou para o sul em 1866. Esteve em Corrientes até 
2 de maio, instruindo recrutas. A 3 seguiu para a linha de 
frente, a fim de reunir-se ao grosso do Exército. 

Recebeu o batismo de fôgó na tremenda refrega de 24 de 
maio, que passou à história com o nome de Batalha de Tuiuti. 
Era então alferes ajudante do 14." Batalhão de Voluntários. 
Durante a peleja uma bala paraguaia destruira-lhe o cabo de 
revolver de oficial, que trazia a tiracolo, e outra lhe arranca- 
ra do ombno esquerdo, a tangente de metal. Como se vê, a 
vida estivera. por um fio. 

No dia 15 de junho fora o primeiro brasileiro, depois do 
Capitão Libanio, a invadir o reduto guarani, dominado a arma 
branca. 

Sob as ordens do grande Osório, agora no 53.' de Volun- 
tários, prosseguiu o intrépido paulista na vanguarda das for- 
ças nacionais, participando da duríssima marcha de flanco que 
esmagou a resistência paraguaia, anulou os planos de Lopes e 
abriu aos aliados o caminho da vitória. Finalmente, aos 19 de 
fevereiro de 1868, no3 impetuoso ataque ao fortim chamado 
Estabelecimiento, a ~ o r t e  lhe foi madrasta. Ao escalar as mu- 
ralhas do baluarte inimigo recebeu, em pleno peito, Uma des- 
carga guarani. Recolhido ao Hospital de Sangue do Exérci- 
to, não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e foi sepultado, 
com honras militares, no campo da luta. Seu feito foi citado 
em ordem do dia e o seu nome incorporado à geleria dos he- 
rjir da longa'e sangrenta peleja. 

Quando chegou a fazenda "Bela Vista" a lutuosa notícia, o 
coração de dona Ursula sofreu terrível impacto. Era o des- 
fecho que o seu angustiado coração de mãe h5 muito presa- 
giava. Chorou-o em silêncio, no refúgio de seu oratório, sem 
que estranhos se dessem conta daquêle momento de fraqueza. 
E guardou piedosamente, com veneração, as cartas e retratos 
que recebera do Paraguai, últimas relíquias daquêle fi- 
cho cperido. 

Por êsse tempo o menino João Guilherme contava 10 anos 
de idade. Destinar-se-ia êle ao curso mbdico, reüllzado iu Fa- 
culdade de Medicina da Praia Vermelha, da capital do Império. 
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Iniciou a clínica na velha terra ituana, de onde se trans- 
feriu para Campinas, algum tempo depois. Como e9 seu ir- 
mão, ali o surpre'endeu um-a tremenda tempestade, que aba- 
lou O Império: o surto de febre amarela, que se propagou na 
terra de Carlos Gomes com violê.ncia. até então desconhecida. , 

Foi uma hecatombe! 
Não se sabia ainda a forma de transmissão da peste. Era 

um duelo desigual, da medicina do tempo, contra o tcrríve! 
morbo. Esgrimia-se no escuro, ao acaso, sem uma orientação 
segura no campo da profilaxia. E os mosquitos, agentes des- 
sa .propagação, atuavalm impunemente, levando de casa em ca- 
sa, em ataques macissos, a infecção letal. Contagiavam-se 
famílias inteiras, elevava-se a índices espantosos a taxa de 
óbitos, paralisava-se a vida da cidade, com todos os servicos 
públicos em colapso. Campin~s se converteu num campo de- 
serto, devastado pela desolação e pela dor. Não foram poucos 
os casos de residências em que todos os seus habitantes mor- 
reram, despertando a atençãio das autoridades sanitárias a exa- 
lação que se desprendia dos cadáveres insepultos. As famílias 
que lograram escapar ao flagelo, puzeram-se a salvo nas loca- 
lidades vizinhas, o que mais contribuiu para aniquilar em Cam- 
pinas todo seu movii5ento social. 

O corpo médico mobilizado para o combate à endemia re- 
sultara impotente, ante as proporções da tragédia. Parecia que 
a formosa "Princesa d'Oeste9' estava condenada ao mesmo des- 
tino de Pompéia e Herculanum, destruição total e arrazadora, 
não pelas lavas e cinzas do Vesúvio, - mas pelo micróbio im- 
piedoso que matava t3dos os seus h2bitantes. 

O doutor Casta Aguiar, como ficara conhecido o jovem 
médico, removeu a família para a fazenda do sogro, o dr. Vir- 
gilio Araujo, em Itú, e. entregou-se de ooqo e alma, à tarefa 
ingente de socorrer os enfermos. O seu modesto consultório, 
de médico novo, com a clínica ainda em organizaçãio, agigan- 
tou-se naquela hora suprema. Mal lhe sobrava o tempo para 
refeições improvisadas escassos que lhe eram os instantes de so- , 
no e de repouso, não havia mãos a medir para acudir a tantas 
necessidades, os chamados surdiam de todos os lados, os doen- 
tes lhe choviam aos milhares, num volume de casos acima de 
sua capacidade material de trabalho. E ao lado da multidão 
incrivel de enfermos, o cortejo dantesco dos sofrimentos ine- 
narráveis, os quadros impressionantes das cenas mais atrozes, 
os horrores de uma cidade em dissolução, com todos os entes 
humanos destroçados pela peste, de maneira arrepiante! João 
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Guilherme ali ficou, infatigavel, sem um momento d e  vacila- 
ção, dando-se inteiro a Campinas'nessa memoravel luta huma- 
nitária pela sua sobrevivência. 

Quando, por fim, a tormenta deu de amainar, os charna- 
dos decresceram, a moléstia foi vagarosamente se extinguindo, 
matando os últimos agonizantes, como incêndio que vai paula- 
tinamente se apagando nas derradeiras achas dei lenha, até 
consumir-se numa última centelha dos troncos calcinados, - 
recolheu-se êle a Itú, a refazer-se do tremendo esforço que sus- 
tentara. Estava terrívelmente exgotado, física e moralmente. 

Cesário Mota, que o acolhera festivamente, promovendo 
uma animada reuni50 social em sua honra, ao vê-lo triste e 
acabrunhado, interpelou-o jocosamente, convidando-o a parti- 
cipar da alegria dos presentes, jubilosos de seu retorno, são e 
salvo, do drama campineiro. - Ah! - exclamou o dr. Costa 
Aguiar, - quem assistiu, como eu, os terríveis esp~etáculos de 
Campinas, não pode, mais, achm graça e m  nada. Foi uma 
coisa horhvel. Os senhores nem podem imaginar! 

Nessa madrugada manifestou-se nele a infecção fatal. 
Foi tão violenta, que já pela manhã estava semi-incons- 

ciente. Um de seus irmãos - o Betinho Ursula, chamado às 
Dreszas, já o encontrou imovel, desfalecido no leito. Abraçan- 
do-o, em prantos, gritou-lhe aos ouvidos, que1 era êle, o seu 
irmão, que ATi se achava. Se êle o ouvia, se estava contente 
de o ver. O dr. Costa Aguiar, os olhos muito abertos, nada 
respondeu. Mas pelo seu rosto, marcado pelo estigma cianó- 
tico da morte, escorreu lentamente uma lágrima sentida. Foi 
tudo. Estava morto o valoroso médico. Levara à Última hora, 
quando dominada a epidemia, a picadela mortal, à semelhan- 
ça da bala perdida que aniquila, no campo da luta, o general 
triunfante. 

* * *  
Campinas, que tem hoje em suas divisas municipais a ima- 

gem da Fênis, pois ela em verdade - renasceu das próprias 
cinzas, - tributou ao grande brasileiro a homenagem de sua 
gratidão imperecivel, dando-lhe o nom,e ilustre a uma das ruas 
centrais da cidade, a rua Doutor Costa Aguiar. 

* * *  
Quanto ao Tenente Luiz Antônio, sepultado tão longe dp 

solo amado da pátria, o Govêrno do Império concedeu à sua 
progenitora, dona Ursula Ferraz de Camargo Aguiar, a pen- 
são anual de Cr$ 432,00, que ela recebeu até ao fim de seus 
dias. 



PIMENTA BUENO 
M~ainoel Augusto Vieirc! Neto 

Andersen ao escrever um delicado e sentimental conto pa- 
ra crianças - não há quem o não conheça: "O patinho feio", 
fez, segundo dizem, auto-biografia. Como o. patinho, êle tam- 
bém teve infância ingeliz, sem pais que o acalentassem e pro- 
tegessem, desprezedo pelos conterrâneos, pobre: desengqnça- 
do.. . Mas uma bela tarde de primavera, o patinho soltou o be- 
líssimo canto de cisne e viu-se rodeado de cisnes, seus irmãos, 
como o escritor, depois de lançar seus livros maravilhosos foi 
coroado como literato imortal. 

Que mal possa parecer a comparação, Pimenta Bueno foi 
um patinho feio. 

Na manhã de 4 de dezembro de 1804, a porta da casa do 
cirurgião mór José Antonio Pimenta Bueno, a rua do Miguel 
Carlos, hoje rua Florêncio de Abreu, nesta cidade de São Pau- 
lo, foi exposta uma criança recém-nascida. O bondoso médico 
recebe o menino e batiza-o com seu próprio nome: José An- 
tônio Pimenta Bueno, que um dia havia de ser acrescido do 
título - Marquês de São Vicente. Foi padrinho o ilustre va- 

, rão paulista Martim Francisco, um dos Andradas. 
Era realmente feio aquêle menino. E feio continuou por 

toda a vida. Mas era bom, paciente e afável, principalmente 
para com as senhoras, explica Almeida Nogueira.. . Já  ho- 
mem, já senador do Império, assim foi visto p r  Machado de 
Assis: ". . . nunca vi rir a Itaboraí, creio que seus músculos 
dificilmente ririam - o contrário de São Vicente que ria com 
facilidade, um riso bom, mas que não lhe ia bem. Quaisquer 
que fossem, porém, as deselegâncias físicas do senador por 
São Paulo, e mau grado a palavra sem sonoridade, era ouvi- 
do com grande i.espeito9' (Páginas recolhidas). A isso acres- 
cente-se que jamais perdeu o modo de falar paulista, trocan- 
do os 1 1 pelos r r. 

Imaginemo-lo pois, um menino feio. Feio e pobre. Tives- 
se embora o afeto de seu protetor, era sempre o engeitado da 
rua do Miguel Carlos. Sua alma, porém, aguardava o momen- 
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to para irradiar luzes estupendas, como o canto lindíssimo do 
cisne. E isso aconteceu bem cedo, ainda nos tempos da Aca- 
demia. 

Nosso conto, portanto, vai começar quando Pimenta Bueno, 
modesto amanuense do Tesouro Provincial, vai fazer sua ma- 
trícula no primeiro ano da Academia de Direito, recem-cria- 
da. Era o primeiro dia de matrícula, da primeira turma da 
Academia. Encarregado de pesidí-la, Professor José Maria 
de Avelar Brotiero. 

O primeiro estudante a pedir inscrição foi o clérigo Antô- 
nio Paes de Camargo, já catedrático de Exegétiea do Curso de 
Teologia do Seminário Episcopal. 

Logo depois aparece o jovem Pimenta Bueno. Humilde, 
tímido, despretencioso, deposita seu requerimento, no qual se % 

declara filho (de pais incógnitos. . . 
E vai se completando a turma. São trinta e três. Olhe- 

mos ao redor e identifiquemos alguns dos colegas do José 
Antônio. 

Ali estão os irmãos Azevedo Marques, o Manoel Eufrázio , 
e o Antônio Mariano. Dêste se conta que aos onze anos já 
conhecia latim ao ponto de ser nomeado pelo Bispo Dom Ma- 
theus professor dos moços do coro da Sé Catedral, o que lhe 
valeu o apelido de "Mestrinho", conservado por toda a vida. 

Lá está Vicente Pires da Motta, também filho de pais in- 
cógnitos, e amigo íntimo de Pimenta Bueno. Ao se matricu- 
lar já era presbítero. Foi dios mais brilhantes da turma e ter- 
minou por ser lente e diretor da Academia. 

Também se matriculou o Padre Amara1 Gurgel, pessoa 
influente na política. No mesmo ano de sua matrícula, foi elei- 
to Membro do Conselho Geral da Província e do Conselho 
do Govêrno. 

Pois não obstante cercado de tão ilustre gente, o nosso Pi- 
menta Bueno destacou-se clomo aluno exemplar. Conta-se que 
o severo Conselheiro Carneiro de Campos, depois Visconde de 
Caravelas, ao ouvir o jovem aluno em uma chamada geral. 
não pode deixar de expandir os mais altos elogios pelo modo 
com que discorreu sòbre a matéria explicada na aula da vés- 
pera. Em 1829, Avelar Brotero propoz para o 2." prêmio em 
dinheiro, os nomes dos alunos Vicente Pires da Motta, Pimen- 
ta Bueno e José Antônio dos Reis, sendo êste o contemplado. 

De tão brilhante estudante, podia ser esperado o grande 
homem público, que foi o nosso José Antônio Pimenta Bue- 
no. E' o que devemos relembrar hoje, apreciando os vários 
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aspectos de sua personalidade. Comecemos pelo Juiz Pimen- 
ta Buena. 

O JUIZ: 
Como vimos, ao se matricular na Academia, Pimenta Bue- 

no era modesto amanuense. Antes de terminar o curso, foi e l e  
vado a oficial do Conselho Geral da Província. Logo após con- 
quistar a laurea acadêmica buscou o início de sua brilhante 
carreira na magistratura. Seu primeiro pôsto foi o de Juiz 
da Alfandega, em Santos, onde teria a oportunidade de reve- 
lar sua altivez de paulista e sua dignidade de verdadeiro ma- 
gistrado, como logo mais relataremos. 

De Santos, vai removido, em 1842, para a comarca do Pa- 
raná. Dois anos depois, é promovido desembargador da Rela- 
ção do Maranhão; em 1847, é removido para a Côrte, onde 
exerceu a judicatura por dez anos, aposentando-se com hon- 
ras de Ministro do Supremo Tribunal de Justiça. 

Pimenta Bueno não só foi o juiz excelente pela cultura e 
pelo caráter, como também o denodado defensor das g~rantias 
devidas aos juízes e da independência indispensável ao Poder 
Judiciário. Para que bem se compreenda o valor da luta in- 
cessante em que se empenhou durante toda sua proveitosa vi- 
da em prol da magistratura, convém que se recorde quão su- 
bordinados eram os juizes aos políticos do dia e quão restri- 
tas suas liberdades funcionais. Ao tempo, os juizes participa- 
vam intensamente da política. Ora arvoravam-se em chefes 

1 locais, ora curvavam-se temerosos deante dos potentados. A 
estabilidade do juiz, sua independência em face dos outros po- 
deres do Império, eram utopias. Convinha sempre ao partido 
dominante ter às mãos êsse poderoso órgão.. . 

Em 1850, em sessão do Senado, dizia Nabuco de Araújo: 
"A magistratura vive desacorçoada em sua vocação, em seu 
futuro, por causa dos magistrados políticos, porque são êstes 
só que gozam das vantagens; mas desde que as honras e van- 
tagens da magistratura forem exclusivamente da magistratu- 
ra, a magistratura há de ter uma vocação". 

Pois dessa magistratura desacorroçoada, inerme,. que se não 
pejava de a cada passo, por pura timidez, recorrer a orgãos da 
Administração para collier a interpretação das leis, para tirá-la 
ao alto, como verdadeiro e independente Poder do Império, 
fez-se paladino o juiz Pimenta Bueno. Quando não bastasse 
pôr a seu crédito o projeto de Organização Judiciária, que à 
prinieira oportunidade apresentou ao Legislativo, ao ocupar a 
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Parta da Justiça em 1848, suas lições expostas em "Direito 
Público Brasileiro" serviram de roteiro aos legisladores futu- 
ros e criaram no país o clima necessário para viscejar a se- 
menteira. Assim é que delimitando as funções do Poder Exe- 
cutivo e do Poder Judicial tornou bem claro: "Aquele é o 
professor dos direitos e interêsses públicos, defensor até ter- 
to ponto discricionário; seus agentes são móveis e dêle de- 
pendentes, seu processo expeditivo e sem formas necessárias, 
sem garantias eficazes. Êste outro é o protetor dos direitos 
e interêsses individuais, da propriedade, liberdade, honra, vi- 
da, de tudo que é caro aos homens como homens; seu poder, 
em vez de ser discricionário, é restritamente legal; seus agen- 

. 

tes, os magistrados, são perpétuos e independentes; seu pro- 
cesm dirigido sempnc. pelo direito positivo, circundado de 
garantias certas, de debates contraditórios. e de fórmulas mi- 
nuciosas, completas, previdentes. "Logo adeante adverte que 
o Poder Judicial: "põe a sua glória em manter as liberdades 
e justos interêsses do cidadão, em dar a cada um o que é seu, 
sem atender o que o governo por ventura desejara". E por 
fim, a crítica direta e incisiva: "E' pois necessário que a ad- 
ministração não usurpe as atribuições do Poder Judiciário e 
que se o fizer não faça impunemente para que se não repro- 
duzam abusos que infelizmente já temos visto". 

Autoridade moral inconteste tinha o nosso Pimenta Bue- 
no para doutrinar sobre a independência e a altivez necessá- 
ria a missão de diktribuir justiça entre os homens, êle que fô- 
ra juiz de rara coragem cívica. Basta-nos um episódio, para 
conhecermos o gigante: 

Em 1842, o Senador Padre Diogo Antônio Feijó é condu- 
zido coativamente para a Corte, de onde saiu desterrado para 
o Espírito Santo. Ao passar por Santos, bem poucos se ani- 
mariam a visita-lo, para não incorrer'na suspeita de participa- 
ção no movimento revolucionário derrotado, nem nas iras dos 
políticos vitoriosos. Pois o Juiz de Santos, José Antônio Pi- 
menta Bueno, visfia-o, deeassombradamente. Lembre-se que Pi- 
menta Bueno ensaiava seus primeiros passos na carreira que 
tanto dignificou. Mas, não foi a visita ao desterrado que o fez 
digno de sua toga. Ouçamos o diáiogo então travado. Feijó 
dirige-se ao jovem juiz: "O Govêrno obrigou-me a deixar a 
Província e como não me devo submeter a êsse ato ilegal e 
inconstitucional, lembrei-me, em viagem, de impetrar-lhe uma 
ordem de habeas-corpus" . 

Ordem de habeas-corpus em favor de um rebelde? Ordem 
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contra as instruções vindas do alto? Concedê-la era selar o 
destino da carreira e expor a perigos maimes. . . 

No entanto, serenamente responde Pimenta Bueno: 
- "E' manifesto o constrangimento ilegal, que V. Excia., 

como Senador do Império está sofrendo. Eu não hesitarei em 
concedê-la". 

Feijó comoveu-se profundamente, diz Spencer Vampré, a 
quem devemos a notícia, e abraçando o jovem magistrado ti- 
rou-o do perigo a que se expunha por amor ao seu dever: - 
"Conhefo de longa data a inteireza do seu caráter. Sei que 
não hesitaria eni conceder-me a ordem de habeas-corpus, in- 
correndo nas iras do Ministério. Mas, desisFto dêsse recurso, 
porque quero que se consuma a violência do Govêrno, para 
acusá-lo no Senado". 

Êsse era o Senador Feijó. Êsse era o juiz Pimenta Bueno. 
Ambos nobres, independentes, altivos, abnegados, dignos um 
do outro, e ambos dignos da Província de São Paulo. 

O DIPLOMATA 

O início da carreira política de Pimenta Bueno pode ser 
apontado quando recebeu a nomeação para a difícil e áspera 
missão de Governador aa Província de Mato Grosso. Observou 
certo historiador arguto que o Segundo Império fazia escola 
de políticos, cujo primeiro grau era o govêrno das províncias. 
Outro grau indispensável era o conhecimento dos problemas 
com as neções vizinhas, do sul d,o país. Assim, pois, a Pi- 
menta Bueno coube governar uma longinqua província, on- 
de tudo era difícil, a começar pela longa caminhada descon- 
fortável para atingir sua capital. Além disso, vizinha do Pa- 
raguai.. . De 1835 a 1837, o juiz Pimenta Buena governou 
Mato Grosso. Volta para sua judicatura e seus estudos, aguar- 
dando novo chamamento para servir a Pátria, que tanto es- 
tremecia. Em 1844 é nomeado Ministro no Paraguai, função que 
exerceu até 1846. Não foi longa a experiência, mas foi bastan- 
te profícua. Veja-se um rol, talvez incompleto, dos serviços 
por êle prestados. Em 14 de setembro de 1844 participou do 
ato de reconhecimento da independência da República do Pa- 
raguai. Obteve um tratado de aliança, ofensiva e defensiva 
contra Rosas. Celebrou um tratado de comércio e navegação, 
que não chegou a ser ratificado pelo góvêrno brasileiro, em 
virtude da alteração no panorama político sulamericano. Ain- 
da se deve a Pimenta Bueno a aliança do Paraguai com a Pro- 
víncia de Corrientes e, depois, a declaraçso de guerra a Bue- 
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nos Aires. Em consequência, a República do Paraguai en- 
viou em auxílio do General Paz, chefe dos correntinos con- 
tra Rosas, inimigo do Império Brasileiro, um corpo de tropas 
sob o comando de Francisco Solano Lopes.. . São ironias da 
história.. . Esse aliado haveria de ser bem pouco depois, o 
mais encarniçado inimigo de nosso Império.. . 

Pimenta Bueno no pouco tempo em que serviu como nos- 
so embaixador conse,%iu não apenas os relevantes serviços 
a que já nos referimos, como a mais completa amizade de 
Carlos Solano Lopes, presidente do Paraguai, garantindo a 
tranquilidade de nossa política externa em relação a êsse se- 
tor. Conta-se que C~r los  Solano Loper ouvia n jovem em- 
baixador brasileiro até mesmo na solução de problemas inter- 
nos, o que provocava a ira dos argentinos.. . Por fim, o nos- 
so Pimenta Bueno tornou-se nada menos do que compadre de 
Carlos Lopes, batizando um seu filho, de nome Benigno.. . 

Lembrem-se os relevantes serviços prestados à diplomacia 
brasileira, com os relatórios e memoriais sobre os limites do 
Brasil com a Bolívia, Missões, Perú e Paraguai. 

Ainda como internacionalista deve-se-lhe o trabalho im- 
portantíssimo da abertura dos rios nacionais à navegação es- 
trangeira. 

Para que se saiba com que desprendimento servia ao seu tor- 
rão, recorde-se que certa ocasião o Visconde do Rio Branco 
confiou-lhe delicada missão diplomática junto ao General Mi- 
tre, em seguida à célebre e insolente nota de Tejador. O Vis- 
conde consultou o nosso Marquês de São Vicente acêrca de 
quanto necessitava para as despesas de representação, pois Pi- 
menta Bueno sempre foi homem pobre. 
- "Julgo-me bem pago e satisfeito - respondeu o paulis- 

ta pela confiança que o Govêrno Imperial em mim deposita, 
incumbindo-me de missão tão delicada, que tem por fim evitar 
um rompimento com a República Argentina". 

Mais uma vez saiu-se bem o nosso embaixador e ao re- 
gressar insistiu o Gabinete em premiar seus bons serviços. O 
Conselheiro João Alfredo, Ministro do Império, comunica-lhe 
que o Govêrno pretende agraciá-lo com a Gran Cruz do Cru- 
zeiro. O nosso São Vicente corre a São Cxistovam e roga ao 
Imperador, como uma graça, que lhe não confira a Gran Cruz, 
que até então só havia sido concedida a Caxias e a Herval. 

Seu pendor pela política exterior manifestou-se' de manei- 
ra inequívoca quando, ao organizar oi Gabinete São Vicente 
escolheu para sí a mais difícil das pastas, ao tempo a das Re- 
lações Exteriores. 
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Observa Heitor Jgra que nenhum estadista do Império 
podia considerar completa sua carreira política se não houvesse 
passado pela pasta das Relações Exteriores. O nosso Pimenta 
Bueno fez, portanto, carreira completa. Presidente de Mato 
Grosso, Ministro no Paraguai, Deputado à Assembléia Legis- 
lativa pela Província de São Paulo, Ministro dos Negócios Es- 
trangeiros, e da pasta da Justiça, Presidente da Província do 
Rio Grande do Sul, em momento dificílimo, Senador do Im- 
pério, chefe do Gabinete de 29 de setembro de 1870.. . 

Na memorável noite de 7 de setembro de 1822, o muito 
jovem José Antônio Pimenta Bueno era visto no Teatro, en- 
tre os patriotas mais exaltados: José Inocêncio Alves Alvim, 
Antônio Mariano de Azevedo Marques, Amara1 Gu~gel . .  . Ma- 
drugou nêle o e~pírito de liberdade e verdadeiro liberal foi 
durante toda a vida embora por motivos históricos haja se 
passado para o partido conservador. 

No início de sua carreira política, ligou-se ao partido li- 
beral. Todavia, a 30 de maio de 1848, quando ministro da Jus- 
tiça do Gabinete do Visconde de Macaé, abandonou as fiieirac 
de~sa  facção, como resultado das lutas do Ministério com a 
maioria liberal da Câmara. 

Não faltou quem pretendesse exprobar-lhe a mudanca de 
partido, até mesmo deturpando a razão dessa conduta. Aqui 
mesm3 em São Paulo, por ocasião de renhida luta eleitoral, o 
"Ipiranga", jornal do partido liberal, criticando as candidatu- 
ras de Pires da Mota e Pimenta Bueno, fêz restrições severas 
ao primeiro, e, do segundo diz: "Quase outro tanto se pode 
dizer do Sr. Pimenta Bueno. Sempre inconstante em suas opi- 
niões, liberal decidido quando a oposição tem estado no poder 
e hoje saquarema por interesse, porque o partido liberal está 
arredado de tôdas as posições oficiais e até interdito de mani- 
festar seu voto nas urnas eleitorais" (apud Laudo de Camar- 
go, José Antônio Pimenta Bueno, um tema riquíssimo, in Rev. 
Tribs. 271-875). 

Veja-se quanto a política pode cegar os homens., . Essa 
objurgação era lançada contra o bom paulista que já havia, 
só pelos seus méritos pessoais, se elevado a Presidência de Ma- 
to Grosso, já conquistara um lugar entre os melhores diplo- 
matas do país, pacificara o Rio Grande do Sul, integrara o 
Parlamento e o Ministério. . . 

A mudança de partido não era nenhuma novidade nos ce- 
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nários políticos da ação e contava com exemplos memoráveis: 
Rio Branco, Nabuco, Olinda, Zacarias. . . 

Não interêsses subalternos, como trêfegamente se escreveu 
no jornal, mas a fidelidade a princípios foi que levou o nosso 
Pimenta Bueno a alistar-se em outro partido. Essa é a infor- 
mação segura do historiador Joaquim Manoel de Macedo, vasa- 
da nesta sentença absolutória: "Varão ilustrado, grave pen- 
sador, homem de tanto futuro no seu país, por inteligência que 
não podia temer eclípse prolongado, sua mudança de bandeira 
política foi certamente determinada por impulso de convic- 
ções, que se devem respeitar, a menos que tenham de ser con- 
denados muitos dos estadistas brasileiros, que já floresceram e 
que ainda florescem" (apud Vampré, Memórias para a his- 
tória da Academia, I/119). 

Aliás, tomando-se a perspectiva geral da vida de Pimen- 
ta Bueno há de se chegar a conclusão de que sua vastíssima 
cultura, sua inteligência extraordinária, a firmeza de suas 
convicções, não lhe haviam de permitir a subordinação incon- 
ciente aos partidos políticos bangidos muitas vezes por con- 
veniências eleitorais ou por caprichos de seus chefes. Pimen- 
ta Bueno era homem de princípios e a êles, mais que a disci- 
plina partidária ou amizades pessoais, sempre se manteve fiel. 

Basta lembrar-se incidente ocorrido muitos anos depois. 
em'que como Conselheiro do Império emitiu voto contário a 
um de seus melhores amigos e em desconformidade, talvez, 
com os interêsses eleitorais de seu partido. E' o caso de Caxias, 
que, desavindo-se com Zacarias, então chefe do Gabinete, es- 
creveu uma carta excessivamente enérgica, apresentando sua 
demissão do Comando em Chefe das forças brasileiras (1868). 
O Conselho do Império foi ouvido acêrca da seguinte propo- 
sição: "Qual julga o Conselho menor mal, a demissão do Ge- 
neral ou a do Ministério?". 

Se Pimenta Bueno fosse homem de guiar-se por conve- 
niências pessoais ou partidarias, optaria pela demissão do Mi- 
nistério, que era liberal, em favor do General, seu grande e 
particular amigo. No entanto, São Vicente não hesita em ma- 
nifestar-se contra o General, "por amor de um grande princí- 
pio", segundo êle próprio diz. E' que não admite a subondi- 
nação do Govêrno ao poder militar. (Cf. Heitor Iiyra, Histó- 
ria de D.  Pedro 11, vol. 1, pág. 487) . 

Na exiguidade desta palestra não caberia um levantamen- 
to, ainda que rápido, da vida política de São Vicente. Assim 
sendo, limito-me a comentar, com o precioso auxílio de Joaquim 
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Nabuco, um incidente realmente sério ocorrido por ocasião 
de sua eleição, quando nosso São Paulo era governado por 
Nabuco de Araujo. A seguir, percorremos os olhos por algu- 
mas iniciativas políticas de Pimenta Bueno afim de  verificar- 
mos sua constante lealdade aos princípios que defendia em 
sua valiosa obra jurídica. Era um homem autêntico! 

Pimenta Bueno havia sido nomeado Governador da Pro- 
víncia do Rio Grande do Sul, com o pesado encargo de vigiar 
de perto nossos vizinhos meridionais, e, principalmente, com 
o fito de pacificar a luta intestina em que se envolviam o Ba- 
rão de Jacuí enfrentado pelo então tenente-coronel, Manuel 
Luis Osório. Era a célebre questão que passou a história com 
a denominação de "Californias". 

A êsse tempo, Rosas constituia seria ameaça ao sul do 
país, e o Rio Grande devia estar confiado a homem prudente, 
enérgico, diplomata e fundo conhecedor do direito. Outro não 
podia ser, senão o nosso Pimenta Bueno, que a tudo atendeu 
com perfeita exação. 

Convinha, pois ao Gabinete Monte Alegre conduzí-10 ao Se- 
nado do Império. Daí a recomendação feita ao governador da 
Província de São Paulo, o extraordinário estadista Nabuco de 
Araújo, no sentido de afastar a candidatura de Joaquim José 
Pacheco, chefe político local. 

Nabuco de Araújo relutou. O dr. Pacheco era chefe presti- 
gio~o. Não convinha sua exclusão. Por outro lado, Pimenta 
Bueno não era bem visto entre os conservadores da Província 
porque havia sido simpático ao Movimento de 1842 e militara 
no partido liberal. 

Monte Alegre, contudo, não aceitou a argumentação longa, 
- cohstante, cerrada, que se encerrava em várias cartas do Go- 

vernador. Para o Ministério era irnpgrtant'e a eleição de Pi- 
menta Bueno. Vá lá que se substituísse Nébias pelo Manse- 
nhor Ramalho; nisso transigia o Gabinete. Mas, a exclusão 
do dr  Pacheco e a vitória de Pimenta Bueno, eram questões 
fechadas. 

Foi então que Nabuco de Araújo, já ultrapassada a pri- 
meira fase da eleição, isto é, colhidos os votos populwes e quan- 
do já se processava a segunda fase da eleição indireta, lançou 
uma circular em que $e recomendava a eleição de Pimen- 
ta Bueno, contrariando a vontade dos chefes políticos locais. O 
Govêrno venceu. Saiu Senador o nosso Pimenta Bueno. Mas 
Nabuco de Araújo não foi poupado, nem na Câmara dos 
Deputados, nem dentro de seu partido, com a queda do Minis- 
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terio Monte Alegre. Foi substituído no Govêrno de São Pau- 
lo por Nébias, que êle havia combatido. Mais do que isso, foi 
acusado de crime eleitoral perante o Supremo Tribunal de 
Justiça, fato inédito, em nossa história política. 

Nabuco de Araújo defendeu-se com galhardia tanto no par- 
lamento, como na justiça, saindo sempre engrandecido. Per- 
mitam-me uma ligeira digressão, a fim de reproduzir dois pe- 
quenos tópicos de suas defesas. Na Câmara replicou aos seus 
opositores: "O princípio de que o Govêrno pode influir na 
eleição como opinião, foi proclamado do alto desta Tribuna 
por uma das maiores ilustrações do partido liberal, o sr. An- 
tônio Carlos Ribeiro de Andrade, e, recebido em 1841, sem a 
menor contestação, passou em julgado; êsse princípio foi le- 
vado ainda às Últimbs consequências por uma circular deno- 
minada "Dos direitos próprios", obra de um dos homens mais 
#eminentes do partido liberal, o Sr. Manoel Branco.. . "  

asses dois exemplos deviam bastar para pôr água a fervura, 
mas Nabuco de Araújo vai além, demonstrando que nehuma 
ilicitude, nenhum atentado às liberdades podia haver em uma 
circular destinada aos próprios filiados por chefes que faziam 
o jogo do adversário.. . "Fôra absurdo - continua Nabuco - 
que o govêrno deixasse os seus amigos extraviados, a mercê, 
a disposição dos seus inimigos declarados; fora absurdo ainda 
que o govêrno não interviesse para neutralizar as ambições 
que podem dar ganho de causa a oposição por causa de divelr- 
gências. Isto importaria em um suicídio, ou importaria o prin- 
cípio de que o govêrno deve viver independente das opiniões 
políticas; mas semelhante princípio seria uma cousa nova, uma 
coisa estranha. . . Senhores, é um epigrama que se: me faz, 
acusando-se-me por êste motivo; nem sei mesmo como pode- 
remos tratar desta matéria sem nos rirmos uns com os outros 
e uns dos outros, porque em verdade não fiz coisa que todos 
ou quase todos não tenham feito". 

Derrotados pela eloquência parlamentar do ilustre pernam- 
bucano, os adversários de Pimenta Bueno e de Nabuco não tre- 
pidam em acusar o ex-governador de São Paulo, perante o Su- 
premo Tribunal. Defendendo-se com brilho digno de um &s 
maiores juristas que o Brasil já tem produzido. Nabuco de 
Araújo examinou os direitos e deveres do govêrno em relacão 
à opinião pública, dando uma lição de democracia, que vem 
sendo observada ainda hoje. Eis suas próprias palavras: "Se 
o Govêrno no sistema representativo simboliza uma opinião 
política, é absurdo essa neutralidade do govêrno na eleição, 
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como a Câmara Municipal quer; é absurdo que o Govêrno se- 
ja estranho e indiferente ao triunfo da opinião política de que 
depende sua existência. Essa neutralidade fora um dever de 
reciprocidade, se  a oposição também a guardasse, mas se a 
oposição lutar vencer e derrotar o govêrno, como pode o go- 
vêrno ser impassível sem suicidar-se sem oblitmar o instinto 
da própria conservação?. . . . . . O Govêrno pode, todos os go- 
vernos que têm consciência de si e convicções o fazem: os que 
o não fazem, é porque ou querem suicidar-se por imbecilidade, 
ou contam com outro a$io que não o da opinião. "A tais ar- 
gumentos destinados a demonstrar a lógica de sua conduta po- 
lítica, outros aditou que levou o alto tribunal a proclamar a 
inteira lisura de seu procedimento e da eleição do senador Pi- 
menta Bueno. 

Assim resumido o incidente que revela o clima de paixões 
e arrebatamentos políticos em que se desenvolveu a eleição em 
São Paulo, passemos a aferir a lealdade do nosso Senador aos 
princípios de liberdade que incessantemente pregou. 

Como vimos, Pimenta Bueno jamais se conformou com a 
situação da magistratura nacional. Queria fôsse ela dotada de 
meios para a realização de seus altos deveres. 

Foi dos políticos que mais propugrií m por uma orga- 
nização judiciária de molde a ser cumprida integralmente a 
Constituição do Império. E quando Min'stro da JusFca no 
Gabinete Alves Branco, inspirado sempre pelo princípio que 
abraçara desde que sentiu em São Paulo os efeitos da Lei de 
3 de dezembro de 1841, apresenta ao parlamento uma propos- 
ta de organização judiciária. E' certo que seu projeto, como to- 
dos os que foram apresentados desde 1846, por Fernandes Tor- 
res, com emendas de Rebouças, Limpo de Abreu e Veiga, por 
Carvalho e Silva, por Assis e Almeida, por Barros Leite, ficou 
no olvido. Dificílima foi a alteraqão do regime impôsto e que 
tanto alarido pxovocou, inclusive o levante militar de Soroca- 
ba, em 1842. Basta que se diga que a luta pela organização 
judiciária só teve reinício, com Nabuco de Araújo, em 1854 e 
só terminou com a Lei n." 2.033, de 20 de setembro de 1871. 
Foram trinta anos de esforços para dotar a naçáo de um siste- 
ma. judiciário. E dêle sErnpre participou 7 - o Pimenta Bueno, 
quer como jurista em seus trabalhos acatados como da melhor 
doutrina, seja como político militante nos Conselhos ou no 
parlamento. 

Veja-se a propósito, seu empenho em modificar o sistema 
de concessão de fiança, tornando-a ace~sívei a todos e instru- 
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mento de segurança das liberdades. Por mais de uma vez de- 
monstrou que a prestação de fiança mediante acusação hipo- 
tecária não era o que mais'convinha ao nosso país, e depois de 
examinar detidamente os sistemas francês e inglês, sugeria a 
admissão da fiança provisória até que se ultimasse a defini- 
tiva. Ora, não tem razão o nosso João Mendes Junior (O Pro- 
cesso Criminal Brasileiro, 3." ed., pág. 468 do l . O  vol., 1920) 
quando exproba a Pimenta Bueno de não haver incluído no 
seu projeto de organização judiciária de 1848 dispositivo al- 
gum sobre fiança. A verdade é que foi atribuído, por êsse pro- 
jeto, o direito de conceder fiança aos juízes de paz, retiran- 
do-o das autoridades policiais. 

Ademais, tal era a resistência política à reforma do pro- 
cesso criminal e da organização judiciária que o Govêrno se 
viu na contingência de apresentar projetos parciais seguidos, o 
que passou a ser denominado o sistema de carritilha.. . 

Afinal, a fiança acabou por ser convenientemente regulada, 
com observância das críticas de Pimenta Bueno, e mais do que 
isso, sua regulamentação inspirou-se em projeto de sua auto- 
ria. Quem no-lo atesta é o próp,rio Nabuco de Araújo, em dis- 
curso na sessão de 21 de junho de 1871, que lhe rendeu louvo- 
res nestes significativos têrmos: "Aqui, Sr. presidente, devo 
tributar grande louvor ao Sr. visconde de S .  Vicente, por ter 
traduzido em um projeto que pretendia apresentar ao Sena- 
do, a liberdade provigória de que gozam os ingleses" (apud 
J .  Mendes Jr., op. cit., pág. 483). 

Que pode haver de extraordinário em que um jurista pro- 
pugne durante tantos anos pela alteração de um sistema de 
fiança? Aos que labutam na vida forense, ainda é preciso es- 
clarecer, porque bem compreendem o sentido dessa luta. Mas, 
1- todos é necessário que se diga ser êsse um dos mais eficazes 
meios de proteção da liberdade individual, ao ponto de se eri- 
gir atualmente em garantia con~titucional. 

O nosso Pimenta Bueno, recém formado, iniciando sua car- 
reira de juiz, adepto do partido liberal, sentiu, com os paulis- 
tas, que todas as liberdades seriam permanentemente pericli- 
tantes em face da lei de 3 de dezembro de 1841. Atentai, pois, 
para a fidelidade aos princípios que o inspirava durante tan- 
tos anos. Em 1848, quando na Pasta da Justiça, era, ainda, um 
dos liberais; alistou-se, depois, entre os conservadores, mante- 
ve em altos postos governamentais, desfrutava do máximo pres- 
tígio junto ao Monarca, mas não se esqueceu de continuar a 
luta pela reforma do sistema de fianças, nem da organização 
judiciária adequada a salvaguardar as liberdades. 
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Três grandes amores vejo na vida de Pimenta Buzno: o 
amor à sua pátria, o amor à liberdade e a justiça, 9 amor dos 
estudos jurídicos. 

Como político, jamais se distanciou dessas três vigas mes- 
tras. Vimos já sua atividade como diplomata, como conselhei- 
ro, como deputado, senador, governador de províncias. Veja- 
mos, agora, um pequeno incidente, de alto valor para ai de- 
monstração, de seu amor ao torrão natal, de  seus profundos 
sentimentos nacionalistas. Foi por ocasião 'do trucidamento de 
Quinteiros, pelos "blancos" do Uruguai. Nossos patrícios sulrio- 
grandenses, que tinham interesses naquele país foram perse- 
guidos e por fim muitos aniquilados. No parlamento, os âni- 
mos se exaltaram. Liberais e conservadores se uniram na 
exigência de uma repressão enérgica aos atentados. E o nos- 
so Pimenta Bueno, homem paciente e bom, polido e sereno, 
foi dos mais veementes, ao ponto de aconselhar o Govêrno Im- 
perial a fazer imediata justiça por suas próprias mãos, apode- 
rando-se do território uruguaio, na região do Quaraim. Co- 
menta Alberto de Faria que a sessão da Câmara dos Depu- 
tados valia por uma declaração de guerra! (apud Heitor Lyra, 
op. cit . , I/409) . 

O amor da liberdade e da justiça, incessantemente refleti- 
do em sua obra, haveria de levá-lo a participar ativamente do 
movimento abolicionista. E não direi nada de extraordinário 
ao afirmar que o conservador Pimenta, Bueno muito mais fez 
pela abolição do que muitos liberais reunidos. Estou que foi 
êle o único que encontrou o caminho certo para extirpar a es- 
cravatura, sem abalâr a política monárquica. Se o seu plano 
fosse posto em execução, tal como delineado, poderia a abo- 
licáo ter sido retardada de uns poucos anos, mas seria alcan- 
cada :em ruídos e sem desequilíbrios. 

Muitos são os abolicionistas festejados, aliás com justica. 
Muitos os que figuram nos livros como líderes dêsse grandio- 
so movimento de emaricipação. Muitos os que são ostentados 
em monumentos nas praças públicas. Nosso Pimenta Bueno 
nem sequer é contado entre êles. Tempo é de se lhe fazer jus- 
tiça. Recordemos, pois, os seus projetos, que tanto cuidado 
criaram aos Gabinetes conservadores e liberais, que não que- 
riam ou não se atreviam a pôr em marcha a idéia emancipa- 
dora . 

Diga-se sem rebuços, que a lei do ventre livre, que passou 
à história como lei Rio Branco, é resultante do primeiro dos 
projetos de São Vicente. 
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O plano de Pimenta Bueno era. fazer com que cessasse o 

aumento do número de escravos, limitar a circulação, censurar 
o tratamento dispensado aos pobres negros, libertá-los grada- 
tivamente até o momento da abolição total. Seus projetos eram 
abolição do ventre da família escrava, restringir a transrnis- 
são hereditária de escravos, garantir os pecúlios constituídos 
pelos escravos, matrícula forçada do elemento servil, liberta- 
cão dos escravos da Nação, finalmente, extinção total da es- 
cravidão no dia 31 de dezembro de 1899. 

Não faltou, na época, quem insinuasse que tais projetos 
eram inspirados pelo próprio Dom Pedro 11. O Barão do Rio 
Branco, nas "Efemérides Brasileiras" esclarece que a iniciati- 
va era de São Vicente. Não haverá êrro em se presumir que 
os projetos eram resultantes de troca de idéias entre o libe- 
ralíszimo Imperador e seu amigo íntimo, o jurista Pimenta Bue- 
no, um dos homens que mais privou na intimidade do nosso 
Monarca. 

E havendo dito que Pimenta Bueno, como político, amou 
sua pátria, amou a liberdade, amou o direito, não vejo como 
tecer-lhe maior elogio, nem como apontar a nação melhor pa- 
radigma . 

Resta-nos, po i~ ,  para encerramento desta palestra, algumas 
poucas palavras sobre a fecunda obra jurídica de Pimenta Bue- 
no. Não me permite a ocasião o estudo analítico de seus livros, 
obras centenárias e que ainda hoje merecem re-edições. Limi- 
tar-me-ei a enumerá-las, situando-as na história do direito 
brasileiro. 

O JURISTA 

Fim~nta  Bueno foi o primeiro dos juristas nacionais. Ao 
seu tempo, os juristas eram formados em Coimbra. De lá nos 
vieram Olinda, Baependi, Abaeté, Abrantes, Bernardo de Vas- 
concelos, Nébias, Silveira da Mota, Sapucai, Rendon, Carneiro 
de Campos, Monte Alegre e outros. Pimenta Bueno é fruto 
da nossa Academia de Direito. E foi, para glória de São Pau- 
lo, o pioneiro do direito nacional. Foi quem deu o grito de in- 
dependência de nossa vida jurídica, até então inteiramente 
vinculada à antiga metrópole. 

SUAS PRINCIPAIS OBRAS: 

- Apontamentos sobre as formalidades do Processo Ci- 
vil, 1850 (2.a ed. em 1858); 
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- Apontamentos sobre o Processo Criminal Brasileiro, 
1857; 

- Direito Público Brasileiro e Análise da Constituição do 
Império, 1857; 

- Direito Internacional Privado e aplicação de seus prin- 
ripios com referência às leis particulares do Brasil, 1863. 

E TRABALHOS MENOFXS: 

- Consideraçã~ relativa ao beneplácito e recurx à Co- 
roa, em matéria de culto, 1873; 

- Reforma Eleitoral, 1871; 
- Discurso na Sessão do Senado (relatiyo aos limites com 

o Paraguay), 1855; 
- Discurso na abertura da Aszembléia L~gislativa, na qua- 

lidade de Presidente da Província de Mato Gros- 
so (referência aos índios e a mineração) - in Revista 
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 2/170. 

Ainda escreveu numerosos memoriais e relatórios, muitos 
dos quais serviram para deslindar questões de fronteiras com 
a Bolívia, Perú, Missões e Paraguay. 

Vejamos se conosco está a razão quando dissemos que o , 

nosso Pimenta Bueno foi o alvorecer do direito brasileiro. Pa- 
ra isso tomemos aquelas joias, cumo qualificou Vampré, ou 
~ e i a m  os Apontamentos sobre as formalidades do Processo Ci- 
vil, os Apontamentos sobre o Processo Criminal Brasileiro, o 
Direito Público Brasileiro e o Direito Internacional Privado. 
Todos êsses livros são marcos iniciais da literatura jurídica na- 
cional, nos respectivos ramos. 

Antes dos Apontamentos sobre as formalidades do Processo 
Civil nossos juristas liam apenas Pereira e Souza, Lobão e Cor- 
reia Teles, os três grandes praxistas lusitanos. As "Primeiras 
Linhas sobre o Processo Civil", de Souza Pinto foi também 
publicado eni 1850, mas é obra toda calcada na de Pereira e 
Souza, que apenas foi ajustada ao uso do nosso foro. Assim 
sendo, o livro de Pimenta Bueno é o primeiro trabalho original 
da literatura jurídica brasileira. 

A propósito dêsse livro, que veio à luz cinco anos antes 
do Compêndio de Teoria e Prática do Processo Civil, de Pau- 
la Batista, deve ser dito ainda que, ao que parece, andou pro- 
vocando ciúmes em Portugal. O Compêndio de Paula Batista 
é um trabalho de real mérito, como demonstrou Alfredo Bu- 
zaid. Dispensa qualquer prefácio e qualquer comparação com 
os seus congêneres. No entanto, não sei porque misteriosas 
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razões. ao surgir a sétima edição, em 1909, o dr. Vicente Fer- 
rer de Barros Araújo, juntou-lhe um "Prologo", datadol de  
Lisboa, e que encerra uma descabida, injustd e disparatada 
crítica ao nosscj Pimehta Bueno 

Lá diz o tal Dr. Ferrer que os juristas brasileiros não ti- 
verain o poder de assiinilaçáo e de coordenação de Teixeira 
de Freitas e Paula Ratista. Repetem, como originais de escri- 
tores estrangeiros, doutrinas já, desde muito, expostas por es- 
critores nacionais. E - sem mais aquelas, lá sai o dr. Vicente 
Ferrer com esta barbaridade: "Pimenta, Bueno expendera, em 
1865, teorias que alguns brasileiros julgam creaçáo de Fiore, 
o funesto prolator da sentença no pleitd de limites entre o 
Brasil e a Inglaterra". 

Dificilmente se encontram tantos erros em tão poucas li- 
nhas. . . 

Senão, vejamos. A questão de limites com a Inglaterra, di- 
rimida pelo Rei da Itália, é de data muito posterior à indica- 
da. E ainda que Fiore houvesse sido juiz da pendência e de- 
cidido contra nossos interesses, nem por isso deveria, como ju- 
rista, ficar interdito ao estudo dos brasileiros. 

Mas, é rematado êrro atribuir a Pimenta Bueno qualquer 
inspiração na obra de Fiore. Pascal Fiore nasceu em Terlizze 
em 1837 e faleceu em Nápoles em 1914. Escreveu, além de 
cequena? monografias. Elementi di Diritto Costituzionale cm 
1862, e Trattato de Diritto Internazionale Privato, em 1879. 

Jamais Fiore escreveu sôbre Processo Civil. 
Assim sendo, é impossível que em 1865, o nosso Pimenta 

Bueno, que escrevera sobre Processo Civil em 1850, quinze 
anos antes, haja repetido Fiore, que nunca escreveu sobre tal 
ramo do direito. . . 

Te-!o-ia repetido em seu Direito Público? Evidentemente 
não, pois Pimenta Bueno editou em 1857 o seu trabalho, ao 
passo que o de Fiore só ap~areceu em 1862. A cópia seria em 
Direito Internacional Privado? Eis mais uma iknpossibilidade, 
pois o trabalho do nosso jurista é de 1863 e o do italiano, de 
1879, ou sejam quatorze anos depois.. . 

Favor seria que nas futuras re-edições da respeitável obra 
de Paula Batista não mais se' inserisse o malsinado e tolc  
Prólogo do Dr. Vicente Ferrer. 

A obra de  Pimenta Bueno sôbre processo civil não é ex- 
tensa, nem aprofundsda. Não equivale aos seus trabalhos pos- 
teriores. Mas encerra êste predicado - foi a primeira obra 
jurídica de cunho nacional. E merece até hoje a crítica favo- 
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rável dos entendidos. Muito louvada pelo dr. Laudo de Ca- 
margo sobretudo no capítulo atinente as ações rescisórias (Rev. 
Tribs. 271,/875), é considerada por José fiederico Marques 
66 obra séria e, para o seu tempo, monografia de muito valor". 
Realmente, como observa Pimenta Bueno, na introdução de 
seu livro, limitavam-se os praxistas a indicar os resumidos e 
obscuros preceitos das Ordenações, casos julgados, est.ilos e 
opiniões controversas, sem desenvolver os princípios dessa par- 
te da Ciência jurídica. Os "Apontamentos" revelam que Pi- 
menta Bueno fugiu dessa bitola, para estudar não só as ex- 
pressões da lei, mas também sua teoria, seus princípios, sua 
razão, extensão, valor de seus preceitos e seu fim de utilida- 
de pública (Cf. José Fred. Marques, Instituições de Dir. Pro- 
cessual Civil, I/143) . 

Os Apontamentos sobre o Processo Criminal Brasileiro 
também foi o primeiro livro a se publicar no Bras,i1 sôbne a 
especialidade. Nele se revela a1 grande preocupação de São 
Vicente pela boa admii~istração da justiça. Abriu a obra com 
êste penlsamlento de Helie: "Les hommes ne sauraint être 
libres et tranquilles, si Ia justice est mal adrninistrée". 

Ouçamos o juízo que dessa obra fazem os juristas de ho- 
je. Para Haroldo Valladão, "só por modéstia excessiva se po- 
deria intitular "Apontamentos". . . Essa "obra clássica é das 
mais completas sobre o nosso processo criminal, cuja unidade 
expositiva, desenvolvida Iògicamente, dá-lhe acentos de gran- 
diosidade" - é a opinião do dr. Laudo de Almeida Camargo. 

O prof. Spencer Vampré nas "M~emórias da Academia" 
assim se manifesta: "Poderemos dizer, sem receio, de contes- 
tação, que os Apontamentos sobre o Processo Criminal Brasi- 
leiro constituem a obra mais completa sobre o assunto, ainda 
que recentemente, João Mendes e Galdino Siqueira, o tenham 
tratado com proficiência". 

. Por fim se diga que ainda agora, no ano próximo passa- 
do, a Revista dos Tribunais tirou nova edição dos Apontamen- 
tos, com anotaçses e complementação do Desembargador José 
Frederico Marques, que diz haver nessa obra centenária vi- 
são panorâmica aguçada dos institutos processuais e por isso 
conserva atualidade, mesmo porque muitos dos institutos an- 
tigas oferecem íntimo contacto com a legislação vigente. Po- 
demos aditar que a consulta de Pimenta Bueno também se 
impõe porque suas críticas ao sisteema então vigorante deter- 
minou numerosas alterações de modo a influir no sistema 
atual. 
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E quando só valor histórico se pudesse apontar no livro 
que ora focalizamos, valeria a pena reler suas páginas para 

L 
nelas, sentir aquele amor as liberdades e a Justiça. Veja-se o 
empenho com que defende a instituição do juri, na qual via 
uma "espécie de representação da Nação na administração 
de sua Justiça Criminal, cria o espírito público, os estímulos 
nobres, eleva o caráter nacional, estabelece a convicção, o sen- 
timento consciencioso do povo, de  que êle não é escravo, de  
que nenhum cidadão sofrerá penas, ao menos graves, senão 
mediante a decisão de seus pares e não de prepostos criados 
para essa missão exclusiva. E' uma instituição civilizadora, 
a Nação por meio dela adquire ilustração e se interessa pela 
sorte de cada um de seus membros". 

Lembrado sempre da desastrada lei de 3 de dezembro, que 
tantas prerrogativas concedia a agentes do executivo, com fran- 
ca possibilidade de opressões,, não admitia Pimenta Bueno que 
ao juiz se desse a função policial de angariar provas contra o 
acusado. "O juiz - diz o Marquês de São Vicente - não 
deve ser senão juiz, árbitro imparcial, e não parte. Ainda 
mesmo prescindindo dos abusos que essa acumulação facilita, 
uma tal confusão tende por si mesma a desvairar o espírito do 
julgador. Em verdade, quando êle é obrigado a criar em seu 
próprio espírito as primeiras suspeitas de quem seja o autor 
do crime, em vez de sòmente apreciar as que lhe são apresen- 
tadas, essas impressões influirão depois por modo perigoso. 
O amor próprio de sua previdência convidará a que não apre- 
cie bem as contradições ou razões opostas, a que faça triunfar 
sua penetração; êle julgará antes de ser tempo de julgar". 

Nos estudos de processo criminal, põe-se em luminosa evi- 
dência o amor a liberdade do homem, como nos estudos de Di- 
reito Internacional Privado demonstra-se o espírito de profun- 
da fraternidade cristã' e de confiança nos destinos da humani- 
dade. 

Inicialmente seja mais uma vez dito que Pimenta Bueno 
foi o primeiro jurista brasileiro a aprofundar-se no Direito In- 
ternacional Privado e seu livro, editado no Rio de Janeiro a 
1863, "é a primeira obra sistemática nas Américas", segundo a 
informação do Prof. Haroldo Valadão. Direi qual a opinião 
que dêsse livro formam os mais modernos internacionalistas. 
Para Bevilaqua: E' um livro sem grandes pretensões e, aos 
olhos do jurista moderno, defeituoso e fraco, mas, não obstan- 
te, meritório, por ser o primeiro ensaio de sistematização do 
Direito Internacional Privado no Brasil, e por conter informa- 
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ções úteis g b r e  a solução dos conflitos e sobre legislação pátria, 
nas matérias referentes ao assunto de que trata". O Prof. 
Amílcar de Castro, depois de algumas restrições, que são na- 
turais em um livro pioneiro e centenário, acrescenta: "con- 
tém páginas ainda agora aceitáveis". Pontes de Miranda é 
incisivo: "Livro da seu tempo, despretensioso, meditado, certo". 

A fim de dar uma idéia da universalidade do pensamento 
de nosso ilustre conterrâneo, transcrevo um pequeno tópico 
da introdução do livro em exame "A humanidade dominada 
pela inteligência de mais a mais reconhece a sua sublime mis- 
são. Ela reflete, deseja e se 'esforça a formar como que uma 
só e grande sociedade, de que as diferentes nações não devem 
ser ~ e n ã o  partes componentes e amigas. E' que, em última 
análise, a razão universal vê que o homem, qualquer que seja 
sua pátria ou nacionalidade é o indivíduo da humanidade, e 
aquela missão sublime é quem deve dar-lhe perfeição e felici- 
dade; ela compreende bem que a Providência não criou a 
terra para uma ou outra nacionalidade, e sim para a felicidade 
do gênero humano " . 

Quanto otimismo! Quanto -desejo de felicidade para todos 
os homens! Quanto espírito cristão! Pobre de nosso jurista se 
acordasse hoje e visse que a humanidade acanhadamente des- 
conhece a "luz e a força moral do direito", e se deixa dominar 
 elos ciúmes, pelas rivalidades, por pensamentos de domina- 
ções. . . 

Não mais abusarei de vossa benevolência, meus senhores. 
Para o coroamento, reservei o livro que em, minha opinião 

foi a maior obra de direito constitucional escrita no século pas- 
sado nas Américas. Refiro-me ao Direito Público Brasileiro. 
Nela, encontramos a totalidade da alma de Marquês de São 
Vicente . 

Outro livro pioneiro. Outra glória das letras pátrias! 
Quanta luz não jorrou e não vem ainda jorrando no espírito dos 
jovens brasileiros, aos quais foi dedicada pelo autor. 

Que diziam nossos estadistas acêrca do direito constitucio- 
nal, antes da obra de Pimenta Bueno? Ouçamos Alves Branco, 
no Senado, em 10 de julho de 1841: "Eu creio que a Consti- 
tuição é uma lei que ainda não está bem entendida, nem de- 
senvolvida em leis regulamentares". E, com ímpeto, declama- 
va Antônio Carlos: "Senhores, a Constituição foi feita às car- 
reiras; quanto mais nela medito, mais me persuado que quem 
a fêz não entendia o que fazia!". 

Nosso Pimenta Bueno foi quem explicou o sistema cons- 
titucional, indicando os rumos verdadeiros, sempre convergen- 
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tes ao bem da nação e à liberdade das cidadãos. Fêz a dis- 
tinção exata entre os Poderes, mostrando como cada um dêles 
deve se limitar, para que não reine a confusão e a desarmonia, 
que geram a opressão e impedem a progresso. 

Algumas páginas de "Direito Público Brasileiro" podem 
formar o catecismo do bom político. Deviam ser lidas e re- 
lidas obrigatòriamente, nas escolas jurídices, nos centros cí- 
vicos, nos comícios do povo. São bússolas seguríssimas, que 
apontam sempre para o norte verdadeiro da moral e do pa- 
triotismo. 

São Vicente era fervoroso crente do poder da civilização e 
da força do direito.' "Força é confessar que a primeira das 
garantias de um povo é a sua civilização elevada, a consciência 
de seus direitos, a energia da sua inteligência" - era o que 
pregava, esclarecendo, todavia, que a Constituição "por si só 
é pouco mais que um símbolo de esperanças lisnogeiras. E' o 
frontespício grandioso do edifício representativo, que para não 
ficar só em simples decoração isolada demanda suas colunas 
de segurança, seus espaços interiores, que resguardem os di- 
reitos públicos e individuais, que sirvam de oficinas da pros- 
peridade social.. . . . . . . . E' por isso que a liberdade e o bem- 
-ser de um povo depende essencialmente de boas leis regula- 
mentares fielmente executadas, do deseinvolvimento prático 
de sua constituição, aliás terá só o direito de ser feliz mas não 
a felicidade e é melhor o fato que o simples direito.. . ". E 
continua: "O progresso, or melhoramentos não podem vigorar 
sem leis regulamentares, sem instituições que secundem o 
exercício livre da inteligência, dos capitais e do trabalho do 
homem". 

O fêcho do livro é a mais bela apologia da Constituição: 
"Ela será sempre, como já tem sido, nossa arca de aliança em 
nossas tempestades e perigos; é, e será a base firme de nosso 
poder, nossa força crescente e nossa glória nacional. Esta 
perpetua - eis o nosso sincero voto de amor e gratidão". 

Carlos Maximiliano, comentando a Constituição da Repú- 
blica depois de qualificar Pimenta Bueno de corretíssimo, não 
pode furtar-se a uma referência especial ao entusiástico fêcho 
de ouro do "Direito Xblico Brasileiro" (Coment. à, Consti- 
tuição Brasileira, 1923, pág. 7) . 

Pontes de Miranda, homem de elogios e de crí- 
tica severa apresenta o seu juízo nestes têrmos: "As páginas 
que o maior dos conhecedores do direito público no Brasil - 
o paulista José Antônio Pimenta Bueno, depois Marquês de  
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são Vicente, no Direito Público Brasileiro, escreveu sobre as 
Assembléias Legislativas são modêlo de sinceridade democrá- 
tica, de boa doutrina e de simplicidade (Coment. à Const. de 
1946, I/250) . 

Quanto a nós, cabe-nos dizer que o enjeitadinho da rua 
do Miguel Carlos, que foi orgulho da Academia de Direito, cuja 
porta principal é encimada por uma placa com o seu nome, 
que foi glória de São Paulo, sua província natal, a qual repre- 
sentou e defendeu durante sua longa vida poJítica, que foi um 
dos baluartes do Império Brasileiro, o nosso jurista pioneiro, 
o autor da independência do nosso direito do praxismo requen- 
tado, bem merecia de seus patrícios um pouco mais de grati- 
dão, um pouco mais de lembrança, um pouco da veneração que 
se deve aos grandes vultos da nacionalidade. . . 

Nós paulistas - perdoem-me a rudeza - temos sido in- 
gratos para com o nosso José Antônio Pimenta Bueno. E 
isso vem de longe.. . Sua eleição senatorial cercou-se de inci- 
dentes incomuns; queriam negar-lhe o direito de fazer o bom 
Direito que regesse nossa Pátria; sua morte, que devia cobrir 
sua província de pesado luto, foi noticiada no principal jornal 
de São Paulo, com quatro ou cinco linhas.. . Nesta cidade, 
que é a sua cidade, seu nome foi dado a uma pequena rua do , 
bairro do Tatuapé, reservando-se as ruas e praças principais 
até mesmo para estrangeiros que apenas nos visitaram even- 
tualmente. . . 

Assim é a humanidade, assim somos nós.. . E dizer que 
São Vicente amou a liberdade, estremeceu os estudos, abriu 
novos caminhos à democracia no Brasil, defendeu nossas fron- 
teiras materiais e ampliou nossos horizontes políticos. . . Di- 
zer-se que São Vicente acreditava na força da civilização, e 
na missão sublime da humanidade.. . 





E X - L I B R I S  

Palavras pmunciadas pelo sócio Meneses 
de h r n m m d  por o c ~ ~ o  da inaugura- 
ção da m e i m  exposiçãa municipal de 
ex-libris, realizada na Biblioteca Munici- 
pal de Skcr Paulo, durante o mês de agôs- 
to de 1958, e na qual reivindic'a para o Ins- 
tituto Histórico d~e São Paulo a pr2oda+ 
de m primeira exposição de ex-libris fei- 
ta em São Paulo. 

Enquanto a vida tumultua lá fora, tecida de angústias e de 
esperanças, aqui, no sossêgo e recolhimento desta Casa do Pen- 
samento, estamos assistindo a inauguração desta I Exposição 
Municipal de Ex-Libris, promovida pelo alto espírito .do ex- 
critor e jornalista Francisco Pati, ilustre diretor do Departa- 
mento de Cultura e organizada por sua erudita colaboradora, 
srta. Maria Tereza de Carvalho Franco. 

Abrem-se as portas desta Mansão da Inteligência para o 
primeiro certame oficial dêste gênero, em São Paulo. Festas 
como essa são frequentes em todos os países de alta cultura. 
No Brasil tornou-se famosa a primeira exposição realizada no 
Rio de Janeiro, em 15 de maio de 1942, no Museu Nacional de 
Belas Artes, sob a direção de Oswaldo Teixeira.' %mente em 
1949, realizou-se na ex-Capital da República 3 I Exposição 
Municipal de "Ex-Libris", seguida da Exposição Comemorati- 
va do Centenário da Imprensa Nacional, em 1954. 

Tôdas as exposiçaes de "ex-libris" tiveram por finalidade 
a difusão do conhecimento, uso e estudos gerais dessa cédula 
artística, considerada como o expoente da mais alta cultura, 
do mais refinado gosto, abrangendo tudo quanto pode ter signi- 
ficado artístico ou simbólico. 

Das exposições de "ex-libris" no Brasil e no estrangeiro 
ficaram magníficos catálogos para a sua mais larga divulgação. 
E' através dêles que conhecemos até as exposições realizadas 
pelo Município fluminense de Marquês de Valença, pelo Grê- 
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mio de EX-Libris do bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro 
e pelo Mosteiro de São Bento, na Bahia. 

Em São Paulo foi realizada a I Exposição de "Ex-Libris" 
no Instituto Histórico ,e Geográfico, a 27 de novembro de 1951, 
instituição que, hoje está sob a presidência do notável histo- 
riador, orador e publicista José Pedro Leite Cordeiro. 

Além das exposições, a divulgação do "ex-libris" é feita 
pela imprensa e através de associações especializadas, de que 
há várias no Brasil, sendo a mais antiga a Sociedade dos Ama- 
dores de Ex-Libris do Rio de Janeiro, fundada em 1940. To- 
das as grandes bibliotecas possuem coleções de "ex-libris", 
destacando-se as do Museu Britânico, da Biblioteca Nacional 
de Paris, do Rio de Janeiro, de Munich, Gottingen e de Berlim. 

O Ex-Libris, como manifestação e exteriorização artística 
do sentimento de posse, tinha que surgir com o livro impresso 
na Alemanha, na século XVI. 

Aparecidos em pleno Renascimento os primitivos Ex-Li- 
bris estavam ainda impregnados do espírito heráldico medie- 
val, sendo brazonados em sua quase totalidade. Com o ad- 
vento do galante século XVIII, o Ex-Libris libertou-se da ve- 
tusta simbo!ogia heráldica. Surgem os rocailles . As figuras 
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alegóricas atingem suprema finura e encanto com Moreu le 
Jenne, Saint'Aubin e Gravelot. Inicia-se a diversidade de 
composição decorativa. Rousseau é o responsável pela alegoi 
ria campestre que avassala a gravura e o Ex-Libris. A demo- 
cracia já se manifestava com iniciais cercadas de floróes, até 
que, através dos mestres vinhetistas do século XIX, o Ex-Li- 
bris atinge a plenitude da composição decorativa. Neste gran- 
de século da gravura, os mais famosos artistas são procurados 
pela burguesia enriquecida que trata de obter marcas de pro- 
priedades dos livros que começa a acumular. De extremamen- 
te aristocrático torna-se intelectualmente democrático, a todos 
acessível. 

Usado de todas as formas simbólicas, com sentenças mo- 
rais, com ironias, com retratos, com figuras, com elementos 
da fauna e da flora, alegorias e fantasias de toda sorte, é de- 
finido como o modo pelo qual o dono de um livro indica que 
êste lhe pertence. E' a marca ou sinal, criado pelo possuidor 
de uma biblioteca, para identificação dominial. E' a essência 
psicológca do seu possuidor artísticamente plasmada. 

No Brasil sòmente no século XVIII inicia-se o uso do Ex- 
Libris com o fidalgo português 0. Luiz da Cunha Gran de 
Ataíde e Lancastre, Conde de Pavolide. quando governador 
de Pernambuco. Usaram-no contemporâneos da Corte joanina 
do Rio de Janeiro, como o Conde da Barca, o famoso Abade 
de São Adrião de Sever, fundador da bibliografia portuguêsa. 
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Pretendem alguns escritores ter sido Manoel de Abreu 
Guimarães o primeiro brasileiro a usar Ex-Libris, ainda nas 
fins do século XVIII no Brasil. Dêle pouco se sabe. Morador 
em Sabsrá, talvez ali nascido em época incerta, de filiação igno- 
rada, ter-se-ia dedicado ao comércio. Assim, teria sido o pri- 
meiro Ex-Libris alegórico brasileiro - uma lira ao lado de um 
caduceu. Dêste Ex-Libris existe apenas um exemplar conhe- 
cido, pertencente à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e 
se encontra exposto nesta sala. 

O primeiro Ex-Libris, certamente usado por brasileiro na- 
to, foi o do Conselheiro Antônio de Menezes e Vasconcelos 
Dnunmond, nascido no Rio de Janeiro a 21 de maio de 1794, 
com secular ascendência brasileira. Foi gravado em Paris 
no ano de 1824, quando o seu possuidor se encontrava expa- 
triado na França, com os Andradas em virtude das lutas da 
Independência do Brasil, na qual tomara parte saliente. Re- 
produz o Brazão de Armas de sua família, que fora concedido, 
por sucessão a seu pai por D. João VI, em 2 de março de 1:308. 

. Dêste ex-libris existem diversos exemplares retirados dos li- 
vros de sua grande biblioteca, formada nos diversos países em 
que serviu como diplomata e ministro plenipotenciário. Um 
exemplar dêste Ex-Libris se encontra também nesta Exposição. 

São famosos no Brasil os ex-libris do visconde e do barão 
do Rio Branco (primeiro colecionador brasileiro), de Salvador 
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de Mendonça, de Joaquim Nabuco, da viscondessa de  Caval- 
canti, do barão de Vasconcelos, todos aqui apresentados. Atual- 
mente é tal o interCsse dos colecionadores que já existe no Rio 
de Janeiro um Registro de Ex-Libris mantido pelo Colégio de 
Armas e Consulta Heráldica do Brasil. 

Está ainda para ser escrita a história do Ex-Libris em São 
Paulo. Qual teria sido o primeiro paulistano a usar ex-libris? 
Nada ainda foi dito a &se respeito. 

Assim, quando, há perto de quarenta anos, iniciei a minha 
coleção de Ex-àibris, ainda estudante da nossa t raWcna1 
Faculdade de Direito, já eram ex-libristas o poeta Guilherme 
de Almeida, Ignácio da Costa Ferreira, Antônio ,Paim Vieira, 
Wasth Rodrigues, Theodoro Braga, Belmonte e ainda outros. 

Já se escreveu ter sido Eduardo Prado, o mais subtil es- 
pírito paulista do seu tempo, o primeira a usar ex-libris na 
sua inexcedível biblioteca. Entretanto, o paulista Barão Ho- 
mem de Mel10 já usava ex-libris em sua biblioteca em 1871. 

Ignácio da Costa Ferreira, cujo desaparecimento é recen- 
te, foi o mais ardoroso ex-librista que conheci. O seu ex-libris, 
com o lema: "Pedes in terra ad sidera visus", aqui se encon- 
tra, como outros de sua autoria. 

Um dos mais originais Ex-libris aqui apresentados 6 cul- 
tamente o do heraldista Roberto Thut onde surge a inédita 
dactiloscopia simbólica. 

Notável ex-librista também há pouco falecido, foi Wasth 
Rodrigues, artista plástico que maior número de ex-libris idea- 
lizou e executou. E' o conhecido autor do ex-libris do diário 
"O Estado de São Paulo", talvez o primeiro jornal paulista a 
adotar Ex-libris para uso de sua biblioteca. Antônio Paim 
Vieira - continua o veterano e admirável ex-librista, autor 
de explêndidos desenhos simbólicos. 
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São ex-libristas apaixonados entre nós, Olavo Dias da Sil- 
va, possuidor de primorosa coleção que rivalisa com a de Al- 
ceu de Campos Pupo, Igor Dolgorukij, Nery de Siqueira e Sil- 
va e outros mais. 

Em 1936, Bueno de Azevedo Filho, conhecido historiador 
e genealogista, publicou o primeiro livro escrito e editado em 
São Paulo tendo por principal assunto o Ex-Libris. Nesse tra- 
balho foi descrito o Ex-Libris desta Biblioteca Pública, ideali- 
zado por Eurico de Coes e desenhado por Theodoro Braga. 

A primeira revista periódica paulista a tratar de Ex-Libris 
foi a Revista do Instituto Heráldico Genealógico, em suas edi- 
ções dos anos de 1937 a 1943, seguida da Revista do Instituto 
Genealógico Brasileiro, iniciada em 1939 e ainda mantida pela 
Revista Genealógica Latina. 

O Ex-Libris é documento sui-generis para a individualiza- 
ção do seu possuidor, de sua psique, sentimento artístico, fi- 
nura de gosto, hierarquia familiar e social, de sua cultura e 
de sua época. 

Entre nós, atualmente, raro é o intelectual ou bibliófilo 
que não possua o seu Ex-Libris. Quase todas as bibliotecas pú- 
blicas o possuem, além de comunidades de toda casta, poden- 
do-se bem apreciar a intensidade de divulgação do uso do Ex- 
libris em São Paulo nos últimos cinqüenta anos, divulgaqão 
que se alarga e para a qual há de concorrer esta Exposição 
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que se inaugura e onde, além da mostra cronológica dos Ex- 
libris, entre os exemplares expostos, podem ser apreciadas 
verdadeiras jóias de concepção e arte. 

A vista desta Exposição, como Charles Nodier, podemos 
dizer: Depois do prazer de possuirmos um livro, não há coisa 
mais agradável do que aplicar-lhe um Ex-libris. 

O Ex-libris é a inconfundível marca simbólica de um in- 
divíduo ou de uma comunidade. Mas, se todas as bibliotecas 
pessoais tendem para fatal dispersão, é através dos Ex-Libris 
adicionados nos seus livros, qcie o bibliófilo subsiste além da 
morte. . . 

Por tudo o que acabo de  dizer, bem compreendeis que esta 
é uma festa do símbolo. Tudo 6 símbolo em tudo que já há mais 
de um século ensinava o velho Hegel. Ainda hoje proclama 
o filósofo Heidegger que ci símbolo é e~sência da realidade 
humana. 

A conhecida aspiração do poeta Stéphane lfallarmé pfe- 
tendendo concretizar a idéia do universo em um livro, foi pa- 
rafrazeada por artistas sutis, condensando simbòlicamente uma 
definição de Vida em um Ex-Libris, forma imperecível de uma 
individualidade, forma simples e acessível da imortalidade. 





ASPECTOS DA VIDA E DA OBRA 

lC@er&a profe.r2,da na sesscío de 10-12-1960, 
pelo Prof. DAVID CARNEIRO, da Universidade 
ch Paraná. 

Exmo. Sr. Dr. José Pedro Leite Cordeiro, DD. Presiden- 
t e  do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 

Sr. Orador, Prof. Almeida Magalhães, a quem devo a emo- 
ção de que nêste momento me sinto possuído, e a quem peço 
licença para - com o meu agradecimento sincero - pura e 
simplesmente cortar cerce o assunto que ventilou, pondo em 
relêvo a minha pessoa. Será êste o único meio de não acres- 
centar a minha comoção, e permitir que esta palestra se rea- 
lize. Dadas estas razões, peço vênia para iniciá-la desde logo. 

Srs. Membros da Mesa. 
Senhoras e Senhores: 
A figura que aqui, hoje, devemos comemorar é, sem dú- 

vida alguma, a que melhor pode unir, pelo seu valor sujestivo, 
os Estados de São Paulo e do Paraná. Não apenas porque 
houvesse sido paulista de adoção, tendo nascido em Curitiba; 
ou ainda porque houvesse nascido em terra paranaense, ao tem- 
po em que esta permanecia como parte integrante do territó- 
rio paulista! E' porque, confirmando o a,dágio que diz - "nin- 
guém pode ser profeta em sua própria terra", Carrão seria 
nela quem menos oposição suscitasse por dizer-se paulista de 
adoção, devendo e podendo estabelecer a converghcia de opi- 
,nióes na: três zonas distintas em que o Paraná atual, está 
dividido, a saber: o Parcimá velho (Planalto de Curitiba e li- 
toral) por haver nascido nessa região; o Noroeste, por ser zo- 
na cafeeira, ocupada por uma população espontâneamente in- 
clinada a conhecer e simpatizar-se com figuras que brilharam 
em São Paulo e Qasearam sua posição nacional no amplo pres- 
tígio conseguido aqui em São Paulo; o Sudoeste porque em 
pró1 dessa região trabalhou com sacrifício e até com risco, ao 
aceitar, com Joaquim José Pinto Bandeira, a situação de ár- 
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bitro e pacificador na intrincada questão oriunda do descobri- 
mznto e da posse dos Campos de Palmas. 

Afora isso, porém, e como o Instituto Histórico - por fe- 
liz iniciativa do Dr. Brasil Bandecchi, em boa hora secunda- 
da pelo ilustre presidente, Dr. Leite Cordeiro - vem reali- 
zando esta série de comemoraç8es de grandes juristas brasi- 
leiros - indispensável é focalizar Carrão. quer pelas elevadas 
poiiçóes grangeadas através de seu prestígio de professor .de 
Direito, quer pelo seu brilho individual de jurista e mestre 
na cultura jurídica, embora não me scja dado julgar quanto a 
êste aspecto, visto achar-se1 fora do âmbito de minha espe- 
ciali,dade. 

Ditas estas palavras, e assim seguindo o exemplo do nosso 
homenageado, que perfilhava entre os lemas que lhe deram 
diretriz a vida, o "le sage est ménager du temps et de paroles" 
começarei a focalizar a sua figura. 

JOAO JOSÉ DA SILVA CARRÃO nasceu em Curitiba, 
aos 10 de maio de 1810, em casa d e  propriedade de seu genitor, 
a rua do Comércio, mais tarde rua do Imperador, hoje, Mare- 
chal Deodoro. 

O PAI DE CARRÃO 
Era filho de António José .da Silva Carrão, Tesoureiro ge- 

ral da  Comarca, português e tripeiro de  nascimento, nascido 
na Sé, em 1776. Veio cedo para o Brasil, assentando praça de 
soldado aos 15 anos, isso) em 1791, ano em que prestou juramen- 
to a Bandeira. 

Casamdo em 1796 (21 de janeiro) com D. Ana Maria Cortes, 
filha de Domingos Fernandes Cortes, natural de Braga e de 
D. Maria Francisca da Costa, curitibana de velha estirpe. Pe- 
lo lado paterno (João da Costa Rosa) o foi, tanto quanto pelo 
materno (de D. Maria Cardoso) de antigas estirpes. António 
José da Silva Carrão era elemento do Regimento de Milícias, 
da Cavalaria dos Reais Curitibanos. Nessa corporação ascen- 
deu a Furriel (7-111-1806), a quartel mestre (7-VIII-1811) che- 
gando ao pôsto de Capitão, no qual se reformou, para ocupar 
o cargo de Tesoureiro da Comarca, em que se manteve até o 
felecimento . 

O NOME "CARRÃO" 
Com referência a êste nome, o "Dicionário de Nomes e Sc- 

brenomes" do Professor Mansur Guérios, dá-lhe origem lusi- 
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. tana antiga, originária .de primitiva alcunha, conferida a re- 
motos antepassad.~~,  fab,ricantes de carros, ou carreiras, ou 
ainda apenas com aumentativo de "carro", que passou para 
apelido de família. Isso aquêle autor justifica apoiando-se no 
exemplo latino de Petrus Carron e com a existência do corres- 
pondente espanhol de Carrano. Minha convicção pessoal en- 
t r e t ~ n ~ o ,  é d e  que o apelido de António José, como o do futuro 
Conselheiro, surgiu com, o avô paterno dêste, Manoel Fran- 
cisco Ayrão, minhoto de Lora, distrito do Pôrto; e assim, por 
corruptela progressiva, teria passado - Coairão, Cairão1 e 
Carrão. 

Como quer que seja, o nome tomou brilho com João Jozé 
que, oriundo de humildes raízes, elevou-o a culminâncias não 
ultrapassadas por um filho da província. 

CARRÃO E SEUS ESTUDOS 

João José da Silva Carrão fez seus estudos de latim na 
então Vila de Curitiba, com o padre Francisco de Pau!a Pres- 
tes, considerado erudito conhecedor de letras latinas; depois 
de haver progredido nesse e em outros ramos e estudos, que 
aprendeu em sua própria casa, continuou-os em Sorocaba e, 
a seguir, em São Paulo onde conseguiu matricular-se aos 23 
anos de idade, na então Academia de Direito. 

Logo porém, dificuldades materiais de stus progenitores fi- 
zeram-no procurar independizar-?e, mesmo porque era das 
filhos mais jovens do casal, que não dispunha de recursos para 
ajudar a todos. Redator do Novo Farol Paulistano (1835) a- 
gregou a êsse emprêgo o de oficial guarda-livros interino da- 
quela Faculdade, até concluir o curso jurídico em 1837; no 
ano seguinte defendeu tese (28129-agosto-1838) obtendo o tí- 
tulo de D o u t q  "com borla e capêlo". Foi o 3." curitibano a 
realizar essa façanha, precedido pelo padre Ildefonso Xavier 4 

Ferreira e por Miguel Arcanjo de Castro Camargo, tendo sido 
cronològicamente o 11." doutor em borla e capêb da Facul- 
dade de Direito de São Paulo. 

Apesar de haver sido aprovado com o grau de "simples- 
mente", não se atemorizou e já no ano seguinte entrou em 
concurso para professor daquele estabelecimento, tendo como 
competidor a Gabriel Rodrigues dos Santos. Nêsse prélio fo- 
ram ambos aprovados e propostos prra professôres, cabendo 
ao govêrno escolher. Mas em virtude da agitação política rei- 
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nante, e como os dois se declarassem abertamente liberais, foi 
o concurso anulado, o que determinou em Carrão o desejo de 
voltar à sua terra natal. E de fato, para lá se dirigiu em 1840, 
na única e última vez que reviu Curitiba, depois de haver dei- 
xado a casa paterna. 

DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE PALMAS 
Chegando a terra natal, foi convidado para uma alta mis- 

são. Devia figurar, com Joaquim José Pinto Bandeira como 
árbitro em substituição de Domingos Inácio de Araujo e o Alfe- 
res José Caetano de Oliveira (mais tarde Barão do Tibagí) os 
quais não podiam ir a Palmas, em consequência de seus acha- 
ques. A arbitragem se tornou necessária para a divisão harmô- 
nica e a devida demarcação, assim estabelecendo o apazigua- 
mento dos dois grupos contendores .de José Ferreira dos San- 
tos e Pedro de Siqueira Cortes, posseiros dos Campos de Pal- 
mas. redescobertos pelo padre Ponciano e por Atanãgildo Pin- 
to Martins. 

Eram ao todo, 60 sócios e a área contestada comportava 
.30 fazendas de criação. Pinto Bandeira e Carrão para lá se di- 
rigiram a fim de tentar a execução da demarcação, enfren- 
tando para isso 80 léguas de extenuante caminlada, os perigos 
de ataques por parte dos indígnas, além de muitos outros des- 
confôrtos, tantos certos como contingentes. 

Passando por Guarapuava, Carrão se acercou do cacique 
Condá, chefe de uma das mais importantes tribos de Palmas, 
homem de real prestígio entre os seus, e pediu-lhe que os acom- 
panhasse, para tentarem juntos' o trabalho. E realmente, foi 
providencial a ida de Condá, porquanto ao chegarem aos Cam- 
pos, lá encontraram Ferreira dos Santos e Atanagildo irma- 
nados, para assim se defenderem de iminente ataque por parte 
dos exasperados Caingangues. A presença de Condá os apa- 
ziguoii, de modo que Pinto Bandeira e Carrão puderam cum- 
prir a sua missão e o fizeram brilhantemente, satisfazendo a 
todos e chegando à perfeição de dividir os dois grupos pelo La- 
geado das Caldeiras, além de prover de terras excedentes aos 
outros, no Campo Erê, então recentemente descoberto. 

Voltou Carrão a Curitiba, mas sentiu que a pequena vila 
não poderia satisfazê-lo. E assim, depois de algumas semanas 
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novamente se dirigiu para São Paulo, onde abriu banca de ad- 
vocacia. 

Como profissional, a sua atuação em São Paulo foi tão bri- 
lhante quanto o fora no Paraná, com referência à questão dos 
Campos de Palmas. A respeito, diz Spencer Vampré nas es- 
plêndidas Memórias para a História da Academia de Direito de 
São Paulo: "Primou Carrão pela habilidade de colocar bem as 
questões, de encaminhar a polêmica para o lado mais oportu- 
no e de captar o espírito do juíz por argumentos jurídicos e 
morais que mais o impressionassem. Não se largava, a feição 
de muitos causídicos modernos, em espraia'das dissertações de 
erudição livresca. Cerrava os argumentos e avançava contra 
o adversário com a fôrça irresistível das falanges macedôni- 
cas. Como argumentador, nas arguiçóes acadâmicas, deixou 
fama, e esta lhe apregoa a sagacidade e o espírito lógico". 

E em seu livro Gcçleria dos Brasileiros Ilustres, A. Sisson 
esclarece: "Fixada residência na cidade de São Paulo, abriu 
escritório de advocacia. O advogado se nivelou com o juriscon- 
sulto, inspirando a maior e a mais viva confiança a todos que 
o procuravam para .dar remédio a seus sofrimentos. A pobre- 
za encontrou um vingador de prestígio e saber. A riqueza, um 
amparo forte. O arbítrio um censor circunspecto e,  por isso 
mesrrio cruel". E mais adiante acrescenta: "Sua reputação cor- 
reu a província, e de remotos termos vinham ao seu escritório 
clientes animados na esperança do patrono que a popularidade 
de um grande nome lhes designava. Tem sido um sacerdote ver- 
dadeiro na nobre missão de advogado". 

Assim mesmo, e embora com o espírito pouco levado a 
centralizar no lucro a parte essencial dos seus õbjetivos de tra- 
balho profissional, aspirava, contudo, po,der contar com uma 
base segura, que sòmente a política, para cujos quadros par- 
tidários entrava com ânimo de luta, não lhe poderia ministrar. 
Estava nesse pé quan,do, em 1843, o falecimento do padre Mou- 
ra veio proporcionar-lhe a oportunidade de ingressar definiti- 
vamente no magistério superior. Aproveitado para a cátedra 
de Processo Civil e Criminal, como professor substituto, a 14 
de setembro de 1858, passava pouco depois a catedrático efeti- 
vo de Direito Natural, cadeira ocupada antes pelo Dr. Bro- 
tero, homem curioso e cheio de excentricidades, ao qual r 
tanto, a mocidade estudantil hipotecava o mais entusiástico e 
incondicional apoio. E~tretanto, Carráo, naturalmente inclina- 
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do ao laconismo, preferiu trocar a cqdeira que lhe haviam dado 
por outra de criação mais recente no currículo de Direito, aque- 
la que pertencia ao Dr. Couto Ferraz, que a ocupava nominal- 
mente sem que jamais a tivesse exercido. E assim a troca en- 
tre Carráo e Couto Ferraz (futuro Bar50 .do Bom Retiro) tor- ' 
nou possível o brilho invulgar de aplicações magníficas que 
João da Silva Carrão haveria de efetuar no Legislativa e no 
Executivo, sendo que nêste campo muito menos, porquan 
radicalidade das suas medidas tornavam impossível fazer-se 
compreendido pela maioria, tanto de seus cooperadores, quan- 
to de seus comandados. 

Ainda era simples estudante, quando o Dr. Carrão, pelo fa- 
lecimento do Dr. Francisco Bernardino Ribeiro, diretor d6 
jornal O Novo Farol Paulistano, em que êle escrevia com re- 
lativa assiduidade, p6-10 em cheque. Teve de assumir a direção, 
ainda que abandonando%-a provisòriamente, por força de sua 
ida para Curitiba; esteve então, algum tempo afastado do jor- 
nalismo. 

Depois da revolução liberal de Sorocaba (1842) faltando 
um jornal quc se fizesse porta-voz do Partido Liberal, fundou 
Carrão, O Ame~icanio com R colaboração de Campos Melo. 
Nerse jornal se manteve durante alguns anos, passando em 
1849 a redigir O Ipiranga, tendo tomo colaboradores Ferreira 
Viana, António Carlos Ribeiro de Andrade, Gabriel Ribeiro dos 
Santos e Francisco Inácio Marcondes Homem de Melo, depois 
Barão Homem de Melo, com os quais constituiu falange admi- 
rável, quer pelo brilho das idéias, quer ardor do combate. ' 
Carrão nesse grupo, como em toda a parte onde colaborava era 
o homem da moderação. 

Num de seus artigos declarou que "a lisonja e a mentira 
são sempre bem acolhidas por prontas a santificar os êrros, 
razão pela qual, como instrumentos, não podem servir, pela in- 
ferioridade moral em que jogam quantos dessas armas lançam 
m5o" ao passo que "a franqueza, por ser veraz, molesta o amor 
próprio e fere vaidades". E a, seguir declara peripatéticamen- 
te, achar-se a virtude no meio tGrmo: Não cair na grosseria a 
que uma fraqueza rude pode levar, nem na lisonja falsa e men- 
tirosa, que, mesmo para as naturezas capazes de sofrer-lhe a in- 
fluência, tornam quantos delas usam, desmoralizados, porquan- 
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to a virtude como a verdade não deixam de existir mesmo que 
sejam desconhecidas. Tais foram os princípios que se dispoz a 
usar, dentro da política. 

CARRÃO POLÍ'TICO - SUA MODERAÇÃO 

Se  "como advogado era de extrema sagacidade, usando de 
estratégia, por congênita perspicácia", conforme disse Almeida 
Nogueira, como político tinha "requintes de habilidade" que 
punham a descoberto a sua "temerária desconfiança" sem que 
jamais deixasse de ser "extremamente hobnesto e escrupuloso" 
o que, sem dúvida, elevava o nível de seus méritos e de sua 
habilidade. 

Ingressou na política de São Paulo pela Assembléia Pro- 
vincial, nas legislaturas de 1842-43, fazendo parte, mais tarde, 
nas de 1846-49, de 1856-59, de 1860-63 e enfim na de 1868-69. 
Ao que parece, ao tempo do Império era possível a duplicidade 
de legislaturas, visto que Carráo também £62 parte, na As- 
sembléia Geral, das legislaturas 7.", 1OSa, 11.&, 12." e 13."; 
além da 17.a, muitas destas coincidindo com os períodos de le- 
gislaturas locais, como ocorreu em 1856. 

Passou, enfim ao Senado em 1879 e como esta posição era 
vitalícia, nela se manteve até seu desaparecimento, em 1888. 
Presidiu por várias vêzes a Assembléia de São Paulo, tendo 
havido, durante os períodos correspondentes, alguns inciden- 
tes curiosos que êle conseguiu superar. Um dos quais narrado 
por Almeida Nogueira, com todos os pormenores, surgiu da 
disputa travada em consequência de vagas abertas na repre- 
sentação paulista, por mortes do Marquez de São Vicente e do 
'visconde de Caravelas, quando então, em 1878 houve eleições 
disputadíssimas, que determinaram violenta intervenção oficial: 
lutavam pela presidência Carrão, liberal, e o Conselheiro Né- 
bias, conservador. Depois de vários escrutínios o empate per- 
sistiu e as perspectiyas eram de irredutibilidade. 

"E' pecha irrogar-se a Carrão o ter votado em si próprio; 
mas convém (diz Almeida Nogueira) restabelecer-se, a êste 
respeito, a verdade histórica, referindo o que a tal propósito 
ocorreu, originando a desairosa imputação". Não repetiremos 
aqui a longa explicação, que, no fundo é de pouco interêsse. 
Diremos apenas que Carrão acabou vencendo por 19 votos a 
16, segundo diz o mesmo autor acima citado, sem que deixasse 
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de ser honesto e escrupuloso. Carrão era assim, extremamen- 
te inteligente e sua habilidade política deu ganho de causa ao 
Partido Liberal, de que era o grão-sacerdote. 

Sisson, ao frizar a sua moderação, com expressões muito 
precisas assim se refere a essa qualidade: "O Dr. João da Silva 
Carrão é o modêlo moral da grande virtude da moderação. Es- 
crevo singelamente a história de sua vida para que fique bem 
certo ser' êle dotado de talento que não se excede, de uma alma 
que não se perturba, porque lá impera sempre a razão, e de 
uma mo.déstia que só pode ter como correlativo uma grande in- 
teligência e copioso merecimento". 

Almeida Nogueira di-lo "lúcido, agudo e extraordinària- 
mente equilibrado". Possuia êle "extraordinário poder de pe- 
netração psicológica, fechando-se a possível perspicácia dos ou- 
tros". E acrescenta o biógrafo: "Nas Assembléias, ainda quan- 
do cioso de as dirigir, preferia não falar da tribuna. Com efei- 
to, só falava quando obrigado, e mesmo então, com laconismo". 
L' Também na conversa: dizia apenas o necessário, sem perder 
palavras e sempre dominando o seu dizer. Se por vêzes, apa- 
rentemente cometia alguma indiscrição, fazia-o de propósito, 
com estudado objetivo. Ria-se pouco, e duns sa barbe. Nada 
expansivo, mesmo nas rodas mais íntimas". 

Não apenas teve funções políticas de legislador, porque 
Carrão foi também chefe executivo, presidente da Província do 
Pará, de 17 de outubro .de 1857 a 24 de maio do ano seguinte. 
Ocupou o ministério da Fazenda, ao substituir o Dr. José Pe- 
dro Dias de Campos, no 21." gabinete, chefiado pelo Marquez 
de Olinda, desde 12 de maio de 1865. Foi, aliás ministro durante 
pouco tempo (7 de marco ci 3 de agosto de 1866) mas dessa fun-. 
ção ministerial lhe adveio o título de Conselheiro do Império. 
Foi igualmente presidente da Província de São Paulo, de 3 de/ 
agosto de 1865 a 3 de março do ano seguinte. Esta presidência 
e o cargo de ministro da Fazenda foram funções que exerceu, 
por coincidência, exatamente durante um ano, se não se des- 
contarem os 4 dias centrais (3 a 7 de março de 1866). 

Talvez porque adotasse como lema o conselho - "Le 
sage est menager du temps et de paroles" não chegou a distin- 
guir-se como parlamentar. Falava sòmente quando obrigado e 
ainda assim, laconicamente, moderadamente. 

Certa vez, ouvindo amigo seu manifestar-se desabridamente 
I', ao fele as- contra um adversário, interrompe-o Carráo: - " '" 
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pósito, declarou um seu eminente aluno, o Dr, Ferreira de Re- 
zende, no livro Minhcjs Recordações da Academia: "Carrão era 
um lente que poderia explicar q d q u e r  matéria de direito, e 
podia explicá-la bem! " 

Como professor e examinador era severo. Se  no decorrer 
.da argumentação, ao receber a resposta do examinando, a co- 
mentasse com uma risadinha breve e sêca, podia dizer-se que 
o seu interlocutor estava "espichado". E com efeito, a evidên- 
cia dessa conjectura não tardava a revelar-se. Mas embora es- 
pichasse alunos e candidatos, terminava For aprová-los, depois 
de reduzi-los a expressão mais simples, e de tê-los expostos as 
respectivas nulidades. A única exceção que Ee conhece é a de 
Cândido Guanabara, e vem citada até com pormenores interes- 
santes pelo Dr. Almeida Nogueira. Mas êste autor não deixa de 
dar ao curitibano ilustre a sua ihteira aprovasão e justificati- 
va no caso em aprêço. 

Prelecionando a cadeira de Economia. d ~ s d e  1860, na Fa- 
culdade de Direito, compulsava os mais atualizados têxtos dês- 
se tempo, especialmente BASTIAT e MICHEL CHEVALIER, 
mas quando reconheceu a superioridade d: MACLEOD sobre 
aquêles autores francêses, passou a adotá-lo em suas aulas. 
Realmente, Henry Dunning MACLEOD, da mesma forma que 
HUME e Adan SMITH, era conhecido na época pela sua teo- 
ria do crédito, considerada então uma excentricidade. Macleod, 
economista inglbs de origem escocèsa, além de autor da Econo- 
mia Política, aliás traduzida para o portu~uês.  pelo Dr. Rocha 
Miranda (1873) por determinação do Co~sflheiro Carrão, es- 
creveu também The theory practice of banking, obra em 2 
volumes (1855-56), traduzida para o italiano. Essa obra, três 
vêzes reeditada, foi adotada desde 1902 para a biblioteca bási- 
ca do economista. 

O Conselheiro Carrão, embora não fosse muito assíduo as 
suas aulas, nunca deixou de dar a parte essencial de seu pro- 
grama. E quando faltava as aulas era por haver permanecido 
em sua chácara da Penha (no local em que hoje se acha a 
"Vila Carrão"), as margens do Aricanduva, chácara em que 
com entusiasmo se dedicou ao plantio de uvas, pêssegos e figos, 
frutos que atualmente constituem a riqueza básica de alguns 
municípios paulistas. Esta sua realização, no terreno da poini- 
cultura, despertou a admiração de D. Pedro 11, que teve ocasião 
de visitar sua bela chácara, e é evidente que, com larga v'sáo 
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do futuro, Carráo se tornou há cem anos um dos pioneiros nes- 
se campo. 

Também é o caso de outras idéias, sdstentadas por êle, 
qulndo de sua passagem pelo ministério da Fazenda. Pauda 
Souza, explicando no Parlamento as causas que determinaram 
a saída de Carrão do gabinete, declarou que foram consequen- 
tes a divergência surgidas entre ê'le, orador, e aquêle ex-minis- 
tro. Está isso nos anais do Se~ado ,  sessão de 6 de agosto de 1866 
(pags. 8 e seguintes). Realmente, o orçamento projetado pelo 
Clonselheiro Carrão em 1866, vigorou até 1868. Mesmc: rssim, 
se éle continuasse a frente do ministério, os resultados teriam 
sido outros. pelo seguinte: Carrão batia-se pela importação de 
fabricas e técnicos para que as armas com que sustert '  , avamb)s 
a canrpavha contra o Paraguai, fossem produzidas aqui, no País. 
Objetava-se que isso acarretaria uma demora excessivamente 
longa e que a guerra não podia esperar. E assim, enquan t~  os 
cnrnpcl~heiros de 'gabinete desejavam importar armas, propug- 
nava Clarráo pela importação dos meios para fabricá-las. A ati- 
tude era semelhante a do Dr. Jesuino Marcondes de Oliveira e 
Sá, ministro da Agricultura do mesmo gabinete, que desejava 
fosse a guerra conduzida, não através da Argentins e ao Uru- 
guai mas diretamente pelas fronteiras do Paraná e de Mato Gro- 
so ainda que para isso se tivesse de construir estradas comuni- 
cando o litoral com as barrancas do Paraná. 

Mas, de acordo com o seu feitio, n5o desejou Cxrão  levar 
o assunto a extremos, preferindo demitir-se. Sua idéia de que 
o Rrasil devia fazer um esforço que redundasse não-apenas na 
vitória, inaç em frutos depois dela, mostra-o. completamente 
acima de sua época, pelo que não podia, de forma alguma, ser 
compreendido, mesmo por seus companheiros de gabinete. 

REPUBLICANO E ABOLICIONISTA 

Simpatizava-se nosso biografado com as idéias repubIí- 
canas, mas com a frieza extrema:que o caracterizava em ma- 
téria de política. Seu abolicionismo foi sempre pouco exaltado, 
mesmo porque considerava que a abolição viria em breve, como 
resultado inevitável da evolução social e política do Brasil, po- 
rém, que o arranjo econômico para a Libertação devia ser feito 
através de legislação que a efetivasse por partes, a fim de se 
evitar perda econ6mica para o País, cujas colheitas ficariam 
suspensas em enormes áreas, sobretudo as de  Minas Gerais e 
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do Rio de Janeiro, no caso de uma emancipação total, sem con- 
dições. como ocoqeu efetivamente. 

Parece-me que sua idéia era pela indenização parcial e pela 
obrigatoriedade de dois anos de salários aos escravos que acei- 
tassem a cooperação com os antigos senhores. Ora, esta última 
medida teria sido vantajosa para os escravos, sobretudo para 
aquêles cujos senhores possuissem sentimentos humanos. Quan- 
to a primeira medida, considerando que a Constituição imperial 
permitia a existência de escravos, ponderava êle que o País não 
podia dar um golpe integral na bolsa dos fazendeiros e que, ju- 
ridkamente, o Império ficaria sujeito & futura ação indenizado- 
r a  a ser movida por parte dêstes, e isto sòmente não se reali- 
zou, graças ao rápido desenvolvimento que tomaram as idéias 
republicanas. 

FEITIO PESSOAL E EFUSÃO FINAL 

Mas creio já ser tempo de encerrarmos êste despretencioso 
apanhado de registros e comentários. Para vêr o Conselheiro 
Carrão como deve ser visto, necessitaríamos conhecer a profun- 
didade dos seus sentimentos, coisa que o Seu feitio pessoal, um 
tanto fechado, o impedia grandemente. Ainda assim, e de acôr- 
do com o depoimento de Sisson, "êle considerava a amizade co- 
mo religião, com todos os seus deveres". 

Era homem de ação e possuia alto grau de tolerância, rara 
virtude nos lideres de movimentos partidários. Para isso ado- 
tava,como norma o maior comedimento nos conceitos sôbre os 
méritos ou os defeitos dos outros, sobretudo em se tratando 
de política. 

Mas tudo. quanto constituiu seu pensamento doutrinário 
fundamental, ficou sempre bem claro: Foi pela extinção do 
poder moderador - e nisso ia contra o próprio Imperador; foi 
pela separação da Igreja do Estado - e nisqo contrariava a 
Igreja; foi pela liberdade plena de Comércio e da Indústria, e 
nisso contrariava quantos desejavam caminhar para o monopó- 
lio. í 

Dizem que suas últimas palavras foram, repetindo a fór- 
mula latina - "Res, non verba!" o que teria correspondislo à 
inteira realização de sua vida, porquanto, infenso ao palavreado 
oco, preferiu sempre agir mais e falar o menos possível. 

De sua morte, no Paraná, - seu torrão natal - apenas es- 
ta lacônica notícia foi dada, a confirmar o adágio seguniio o 
qual é impossível haver profetas na própria terra: 
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"Faleceu na Corte, a 4 de junho último (1888) o Sr. Cons.' 
João da Silva Carrão, senador pela província de São Paulo. 
O ilustre finado era filho desta cidade (Curitiba) que perde 
com sua morte um dos ,seus elementos mais representativos. 
Era um dos chefes mais proeminentes do Partido Liberal pau- 
lista, em cujas fileiras abre um grande vácuo. Foi ministro da 
Fazenda, presidente das Províncias de São Paulo e Pará em 
situações liberais. 

Era jurísconsulto notável e uma das maiores ilustrações do 
Senado brasileiro". 





RELATÓRIO DA DIRETORIA DO INSTITUTO 
HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SAO PAULO 

REFERENTE AO ANO DE 1959 

Roteiro 

1 - Auxilio 
2 - Biblioteca 
3 - Cenitenários comemorados 
4 - Cursos 
5 - Eleição de sócios 
6 - Eleição, para preenchimento de cargo vago 
7 - Eleição para nova Diretoria 
8 - Finanças sociais 
9 - Reformas 

10 - Reuniks de Diretoria 
11 - Revista do Instituto - Publicação 
12 - Secretaria 
13 - Sessão magm 
14 - Sócios falecidos 
15 - Tesouraria 
16 - Trabalhos apresentados 

Em obediência aos dispositivos regulamentares a Direto- 
ria do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, sub- 
mete a apreciação dos prezados consócios os fatos relaciona- 
dos com a vida administrativa .da instituição no decorrer do 
ano de 1959. 

ILUSTRES CONFRADES: 

Como nos anos anteriores, os trabalhos adminis'trativo- 
sociais, assinalaram no corrente exercício mais uma vitorio- 
sa etapa nos anais dêste sodalício. Todos os problemas, sim- 
ples ou complexos, mereceram cuidadoso estudo da Direto- 
ria, tiveram solução satisfatória, respeitando com inteireza 
os princípios estatutários . 
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Podemos, com a satisfação. do dever cumprido, afirmar 
que o sodalício funcionou com toda a regularidade no corren- 
t e  am,. proporcionando a0.s sócios e visitantes felizes instan- 
tes de estudo e recreação, onde se cultuou ~otáve is  ensinamen- 
tos de HISTÓRIA-PATRIA, homenageou-se com significativas 
láureas a BRASILEIROS ILUSTRES, reverenciou-se a memó- 
ria de mINENTES PATRÍCIOS e rendeu-se culto as datas 
MAGNAS DA NACIONALIDADE. 

Relatemos, pois, as ocorrências mais importantes. havidas 
na vigência do ano social que ora finda: 

Recebeu o Instituto no corrente ano o donativo de duzen- 
tos mil cruzeiros, do Jóquei Clube de São Paulo por intermé- 
dio do Dr. José Cassio de Macedo Soares Júnior, sendo: cem 
mil cruzeiros de sua própria quota e cem mil cruzeiros do sócio 
Frarileisco Coutinho . 

2 - Biblioteca 

Ponto de convergência dos estudiosos é essa secção de con- 
sulta e pesquisa tratada com o desvêllo que merece. A senho- 
rita Neusa Buetim Fernandes dedicada funcionária do Institu- 
to vem, já há alguns anos à frente da biblioteca, desempenhan- 
do, com eficiência, o cargo de auxiliar do bibliotecário. 

De janeiro a outubro do corrente ano a repartição funcio- 
nou ininterruptamente. Apesar do acúmulo de serviço a se- 
cção não deixou de atender seus consulentes com prestem. Gra- 
ças ao fichário bem organizado e a colocação dos livros nas es- 
tantes por assunto, são facilitadas aos estudiosos consultas rá- 
pidas e proveitosas num tempo mínimo. Na vigência do ano so- 
cial foram feitas 2.472 fichas, o que representa um máximo de 
rendimento. 

LIVROS ADQUIRIDOS 

Por permuta: 
O serviço de permuta é feito com a própria revista do I ~ s -  

tituto. 
Por compra: 

No corrente m o  adquirimos as "Enciclopédias de Municí- 
pios Brasileiros" em 20 volumes, edição do I .B. G.E., repre- 
sentafido sensível impulso para a biblioteca. 
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DOAÇÃO 

Entre livros e periódicos, durante o ano foram doados 425 
volumes. Dos livros alguns de valor apreciável podemos des- 
tacar "A Cidade de São Paulto, em 4 volumes, doação feita pelo 
autor, professor Aroldo Azevedo, nosso ilustre confrade. 

LIVROS ENCADERNADOS 

De fevereiro a esta parte foram encadernados 212 livros 
J 

CONSULENTES 

Durante os dias úteis foi a biblioteca franqueada a 948 con- 
sulentes, distribuidos da seguinte mafieira: 

........ JANEIRO 101 
FEVEREIRO ...... 93 
MARÇO . . . . . . . . . . .  54 
ABRIL ............ 99 
MAIO . . . . . . . . . . . . .  46 

. . . . . . . . . . .  JUNHO 87 

. . . . . . . . . . .  JULHO 164 
. . . . . . . . . .  AG6STO 65 

SETEMBRO . . . . . .  156 
. . . . . . . .  OUTUBRO 83 

- 
T O T A L  948 

VITRINAS E MEDALHAS 

Foram doadas várias medalhas comemorativas: 
"Homenagem a Ruy Barbosa" 
"Centenário das Misericórdias" 
"Nascimento de João Capistrano de Abreu" 
"Centenário do Funcionamento do Banco do Brasil" (2 

medalhas) 
"4." Congresso Sul Americano de Medicina Esportiva". 
Estas medalhas foram avaliadas e colocadas em seus devi- 

dos lugares pelo consócio Alvaro da Veiga Coimbra, cmtribuin- 
do dessa maneira para o embelezamento da biblioteca, elevan- 
do outrossim, seu patrimônio . 

3 - Centenários comemorados 

No corrente ano o Instituto comemorou os centenários de 
grandes vultos desaparecidos e d.e fatos memoráveis ocupando 
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a tribuna o orador oficial prof. Francisco Teive Almeida Ma- 
galhães e outros oradores que discorreram sôbre as seguintes 
personalidades: Bartolomeu de Gu~mão,  Eduardo Prado, Abraão 
T_,ir,coln, Charles Kobert Darwin, Alexandre Humboldt, Pedro 
Lessa, Augusto ,de Lima, Castro Alves, Pierre Curie, Pirajá da 
Silva, Senador José Vicente de Azevedo, Presidente Afonso Pe- 
na, Padre Antônio Vieira, Sylvio Romero e Bento Gonçalves. 
Também foi reverenciada a memória de Carlos Chagas, por oca- 
sião do cinquewtenário da descoberta da moléstia que trás o 
nome do notável cientista. 

4 - Cursos 

Em colaboração com o Instituto Brasileiro de Filosofia fun- 
cionou durante o ano, as quintas-feiras. das 18,15 as 19 horas 
o Curso de Introdução a Psicologia ministrado pela Prof. Odette 
Loilrenção. A matéria ensinada foi a segui~te:  

I - Conceituação e delimitação do campo de estudos 
a) Conceituação da Psicologia. 
b) Ramos da Psicologia. 
c) Relaçõses da Psicologia com as ciências afins. 

I1 - A Psicologia como ciência. Metodologia em Psi- 
cologia. 
a) O método científico em Psicologia. 
b) Os métodos 'e as técnicas e os vários critérios 

em Psicologia. 
I11 - Estudo das principais formas da atividade humana. 

a) As atividades reflexas, institivas e as emocio- 
nais. 

b) As atividades inteligentes e as habituais. 
C )  As atividades sociais, morais e religiosas. 

IV - O desenvolvimento do comportamento e as dife- 
renças individuais. 
a) Fatores de desenvolvimento. 
b) Princípios gerais e fases do desenvnlviniento. 
c)  As diferenças individuais no desenvolvimento 

humano. 
V - Estudo da personalidade: introdução. 

a) Conceituaçáo . 
b) Descrição. 
c) Estudo mais detalhado das dimensões ias  per- 

sonalidades. 
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VI - Dinâmica da personalidade. 
a )  Conceituações iniciais. 
b) Instrução e conflitos e seus efeitos. 
c) Meca~:ismo do ajustamenio . 

VI1 - Perturbações e problemas da personalida>de 
a) Conceituações iniciais. 
b) Visão rápida dos principais tipos de perturba- 

ções. 
VI11 - Tipos de personalidades. 

a) Conceituações iniciais 
b) Estudo da tipolagia de Kretschmer, em especiai. 

5 - Eleição de sócios 
Em sessões realizadas de acordo com os estatutos sociais, 

foram eleitos durante o ano os seguintes sócios: Grande Bene- 
mérito - Dr. Altino Arat~tes; HONORÁRIOS: Paulo de Oli- 
veira Castro Cerquera, Francisc~ de Assis Chateaubriand Ban- 
deira de Melo, João Chiarini, Antenor Romano Barreto, João 
Baptista Magalhães, Antônio Cuoco e Jayme de Sá Menezes; 
TITULARES: Salvador Rocco, Leonardo Arroyo e Hernani Do- 
nato; CORRESPONDENTE ESTRANGEIRO: José Crisü'nto LO- 
pez e Jimenez. 

6 - Eleição para preenchimento dse cargo vago 
Em sessão realizada em 10 de janeiro, foi eleito para a va- 

ga de 2." Bibliotecário o sr. Alceu Maynard Araujo, sendo en- 
pcssado na mesma data. 

7 - Eleição para nova Diretoria 
Realizou-se em 3 de outubro do ano em curso eleição para 

renovamento da Diretoria que dirigirá os destinos do sodalício 
no triênio 1960 - 1962. 

Compareceu ao memorável pleito elevado número de sócios 
que sufragou a Diretoria abaixo: 
Presidente - Dr. Jsosé Pedro Leite Cordeiro (reeleito) 
1." Vice-presidente - Dr. Fredcrico de Barros Brotero (reelei- 

to) 
2." Vice-presidente - Dr. Aureliano Leite (reeleito) 
3." Vice-presidente - Dr. Tito Lívio Ferreira (reeleito) 
1" Secretário - Cel. Luiz Tenório de Brito (reeleito) 
2." Secretário - Dr. Vinício Stein Campos 
3." Secretário - Dr. Álvaro da Veiga Coimbra 
4." Secretário - Prof.& Mírian Ellis (reeleita) 
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1." Tesoureiro - Prof. Dácio Pires Correia (reeleito) 
2." Tesoureiro - Dr. Plínio de Barros Monteiro (reeleito) 
1." Orador Oficial - Prof. Francisco Teive Almeida Magalhães 

(reelei to) 
2." Orador Oficial - Dr. Antônio Sílvio Cunha Bueno (reelei- 

to) 
1.' Bibliotecário - Dr. Alceu Maynard Araujo 
2." Bibliotecário - Dr. Pedro Brasil Bandecchi 

8 - Finanças solciais 

Em relatório especial e de  praxe estatutária, o senhor Tesou- 
reiro apresentará a apreciação dos senhores consócios o balan- 
cete do movimento financeiro social operado no presente exer- 
cício. 

9 - Reformas 

O auditório do sodalício sofreu reforma no piso; foram co- 
locados tacos especiais, formando um plano inclinado para me- 
lhor comodidade e também tornaTido o ambiente mais estético. 
Para maior segurança do Prédio Social foi colocada uma porta 
de ferro na  escada que serve de acesso aos pavimentos superio- 
res. Foi executada a pintura do corredor de entrada do prédio 
e do "hall" de entrada do auditório. Presenteado pelo sócio 
benfeitor Salvador Cutolo foi colocado na mesa da Presidência 
um calendário de luz fosforescente; nos elevadores foram colo- 
cados capachos novos e coafortáveis. 

10 - Reuniõesi de Diretoria. 

Em reunião de 4 de fevereiro o Sr. Presidente reiterou co- 
municação já feita em plenário relativamefite a doação no cor- 
rente exercício, da quantia de Cr$ 200.000,00, obtida do Jóquei 
Clube, por intermédio do Sr.  José Cássio de Macedo Soares 
Júnior sendo: cem mil cruzeiros da quota do referido sócio e 
cem mil cruzeiros também por êle conseguidos com o Sr. Fran- ' 
cisco Coutinho; a seguir o Sr. Presidefite apresentou o plano de 
reforma e pintura da sede do Instituto, ficando deliberado que, 
se provasse inicialmente a pintura,*reservando-se a reforma pa- 
ra  época mais oportuna. A pintura refere-se ao corredor de en- 
trada do prédio e ao "hall" que dá acesso ao auditório. 

Na reunião de 14 de julho, o sr. presidente explicou aos di- 
retores que a reunião tinha por fim fixar a orientação do Ins- 
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tituto com relação ao caso da enfermidade do sr. 1." Tesourei- 
ro Dácio Pires Correia que, adoeceu repentinamente na sede, 
na noite de sete daquele mês, tendo sido socorrido pelo Pron- 
to Socorro do Hospital das Clílr;.icas e depois transferido para o 
Hospital Matarazzo, onde ficou internado em face do risco 
d,e vida em que se encontrava. O sr. presidente após sonda- 
gem junto a família do professor Dácio informou-se que esta 
nada tinha a opor a que o sodalício fizesse despesas com seu 
antigo dii-etor. Todos os diretores presentes foram de pleno 
acordo. Ficou o Sr. presidente autorizado a promover todos 
os atos indi~pensáveis ao cumprimento dessa resolução. Con- 
parecendo o segundo Tesoureiro, Dr. Plínio de Barros Monteiro, 
assumiu êle as funções do cargo. 

11 - Revista do Instituto - Publicação 

Graças a eficiente colaboração da Comissão da. Revis- 
ta do I~~st i tuto Histórico e Geográfica de São Paulo pôde apre- 
sentar, no corrente ano, os números: 55, 56 e 57 do órgão porta- 
voz da instituição, inserindo trabalhos eotáveis de vários con- 
sócios. O número 56 foi ofertado pela. "Fundação Santos Du- 
mont" que se incumbiu não só do trabalho de impressão, mas 
de toda a feitura da Revista entregando a êste sodalício cêr- 
ca de mil exemplares. Por êste gesto cavalheiresco e generoso 
da ca-irmã aqui ficam consignados os agradecimentos da di- 
retoria. 

12 - Secretaria 

Coube ao primeiro secretário dirigir os serviços da secre- 
taria. Seu titular Cel. Luiz Tenório de Brito, como nos anas 
anteriores, revelou dedicacão incomum. O Instituto realizou 
todas as reuniões ordinárias da Diretoria; sessões ordinárias 
em número de sete, sen.do que na primeira efetuada em dez , 
de janeiro foi eleito e empossado no cargo de segundo bibliote- 
cário o Dr. Alceu Maynard Araujo; uma sessão extraordiná- 
ria ppenas, especialmente cmvocada para homenageer a me- 
mória da Imperatriz Leopoldina, na data do 132.0 aniversá- 
rio de seu falecimento. 

O serviço de intercâmbio cultural entre instituições na- 
cionais e estrangeiras foi tratado com apreciável interêsse ten- 
do as doaqões de livros e periódicos, durante o ano, atingido 
elevada cifra. 



541  Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

O expediente da Secretaria enviou cartas, telegramas e 
cêrca de 400 ofícios e recebeu, igualmente, avultado número de 
correspondência, resolvendo toda a matéria apresentada. 

13 - Sessão magna 
Por caír no domingo o dia 25 de janeiro, data comemora- 

tiva do a?-.iversário de fundação dêste Instituto, foram as co- 
memoraçses antecipadas para o dia vinte quatro (sábado). 
O Sr. presidente ao abrir a sessão congratulou-se com os só- 
cios presentes pela passagem da grata efeméride que essinala 
o início do 65.0 ano de trabalho e de pesquisas dos conhecimen- 
tos da História do Brasil em geral e de São Paulo, em particu- 
iar, referindo-se de modo entusiástico, a grande data qur nos 
lembra a fundação de São Paulo. O prof. Francisco Teive 
Almeida Magalhães, primeiro orador oficial, com fluência que 
lhe é peculiar proferiu vibrante cofiferência ~Ôbre o majes- 
toso dia. 

14 - Sócios falecidos 
Em sessão especial realizada em 24 de outubro do ano cor- 

rente nos têrmos dos estatutos, o orador oficial prof. Almeida 
Magalhães fez o necrológio dos sócios falecidos durante o ano 
social, que são os seguintes: monsenhor Dr. Higino de Cam- 
PGS, monsenhor Dr. João Batista Ladeira, alm. Carlos Viegas 
Gago Coutinho, Sr. Francisco Nardi Filho, sr. Antônio Carlos 
de Arruda Botelho, sr. Mário Melo, sr. Alarcon Fernandez, sr. 
Nestor dos Santos Lima, sr. Francisco da Silveira Morais, sr. 
Luiz Silveira, prof. Joaquim de Carvalho, prof. Luciano Gual- 
berto, prof. Francisco da Conceiçãa Menezes e Dr. Raul Ro- 
mano. 

15 - Tesouraria 

O prof. Dáci'o Pires Correia, primeiro tesoureiro, em data de  
sete de julho do corrente ano, foi acometido de mal súbito e ín- 
ternado no Hospital Matarazzo, assumiu as funções de seu car- 
go o segundo tesoureiro Dr. Flínio de Barros Molnt?iro. 

16 - Trabalhos apresentados 

Durante as sessões realizadas os consócios apresentaram e 
discutiram, em plenário, vários trabalhos que, pelo valor his- 
tórico irão enriquecer as páginas de nossa Revista. São os 
seguintes os trabalhos apresentados: 
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Prof. Tito Lívio Ferreira - "A Nova Divisão da pistória do 
Brasil" 

Dr. Pedro Brasil Bandecchi - "Aspectos da Prova Judiciária 
através da História" . . 

Ten. Cel. Luís Felippe Silva Wiedemann - "Perfil de 0sório" 
Dr. Alceu Maynard Araujo - "Os Chefes de  Govêrno Paulis- 

ta de 19'30 a 1947" 
Dr. Pedra Brasil Bandecchi - "Razões da Abdicação" 
Padre Vitsr Hugo - "A Figura Humana do Sacerdote no Ifi- 

terior do Amazonas" 
Prof. Almeida Magalhães - "Euclides da Cunha 
Prof. Vinício Stein Campos - "Evolu~ão ou ~nconfidêúicia?" 
Dr. Carlos Silveira - ' 'Ge~ealogia Paulista - Troncos Espa- 

nhoi;" 
Prof. Tita Lívio Ferreira - "Um Documento Inédito Para a 

História do Brasil" 
Dr. Otacílio Lopes - Exibiçã3 do filrn "De São Paulo a Paulo 

Afonso" 
Sr. Eurico Branco Ribeiro - ",Os Despojos de São Lucas9' 
Dr. Salvador Rocco - "A Fisionomia de São Paulo de um 

Século Atrás 
Prof. Almeida Magalhães - "Aspectos da Vida e da Obra de 

Alexandre Humboldt" 
Prof. Carlos Henrique Liberalli - "Humboldt Historiador da 

Ciência " 
Prof. Bueno de  Azevedo Filho - Humboldt e as Américas" 
Prof. Vinício Stein Campos - "Hrimboldt no seu e em nosso 

tempo" 
Dra. Carlota Pereira .de Queiróz - "A Epopéia de  1932" 
Prof. Sebastião Pagano - "Relações da Coroa de Espanha com 

o Brasil" 
Dr. Luís Washington Vita - "Orteguismo no Brasil" 
Dr. Carlos Penteado de Rezende - "O Centenário do Ino Aca- 

dêmico " 
Dr. Almeida Magalhães - "Pedro Lessa" 

São Paulo, 24 de outubro de 1959 

(a) Dr. José Pedro Leite Cordeiro - Presidente 
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PREZADOS CONSÓCIOS 

Após o encerramento do ANO SOCIAL as  atividades 
do sodalício constara111 cio seguinte : 

TRABALHOS APRESENTADOS: 

Dr. Pedro Brasil Bâ~decchi - "Tobias Barreto - Múltiplos 
aspectos de uma grande vi.da'" 

Prof. Miguel Reale - "Pedro Lessa" 
Dr. Paulo Sawaya - "A origem das espécies" 
Dr. Pedro Brasil Bandecchi - "Brasileiros na Independência 

Italiana" 
Prof. Almeida Magalhães - " Carducci" 
Dr. Edgard Falcão - "Festival Pirajá" 

REUNIÕES DA DIRETORIA 

Reunida a Diretoria em 13 de novembro deliberou: 
a) Ceder à Soc. Geográfica Brasileira conforme solicit~.da, al- 
guns livros que se achavam em triplicata, conforme informa- 
ção da encarregada da Biblioteca; b) conceder aos funcic~ários, 
abono de Natal, correspondente a um mês de ordenado; c) to- 
mar conhecimento da informação prestada pelo prof. Vinício 
Stein Camp3s, de haver sido colocada, a disposição do sodalício, 
pela Secretaria da Educação, uma funcionária que prestará szr- 
viços a administração da Elntidade. 

Em reunião realizada em 11 de dezembro, o Sr. Presidente 
declarou que cccvocara os senhores di~etores para uma pres- 
tação de contas do período administrativo a encerrar-se, de vez 
que a Diretoria teve seu mandato renovado nas eleições de ou- 
tubro último e com as alterações dela decorrentes um novo man- 
dato terá início em janeiro próximo. Agradeceu neste enzêjo 
as atenções dispensadas pe1,os companhe'iros no decurso de 
sua gestão. 

Passou em seguida a expor a situação do prof. Dácio Pires 
Correia ainda não restabelecido .da enfermidade que o acome- 
teu e colocou em votaqão o aumento de remuneração do sr. nia- 
jor Pimentel, que vem ~ubstituindo aquêle diretor na adminis- 
tração do prédio, cumulativamente com as funções de encarre- 
gado do expediente, que exercia anteriormente. Foi unanime- 
mente eprovado o aumento para quiaze mil cruzeiros (Cr$. . . . 
15.000,OO) . Ficou esclarecido que o ordenado se refere a venci- 
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mentos dos dois cargos que o major Pimentel yem exercendo, 
o que tem em caráter efetivo e o que acumula em substituição 
ao prof. Dácio Pires Correia. O sr. Presidente recordou que 
já no ano passado alertara a Diretoria sobre as condições fi- 
nanceiras do Instituto, com as rendas fixas, certas, e os e-- 
cargos também obrigatórios, em situação que demandam tô- 
da a economia possível. 

Foram lançados em ata votos de  profundo agradecimento 
aos senhores prof. José Antero Pereira Júnior e cel. Lúcio Ro- 
sales pelos relevantes serviços prestados à administração; de con- 
gratulações com o acadêmico José Carlos de Ataliba Nogueira, 
pela sua eleição para a Academia Paulista de Letras; com o 
Dr. Alceu Ma>?:ard Araujo, pela láurea recebida dos presepis- 
tas de Barcelona. 

No dia 12 de dezembro, as 15 horas, houve no sodalício ses- 
são especial, para entrega da medalha Imperatriz Leopoldina aos 
maestros Fabiano Rodrigues Losano e Vicente Aricó Júnior . 
Nessa ocazião compareceu o Conjunto Coral do Departamento 
Cultural do Estado. 

Ainda na reunião de 11 do mês de  dezembro o Sr. Presiden- 
te citou, em relação às despesas, as decorrfutes a convites para 
as sessões solenes do Instituto, ficando deliberado que se can- 
celasse o expediente, por deznpcessário. Citou mais que o dese- 
quilibrio-existente efitre a renda fixa e a ,despesa forçada vem 
acarretando um deficit mensal de trinta e três mil cruzeiros, 
mais ou menos, o que impõe medidas de restriçnes nos gastos. 
A seguir foi aprovadg o conserto do piso do auditório. Final- 
mentce, o prof. Vinício Stein Campos propôs um voto de con- 
gratulações com o Sr. Presidente pela dedicação e êxito com 
que dirigiu o sodalício no período já concluido. 

São Paulo, 31 de dezembro de 1959 

(a) Dr. Jozé Pedro Leite Cordeiro - Presidente 





RELATÓRIo DA DIRETORIA DO INSTITUTO 
HISTÓRIÇO E GEOGYÁFICO DE SÃO PAULO 

REFERENTE AO ANO DE 1960 

Roteiro 
1 - Secretaria 
2 - Reuniões 
3 - Auxílios 
4 - Aulas 
5 -. Eleijão de sócios 
6 - Posse de sucios 
7 - Homenagens póstumas 
8 - Homenagens e comem~rações 
9 - Eleição e posse de Diretores 

10' - Çunf erências realizadas 
11 - Biblioteca 
12 - Revista doi Instituto 
13 - Material adquirido 

No cumprimento das disposições regulamentares, o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, vem submeter a apre- 
ciação dos ilustres'confrades, o relatório da vida administrati- 
va da Instituição no ano de 1960. 

PREZADOS CONSÓCIOS: 

Atribulado, com os percalços própri3s dos labores adminis- 
trativos-sociais, marcou o ano em curso mais uma etapa glorio- 
sa nos festejos dêste sodalício. Assim é que, todos os problemas 
de fácil ou difícil solução, mereceram acurados estudos da Di- 
retoria e foram solucionados delmodo satisfatório, atingindo li- 
teralmente, os rígidos princípios estatutários. Vindo do ano de 
1959 a situação finameira d:, Instituto, com apreciável deficit 
mensal, para solução da qual a presidência não poupou esforcos 
e com o auxílio .de todos, convocados para um intenso trabalho 
em favor da I~stituição, hoje já se apresenta bastante promis- 
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sôra, visto que com as providências que estão sendo tomadas com 
relação a reforma do contrato do aluguel do nosso prédio, ela 
tende sempre a melhorar. 

Po~demos com ufânia, dizer, que se as finanças desta casa não 
são abundantes, nem por isso deixou ela de funcionar normal- 
m&te no presente exercício, ensejando a formação de admirá- 
vel cenáculo onde se processou com desvelo e proveitosos ensi- 
namentos de HISTÓRIA-PATRIA, rendeu-se significativas ho- 
menagens a BRASILEIROS ILUSTRES, reverencirx-se a memó- 
ria de EMINENTES PATRÍCIOS e cultuou-se as DATAS 
MAGNAS NACIONAIS, 

1 - Secretaria 
Em obediência as normas estatutárias coube ao 1.0 Secretá- 

rio dirigir os serviços da secretaria, desempenhando êsse cargo 
com invulgar dedicação e co)r,sócio Luiz Tenório de Brito, con- 
tando com a colaboração do consócio Vinício Stein Campos, 2." 
Secretário, que o substituiu com bastante zêlo durante seus afas- 
tarnent.0~ eventuais, contando ainda com OS auxiliares desta re- 
partição, Major Olympio de Oliveira Pimentel que por acumu- 
lação de funções como Administrador do prédio e wicarregads 
dos serviços da Tesouraria, foi substituído pelo sr. Pedro de Sou- 
za Costa, a contar de 7 de junho do corrente ano. 

O serviço de intercâmbio cultural entre instituições nacio- 
nais e estrangeiras foi encarado com especial carinho e as do2- 
ções de livros e peribdicos d u r a ~ t e  o ano, atingiu apreciável 
cifra. 

O Expediente da Secretaria enviou ofícios, cartas e telegra- 
mas em avultado númerb e recebeu igual correspondê.ncia em 
grande quantida.de, resolvendo toda matéria nela contida. 

2 - Reuniões 
O Instituto realizou durante o ano, 10 reuniões da Direto- 

ria, 17 sessões ordi(r;árias, 6 sessões solenes e em 3 de setembro 
uma assembléia geral para tratar de reajustamento do aluguel 
do prédio, com o Bazar Lord. Nas reuniões de Diretaria, foram 
tratados dos seguintes assuntos; concessão de uma gratificação 
aos funcionários do Instituto, corre~pondente a um mês de sa- 
lário como abono de Natal, o que foi concedi.do. Da substitui- 
ção do prof. Dácio Pires Correia pelo Major Olympio de Olivei- 
ra Pimentel no cargo de zelador do prédio em acumulação com 
o que vem exercen,do a a  secretaria. Do contrato com o Ba- 
zar Lord para que seja feito em outras bases. Da efetivação do 
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Major Olympio de Oliveira Piment/el nas funções de zelador 
com o salário mensal de Cr$ 9.240,OO e para contratar um se- 
cretário administrativo com a remuneração que tinha o Major 
Pimentel antes de acumular as funções. 

3 - Auxílios 

Pelo Comendador Dom Salvador Cutulo, foi daado em 24 
de dezembro de 1959, ao Instituto, um castiçal fluorescente pa- 
ra  ser colocado na mesa da Presidência. 

Foram recebidas as seguintes imp0rt2~lcias: 
. . . . . . . . . . . . . .  Do Joquei Clube de São Paulo Cr$ 200.000,1)0 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Do Sr. Artur C&ta Cr$ 10.000,OO 
. . . .  . . . . . . . .  Co Sr. Dimas de  Me10 Pimenta >. Cr$ 30.000.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S O M A .Cr$ 240.000,OO 

4 - Aulas 

Vem funcionando na sede do Instituto, no auditório, um 
curso sobre "Épocas da Filosofia no Brasil", sendo as aulas 
ministradas as sextas-feiras pelo prof. Francisco Teive Ahneida 
Magalhães, com início as 18,15 horas. 

4 

5 - Eleição de sócios 

Como correspo~~dente naciona!: 
Foram eleitos, Dr. Mário Torres, Carlyle de Figueiredo Mar- 

tins e Luiz Menezes Monteiro da Costa. 

Como honorários: 
Foram eleitos, Dr. José Wanderley Araujo Pinho, Prof. 

Thales Castanho de Andrade, Desembargador Manoel Augusto 
Vieira Neto, Major Olympio de Oliveira Pimentel, Da. Carolina 
Ribeiro, Dr. Benedito Monte Negro, Amador Cintra Prado, Luiz 
Piza Sobrinho, Frederico Abranches Brotero, Joaquim Vitori- 
no Portella Ferreira Alves, Adalberto José Pizarro Loureir3, 
Rodrigo de Melo Franco de Andrade e General Nestor Pena 
Brasil. 

6 - Posse de sócios 
Em sessão solene realizada em 28 de junho, foram empos- 

sados os novos sócios Desembargador Manoel Augusto Vieira 
Neto e Prof. Thales Castanho de Andrade. 
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Em sessão de 6 de agosto, foi empossado o sócio Dr. Frede- 
rico Abranches Brotero . 

Em sessão 'de 22 de agosto, foi empos~ado o sócio Dr. José 
Adalberto Pizarro Loureiro. 

Em sessão de.27 de agosto, foi empossado o sóCi3 Major 
Olympio de Oliveira Pimentel . 

7 - Homenagens póstumas 
Na sessão ordinária de 16 de janeiro, o prof. Almeida Magalhães, 
relembrou as figuras de Alfredo Valadão, Helio LoboJ Gustavo 
Barroso, Lúcio Miguel Pereira, Ctávio Tarquinto de Souza e 
Mendes Corrêa, êste último de Portugal grandes perdas que fe- 
riram com 02 seus falccimcntx nos últimos meses, a cultura 
histórica e o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, so- 
licitou para que se consignasse em ata um voto d e  pesar pelo 
falecimento dêsses ilustres consócix e homenz de letras, o que 
foi unanimemente aprovado. 

Em sessão de 19 de março, foi prestada uma homenagem 
a memória. do saudoso coniócio Eácio Pires Correia, tendo fala- 
do várias membro- do sodalício enaltecendo os relevantes servi- 
ços por êle à entidade, completando-se a homenagem 
com um minuto de silencio. 

Pelo transcurso em 20 de margo do 2." aniversário do 
infausto passament3 do saudoso e ilustre consócio Afonso de 
T a u ~ a y ,  foi prestada uma significativa homenagem com votos 
de saudades. 

Em sessão de 20 de  agosto, foi prestada homenagem ao iluc- 
tre historiador Prof. Jaime Corte~ão ùltimamente falecido, sen- 
do registrado em ata um voto de profundo pesar e observado 
um minuto de silêncilo. 

Em sessão ma@a realizpda no dia 29 de outubro, nos têrmos 
dos estatutos, o orador oficial, Prof. Almeida Magalhães, fêz O 

necrológio dos sócios falecidos durante o ano s x i a l  e que são 
os seguintes: Mário Corrêa, Dr. Rudolf Streiff-Backer, Prof. 
Francisco Isoldi, Jaime Cortesão e Dr. Antanir, Batista. Pereira 

Em sessão d r  16 de janeiro, For proposta do Prof. Almeida 
Magalhães foi consignado em ata um voto de saudades pr!a paa- 
sagem do centenário do nascimento do Prof. Ciridião Buarque e 
ainda um vfoto de congratulações com o Dr. Carlos da Silveira 
pela passagem do 50.0 aniversário de sua formatura em ciên- 
cias juridico-social da Faculdade de Direito de São Paulo. 
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Em sessão magna de 25 de janeiro f3i comemorada a data 
ma@a da fundação de São Paulo e as memórias de Martim 
Afonso de Souza, do? Je~u i tas  Padres José de Anchieta, Ma- 
noel da Nobrega e Manoel de Paiva; de João Ramalho, Barti- 
ra e Tibiriçá. 

Em sessão de 6 de fevereiro, foi consignado em eta um voto 
de saudadts pela passagem de mais um aniversário da. morte 
de Joaquim Nabueo e um voto de pezar pelo falecimento de 
Afonso Reys, ilustre escritor mexicano. 

Em sessão de 20 de fevereiro, f3i lançado em ata um voto 
de louvor ao Sr. José Francisco de  Oliveira Júnior, auxiliar do 
Serviço de Estatística pela contribuição para identificação e 
restauracão de ~ ú m e r o s  monumentos históricos. 

Em sessão de 23 d e  abril, foi comemorado o centenário de 
nascimento de Raymundo Corrêa e o sexto centenário do nasci- 
mento de Nun'Alvares e com um preito de veneração 2 figura 
imortal de Tiradentes o grande símbo'o da nossa Independên- 
cia. Sendo também preztada uma homenagem muito significa- 
tiva pela realização de Brasília. 

Em ses~ão  de T de  maio, foi registrado em ata um voto de 
carinhos pela passagem do dia das mães, sendo também ho- 
menageada a memória do Duque de Caxias peli. passagem do 
aniversário de seu falecimint3. 

Em sessão de 18 de junho, foi prestada uma homenagem 
ao Dr. Emilio Ribas, t&.do o Pr3f. Almeida Magalhães lido a res- 
peito do ilustre cientista, um artigo de autoria do jor- 
nalista Rubens do Amara1 que foi transcrito em ata da sessão. 

Em sessão de 2 de julh3, foi comemorada a data em que 
foram derrotadas e expulsas do Brasil as tropas portuguêsas, 
senda relembradas as heróicas luta: da Bahia pela independên- 
cia, nacional. Na mesma sessão foi registrado em ata um voto 
de saudades a figura histórica de Pedro de Toledo, Governa- 
dor aclamado pelo povo paulista no levante ccnstitucionalis- 
ta de 1932 cujo centenário de nescimento e:tá sendo comemora- 
do. Na mesma sessão a Dr. Vinício Stein Campos, ofereceu ao 
Instituto Histórico e Geográfico de São Pau!o, o retrato a óleo 
do saudoso Dácio Pires Correia, trabalho do artista Joaquim RO- 
cha Ferreira, que oportunamente será inaugurado no salão 
nobre do s3dalício. 

Em sezsão de 16 de julho, foram prestadas homenagens ao 
Cardeal Arcebjspo de São Paulo D. Carlos de Carmel3 Mota, pe- 
la passagem do seu aniversário; a D. Paulo de Tarso de Campos. 
Arcebispo de Campinas, pelo seu jubileu de prata; a c i d ~ d e  de 
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Santo Amaro pela passagem do 4." centeaL:ário dc? sua fundação. 
Na mesma sessão foi prestada significativa homenagem a Fran- . 
ça, pela passagem da siia data magna nacional. 

Em sessão de 3 de setembro, foram prestadas as seguintes 
homenagens: ao Dr. Joaquim Caetano da Silva, pela passagem 
do sesquencentetlário de Leu nascimento; a Silva Jardim pela 
passagem do centenário de seu nascimento; e também pela pas- 
sagem do vigésimo aniversário da data da fundação da Socie- 
dade Paulista da História da Medicina. 

No dia 7 de setembro, data da nossa gloriosa independência, 
o Instituto Histórido e Geográfico de São Paulo, fêz celebrar 
misra solene em memória de  Da. Leopoldina, I.& Impemtriz do 
Brasil, no monumento do Ipirafiga. 

Em ~essão de 9 de  setembro, foi comemorado o centenário de 
nascimento do Dr. Carlos Augusto de Freitas VillaIva. 

Em sessão de 15 de outubro, foi comemorado o centená- 
rio de* nascimentg de Nami Jafet . 

O - Eleicão e posse de Diretores 

Em sessão solene de 25 de j~lrieiro, foi empossada a nova 
Diretoria eleita para o triênio de 1960-1962 assim constituída: 

Presidente - Dr. José Pedro Leite Cordeiro 
1." Vice-presidente - Dr. Frederico de Barros Brotero 
2." Vice-presidente - Dr. Aureliano Leite 
3.0 Vice-presidente - Prof. Tito Lívio Ferreira 
1." Secretário - Coronel Luiz Tenório de Brito 
2." Secretário - Prof. Vinício Stein Campos 
3." Secretário - Dr. Álvaro da Veiga Coimbra , 
4." Secretário - Prof.& Myriam Elis 
1." Tesoureiro - Prof. Dácio Pires Correia 
2." Tesoureiro - Dr. Plínio de Barros PulIonteiro 
1." Orador Oficial - Prof. Francisco T. Almeida Magalhães 
2." Orador Oficial - Dr. Antôni3 da Silva Cunha Bueno 
1." Bibliotecário - Dr. Alceu Maynard Araujo 
2.0 Bibliotecário - Dr. Pedro Brasil Bandecchi 

Em sessão de 21 de maio, procedeu-se a eleição pare 1." e 
2." Tesoureiros, vagos -o primeiro pelo falecimento do cc~-,sócio ' 

Dácio Pires Correia e o segundo pela renúncia do consócio Plí- 
nio de Búrros Monteiro. Por 21 votos foram eleitos 1." Tesou- 
reiro Plínio de Barros Monteiro e 2.0 Tesoureiro Carlos Henri- 
que Liberalli, sendo empossados na mesma ocasião. 
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10 - Conferências realizadas 
Em 6 de fevereiro, o Dr. José Roberto do Amarel Lapa, 

sob o tema: "Coelho Neto Professor em Campinas". 
Em 18 de fevereiro, o prof. Tito Lívio Ferreira, sob o te- 

ma:" O século do Infante Dom Hc~r ique ,  o Navegador". 
Em 17 de março, o Dr. Aureliano Leite, sob1 o tema: 

"Eduardo Prado, notável escritor e grande Brasileiro". 
Em 29 de março. o prof. Tito Lívio Ferreira, sob o tema: 

"Eduardo Prado na intimidade familiar de Eça de Queiroz". 
h 31 de março, o prof. Almeida Magalhães. sob o tema: 

"Afonso Celso". 
Em 2 de abril, o Dr. Mário Leite sob o tema: "Gente pio- 

neira ". 
Em 2 de abril, o Dr. A l e x s ~ d r e  D'Alessandro, sob o tema: 

"Antônio Francisco de Paula Souza, Educador, Político e Pa- a 

triota". 
Em 8 de abril, o prof. Almeida Magalhães, sob o tema: 

"Eduardo Prado o polemista.". 
I 

Em 26 de abril, o Dr. José Pedro Galvão de Souza, sob o 
tema: "O Brasil %o Mundo Espânico" . 

Em 18 de maio, o Dr. Raymundo de Menezes J ú n i x  sob 
o tema: "Aspectos Humanos de Clovis Bevilaqua". 

Èm 25 de maio, o Dr. Antônio Cuoco, rob o tema: "His- 
tória da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalem". . . 

Em 4 de junho, o Dr. Alexandre D'Alessandro, sob 3 tema: 
"O Dr. Paula Souza, como Diretor da Escola Politécnica". 

Em 17 de junho, o prof. Sebastião Pagano, sob o tema: 
"Eduardo Prado e sua época". 

Em 22 de junho, o prof. Vinício Stei5i Campos, sob o te- 
ma: "D. Henrique - Talent de bien faire". 

E$n 16 de julho, o prsf. Almeida Magalhães, sob o tema: 
"O Centenário, de Raymundo Corrêa". 

Em 29 de julho, o prof. Almeida Masaihães, sob. o tema: 
"O Gênio Solitário de Sagres". 

Em 6 de  agosto, o Dr. Frederico Abranches Br~ te ro ,  sob o 
tema: "Síntese Histórica da Aviação em São Paulo". 

Em 22 de agOsto, o prof. Pizarro Loureiro, sob o tema: "O 
Infante D. Henriqur e a Cultura Ocidental". 

Em 27 de agosto, o Majar Olympio de Oliveira Pimeiitel, 
sob o tema: "Graciliano Ramos na intimidade" . 

Em 27 de setembro, o Dr. Lorena Guaraciaba, sob o temo: 
"O Infante D. Henrique - Inspirador dos Lusiadas" . 
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Em 23 de setembro, o Dr. Mauricio Teófilo Ottmi, sob o te- 
ma:' "C~i:tenário da Circular Política de Teófilo Ottoni". 

Em 3 de setembro, o prof. José Ferreira Carrato, sob o\ te- 
ma: "Um aspect:, da Iluztragão Mineira - O Colégio de 
Caraça". 

Em 1." de outubro, o Dr. René de Oliveira Barbosa, sob o 
Camargo sob o tema: "O Pelourinho em São Paulo". 

Em 1." de outubro o Dr. René de Oliveira Barbosa, sob o 
tema: "Origem e desenvolvimento do Teatro no Brasil - Leo- 
poldo Fróes e outros artistas e autores". 

11 - Biblioteca 

Ponto de atração dos estudantes é a bibliot~ca de suma 
importância para o Instituto que lhe dispensa carinhos e ze- 
los especiais, não poupando estorços para impuisionar-lhe o de- 
vido aprimoramento. Funcionou durante o ano sob a orien- 
tação do 1.0 bibliotecário, Dr. Alceu Maynard praujo e do 2.": 
Dr. Pedm Brasil Bandecchi, tendo como auxiliar a Srta. Neu- 
sa Boetim Fernandes que sendo demitida a pedido em 31 de  
jai:eiro, foi substituída pelo sr. Francisco Paulino de Jesus até 
14 de junho quando êste foi afastado por motivo de saúde e 
finalmente em 25 de agosto foi contratada a Srta. May Brocking. 
que vem exercendo estas funçózs. 

MOVIMENTO DE BIBLIOTECA 

1950. . . . . . CONSULENTES e OBRAS CONSULTADAS . . . 

A S S U N T O S :  

Hislória Geo~ratia Blouralia Periodicos Outios 1iBl ir 
Genealonia assuntos Consuleites 

Janeiro 1 3 1 2 7 
Fevereiro 3 2 3 1 O 4 22 
Março 7 1 3 6 3 20 
Abril 5 7 4 16 
Maic 15 7 4 2 28 
Juzho 17 2 3 22 
Julho 10 5 3 2 5 25 
Agosto 1 3 2 5 11 
Sctembro 12 19 31 9 8 79 
Outubro 21 17 7 2 13 60 

Total 91 55 63 36 45 290 
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As atividades da biblioteca durante 2 ano social, foi a eons- 
tante do mapa da página 556, t ~ n d o  sido nesse período recf- 
bidos 37 livros e 70 revistas. 

12 - Revista do Instituto 

Acaba de sair o número 58 da rrvista do Instituto, corres- 
pondente ao ano de 1959. Fsram recebidos 500 exemplares, que, 
por ocasião do encerramento dêste relatório estão sendo distri- 
buidos regularmente aos ~enhores sócios. 

13 - Material adquirido 

Em 36 de janeiro f3i adquirido da "Indústria de Tapetes 
Bandeirantes S.A.". uma passadeira de Carpet aveludado de 
lã Standard de 6',20 metros de csmprimcuto, por 2,00 metros 
de largura, tendo sido colocada no corredor do centro do audi- 
tório do prédio, a aquisição foi feita pela importância de Cr$ 
20.680,OO. 





INSTITUTO HISTóRICO E GEOGRÁFICO DE SAO PAULO 
.. 

ANO DE 1960 

RESUMO DA DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA 

. . Bazar Lord S A (Aluguéis) ......................... 
Bazar Lord S . A . (Cláusula ..................... 
Bazar Lord S . A . (Cláusula 17.&) ..................... 

. . Bazar Lord S A (Ação renovatória) .................. 
........................................... Donativos 

Descontos - I .A.P.C.  ............................... 
Departamentos de Exposições (Devolução) .............. 
Diplomas e Distintivos ................................ 

.................................... Juros de Apólices 
Juros de  Caixas Econômicas .......................... 

...................................... Juros de Bancos 
Medalha Imperatriz Leopoldina ........................ 

...... Medalha Comemorativa da Fundação de São Paulo 
. .................................. Medalha D Henrique 
............................................. Revistas 

...................... Sociedade Numismática Brasileira 
Telefonema .......................................... 

I . . . . . . . .  Soma Cr$ 
........ Deficit Cr$ 

t 

Total ........ Cr$ 

RESUMO DA DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA 

........................................ Edifício Social 
Despesas Gerais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Calígrafc ........................................... 
................................. Férias Remuneradas 

I .A.P .C.  - Contribuição ........................... 
........................................... Secretaria 

Tesouraria .......................................... 
Biblioteca ............................................ 
Publicação da Revista ................................ 
Ordenados .......................................... 
Gratificações ......................................... 
Abono de Natal ..................................... 
Departamento de Exposições .......................... 
Estorno .............................................. 

Total ........ Cr$ 

São Paulo. 31 de dezembro de 1960 

(ass.) Olímpio de Oliveira Pimentel . 2 . O  Tescureiro em exercício 
Assinatura na  primeira via 
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COMISSÃO FISCAL D E  CONTAS 
DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DE SÁO PAULO 

P A R E C E ' R  

Examinamos o balancete correspondente ao ano de 1960, apresentado 
pelo diretor tesoureiro, Snr. Carlos Henrique Liheralli. 

Conforme documentação e escrituração feitas nos livros competentes, 
somos de parecer que as contas referentes 'ao exercício financeiro acima 
citado merecem aprovação. 

São Faulo, 10 de  Janeiro de 1961. 

Luiz Tenório de Brito 
Celestino Eusébio Fazzio 

Assinatura n a  primeira via 



ATBS DO ANO DE 1959 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 10 DE JANEIRO DE 1959 

Presidência do Acadêmico Doutor José Pedro Leite Cordeiro - Se- 
cretaria - Coronel Luiz Tenório de Brito e Professor Vinício Stein 
Campos. 

Aos dez dias do mês de janeiro de mil novecentos e cinquenta e 
nc,ve, nesta cidade de São Paulo, às  quinze horas, realizou o Instituto 
Eiistórico e Geográfico de São Paulo, em sua sede social, à rua  Ben- 
jamin ~ o n s t a n t , ' l 5 8 ,  sob a presidência do doutor José Pedro Leite Coi- 
deiro, tendo como primeiro e segundo secretários, respectivamente, Luiz 
Tenório de Brito e Vinício Stein Campos, a primeira sessão ordinária 
no corrente ano social. Estiveram presentes os sócios: José Pedro 
I'eite Cordeiro, Luiz Tenório de Brito, Vinício Stein Campos, Francisco 
le ive  de Almeida Magalhães, Carlos da Silveira, Dácio Pires Correia, 
F~ederico de Barros Brotero, Alceu Maynard Araujo, Tito Lívio Fer-  
reira, Divaldo Gaspar de Freitas, Pedro Brasil Bandecchi, Tomaz Oscar 
Warcondes de Souza e Alexandre D'Alessandro. Aberta a sessão, pro- 
cedeu o senhor presidente a leitura das Efemérides Brasileiras do 
Barao do Rio Branco. Em rápida exposição relatou aos presentes a 
situação financeira do Instituto, a reforma feita no salão-auditório, co- 
rtiunicou haver representado o sodalício na cerimônia da coiisagração 
d ~ s  sinos da catedral, evocou a saudosa memória do diretor falecido no 
ano passado, dr. Astor França Azevedo, e propôs a antecipação das 
cnmemorações da data  da fundação de São Paulo, - 25 de janeiro, 
para o dia anterior, 24, em virtude de ser domingo o dia 25. A casa 
se manifestou de acordo com a proposta do sr.  presidente. O d r .  Cai.- 
lcs da Silveira discorreu sobre o feito dos russos, criando um planêta 
a?,tificial e abrindo o caminho para a s  viagens inteip!aiietárias. O 
socio Tomaz Oscar Marcondes de Souza, com a palavra, sugere se re- 
gistre em a t a  um voto de aplausos aos Estados Unidos da América 
cio Norte pelos seus brilhantes feitos no campo da astronáutica, espe- 
cialmente com os teleguiados e o satélite artificial. Debatido o as- 
siinto, após haverem falado os sócios, Pedro Brasil Bandecchi, Fran-  
cisco Teive de Almeida Magalhães e Frederico de Barros Brotero, o 
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sr. presidente acolheu a sugestão de se consignar em a t a  um voto de 
louvor à Ciência representada pelos sábios russos e norte-americanos, 
que estão iniciando uma prodigiosa era  n a  vida da Humanidade. O 
dr. Frederico de Barros Brotero informa que representou o Instituto 
r ~ o s  h n e r a i s  da genitora do consócio dr. Franchini Neto, iniciativa lou- 
vada p g o  Sr.  presidente. Pelo consocio Dácio Pires Correia, foi so- 
licitada a consignação, em ata, de um voto de congratulações do Insti- 
tilto com o consócio D. Antônio Maria Barbieri pela sua elevação ao 
cardinalato. O dr. Carlos da Silveira, propõe um voto de pesar pelo 
trágico falecimento da professora d. Marina Cintra, vitimada no la- 
nientável desastre do Galeão, no Rio de Janeiro, quando em viagem de 
regresso a esta Capital. Ressaltou a s  qualidades morais e intelectuais 
da ilustre educadora paulista, que na  chefia dos serviços de inspecção 
federal do ensino secundário e na direção das inúmeras associações cul- 
turais,  educaci~nais, assistenciais e religiosas a que pertencia, teve opor- 
tunidade de prestar relevantes serviços a São Paulo e ao país. Fa-  
lando sõbre a sua proposta anterior, da inscrição em ata ,  de um regis- 

tro sobre o feito científico da Rússia, colocando um planêta artificial 
nc sistema solar, não tivera outro propósito que o de ressaltar, nos 
anais do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, a presença 
dêste na constatação de um fa to  que é realmente um acontecimento 
sem precedentes na  história do conhecimento humano e uma perspecti- 
vs concreta de realizações ainda mais grandiosas, na  conquista dos 

espaços celestes. Interrompem-se, a seguir, por alguns instantes, os 
ti-abalhos, para a leitura e aprovação das a tas  das sessões anteriores. 
O sócio dr. Divaldo Gaspar de Freitas, dá  conta da  representação fei ta  
em Portugal, do sodalício, nas  solenidades lusitanas comemorativas do 
centenário da Rainha Dona Leonor, criadora das casas de misericórdia, 
frizando a simpatia com que foi sempre acolhido o nome do Instituto 
n:rquele país e bem assim das cidades paulistas representadas no gran- 
de conclave. O Sr. presidente agradece a comunicação e lhe apresenta, 
em nome da  Casa, as  saudações de boas-vindas. Do expediente do sr. 

1." secretário, constaram os seguintes comunicados, livros e ofícios re- 
cebidos: &cio e mo-as, do Sr. F. Santosi Trigueiros, do Museu do 
Banco do Brasil; sê10 comemorativo equatoriano, relativo à visita, ao 
Equador, do Chanceler Brasileiro José Carlos Macedo Soares e otlerta 
de sua excelência; comunicado do Museu do Banco do Brasil sobre a 
sua exposição de moedas espanholas; ofício de Vinício Stein Campos, 
presidente da Comissão Central dos Museus Históricos e Pedagógicos 
<o Estado, comunicando ao Instituto o trabalho que o Govêrno do Es- 
tado vem realizando com relação a divulgação e a pesquisa histórica no 
iiiterior de São Paulo: saudações de boas-festas do Arquivo do Exér- 
cito; um exemplar do jornal do Vaticano - L'Osservatore Romano, 
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~ ú m e r o  que noticiou o falecimento de Pio XII, edição esgotada em Ro- 
ma, - oferta de José Augusto de Macedo Soares; Revista de Cultura 
c Divulgação, Passos de Meu Caminho, de Altino Arantes; E:ementos 
para a História de Jundiaí, oferta de Amadeu Ribeiro Júnior; Ensáios, 
6t Walter Waeny; Segurança Nacional, de G.A. Lyra Tavares; La 
Orden de la Merced en la Conquista de1 Peru', Chile y E1 Tucuman, de 
Andrei Millé; Guia de Exportação, de Benedito Pires de Almeida; Con- 

g?"esso Eucarístico de São Paulo, de Frei Luiz Ferreira Lima; História 
Heróica da Aviação, de José Ribeiro de Barros; O Irmão Joaquim Hen- 
rique Fontes; Campinas e a sua primeira sociedade médica, dr. Lycurgo 
de Castro Santos Filho; Sesmarias e Posses de Pereiras, Paulo Fra- 
letti; Pensamentos, Guilherme de Guimarães; Aforismos, Guilherme 
de Guimarães; IV Cantenário de São Paulo, Anais da 111 Conferência 
I~ te ramer icana  de Contabilidade, José Costa Boucinhas: ofíci? do tn- 

gcnheiro Waldemar Lefevre, encaminhado, em nome do Diietório Rr- 

gional de Geografia e Estatística do Estado de São Paulo, ~ x e m p l a r  
d a  Resolução 11." 513. da  XVIII Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia sobre o emprêgo dos vocábulos "limite", "divisa" e "froc- 
tcira"; ofício do Instituto Panamericano de Geografia e História, con- 
vidando para a IV Reunião Consulta sôbre História, em Cuenca, Equa- 
dor, de 19 a 27 de janeiro de 1959; &cio do Sr. Henrique Drumond 
N'ilares, presidente da Fundação Santos Dumont, sôbre a comemoração 
da Ano Bartolomeu Lourenço de Gusmão. Concluida a leitura do ex- 
pediente, o Sr. presidente deu a palavra ao orador oficial Francisco 
l'eive de Almeida Magalhães, o qual com entusiasmo, discorreu sôbre 
o certame de História promovido pela Rádio Record entre estudantes 
c'a Capital, através de suas emissoras e do canal 7, certame do qual 
figura parte  como membro da banca examinadora, propondo se oficias- 

sc aos patrocinadores do programa e à emissora, especialmente ao dr. 
Tslma de Oliveira e Hélio Ansaldo, organizadores do mencionado curso; 
fJou ainda sobre a personalidade do professor José Feliciano de Oli- 
veira, que retornara da França ap6s longa ausência do Brasil, recam- 
kxando para cá a sua valiosíssima biblioteca. solicitando a mesa o en- 
vi6 de um ofício de congratulaçóes e boas vindas ao emérito profes- 
sor, pelo seu retorno à pátria; encarece a necessidade de o sodalício 
se antecipar ao movimento em pró1 da  celebração do ano Bartolomeu 

de Gusmão, constituindo uma comissão para cuidar do assunto; focalisa, 
finalmente, a f'igura do consócio Djalma Forjaz, estudioso da  vida do 
Senador Pereira de Campos Vergueiro, propondo que a  residência or- 
ganize uma comissão incumbida de auxiliar o ilustre historiador na  con- 
clusão material de seu trabalho, a f im de que a importante obra his- 
tcírica de sua lavra seja brevemente entregue ao conhecimento público. 
O sr. Tomaz Oscar Marcondes de Souza, com a palavra, sugere seja 
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a dr. Carlos da Silveira encarregado da entrega do ofício ao professor 
José Feliciano de Oliveira, pois fora seu aluno. O dr. Carlos da Sil- 
veira agradece a lembrança, lembrando fatos de sua vida de estudante, 
em 1902, quando frequentava a s  aulas do venerando educador. O Dr. 
Djalma Forjaz pede a palavra para agradecer a s  referências elogiosas 
dtr orador Francisco Teive de Almeida Magalhães e comunicar que diante 
do adiantado da  hora deixava para outra oportunidade a palestra que 

havia preparado, sôbre a Revolução de Sorpcaba e o Diário do Briga- 
deiro Rafael Tobias de Aguiar. O dr. Sebastião Pagano, a seguir, pro- 
põe a constituição de uma comissão para a comemoração, no Instituto. 
do primeiro centenário de nascimento do ilustre polígrafo brasileiro 
hduardo. No decurso da sessão procedeu-se a eleição d o  2.') biblio- 

tecário, cargo vago com o falecimento de Astor França Azevedo, tendo 
sido eleito e empossado o consócio dr. Alceu Maynard Araujo, o qual 
agradeceu em breves palavras a investidura recebida, prometendo es- 
forçar-se por corresponder a confiança de seus colegas. Foram vota- 
das, tendo sido aprovadas em primeira discussão, as  seguintes p ~ o p o s -  
tas:  Para  sócio grande benemérito, na vaga do dr. Afonso d'E. Tau- 
nay, o dr. Altino Arantes; para sócios honorários - os srs. Antenoi 

Romano Barreto, Antônio Cuoco, Jayme de Sá  Menezes e João Batista 
1Clagalhães; para sócios titulares - os srs. Hernani Donato e Leonardo 
Arroyo. O sr. presidente, encerrando os trabalhos, atendeu a sugestão 
d o  prof. Francisco Teive de Almeida Magalhães, sôbrc os ofícios con- 
gratulatórias com patrocinadores e os funcionários da Rádio e Tele- 
visão Record; quanto ao caso do ofício ao prof. José Feliciano de Oli- 
veira, designou uma comissão constituida pelos srs. Carlos da Silveira, 
Tomaz Oscar Marcondes de Souza e Francisco Teive de Almeida Maga- 
lhães, para visitar o venerando mestre em nome do Instituto; para 
acxiliar o dr. Djalma Forjaz na confecção de seu livro sôbre o Senador 
vergueiro, designou o prof. Francisco Teive de Almeida Magalhães, 

Dácio Pires Correia e dr. Carlos da  Silveira; para a s  solenidades re- 
lativas ao ano do Padre Voador - Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 
designou a seguinte comissão: Embaixador José Carlos de Macedo Soa- 
res, José de Oliveira Orlandi, Antonio Carlos Cardoso, Mons. Paulo Flo- 
iêncio da Silveira Camargo, Herbert Baldus, Divaldo Gaspar de Freitas, 
Alceu Maynard Araujo, Arlindo Veiga dos Santos, Tito Lívio Feireira, Vi- 
nício Stein Campos, Eurípedcs Simão de Paula, José da Costa e Silva 
Sobrinho; para a s  homenagens do Instituto à memória dc Eduardo Pra-  
do, constituiu a seguinte comissão: Sebastião Pagano, Dácio Pires Cor- 
reia, Carlos da Silveira, Luiz Tenório de Brito, Tito Lívio Ferreira, 
Vinício Stein Campos; quanto a s  congratulações propostas pelo di. AI- 
cr-u Maynard Araujo, com o historiador Gustavo Barroso, pela passa- 
gem do 70." aniversário e pela sua volta, restabelecido, às atividades 
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na direção do Museu Nacional, resolveu que se  oficiasse ao ilustre bra- 
sileiro, nesse sentido; com relação ao diício do presidente da  Comissão 
Central dos Museus Históricos e Pedagógicos, elogiou obra realizada e 
determinou ao 1." secret$rio que oficiasse em nome do Instituto, ao 
SI.. Governador do Estado e ao Secretário da  Educação, congratulando- 
sc com éles pelo que vinha sendo realizado pela comissão presidida 
pelo professor Vinício Stein Campos. E, para constar, foi lavrada a 
p ~ e s e n t e  ata, que lida, e discutida e achada conforme, vai devidamente 
assinada. 

José Pedro Leite Cordeiro 
Vinício Stein Campos 
Alexandre D'Alarandro 

ATA DA SESSAO SOLENE, DE 24 DE JANEIRO D E  1959 
COMEMORATIVA DA FUNDAÇÃO DE SÃO PAULO 

Presidência do Acadêmico José Pedro Leite Cordeiro - Secretaria 
- Coronel Luiz Tenório de Brito e Prof. Vinício Stein Campos. 

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de mil nove- 
centos e cinquenta e nove, nesta cidade de São Paulo, auditório 
dc: Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, à rua  Benjamin Cons- 
'cant, 158, Iùs quinze horas, presentes os sócios: dr. José Pedro Leite 
Cordeiro, Luiz Tenório de Brito, Vinício Stein Campos, Dácio Pires Cor- 
reia, Francisco Teive Almeida Magalhães, Tomaz Oscar Marcondes 
d~ Souza, Titu Lívio Ferreira, José de Me10 Pimenta, di.  Carlos d a  
Silveira, Alvaro da Veiga Coimbra, Enzo Silveira, Frederico de Barros 
Erotero, Domingos Laurito e Drury Mac-Millen, realizou-se uma sessão 
rio Instituto destinada a comemorar o aniversário da fundação de São: 
Paulo. Presidiu-a o dr. José Pedro Leite Cordeiro, servindo os srs. Luiz 
Tenório de Brito e Vinício Stein Campos, respectivamente, como pri- 
meiro e segundo secretários. Aberta a reunião, o sr. presidente con- 
vidou para integrarem a mesa os srs. dr. Carlos da Silveira, Alvaro 
da Veiga Coimbra e Artur  Costa. Feita a leitura das Efemérides 
Erasileiras do Barão do Rio Branco, o secretário Luiz Tenório de Brito 
apresentou o seguinte expediente: ofício do dr. Reynaldo Kuntz Buch, 
d r  Sociedade de Medicina Aplicada à Educação Física, oferecendo um 
exemplar da Medalha Comemorativa do IV Centenário de São Paulo; 
ofício do sr. dr. Jordão Emerenciano, agradecendo a sua eleição para 
sócio do Instituto; livros - Mineralogia e Numismática, de D. Pedro Saxe 
Coburgo e Bragança, oferta de D. Carlos Tasso de Saxe Coburgo e 
E r a ~ a n ç a ;  Reminiscências da Campanha de 1827, tradução de Bertoldo 
Klinger. O sr. presidente destacou o trabalho do ar. Álvaro da  Veiga 
Coinibra, presidente da Sociedade Numismática Brasileira e que n a  di- 



566 Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

rtçãt, dessa instituição, por êle fundada, prestou grandes serviços à 
c s l t u ~ a  especializada nacional, inclusive publicando um verqadeiro t ra -  
tado de numismática que êle modestamente denominara "Noções de 
Numismática", obra de grande valor e que muito honrava ao seu autor;  
cc~municou que o sr. Álvaro d a  Veiga Coimbra fora  eleito Presidente 
Honorário da referida Sociedade, pelo que apresentava ao ilustre con- 
sócio, as  felicitações do Instituto. O s r .  Tito Lívio Ferreira, propôe 
:. constituição de uma Comissão encarregada de promover a s  homena- 
gens do sodalício à memória do Infante D. Henrique, cujo V Cente- 
rár io de falecimento transcorrerá em 1960. O Sr. presidente designou 
cs consócios Tito Lívio Ferreira, Luiz Tenório de Brito, Dácio Pires 
Correia, Djalma Forjaz, Vinício Stein Campos, Tomaz Oscar Marcondes 
de Souza, José de Me10 Pimenta, Sebastião Pagano, Aureliano Leite, 
Flancisco Teive de Almeida Magalhães, Enzo Silveira e Álvaro da Veiga 

Coimbra, para a citada comissão, tendo o Sr. Tito Lívio Ferreira, pro- 
posto ficasse na presidência da mesma o dr. José Pedro Leite Cordeiro 

como é praxe e tradicional no Instituto serem presididos e dirigidos 
c-  trabalhos das suas comissôes pelo presidente do sodalício. Comu- 
nicou ainda o Sr. presidente, que o Instituto fora contemplado, graças 
'. interferência e boa vontade do sr. José Cássio de Macedo Soaies 
Juilior, com a importância de Cr$ 200 000,00, doada pelo Jóquei Clube 
de São Paulo no corrente exercício, e correspondente à s  quotas totais 
cios srs. José Cássio de Macedo Soares Júnior e Francisco Coutiiiho 
Filho, diretores do Jóquei Clube; o sr. José de Me10 Pimenta leu artigo 
do vespertino "A Gazeta", publicado quando da viagem do sr.  Tito 
Livio Ferreira a Portugal e de elogio a êste consócio, havendo o sr .  
T , to  Lívio Ferreira agradecido e recordado a sua campanha de reviu20 
<i; História. O Sr. presidente encaminhou o artigo a Comissão de Re- 
dação da Revista. O sr. Tomaz Oscar Marcondes de Souza pediu a 
pa!avra para contestar a s  conclusões do Prof. Tito Lívio Ferreira sobre 
c) não t z r  sido o Brasil colônia de Portugal.  O Sr. Enzo Silveira agra-  
deceu a sua inclusão n a  Comissão do V Centenário do falecimento de 
D .  Henrique. O sr. presidente registrou a cooperação dada pelo sr.  
Enzo Silveira aos trabalhos da confecçâo do al tar  na  cripta do 
Ipiianga e i u s  grades destinadas a resguarda1 os corredores daquele 
ricnumento funeráwio da Imperatriz Leopoldina, manifestando igual- 
niente o agrado com que via o ilustre consócio retornar à s  suas ativi- 
d-des no sodalício; comunicou ainda a casa que o prof. René de Oli- 
\e i ra  Barbosa não poderia proferir a sua oração sobre São Paulo, pro- 
gramada para a sessão, visto encontrar-se enfermo. O f roi. Tito Lívio 

- Ferreira propôs que constasse da  a t a  dos trabalhos um voto de louvor 
ao Dr. José Pedro Leite Cordeiro pela imparcia!idade, isenção de ânimo 
c firmeza com que presidiu e dirigiu os trabalhos da l.a Jornada Pau-  
lista de Revisão da  História do Brasil, o que foi aprovado. O sr. 



Revista do Instituto Histórico e Geogrhfico de São Paulo 567 

Artur  Costa, presidmte do Centro do Douro, em rápidas palavras 
ofereceu ao Instituto o retrato de dona Leonor, ra inha de Portugal.  
Após agradecer a oferta; o sr.  presidente José Pedro Leite Cordeiro 
deu a palavra ao professor Francisco Teive de Almeida Magalhães, que 
com a eloquéncia que lhe é peculiar, proferiu a oração oficial sôbre a 
fundação de São Paulo, muito aplaudida por todos os presentes. O 
orador oficial do sodalício conclui por sugerir ao sr. presidente uma 
~ tpresen tação  ao Secretário da Educação no sentido de ser dado a um 

escolar paulista o nome do irmão Antônio Rodrigues, primeiro 
niestre-escola do planalto; o sr.  Tito Lívio Ferreira, em nome do prof. 
René de Oliveira Barbosa propôs igual providência com relação ao en- 
sino secundário, isto é, a atribuição do nome do Padre Manoel de Paiva 
;t um estabelecimento de ensino secundária do Estado, visto t e r  sido 
o primeiro diretor do Colégio de São Paulo, fundado pelos jesuítas, e 
celebrante da missa de 25 de janeiro de 1554. O sr. presidente de- 
 arou aceitar, em nome da casa, a ambas a s  propostas e, numa poética 
ilusão a s  festividades do "Dia de São Paulo", notadamente a inaugu- 
inção dos carrilhões da Catedral, agradeceu aos presentes o concuiso 
trado a solene comemoração da gloriosa data  de 25 de janeiro, da  na- 
tividade da progressista e grandiosa cidade de São Paulo. Integra tam- 
k n ~  a comissão encarregada das comemorações do V Centenário de 
C .  Henrique o dr. Divaldo Gaspar de Freitas. E, para constar foi la- 
vrada a presente ata, que lida, discutida e achada conforme, vai devi- 
tlainente assinada. 

José Pedro Leite Cordeiro 
Vinício Stein Campos 
Alexandre D'Aleasandro 

ATA DA SESSÁO D E  14 D E  FEVEREIRO DE 1959 

Aos quatorze dias do mês de fevereiro de 1959, a s  quinze horas, reuniu- 
-se o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo sob a presidência do 
Dr. José Pedro Leite Cordeiro, que convida para funcionar como 2 . O  secre- 
tário ad-hoc. na ausência eventual do titular efetivo, ao consócio Alexan- 
di e D'Alessandro. Estavam presentes os seguintes sócios: José Pedro Lei- 
te  Cordeiro, Divaldo Gaspar de Freitas, Alexandre D'Alessandro, Francisco 
í'eive de Almeida Magalhães, Tito Lívio Ferreira, Tomaz Oscar Mar- 
condes de Souza, Luiz Tenório de Brito, Fernando Whitaker da Cunha, 
Fausto Ribeiro de Barros, Manoel Rodrigues Ferreira, Domingos Lau- 
r:Lo, Mário Leite, Alceu Maynasd Araujo, René de Oliveira Barbosa, 
Dácio Pires Correia, Djalma Forjaz. E m  seguida, estando presente à 
çcssão o sr. dr. Adolfo Morales de 10s Rios, em visita ao sodalício, O 

s:.. Presidente convida-o para tomar assento à mesa, o que é feito sob 
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palmas da  assembléia. Em continuação, o sr. Presidente saúda o ilus- 
t rc  visitante, dando-lhe a s  boas-vindas em nome do Instituto Histórico 
c: Geográfico de São Paulo. O Sr. Presidente lê  a s  "Efemérides do 
Earão do Rio Branco referentes ao dia em transcurso e dá a palavra 
ao consócio Luís Fernando Whitaker, ao qual se deve a presença, so- 
bremaneira honrosa, do Dr. Adolfo Morales de los Rios Filho e que 
saúda efusivamente o nosso visitante. Coube a seguir, ao prof. Fran-  
cisco Teive de Almeida Magalhães, saudar oficialmente o Dr. Adolfo 
filorales de 10s Rios Filho, o que faz  brilhantemente em palavras re- 
passadas de carinho, relembrando a figura, do seu saudoso pai, do vi- 
sitante, a quem se deve profusa colaboração nos jornais do Rio de 
ianeiro sôbre assuntos técnico-científicos. Ein seguida, o sr. primeiro 
secretário, cel. Luiz Tenório de Brito, d â  conta do respectivo expe- 
diente, que consta de: 1) Recebimento da obra: D .  João VI e a Side- 
rurgia, de Francisco de Assis Barbosa; 2) Concurso do V Centenário 

ds  morte do Infante D .  Henrique cujo Regulamento foi enviado ao 
Iristituto Histórico e Geográfico de São Paulo pelo Sr .  Cônsul de Por- 
tiigal. O Sr. Presidente comunica te r  recebido da Câmara Municipal 
de São Vicente consulta sôbre a bandeira daquele município, tendo sido 
solicitado o parecer de nossa Comissão de Heráldica. Tem a seguir a 
palavra do consócio Dr. Mário Leite, que fala  sôbre quatro assuntos: 
1) refere-se a uma importante atividade do dr. Adolfo Morales de 10s 
Kios Filho e que é a de  Presidente do Conselho Federal de Engenharia 
r. Arquitetura, cargo que vem ocupando h á  vários lustros: 2)  entrega, 
que no momento faz, das publicaç6es da Comissão Interestadual da  
Eacia Paraná-Uruguai; descrevendo a s  atividades dêsse órgão; 3) apre- 
sentação de um mapa exiistente nos arquivos do Estado de Minas Ge- 
rais, do qual oferecerá uma cópia ao Instituto Histórico e Geográfico 
dc São Paulo, e pelo qual se fixam os "caminhos dos Paulistas" no 
Estado de Piauí, serviço do Engenheiro José Luís Batista, antigo mem- 
bro do Departamento Federal de Estrada de  Ferro.  4 )  comunicação 
à casa de que foi constituida, no Instituto de Engenharia, uma Divi- 
seo de História da  Engenharia. cuja primeira Diretoria conta com 
dois elementos do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo: - 
êie orador, como Vice-Diretor e o engenheiro Alexandre D'Alessandro, 
como Diretor, fa tos  que êle assinala mais como uma homenagem ao 
1r.stituto Histórico e Geográfico de São Paulo. O sr. Presidente agra-  
dece as  comunicações do dr. Mário Leite e salienta o valor das reali- 
zxções da Comissão Interestadual da  Bacia Paraná-Uruguai.  Agra- 
dece a oferta dos documentos e a referência ao novo órgão do Insti- 
tiito de Engenharia, a cuja organização e Diretoria dedica elogicsas 
palavras. Falando, a seguir, o consócio Dr. Pedro Brasil Bandecchi re- 
fere-se ao centenário de Clóvis Beviláqua e a Comissão já nomeada 
para t ra ta r  dos respectivos festejos, propondo que, como uma das ho- 
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menagens ao realizador do nosso Código Civil, sejam feitas na sede 
do Instituto 5 ou 6 conferências por abalisados mestres do Direito e 
lembra os nomes dos juriconsultos: Prof. Vicente Ráo, dr. Pontes de 
Niranda, dr. Washington de Barros Monteiro e Desembargador Vieira 
Neto. O consócio Luis Fernando Whitaker, então com a palavra, re- 
fere-se a mais um aspecto da ilustre personalidade de Clóvis1 - o 

filósofo - que propõe seja ressaltada nas previstas comemorações. O 
consócio Francisco Teive de Almeida Magalhães, em aparte, confirma 
que já  está  prevista a face apontada e acrescenta a lista do Sr. Pedro 
Brasil Bandecchi os nomes de Levi Carneiro e prof. Miguel Reale. O 
si.. Presidente agradece a s  contribuições apresentadas à Comissão, que 
está cuidando do assunto e dá a palpvra ao consócio Manoel Rodrigues 
Ferreira. e s t e  lembra o 150." aniversário de nascimento do engenheiro 
Ricardo Franco de Almeida Serra, que ocorrerá em 1959 e põe em evi- 
dencia os trabalhos realizados por êsse profissional em terras  do atual 
território de Rondonia, na Comissão de Limites, d a  qual $azia parte 
também o eng. Francisco José de Lacerda e Almeida, propondo que o 
Instituto comemore a data  e que entre em entendimentos com a Bi- 
blioteca do Exército e com o Instituto Histórico e Geográfico Brasi- 
leiro, que já estão tratando do assunto, pois a q u e l w  dois engenheiros 
cabe uma referência especial. O sr.  Presidente, apoiando francamente 
a idéia nomeia uma Comissão para t ra ta r  das homenagens propostas 
pclo sr. Manoel Rodrigues Ferreira a qual fica assim constituida: Ma- 
noel Rodrigues Ferreira, Mário Leite, Alexandre D'Alessandro, José 
Gomes de Moraes Filho e Divaldo Gaspar de Freitas. A seguir o prof. 
F'rancisco Teive de Almeida Magalhães recorda Abrão Lincoln, rujo 
150." aniversário de nascimento ocorreu a 12 do corrente, frisando que 
não se t ra ta  meramente de um cidadão norte-americano, mas de um 
sutêntico cidadão do mundo, cujas virtudes enaltece, pedindo que conste 
cm a t a  uma referência especial a data  e que seja oficiado nesse sen- 
tido à Embaixada Americana, no Rio de Janeiro, o que é deLkrido pelo 
F r .  Presidente. O mesmo orador assinala que a 12 de fevereiro de 
1809, nasceu, na Inglaterra, o grande naturalista Charles Robert Dar- 
win, cujas atividades foram relembradas com palavras eloquentes pclo 
prqf. Francisco Teive de Almeida Magalhães, que termina, pedindo uma 
referência em a t a  a o  grande sábio e comunicação a quem de direito. 
E m  seguida, o consócio Luiz Fernando Whitaker apoia a s  palavras do 
prof. Francisco Teive de Almeida Magalhães, fazendo considerações 
sobre o "cruzeiro" empreendido por Darwin à América do Sul, durante 
o qual estêve o grande sábio no Rio de Janeiro, onde reafirmou a sua 
t-ndência para o estudo da  natureza. Aproveita para se referir a o  
grande Alexandre Humboldt - cujo centenário de falecimento ocorr? 
neste ano, para lembrar a sua ação no campo da Botânica e da Zoolo- 
gia, da História e das Belas Artes, e sobretudo, da Geografia, e pede 
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que o Instituto convoque os geógrafos do seu quadro social para fa-  
zwem um estudo sôbre o grande naturalista, no próximo dia 6 de maio, 
e que isso seja comunicado à Embaixada Alemã, à casa de Ha.ns 
Staden e a outros estabelecimentos de cpltura alemã. Fala, a seguir, 
o sr. Manoel Rodrigues Ferreira, sôbre o que a revista "Life" publicou 
iom número especial para o Brasil, estabelecen'do dados para um estudo 
sôbre Darwin. O sr. Luiz Fernando Whitaker fala  sobre a proibição 
de Portugal quanto a publicação dos estudos de Humboldt. Volta a i  
falar o Sr. Manoel Rodrigues Ferreira sobre o que accntecera a Dar- 
win, que fora injuriado e caluniado, lembrand'o o sofrimento do grande 

naturalista para a aceitação final das suas teorias. O prof. Francisco 
Teive dê Almeida Magalhães lembra que Walace tamb-ém estava estu- 
dando aquilo que Darwin estudou, chegando os dois grandes homens 
:r um auspicioso acordo, tendo Walace colaborado com Darwin. Fala 
o Dr. Moraes da Silva, que se kongratula com a casa pelo alto espírito 
dc cultura e arte, que se está s ~ n t i n d o  na  presente sessão e ;firma que 
"Darwin não é contra Deus", falando como católico e repetindo que o 
"homem não descende do macaco". O sr.  Presidente nomeia a seguinte 
comissão: Alceu Maynard Araujo, Fausto Ribeiro de Barros e Divaldo 
Gaspar de Freitas para t ra ta r  das hom~nagens  a Huinboldt. O s r .  
Piesiciente comunica que neste momento o Instituto Genealógico está 
realizando uma seslsão pzra homenagear. o nosso consócio sr. Salvador 
tie Moya. 'Tece elogios ao ilustre homenageado e declara que designara 
r, consócio sr.  Enzo da Silveira para comparecer aquela sessão e re- 
pi'esentar o sodalício. O sr. Divaldo Gaspar dn Freitas, refere-se ao 
C.ongresso de História da Medicina, a se reunir no dia 1.0 de março em 
São José dos Campos e a próxima visita a Sáo Paulo de uma Delegação 
fias Misericórdias Poituguêsas. O sr. Presidente  ala s6bre a necessi- 
clade do entrcsamento da Comissão encarregada dos festejos c!o cente- 

nário de Clóvis Beviláqua. coin o sr. Divaldc~, Gaspar de Freiias, no 
que se refere a programas e exposiçõee e designa para integrá-la tarn- 
h6m o mesmo sr. Divaldo Gaspar tie Freitas. O sr. Pe i ro  Brasil Ban- 
clccchi propõe o nome do sr.  Luiz Fernando Whitaker para integrar 
aquela Comissão, estendendo o encargo também ao sr. Domingos L2u- 
rito, o que é aprovado. O sr.  Presidente designa o s i .  Divaldo Be 
Direitas para representar o Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo no certame de São José dos Campos e na  recepção à Delegacão 
ciaa Misericórdias Portuguêsas. Nesta altura é dada a palavra ao nosso 
i:ustre visitante Dr. Adolfo Morales de 10s Rios Filho, que agradece a 
acolhida que lhe foi dada pelo Instituto Histórico e Geográfico de Sáo 
I'aulo e classifica a sessão de "verdadeira festa de espírito". Fala  sô- 
kre o trabalho do historiador no Brasil que considera "um verdadeiro 
l ~ r ~ o í s m o " ,  pela fal ta  de apoio da opinião pública e do próprio govêrrio. 
E m  aparte, o sr.  Mário Leite se refere a contribuição do orador para 
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a soluçéo do problema da regulamentação de profissão do engenheiro. 
Pelo sr. Alexandre D'Alessandro é lembrado o nome do engenheiro 
Pinheiro Lima também dedicado àquela solução. O orador agradece 
I. lembra outros, que também deram a sua colaboração ao assunto. O 
sr. Adolfo Morales de  10s Rias Filho termina a s  suas brilhantes pala- 
vras  enaltecendo a importância da Fesquiba histórica e agradece a s  ho- 
menagens de que fora alvo. Tendo necessidade de retirar-se o sr. Ale- 
xandre D'Alessandro que vinha secretariando a reunião, o sr.  Presi- 
dente convida o Sr. Alceu Maynard Araujo para secretário ad-hoc. Foi 
ccncedida a palavra ao sr. Tito T h i o  Ferreira, orador inscrito, que 
pronunriou a palestra subordinada ao tema: A nova divisâo de His- 
tória do Brasil. O orador após apontar várias considerações e ponde- 
rações, refuta como anti-científica a atual  tripartição adotada: C d Ô -  
itia, Império e República. Divisão esta  que está sendo revista por al- 
gcns estudiosos, dentre êles cita trechos da carta do nosso eonsóçio 
c historiador e sociólogo Tenente Coronel Luiz Felippe Silva Wied- 
mann; transparece, no entanto, no seu trabalho, um acendrado patrio- 
tismo que, na  atual época de tão discutido nacionalismo, será unia 
fonte de regozijo e prazer para nós, brasileiros, não termos sido de- 
pendentes e sim continuadores, por todas os traços de cultura, de nos- 
sos irmãos portuguêses. O missivista citado, assim termina: "penso 
pois, que o seu trabalho é, mais uma de suas grandes cooperações. 
pois mesmo se fosse conduzido como uma hipótese sociológica, seria 
um tema de estudo deveras proveitoso e, como, ao contrário, é uma 
fonte de dados concretos e evidentes, será uma base de estudos mais 
aprofundados, em proveito da nossa compreensiva e sã brasilidade". 
C orador inscrito passa a analisar a pentadivisão proposta pelo histo- 
riador mineiro sr.  João Camilo de Oliveira Torres: Penetração, Exten- 
são, Foimação, Constituição e Recomposiçáo. O sr.  Tito Lívio Ferreira 
propõe uma tetradivisão de cunho sociológico, como modernamente vem 
sendo tiatada a História noutras partes do inundo: defende e aigu-  
rtzenta a nova divisão da História do Brasil em: Primór"os, Formacão, 
Constituiçáo e Recomposição. Explana a divisão proposta, englobando 
em Primórdios: A Lusitânia; o Co? dado Poitucalenre; Portugal (1140- 
1500). Em Formação: Província de Santa Cruz (1500-1549); Estado 
do Brasil (1549-1815), Vice-reinaSo do Brasil (1638-1805); Principado 
do Brasil (1645-1815). Em Constituição: Regência (1808-1815) ; Reino 
Unido do Brasil, Portugal e Algarvei (1815-1822); Império do Brasil 
(1822-1882) ; República (1889-1906) . Finalmente Recomposição: Repú- 
blica de 1906 em diante. O orador inscrito finaliza a sua palestra com 
as seguintes palavras: " A  termino!ogia deve ser  própria. Assim 
z. História do Brasil pode se r  dividida em quatro períodos. Piimórdios, 
Formação, Constituição e Recomposição. O s  dois primeiros se inte- 
gram na História de Portugal, a té  1522, para formar um dos capítulos 
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do luso-cristianismo disseminado pelo mundo inteiro. E n w  dois ú1- 
timos se  inscreve a História do Brasil, iniciada após o desmembra- 
mento do Reino do Brasil do Reino de Portugal para surgir o Império 
Brasileiro. Dentro dessa ordem dinâmica abre-se a ordem didática em 
cinco partes interrelacionadas: Monarquia Portuguêsa, Brasil-Frovín- 
cia, Brasil-Reino, Brasil-Impéria e o Brasil-República". Concluida a 
conferência, pediu a palavra o sr.  Pedro Brasil Bandecchi para tecer 
comentários em torno da palestra do sr. Tito Lívio Ferreira, para dis- 
ccrdar de alguns pontas aboi-dados por sua excelência, mas isto devia 
ser tomado como prcwa de atenção à conferência que acabavam de 
ouvir. O Sr. Pedro Brasil Bandecchi defendia seu ponto de vista r 

rc? momento em que falava sobre a nacionalidade e a s  leis que a re- 
gulam, foi interrompido pelo sr. Manoel Rodrigues Ferreira, que so- 
licitou o encerramento da sessão, visto que, certa vez, quando discur- 
sava, e isto já há muito tempo, tendo soado seis horas da tarde, ter  
sido imptdido por decisão do plenário de continuar seu discurso. Assim 
pedia que também, agora, fosse aplicada a mesma resolução. O sr. 
Pedro Brasil Bandecchi declarou que aquela atitude do sr. Manoel Ro- 
drigues Ferreira para impedir que continuasse a falar,  provava a fôrça 
dos seus argumentos. E, diante daquela atitude, desistia da palavra. 
Kada mais havendo, o sr. presidente encerra a sessão. E para constar, 
foi lavrada a preisente ata, que lida, discutida e achada conforme, vai 
assinada. 

José Pedro Leite Cordeir6 
Vinício Stein Campos 
Alexandre D'Ale-sandro 

ATA DA SESSÃO D E  28 DE FEVEREIRO DE 1959 

Presidência do Acadêmico José Pe j ro  Leite Cordeiro - Secretaria - 
Luiz Tenório de Brito e Vinício Stein Campos. 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de mil nove- 
centos e cinquenta e nove, à s  quinze horas, o Ins t i tuh  His- 
tórico e Geográfico de São Paulo realizou em sua  sede social, à l u a  
Benjamin Constant, 158, uma s s s á o  com a presença dos sócios, srs. 
acadêmico doutor José Pedro Leite Cordeiro, Dácio Pires Correia, Tito 
L k i o  Ferreira, Carlos Henrique Liberalli, Manoel Rodrigues Ferreira, 
Prederico de Barros Brotero, Domingos Laurito, Luiz Tenório de Bnto, 
Plínio de Barros Monteiro, Alceu Maynard Araujo, Vinício Stein Cam- 
pos, José de Me10 Pimenta, Manoel de Melo Pimenta, Arnaldo Amzdo 
Ferreira, Sílvio Corrêa de Andrade, Francisco Teive de Almeida Ma- 
galhães, Álvaro da Veiga Coimbra, José Bueno de Oliveira Azevedo 
Filho, Carlos da Silveira e Raul Votta. A sessão foi  preeidida pelo 
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doutor José Pcdro Leite Cordeiro e secretariada pelos srs. Coronel 
- I.uie Tenório de Brito e Vinício Stein Campos, respectivamente 1." e 

2 .O secretários. A convite do sr. Presidente participaram da mesa di- 
retora dos trabalhos os srs. Comendador Vicente Amato, Cônsul da 
Kkarágua  em São Paulo; Álvaro da Veiga Coimbra, P r e s i d ~ n t e  Hono- 
rário d a  Sociedade Numismática Brasileira; Carlos Henrique Liberalli, 
Vice-presidente da  Sociedade Paulista de História da Medicina e dr. 
Carlos da Silveira, ex-Presidente do Instituto. O s r .  Presidente pro- 
cedeu a leitura dos fastos nacionais constantes das Efemérides Brasi- 
leiras do Barão do Riu Branco e ai seguir esclareceu que a sessão 
constaria de duas partes - a primeira dedicada a conferência do Sr. 
Pedro Brasil Bandecchi e à memória da Imperatriz Leopoldina, quando 
seriam entregues a s  medalhas honoríficas a algumas das personalidades 
pi-=entes, e a segunda parte, quando se recepcionaria no Instituto a 
delegação das Misericórdias Portuguêsas. Inicialmente, o sr. Presidente, 
atendendo sugestão verbal do consócio Fansto Ribeiro de Barros desig- 
nou uma Comissão para a elaboração do ante-projeto do Regimento 
das sessões do sodalício, comissão essa, que ficou integrada pelos srs. 
Tito Lívio Ferreira, Fausto Ribeiro de Barros, Álvaro da  Veiga Coim- 
Bra, Vinício Stein Campos e Pedro Brasil Bandecchi. O Sr. Tito Lívio 
Ferreira propôs a designação do sócio José Bueno de Azevedo Filho 
para integrar a Comissão das ~ o m e m o ~ a ~ õ e s  do V Centenário de I). 
Hennque, sendo atendido. Dada a palavra ao dr. Pedro Brasil Ban- 
deechi, para a conferência d a  tarde, discorreu êle, com brilhantisino, 
sobre o tema escolhido - A prova jurídica através da História - 
sendo muito aplaudido ao concluir a leitura de seu trabalho. O S r .  Pre- 
sidente considerou o estudo apresentado pelo sócio dr. Pedro Brasil 
Bandecchi como valiosa contribuição para as homenagens do Instituto 
à memória de Clóvis Beviláqua procedendo à entrega da medalha Im- 
peratriz Leopoldina aos srs. Prof. Tales Castanho de Andrade, D .  Ma- 
ria Aparecida Paiva Rodrigues Alves, dr. Oswaldo Lidger Conrado, dr. 
Rcynaldo Kuntz Buch e dr. José Bragazza. Os galardoados com a va- 
liosa comenda foram saudados pelo orador oficial do sodalício, pro- 
fessor Francisco Teive de Almeida Magalhães, que proferiu primorosa 
r .eloquente o*'ação. Pelos agraciados falaram os Srs. Dr. Oswaldo Lidger 
Conrado e piof. Thales Castanho de Andrade. No decurso dos traba- 
lhos tomaram ainda assento à Mesa os srs. prof. Antônio Luís Hipó- 
lito, Vice-Presidente, da Sociedade Numismatica Brasileira e o prof. 
Ai-naldo Amado Ferreira, Presidente da Sociedade Paulista de História 
da Medicina. Após rápida interiupção dos trabalhos, foram introdu- 
zqdos no recinto os visitantes portuguêses, integrantes da Delegação 
aas  Casas de Misericórdias de Portugal, para a visita oficial ao soda- 
lício. A convite do Sr. Presidente tomaram lugar à Mesa os srs. dr. 
José Guilherme de Me10 e Castro, Provedor da Santa Casa de Miseri- 
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córdia de Lilsboa, dr. Domingos Braga da Cruz, provedor da Santa 
Casa de Misericórdia do, Pôrto, dr. Adriano de Carvalho, Cônsul de 
Portugal em São Paulo, dr.  Álvaro Soares Brandão, Vice-Cônsul do 
niesmo país, dr. Divaldo Gaspar de Freitas, delegado do Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo nas comemorações do Centenário de 
Dona Leonor, dr. Cristiano Altenfelder Silva, provedor da Santa Casa 
dr  Misericórdia de São Paulo, dr.  Américo Bologna, e o sr.  Artur Costa, 
Presidente do Centro do Douro de São Paulo. Os visitantes foram sau- 
&dos pelo orador oficial do Instituto, prof. Francisco Teive de Almeida 
Magalhães, tendo respondido o sr. José Guilherme de Me10 e Castro, 
o qual fêz entrega a o  Instituto, B Sociedade Numismática Brasileira e 
à Sociedade Paulista de História da Medicina, de uma artística medalha. 
cvocativa do Congresso das Misesicórdias ul t;mani:nte euqido em 1.i.s- 
boa. O sr. Presidente corroborou,, em incisivas palavi as, a s  expressões 
do orador oficial do Instituto, agradeceu a honrosa visita dos srs. de- 
I ~ g a d o s  portuguêses e encerrou a sessão. O sócio Alceu Maynard Arau- 

jo representou no ato da entrega da Medalha Imperatriz Leopoldina 
ao prof. Thales Castanho de Andrade o Centro Folclórico de Piracicaba. 
Nzda mais houve, e para constar, lavrou-se a presente que lida, e acha- 
da conforme será devidamente assinada. 

José Pedro Leite Cordeiro 
Vinício Stein Campos 
Alexandre 1)'Alessandro 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 7 DE MAIIÇO DE 1959 

Presidência do Acadêmico dr. José Pedro Leite Cordeiro - Secretaria 
dos srs. José Antero Pereira Júnior e Vinício Stein Campos. 

Aos sete dias do mês de março de mil novecentos e cinquenta e nove. 
nesta cidade de S. Paulo a rua  Benjamin Constant, 158, sede social do 
Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo, às  quinze horas, o sodalício 
realizou mais uma sessão ordinária na forma estatutária, sob a presidência 
do Acadêmico Doutor José Pedro Leite Cordeiro e servindo de secretár70:. 

iespectivamente primeiro e segundo, os srs. dr. José Anteio Pereira 
Junior e Vinício Stein Campos. Estiveram presentes os seguintes con- 
sócios: José Pedro Leite Cordeiro, José Antero Pereira Júnior, Vinício 
Stein Campos, Dácio Pires Correia, Francisco Teive de Almeida Maga- 
lhães, Pedro Brasil Bandeccili, Manoel Rodrigues Ferreira, Fredenco 

( 1 ~  Barros Brotero, Alexandre D'Alessandro, Djalma Forjaz, Henrique 
Oscar Míiersdespahn, Manoel de Me10 Pimenta, José de Me10 Pimenta, 
Domingos Laurito, Fernando Whitaker da Cunha e José Gomes de Mo- 
izes  Filho. Constatado número legal de sócios presentes o sr.  Piesi- 
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dente abriu a sessão, designando os srs. Frederico de Barros Brotero, 
Henrique Oscar Wierdespahn, Pedro Brasil Bandecchi e Alexandre 
r)'Alessandro para introduzirem no recinto o novo consócio eleito, Sr .  

Tenente Coronel Luiz Felipe Silva Wiedmann, o que foi feito sob pal- 
mas. A seguir o Sr. Presidente deferiu o compromisso legal ao novo 
membro correspondente nacional do sodalício que proferiu o juramento 
de praxe. Procedeu-se à leitura, como de costume, das Efemérides Bra- 
sileiras do Barão do Rio Bi-anco. O sócio José de Melo Pimenta jus- 
tificou oralmente a ausência dos srs. Tito Lívio Ferreiro e Coronel Luiz 

Tenório de Brito. Dada a palavra ao orador oficial prof. Francisco 
Teive de Almeida Magalhães, discorren êle 'sôbre os méritos do novo . 
socio correspondente nacional do Instituto, Tenente Coronel Luiz Fe- 
lipe Silva Wiedmann a quem apresentou a s  saudações da casa.  O Te- 
nente Coronel Luiz Felipe Wiedmann, com a palavra, após agradecer 
as  saudações do prof. Francisco Teive de Almeida Magalhães, discorreu 
l ~ n g a  e brilhantemente sobre a figura do General Osório, recordando o 
pspel do grande brasileairo principalmente na batalha de 24 de maio 
de 1866 e em outros épicos momentos da  dura cornpanha contra o Pa- 
iaguai .  O orador, que ilustrou a sua palestra com a apresentação de 
diversos mapas da  guerra, foi muito cumprimentado por todos os pre- 
.entes pelo seu substancioso estudo histórico. Seguiu-se com a palavra 
o dr. Djalma Forjaz, que deu conhecimento à casa, através de eloquente 
leitura, de um capítulo de sua grande obra sobre o Senador Vergueiro 
na Revolução Paulista de Sorocaba, de 1842. O orador foi igualmente 
muito aplaudido. O sr. Presidente agradeceu aos oradores da sessão 
o concurso dado para o brilhantismo da  mesma, ressaltando o acêrto 
cla escolha do Tenente Coronel Luiz-Felipe Silva Wiedmann, para novo 
sócio do Instituto, pois através de um trabalho notável, pesa forma, 
pela informação histórica e pelo fundo patriótico, bem demonstrara êle 
o quanto o nosso sodalício pode esperar do concurso de  sua inteli- 
gência, de sua cultura e de seu espírito cívico. O sr. Pedro Erasil 
Iiandecchi apresenta uma indicação no sentido de ser  01i"iciado a o  51.. 

Israel Pinheiro convidando-o para uma conferência no auditório do Ins- 
tituto sobre Brasília, a futura Capital do país, esclarecendo ainda que 
essa denominação já fora lembrada em 1824, quando da elaboração da 
Primeira Constituição Brasileira. O S r .  Presidente solicitou ao sr. se- 
cre(tário que expedisse ofício ao sr. Israel Pinheiro sobre o assunto e 
ii9ormou que, no mês de maio, deverá ocupar a tribuna do Instituto 
para proferir uma conferência sôbre Brasília o Sr. Jacques P i l lm.  O 
sr. Presidente dá a palavra ao consócio Alexandre D'Alessandro, ias- 
crito préviamente, o qual apresenta, em seu nome e no de vários con- 
sócios, uma indicação para que o Instituto se dirija ao Exmo, sr. Pre- 
sidente da República e aos vários órgãos executores da nova rodovia 
ER-55, entre São Pau!o e Belo Horizonte ("Estrada Fernão Dias"), 
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pleiteando que a sua próxima inauguração se dê no dia 21 de julho, 
qUe é o dia da partida, em 1674, da  grande "Bandeira do Governador 
d a s  Esmeraldas" em busca das t ão  almejadas pedras. A referida in- 
dicação, entregue a mesa pelo orador, t raz já a assinatura dos seguin- 
tcs consócios: Manoel Rodrigues Ferreira, Francisco Teive de Almeida 
Magalhães, José Antero Pereira Júnior, José de Me10 Pimenta, Pedro 
Brasil Bandecchi, Manoel de Me10 Pimenta, Domingos Laurito e Vinício 
Stein Campos, além da  do orador, motivo pelo qual o sr. Presidente se  
dispensa de a pôr em discussão, dando-a afinal como aprovada e tece 
elogios à oportunidade e pertinência da mesma indicação. Neste mo- 
mento, dezessete horas, o sr. 2." secretário, consócio Vinício Stein Cam- 
pos, tendo de cumprir em 'Mogí das  Cruzes, uma comissão do Govêrno 
na sua qualidade de Presidente da Comissão Central dos Museus His- 
toricos, retira-se por êsse motivo e o sr. Presidente convida o consócio 
Alexandre D'Alessandro, para ocupar o lugar  de segundo secretário 
aà-hoc. Com a palavra, o sr. José de Me10 Pimenta, dizendo que o Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo está de luto, refere-se com 

sentidas expressões ,à morte recente do Almirante Gago Coutinho, cujo 
alto valor recorda, detendo-se principalmente no episódio da travessia 
a f rea  do Atlântico Sul, por êle levada a efeito em companhia de Saca- 
dura Cabral, e propõe que se oficie a o  Govêrno Português transmitin- 
do-lhe os votos de pesar do Instituto. O Sr. Presidente, em nome dêste 
e no seu próprio, aprova a proposição, relembrando os heróicos feitos 
do ilustre morto e declara não ser  necessário submeter o requerido ao 
j~llgamento do plenário por se t ra ta r  de homenagem tão cara ao coração 
c!os brasileiros, que tão grande afeto sempre mereceram do Almirante 
Gago Coutinho, recomendando a seguir ao sr.  1." secretário a expedição 
oportuna do oi'ício solicitado. Pedindo a palavra, em seguida, o sr. Pe- 
dro Brasil Bandecchi se refere a outro recém-morto, ilustre por vários 
Citulos, qL1e é o prof. dr. Nicolau de Moraes Barros, a quem devemos 
sc-rviços de real valia no campo científico-cultural, pedindo que se ins- 
Lieva na a t a  dos nossos ttabalhos um voto de profundo pesar por tão 
infausto acontecimento e se oficie à família enlutada, dancio-lhe a s  
condolências do sodalício. O sr.  Presidente reforça os conceitos emitidos 
~ ) ç l o  consócio Pedro Brasil Bnndecchi e declara que, julgando traduzir 
o consenso unânime de todos os presentes, se dispensava de pôr a pro- 
posta em discussão e consequente votação, considerando-a, pois apro- 
vada e determina ao sr. 1." secretário o indispensável expedieiite, como 
requerido. O sr.  Presidente passa a falar  sobre o Balancete das ativi- 
dades financeiras e econômicas do Instituto, em 1958, o qual estêve à 
disposição dos srs. consócios durante o tempo regularncntar, tendo sido, 
a seguir, enviado a Comissão de Contas do Instituto, a qual, em tempo 
oportuno, emitiu o seu parecer, que conclui pela aprovação daquele Ba- 
lancete, o qual parecer é lido pelo sr. Presidente. Pôsto em discussão 
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e ,  em seguida, em votação, foi  o citado parecer bem como o Balancete 
de 1958, aprovado por unânimidade. Nêste ponto, o Sr.  Presidente 
salienta o brilho desta reunião que está chegando ao seu têrmo, agra- 
clece à s  pessoas presentes que vieram d a r  nova meta de elegância à 
auspiciosa posse de nosso novo consócio, sr. cel. Luiz Felipe da  Silva 
Wiedmann, há poucos instantes realizada, e, convidando os srs. sócios 
do Institirto para a segunda parte desta reunião, s m  que se  t ra ta rá  de 
assuntos estritamente internos do sodalício, dá por encerrada esta  pri- 
meira parte .  Reaberta a sessão, o sr.  Presidente comunica que se 
acaham eni pauta, para discussão e votação, várias propostas para  novos 
sócios: em 1." e 2.0 escrutínios, mas antes dá  a palavra ao Sr. 1 .O se- 
c~e tá r io ,  que dá  conta d a  seguinte expediente do dia: 1) Cartão de 

agradecimento do Exmo. Sr. Governador do Estado, prof. Carvalho Pin- 
to, pelas felicitações, que recebeu do Instituto, por ocasião da sua  posse 
 aquele alto cargo; 2) Cartão de Boas Festas do consócio Sr. Jesus 
Vasquez Gayoso; 3) Oferta pela autora, Dona Maria Edith Tenório Per- 
rone, do seu recente livro: "Notas de Viagem". 4) Idem, sr. Adelardo 
Duarte; 5)  Idem, do livro: "A Rainha D.  Leonor, no seu 5." Centená. 
rio". 6) Comunicação da eleição e posse da nova Diretoria do Instituto 
Pistórico de Petrópolis. Passa-se, a seguir, ao estudo e discussão das 
propostas para novos sócios: "Correspondentes Nacionais", em 1." es- 
crutínio, determinando o sr. Presidente ao Sr. 1.O secretário que leia a 
primeira, que é a rei3erente ao sr. Mário Torres, com o respectivo pa- 
recer da Comissão de Sindicância. Aberta, assim, a discussão, pede a 
palavra o consócio Pedro Brasil Bandecchi, que indaga da  mesa o nú- 
mero de vagas existentes na  categoria e qual o critério seguido na  apre- 
sentação das propostas. O sr. Presidente informa que o dúmero de va- 
gas n a  Categoria em julgamento é de 3 e que o critério até  agora ado- 
tado é o de seguir-se, rigorosamente, a ordem cronológica. O sr. 
Fedro Brasil Bandecchi, referindo-se a um precedente, já verificado em 
julgamento anterior, requer uma inversão n a  ordem de apresentação 
das propostas, desta forma: a )  Padre Vitor Hugo; b)  prof. João Ba- 
tista de Sá, e C )  José Roberto do Amara1 Lapa. O s r .  Presidente põe 
em discussão o pedido do consócio Pledro Brasil Bandecchi. Como nin- 
guém se tenha manifestado, põe o mesmo em votação, sendo êle unâ- 
nimemente aprovado. Pede a palavra o consócio prof. Dácio Pires Cor- 
leia que, baseado em recente falecimento de um sócio correspondente 
nacional, lembra que agora são 4 o número de vagas na categoria em 
pauta e indica para constar, também, em votação o nome do Sr. Teodoro 
de Sousa Csmpos, cuja proposta se acha pronta para  isso. Posta t m  
discussão e, a seguir, em votação, é aprovada a indicação do prof. Dácio 
Pires Correia. O Sr. Presidente põe, então, em discussão a proposta do 
sr. Padre Vitor Hugo que, após votação é aprovada em 1.O escrutínio. 
A seguir, o Sr. 1." secretário lê a 2.& proposta para sócio correspondente 
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nacional referente ao sr.  João Batista de Sá, que é também aprovada 
em 1 . O  escrutínio. O Sr. Presidente determina a o  1.0 secretário a lei- 
tiira da 3.a proposta referente a o  sr. José Roberto do Amara1 Lapa, a 
qual é áprovada em 1.0 escrutínio o que se dá também, logo em seguida 
com a proposta do Sr. Teodoro de  Sousa Campos Júnior. São aprovadas, 
em 2 . O  escrutínio a s  seguintes propostas: Dr. Altino Arantes, para  
grande Ben~méri to,  por transferência motivada pela vaga do dr. Afonso 
de EscragnolIe Taunay, para sócios honorarios, em 2 . O  escrutínio prof. 
Antônio Cuoco, cel. João Batista Magalhães e Antenor Romano Barreto. 
Na categoria de titulares, em 2 . O  escrutínio, são aprovadas a s  propostas 
dos srs. Hernani Donato, L e o ~ a r d o  Arroyo. Na  categoria de Correspon- 
dentes E~t range i ros ,  cm 1.0 escrutínio é aprovada a proposta do s r .  
José Crisanto Lopes Giinenez. Não havendo mais propostas n a  pauta, 
para serem julgadas, o sr.  Presidente proclama "Sócios do Instituto 
Histórico e Geográidico de São Paulo" os eleitos em 2.0 escrutínio, nes- 
t a  ordem de categorias: 1 )  Grande Benemérito: Dr. Altino Arantes; 
2)  ~ o i o r á r i o s :  a )  sr. Antônio Cuoco, sr.  João Batista de Magalhães, 
SL. Antenor Romano Barreto: 3) titulares: a )  Hernani Donato e sr.  
Leonardo Arroyo. A Assembléia recebe co~iz uma salva de palmas a 
declaração dos novos sócios; c a seguir, o Sr. Presidente, agradecendo 
n presença de todos, encerra a sessão à s  dezoito horas e trinta minutos. 
E m  tempo foi tarnbém aprovada em 2.0 escrutínio a proposta para  só- 
cio honorário Jaime de Sá Mcnezes o qual o presidente também decla- 
rou membro do sodalício. Nada mais houve, e para constar, lavrou-se 
a presente que lida e achada conforme será devidamente assinada. 

José Pedro Leite Cordeiro 
Vinício Stein Campos 
Alexandre ~ ' Ã l e i s a n d r o  

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 14 DE MARÇO DE 1959 

Fresidência do Acadêmico Dr. José Pedro Leite Cordeiro - Secre- 
taria - Vinício Stein Campos e Alexandre D'Alessandro. 

Aos quatorze dias do mês de março, nesta cidade de São 
Paulo. a iun  Benjamin Coystant, 158, sede social do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, às quinze horas pre- 
sentes os sócios: dr. José Pedro Leite Cordeiro, Vinício Stein 

Campos, Alexandre D'Alessandro, Francisco. Teive de Almeida Maga- 
liiães, Dácio Pires Cor~e ia ,  Dival-o Gaspar de Freitas, Manoel Rodri- 
gEes Feireira, P,dro Brasil Bandccchi, Carlos Henrique Liberalli, Á1- 
,aro (ia Velga C o i ~ b ~ a ,  Feinando Whitaker da Cunha, Frederico de 
Barios Brotero, Domingos Laurito, Sebastião Pagano, José Gomes de 



Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 579 

Moraes Filho, Leonardo Arroyo, Hernani Donato e ~ b s é  Bueno de Oli- 
veira Azevedo Filho, realizou o sodalício, na  forma estatutária, unia 
sessão ordinária, aberta pelo presidente dr. José Pedro Leite Cordeiro 
e servindo de 1." secretário, n o  eventual impedimento do t i tular  e&- 
tivo, o prof. Vinício Stein Campos, e na de 2.0 secretário, o consócio 
A!exandre D'Alessandro. Inicialmente o sr. presidente constituiu uma 
comissão para introduzir no recinto os novos consócios, Leonardo Ar- 
royo e Hernani Donato, comissão integrada pelos consócios Sebastião 
Fagano, Divaldo Gaspar de Freitas, Frederico de Barros Brotero e 
Alexandre ~ ' ~ l e s s a n d r o .  Os recipiendários leram e assinaram o res- 
pectivo compromisso, sob palmas. A seguir o prof. Francisco Teive d e  
Almeida Magalhães, progeriu a saudação oficial, tendo respondido, em 
b e b  improviso o sr. Hernani Donato. Lidas e aprovadas a s  a t a s  das 
sessões anteriores, passou-se ao expediente que constou do seguinte: 
Ofício do Coronel Arrisson de Souza Ferraz, comandante da FÔ:ça 
Pública do Estado, agradecendo a s  congratulações recebidas pela sua 
investidura no alto cargo; do Centro de Ciências, Letras e Artes  de 
Campinas, comunicando a eleição e posse da nova diretoria; do sr. Car- 

10s Furtado de Mendonça, comunicando a sua posse n a  presidência d a  
Sociedade Numismática Brasileira; do Instituto Histórico e Geográ- 
fico e Gene,alógico de Sorocaba, convidando para a solenidade de posse 
da nova diretoria e bem assim a palestra que o s r .  Alceu Maynard 
Araujo proferirá, nessa oportunidade sôbre o Tropeiro. O sr.  presiden- 
te comunicou a casa que no dia 2 de abril, à s  15 horas, o consócio Au- 
reliano Leite receberia n a  Câmara Municipal o pergaminho de cidadão 
Paulistano, a to para  o qual convidava a todos os presentes. O sr. Di- 
valdo Gaspnr de Freitas comunica. o falecimento, em Portugal, do dr, 
Francisco da Silveira Morais, de  Coimbra, grande amigo do Brasil, 
pelo que solicitava a consignação em a t a  de um voto de pesar e a s  
devidas comunicações, sendo atendido. O consócio Domingos Laurito 
sugere manifestar o Instituto a s  suas congratulações com o dr. José 
Adriano Marrey Júnior, pela concessão a o  eminente homem público, .do 
título de Cidadão Paulistano, o que foi aprovado. Dr. Francisco d e  
Barros Brotexo propõe um voto de pesar pelo falecimento do estudieso 
dos fastos ituanos, Francisco Nardy Filho, recentemente ocorrido nes- 
t;l. Capital, oficiando-se à família enlutada. Foi atendido. O sócio 
Fcrnando Whitaker d a  Cunha, recorda o aniversário de Castro Alves, 
que se registra a 14 do corrente. Na apresentação, discussão e vota- 
ção de propostas para sócios foram registrados os seguintes resulta- 
dos: Aprovados em 2 . O  escrutínio, como sócio correspondente nacional 
o Padre Vitor H w o ,  salesiano na  Amazônia, João Batista de Sá  (Jo- 
lumá Brito),  José Roberto do Amara1 Lapa e Teodoro de Souza Cam- 
pos Júnior, de Campinas; para correspondente estrangeiro, Espanha, 

f ~ i  aprovedo o sr. José Crisanto Lopes Gimenes. Após a s  votaç6t.s.. 
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que suscitaram por vêzes, acaiorados debates, o sr. presidente, agra-  
decendo a presença de todos declarou encerrada a sessão. E m  tempo: 
Retificou-se a a t a  de 7 de março, para  declarar que a proposta da de- 
nc~minação de Brasília a nova Capital brasileira no planalto central 
I<.mbrada pelo sócio Pedro Brasil Bandecchi, foi citada por êste como 
fazendo par te  da moção apresentada pelos deputados brasileiros 5s 
Córtes de Lisboa, e não como constou. Nada mais houve, e para cons- 
tar,  lavrou-se a presente, que lida e achada conforme será devidamen- 
t e  assinada. 

' José Pedro Leite Cordeiro 
Luiz Tenorio de Brito 

Vinício Stein Campos 

ATA DA SENSSÃO ORDINÁRIA D E  4 DE ABRIL D E  1959 

Presidancia do Acadêmico Ds. José Pedro Leite Cordeiro - Se- 
cretaria - 1." secretário, Coronel Luiz Tenório de Brito; 2 . O  secretário 
Vinício Stein Campos. 

Aos quatro dias do mês de abril de mil novecentos e cinquenta 
e nove: nesta cidade de  São Paulo, a rua  Benjamin Constant. 158, sede 
social do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, à s  15 horas, 
presentes os sócios: Dr. José Pedro Leite Cordeiro, presidente, Coronel 
1,uiz Tenório de  Brito, 1.O secretário, Vinício Stein Campos, 2 . O  secre- 
tãrio, Francisco Teive de Alineida Magalhães orador oficial, Dácio Pi- 
res Correia, Frederico de Barros Brotcro, AureLiano Leite, Alceu May- 
nard Araujo, Monsenhor Paulo Florêncio da  Silveira Camargo, Dr. José 
Romeu Ferraz, Domingos Laurito, Pedro Brasil Bandecchi, Alexandre 
D'Alessandro, Carlos da Silveira, Tomaz Oscar Marcondes de Sousa, 
Plínio de Barros Monteiro, Antônio Cuoco, Divaldo Gaspar de Freitas, 
Mário Leite, José Gomes de Morais Filho, Ricardo R. Blanco, Padre 
Vitor Hugo, Sebastião Pagano, Raul Votta, Afonso de Freitas Júnior, 
José Bueno de Oliveira Azevedo Filho, Álvaro da Veiga Coimbra, Carlos 
Meira Mattos e José de Oliveira Orlandi, realizou o sodalício mais uma 
sessão ordinária sob a presidência do Acadêmico José Pedro Leite Cor- 
deiro. A convite do sr.  Presidente participaram d a  mesa os srs. Mi- 
r,istro José Romeu Ferraz, dr. Carlos da Silveira, ex-presidente e Padre 
José Lizare, provincial da Ordem Salesiana em São Pa i~ lo .  Abertos os 
trabalhos o sr. presidente designou os consócios, Monsenhor Paulo Flo- 
rêncio da Silyeira Camargo, dr. José Romeu Ferraz, Domingos Laurito 
e Alexandre D'Alessandro para, em comissão, introduzirem no recinto 
os  novos sócios eleitos, respectivamente Padre Vitor Hugo e prof. An- 
tônio Cuoco. Prestado o juramento de estilo e empossados, sob palmas, 
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c Sr. presidente procedeu à leitura das Efemérides Brasileiras do Barão 
dc Rio Branco, tendo sido lembrado, no ato, por oportuno aparte do 
Sr. consócio Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo, a data 
~ata l íc ia  de D. Duarte Leopoldo e Silva, que transcorria nesse dia. 
Dada a palavra ao professor Francisco Teive de Almeida Magalhães, 
para a saudação oficial aos novos sócios, discorreu êlc com o brilho que 
lhe é peculiar, sôbre o mérito dos recipiendários. Agradecendo falaram 
respectivamente, o prof. Antônio Cuoco e o Padre Vitor Hugo, êste sô- 
bre o papel do missionário salesiano e as árduas condições de vida do 

:.trtão amazônico. O prof. Francisco Teive de Almeida Magalhães apre- 
sentou a s  seguintes propostas, aprovadas pela casa: 1) homenagem 
dca Instituto a memóriã de Pedro Lessa, consócio do sodalício desde 
1897, e cujo centenário de nascimento ocorre a 25 de setembro v n- 
douro; 2) voto de. saudade à memória do insigne escritor Augusto de 
Lima, cujo centenário o país festejará amanhã dia 5. O si. presiden- 
te designou para cuidar dos festejos em homenagem a Pedro Lessa 
:* mesma comissão já constituída para as homenagens a Clovis Be- 
viláqua. Recordou o Sr. presidente a conveniência de as comissõe~ já 

ficameadas para diversas providências cívico-culturais, de interêsse do 
scdalício, ativarem os seus trabalhos, trazendo informada a presidên- 
ciz e a secretaria a respeito do desenvolvimento dos mesmos e solici- 
tando-lhes as medidas que devam ser tomadas pelo Instituto, para 
maior brilho das comemorações. A presidência e a secretaria estão co- 
mo sempre estiveram, diàriamente a disposição de todos os senhores 
sócios e das comissões, para as  providências que se fizerem neces- 
sárias e dependam de sua manifestação ou de sua participação, direta 
ou indireta. O sr. presidente aprseentou ao plenário o volume LV, da 
revista que acaba de ser impresso e acha-se na secretaria a disposi- 
çáo dos srs. consócios. O consócio Aureliano Leite,, com a palavra, 
agradeceu a presença do Instituto, por expressiva delegação, na sole- 
cidade de sua diplomação como "Cidadão Paulistano", dia 2 do cor- 
lente, na Câmara Municipal de São Paulo e fêz entrega da medalha e 
ciiploma comemorativa da fundação do Arquivo do Exército em 1808, 
cferecidos por esta instituição ao sodalício bandeirante. O sócio Pedro 
Brasil Bandecchi solicitou a transferência de sua palestra, programada 
1m-a esta sessão, para data mais oportuna, e recordou o prêmio ofe- 
recido pelo Sr. Francisco Matarazzo Sobrinho! para os três melhores 
trabalhos de imprensa, publicados sôbre a personalidade e a obra de 
Clovis Beviláqua. Na mesma ocasião o sr. Pedro Brasil Bandecchi ofe- 
receu a biblioteca do Instituto uma relíquia de família: a obra de Jo- 
s t  Vicente Martins, em 2 volum&s, sôbre homeopatia, edição de 1854. 
Cada a palavra ao sócio dr. Alceu Maynard Araujo procedeu êle à lei- 
tura de parte de seu trabalho histórico - Os Chefes de Estado de São 
Paulo de 1930 até nossos dias, tendo a leitura provocado animados de- 
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bates de que participaram o orador, o dr. José Romeu Ferraz, Pedro 
Brasil Bandecchi, Sebastião Pagano, Tomaz Oscar Marcondes de Sou- 
zb, Francisco Teive de Almeida Magalhães e Carlos da Silveira. O sr .  
presidente, a o  final, agradeceu a presença dos srs. sócios, os belos t ra -  
brlhos apresentados no decurso da sessão, a honrosa visita do sr.  Pro- 
vincial dos Salesianos em São Paulo e felicitou ao Instituto pela aqui- 
sição de dois novos e valorosos elementos para o seu quadro social. 
Nada mais havendo a t ratar ,  o Sr .  presidente encerrou a sessão. E, 
para constar foi lavrada a presente ata, que depois de lida, discutida e 
aprovada será devidamente assinada. 

José Pedro Leite Cordeiro 
Luiz Tenóno de Brito 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA D E  18 DE ABRIL DE 1959 

Presidência - Acadêmico Doutor José Pedro Leite Cordeiro - Se- 
cretaria - Coronel Luiz Tenório de  Brito e Vihício Stein Campos. 

Aos dezoito dias do mês de abril de  mil novecentos e cin- 
quenta e nove, em sua sede social, à rua Benjamin Cons- 
tant ,  158, à s  15 horas, realizou-se uma sessão ordinária do 
Institcto Histórico e Geográfico de São Paulo, presidida pe- 

13 Acadêmico Doutor Joséi Pedro Lieite Cordeiro e secretariada pelos 
srs .  Cel. Luiz Tenório de Brito e Vinício Stein Campos, respectiva- 
mente primeiro e segundo secretários. Assinaram o livro de presença 
JS seguintes sócios: José Pedro Leite Cordeiro, Luiz Tenório de Brito, 
Vinício Stein Campos, Francisco Teive de Almeida Magalhães, Dácio 
Pires Correia, Tomaz Oscar Marcondes de Sousa, Álvaro d a  Veiga- 
Coimbra, Pedro Brasil Bandecchi, Arnaldo Amado Ferreira, Domingos 
Laurito, Rau! Votta, Frederico de Barros Brotero e José Gomes de 
Moraes Filho. A sessão foi aberta, como de praxe, pela leitura das Efe- 
iiiérides Brasileiras do Bar& do Rio Branco. O consócio dr. Álvaro da 
Veiga Coimbra, ofereceu ao sodalício o trabalho - "Mapa de São Paulo 
Antigo e São Paulo Moderno - 1551-1904" e o Sr. Domingos Laurito 
propôs um voto de homenagem a Monteiro Lobato pelo transcurso da 
data  de nascimento do admirável escritor paulista. No expediente fo- 
r t m  tratados os seguintes assuntos: leitura e aprovação das a tas  an: 
teriores; oferta, pelo Embaixador José Carlos de Macedo Soares, de 
dois estudos de Wasth Rodrigues sôbre os vitrais da Catedral de São 
Paulo, sendo um representando a fundação de São Paulo e o outro o 
lançamento da  primeira pedra da Catedral; duas medalhas comemo- 
iativas do feito de Rui Barbosa em Haia e do centenário de Capistra- 
no de Abreu. O consócio Pedro Brasil Bandecchi propôs se oficiasse 
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:i Faculdade d e  Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São 
Paulo, congratulando-se com aquêle Instituto de Ensino pela resolução 
do Departamento de História no sentido de ser  concedido direito de 
voto, em suas reuniões, aos profe'ssores contratados, dentre os quais 
destacava os consócios do sodalício - Tomaz Oscar Marcondes de Sou- 
za e Álvaro da Veiga Coimbra; propõe mais o sr.  Pedro Brasil Ban- 
dccchi a participação do Instituto Histórico nas homenagens a Huni- 
boldt, convidando-se um consócio para discorrer sôbre o consagrado ci- 
entista em sessão solene do sodalício. O sr. Tomaz Oscar Marcondes 
de Souza agradece em seu nome e no do dr. Álvaro da Veiga Coimbra 
a. referências do dr. Pedro Brasil Bandecchi, solidarizando-se com 
êle quanto à s  homenagens a Humboldt. Dada a palavra ao orador ofi- 
cial, prof. Francisco Teive de Almeida Magalhães, discorreu êste sÔ- 

b i e  o concurso que a Faculdade de Filosofia tem emprestado ao de- 
senvolvimento cultural brasileiro, aplaudindo a s  providências sugeridas 
com relação aos professôres Tomaz Oscar Marcondes de Souza e Á1- 
varo da Veiga Coimbra; quanto a homenagem a Humboldt lembrou que 
j6 havia proposto a manifestação do Instituto, convidando-se um ron- 

fcrencista para a apresentação do respectivo trabalho; recordou a pas- 
sagem do 50." aniveriário da descoberta, por Carlos Chagas, da molés- 
;ia que t raz o seu nome, fazendo o elogio do insigne cientista bra+ 
leiro, que conheceu pessoalmente no Congresso do Ensino em 1922; fi- 
nalmente comunicou à casa a investidura do consócio, prof. Alfredo 
Gomes, no alto cargo de Chefe de Serviço do ensino secundário e nor- 
pia1 do Estado; do Departamento de Educação, solicitando se  oficiasse, 
ein nome do sodalicio, àquele educador, congratulando-se com êle pela 
acertada medida do poder público,. confiando-lhe o importante cargo. 
0 sr. prcsidente José Pedro Leita Cordeiro acolheu. todas a s  indira- 
ç6es e propostas, designando os srs. Tomaz Oscar Marcondes de Souza 
c Álvaro da Veiga Coimbra para convidar, em nome do Instituto, ao 
prof. Aruldo Azevedo para a conferência sôbre Humbol$ti em data  a 
ser pelo mesmo escolhida; o Sr. Pedro Brasil Bandecchi solicitou que 
sc consignasse n a  sua proposta a êste respeito, a indicação anterior do 
praf. Francisco Teive de Almeida Magalhães. Procedeu-se, em segui- 
da, a primeira votação da proposta para qócio titular do dr. Salvador 
Rocco, que foi aprovada. Nada mais havendo a t ratar .  o sr. presiden- 
tc declarou encerrada a sessão, convocando os srs. sócios para a sessão 
especial de 23 do corrente, as 20,30 horas, de homenagem a o  grande 
mar t i r  d a  Independência Nacional - Tiradentes, na  qual falará  em 
n(1me do sodalício o Sr. Vinício Stein Campos. Para constar lavrou-se a 
presente ata, que lida e achada conforme será devidamente assinada. 

José Pedro Leite Cordeiro 
Luiz Tenório de Brito 
Vinício Stein Campos 
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ATA DA SESSÁO ORDINÁRIA D E  9 DE MAIO DE 1959 

As quinze horas do dia nove de, maio do ano mil e novecentos e 
cinquenta e nove, no salão nobre da séde social do Instituto Históricq e 
Geográfico do Estado de São Paulo, sito a Rua Benjamin Constant, 158 
realizou-se uma sessão ordinária, própria da  apresentação de traba- 
lhos, estando por isso inscritos o Dr. Otacílio Lopes e prof. Tito Lívio 
Ferreira. A mesa diretora dos trabalhos compoz-se do Dr. José P ~ d r o  
Leite Cordeiro, presidente, o Dr. Almeida Magalhães, orador oficial e 
como primeiro e segundo secretários ad-hoc os srs. Mons. Paulo Flo- 
réncio da  Silveira Camargo e Fausto Ribeiro de Barros. O S r .  Presi- 
dente convidou para sentarem-se a mesa ao Dr. Carlos da Silveira e ao 
Dr. Octacílio Lopes, o primeiro ex-presidente do sodalício e o segundo 
orador inscrito. Compareceram a sessão e assinaram o livro de presrn- 
ça os seguintes srs. sócios: - Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira 
Camargo, Plínio de Barros Monteiro, Tito Lívio Ferreira, Fausto Ri- 
beiro de Barros, Raul Volta, Fre.derico de Barros Brotéro, Carlos da 
Silveira, José Pedro Leite Cordeiro, Domingos Laurito, Álvaro da  Vei- 
g a  Coimbra, Antonio Cuoco, Pedro Brasil Bandecchi, 'Dácio Pires Cor- 
reia, Sebastião Pagano, José Bueno de Oliveira Azevedo Filho, José 
Gomes de Moraes Filho. Dando início à sessão o Sr. Presidente tem 
as efemérides referentes a nove de maio de mil novecentos e cinquen- 
ta  e nove. A seguir anuncia a justificação de ausência dos srs. con- 
sócios Cél. Luiz Tenório de Brito, Vinício Stein de Campos e Dr. Ale- 
xandre D'Alessandro e, dá a palavra ao Dr .  Octacilio Lopes, fazendo 

então a apresentação do ilustre conferencista. O Dr. Octacilio Lopes 
agradece a s  palavras elogiosas que lhe foram dirigidas e tece algumas 
considerações sôbre a situação social econômica dos núcleos urbanos 
por Sua Senhoria visitados no roteiro de sua excursão á cachoeira de 
Paulo Afonso, passando por Belo Horizonte, Pirapora, São Bom Jesus 
da Lapa, Joazeiro. Passa imediatamente a projetar um film eoloiido 
de sua autoria, muito bom documentário da viajem já reiverida; acom- 
panha o desenrolar d a  película com interessante narração. Ao finali- 
zar recebe uma salva de' palmas e o sr. Preqidente agradece a sua va- 
liosa contribuição. A seguir são convidados a se aproximarem da mesa 
OS srs. dr. Antônio do Amara1 Sampaio, consul do Brasil em Bonn, e 
Prof. Benedito Rcinaldo Dias, a fim de serem agraciados com a meda- 
lha cultural Imperatriz Leo~oldina.  Realizado o ato solene, féz uso da 
palavra o orador oficial dr. Almeida Magalhães para a saudação de 
estílo. Terminada esta cerimônia o sr. Presidente concede a palavra 
ao Prof. Tito Lívio Ferreira, o qual havía se inscrito para fa la r  sôbre 
o tema "Um documento inédito para a história do Brasil". Começa di- 
zendo que há  vinte anos entrara  como sócio do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo por proposta do Dr. Bueno de Oliveira Aze- 
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vedo Filho, e iniiorma a casa que não é candidato à presidência do so- 
cialício e reforça a sua afirmação com mais algumas explicações. Con- 
tinuando lê copia de car ta  do Padre Simão Rodrigues, o qual solicitava 
permissão para vir ao Brasil com o objetivo e primazía de dar  início 
a s  atividades da  Companhia de Jesús. Terminada essa leitura comen- 
t a  o conteúdo da epístola e prossegue divagando não mais sõbre a s  
partes essenciais daquêle documento, mas sobre a proteção constante 
e valiosa que D.  João 111 dispensou aos Jesuítas, a criação de colé- 
gios no Brasil; leu o orador trechos de fichas, ora  re~krindo-se aos 
gêneros, alimentos e pagamentos a s  casas da Companhia de Jesús, no 
Brasil, ora ressaltando ao Padre Manoel da Nóbrega bem como a ou- 
tros assuntos relativos a Histtória do Brasil no seu primeiro século. 
Finda a palestra do ilustre historiador, fêz uso da palavra o lvlon- 
senhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo, tendo agradecido as  e x - .  

prsssões de apreço a Companhia de Jesús, feitas pelo Prof .  Dr .  Tito 
Lívio Ferreira, c referiu-se também a s  provações impostas por Nó- 
brega ao padre Manoel de Paiva, Comunicou a casa que no dia das 
Mães, dez de maio, devia celebrar missa na cripta do Monumento do 
Ipiranga, motivo pelo qual solicitava ao sr. Presidente a fineza dc 
transmiti1 o convite aos srs. consócios, nq que foi atendido. Pede 
tntão a palavra o dr. Bueno de Azevedo Filho e propõe seja oficiado 
a direção da Polícia Militar do Rio de Jeneiro pelo transcurso do ses- 
~uicentenário de sua fundação; em seguida diz que o Govêrno do Es- 
tado pretendia/ comemorar a passagem do sesquicentenário da morte 
do general Bernardo José Pinto Gavião Peixoto, motivo por que su- 
gere a participação do sodalício. Aprovadas a s  duas propostas, o sr. 
Presidente incumbe ao Dr. Beeno de Azevedo Filho de levar ao Sr. 
Governador do Estado a boa vontade do Institxto Histórico no sen- 
tido de participar das comemorações referentes a Gavião Peixoto. O 
siB. Presidente confere a palavra as. duas personalidades agraciadas 
c o m a  venera Imperatriz Leopoldina, os quais proferem alocuções agra- 
decendo a distinção que haviam recebido. Novamente com a palavra o 
Dr. Almeida Magalhães, refere-se ao falecimento do ilustre historia- 
dor e consócio dr. Francisco Nardy Filho e pede sejam ~rovidenciadas 

a3 condolências de praxe. E m  aparte o Dr. Carlos da  Silveira, diz ter 

assistido a missa de 7." dia pelo passamento daquele pranteado homem 
das letras históricas do Brasil. Prosseguindo com a palavra o Dr. Al- 
n:eida Magalhães lembra que ocorre no presente ano o centenário do 
falecimento de Schiller e propõe sejam realizadas comemorações con- 
dignas; quanto ao naturalista Humboldt pede ao sr. Presidente que se 
digne nomear o conferencista para fa la r  sobre aquêle grande vulto em 
data  a ser escolhida; encerra sua presença na tribuna exaltando o Dia 
das Mães pela excepcional expressão de  seu significado. A seguir o 

sr. Presidente agradece ao Dr.' Carlos da Silveira por haver repre- 



566 Revista do Instituto Histórico e Gbagráfico de São Paulo 

scntado o sodalício na missa fúnebre à Nardy Filho; comunica que 
compareceu à s  comemorações a Humboldt feitas na  Academia Pau- 
lista de Letras; designa ao dr. Almeida Magalhães para realizar con- 
ferência sobre Humboldt. Ainda o Sr. Carlos da Silveira faz refe- 
rências a ilustres ancestrais do d r .  Ant6nio Amaral de Sampaio, se- 
cr,etário da  Embaixada do Brasil em Bohn e eterna respeitosas refe- 
rências a senhora D. Maria de Lourdes Amaral Coutinho de Sampaio. 
.Já pelas dezoito horas o S r .  Presidente agradece o comparecimento 
dos srs, consócios e dos srs. visitantes e encerra a sessão. Eu, Fausto 
Ribeiro de Barros, tendo funcionado como 2.0 Secretário ad-hoc lavrei 
a presente e já nas resalvas e emendas esclareço que quanto ao ge- 
neral Gavião Peixoto trata-se do seu centenário de falecimento, e a Po- 
lícia Militar do Rio de Janeiro é o seu sesquicentenário. 

\. Fausto Ribeiro de  Barros 

Dr. José Pedro Leite Cordeiro 
Cel. Luiz Tenório de Brito 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 16 DE1 MAIO DE 1959 

Aos dezesseis dias do inês de maio de mil novecentos e 
cinquenta e nove, em sua sede social, à r u a  Benjamin Cons- 
t an t  158, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
realizou uma sessão ordinária, presidida pelo acadêmico doutor 
José Pedro Leite Cordeiro e secretariada pelos srs. Coronel 
Luiz Tenório de Brito e Vinício Stein- Campos, respectivamente 

primeiro e segundo secretários, a ela comparecerendo os seguintes con- 
sócios: José Pedro Leite Cordeiro, Luiz Tenório de Brito, Francisco 
Teive de Almeida Magalhães, Dácio Pires Corrêa, Pedro ~ r a s i 1 " ~ a n -  
decchi, Domingos Laurito, Tito Lívio Ferreira, Carlos Henrique Libe- 
ralli, Djalma Forjaz, Nicolau Duaut? Silva, Sebastião Pagano, Salva- 
d o ~  de Moya e Vinício Stein Campos. Iniciou-se a sessão, copo de 
praxe, com a leitura, $elo sr. Presidente, das Efemérides Brasileiras 
do Barão do Rio Branco. Lidas e discutidas a s  a tas  das sessões ante- 
riores, foram a s  mesmas aprovadas com a s  retificações pedidas pelos 
sócios dr. Pedro Brasil Bandecchi e Tito Lívio Ferreira, a saber: O 
primeiro no sentido de constar de sua proposta a inclusão anterior- 
mente a ela, do nome do Prolf. Francisco Teive de Almeida Magalhães 
para falar  sobre Clóvis Beviláqua nas comemorações do Instituto; O 

'segundo para que se registrasse ser de sua autoria a designação de 
dona Leopoldina como "Madrinha dos Brasileiros". O Sr. Presidente 
atendeu a retificação pedida pelo dr. Pedro Brasil Bandecchi e quanto 
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a do sr.  Sito Lívio Ferreira, recordou que a primeira Imperatriz Bra- 
sileira já havia sido cognominada, com muito acerto, pelo historiador 
biax Fleiuss "Paladina da Independência". No expediente foram apre- 
sentados pelo 1." Secretário os seguintes ofícios: da  exma. viúva de 
Ekcragnolle Taunay; do Instituto Histórico de Alagoas, comunicando 
a eleição da sua nova diretoria; de Emprêsa Press, solicitando lista de 
sócios do Instituto para o livro Encicoplédia das Personalidades Bra- 
rileiras; circular sobre o Congresso Internacional de la Guerra de la 
Independência y su epoca, Zaragaza, Espanha; de Antenor Romano 
Earreto, de agradecimento pela sua escolha como sócio h ~ n o r á r i o  do 
Instituto; de Lycurgo de Castro Santos Filho, oferecendo o trabalho 
Impiensa Médica e Associa~ões Científicas Paulistas; da Secretaria 
da Educação comunicando a atribuição do nome do Padre Manoel de 
Paiva a um estabelecimento de ensino da Capital, na forma pedida pelo 
sodalício; de Luiz de Moraes Barros agradecendo voto de pesar pelo 
falecimento do Prof .  Nicolau de Morais Barros; de José Feliciano de 
Oliveira, também de agradecimento pelas manifestações de aprêço que 
lhe prodigalizara o Instituto; de Austragesiio de Ataide. Presidente da 
Academia Brasileira de Letras; agradecendo a s  homenagens prestadas a 
memória de José Augusto de Lima; do Dr. Adriano José Marrey Jú-  
n.or, de agradecimento pela manifestação do sodalício com relação a 

sua diplomação, pela Câmara Municipal de são' Paulo, como cidadão 
puulistano. O sr. 1." secretário, Cel. Luiz Tenório de Brito, comunica 
que representou o Instituto nas homenagens prestadas pela Liga das 
Senhoras Católicas à memória da Imperatriz Leopoldina;. o sr. Prcsi- 
dente felicita-o pela iniciativa e informa à Casa que a aquarela repre- 
sentando a Imperatriz Leopoldina, é oferecida ao Instituto por D. Car- 
10s Tasso de Saxe Coburgo e Bragança, está sendo preparada para 
úrnar os salões do sodalício. Passando-se ao estudo, discussão e votação 

de provostas de novos sócios, foram aprovados os nomes dos srs. Sal- 
vador de, Rocco, em 2.0 escrutínio, na categoria de sócio titular e João 
Chiarini, em 1." êste para categoria de sócio honorário. O sr. DO- 
ningos Laurito propõe um voto de congratulações com a direção do 
vespertino "A Gazeta", pela passagem de mais um aniversário de fun- 
daçáo do brilhante órgão; propõe ainda, o mesmo consócio, se congratule 
u sodalício com 310nsenhor João Batista de Carvalho, pelo,39." aniver- 

' 
siírio de sua ordenação sacerdotal. A mesa deferiu os pedidos, ficando 
u primeiro secretário encarregado das respectivas comunicações. O sr.  
Tito Lívio Ferreira congratulou-se com o Instituto pelas homenagens 
piestadas a membros do sodalício, o que, a seu ver, concorre para O 

traltecimento da casa. Referiu-se à s  solenidades da  Instalação da Fa-  
culdade de Ciências e Letras de Presidente Prudente, onde teve o en- 
sejo de iepresentar o Instituto, propondo um voto de congratulaçóes 
ccm o prof. Joaquim Alfredo da Fonseca, pelo notável trabalho que 
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vem realizando na direção daquele Instituto superior de ensino. Ge- 
neralizados os debates, foram os votos de louvor extendidos aos demaic 
diretores das Faculdades que se instalam no interior do Estado, como 
a de Assis, dirigida pelo prof. Soares Amora e a de Piracicaba pelo 
piof. Carlos Henrique Liberalli. O consócio Luiz Tenório de Brito ma- 
nifesta o seu regosijo pelo progresso de Presidente Prudente, discor- 
rmdo sobre a importante cidade Paulista que conheceu em 1920, e cujo 
desenvolvimento material e cultural tem acompanhado com grande cn- 
tusiasmo e carinho. Com a palavra o dr. Djalma Forjaz prossegue na 
leitura do seu monumental estudo sobre a personalidade do Senado: 
Tergueiro, sendo muito aplaudido ao terminar. O Sr. Presidente agra- 
dece ao dr. Djalma Forjaz, Coronel Luiz Tenório de Brito e Dr. Carlos 
Henrique Liberalli, a colaboração emprestada ao Instituto na realiza- 
ção de suas finalidades culturais, faz o elogio do folclorista piracicaba- 
r:o João Chiarini e registra a presença de Nicolau Duarte e Silva, ilus- 
t re  consócio com valiosos serviços prestados ao sodalício e que se con- 
servara ausente das sessões por motivos justos; o dr. Carlos Henrique 
Liberalli agradece ao consócio Tito Lívio Ferreira a s  elogiosas refe- 
iencias feitas aos diretores das Faculdades do Interior; o Prof. Francis- 
co Teive de Almeida Magalhães, orador d?iciai, comunica que represen- 
tou o Instituto nas homenagens prestadas a D .  Leopoldina no Moriu- 
riento da Independêndia e que o sr. Prefeito está providenciando a con- 
clusão das obras do altar, na cripta onde se encontram os restos da 
Imperatriz; informou que estêve em contato com o prof. Miguel Reale, 
tiansmitindo-lhe o convite para pronunciar uma conferência no lnsti- 
tuto sôbre Pedro Lessa, havendo S . S .  aceito encargo. Lembrou ainda 

o prof. Francisco Teive de Almeida Magalhães a necessidade de uina 
providência do Instituto quanto a s  homenagens a Clóvis Beviláqua. 
sugerindo que se  faça separadamente, uma sessão dedicada a Peuro 
Lessa, em setembro, e outra a Clóvis ~ e v i i á q u a ,  em outubro; fêz o 
elogio de Jcão Pereira Monteiro, cujo aniversário de falecimenio traiis- 
corre, recordando o seu exercício na  direção da Faculdade de Direito, 
c a  Cátedra de Direito Civil e no cargo de orador oficial do Instituto; 
teceu entusiásticas considerações em torno do trabalho do consócio Djal- 
ma  Forjaz. O Sr. Presidente agradece a s  comunicaçóes do orador e 
solicita à Secretaria a expedição dos ofícios propostos. A comissão 
encarregada de consultar o sr. Aroldo de Azevedo sôbre a apresentação 
de um estudo a respeito de Humboldt, srs. Tomaz Oscar Marcondes de 
Souza e Alvaro da  Veiga Coimbra, informa não haver logrado êxito 
enl sua missão, pois o citado educador não poderá incumbir-se do t ra-  
bdlho. O sr.  Presidente convoca o Orador Oficial para falar  sobre 
Eiumboldt e o felicita pelo seu trabalho de 13 de maio, em homenagem 
a data no auditório da Biblioteca Municipal. O Consócio Dr. Pedro 
Rr-asil Bandecchi apresenta novos esclarecimentos sobre as  homena- 
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gens a Clóvis Beviláqua, inclusive quanto aos convites aos professôres 
Vicente Rau e Levy Carneiro. Devendo os convites serem precedidos de 
uma consulta prévia delibera o sr. Presidente, com aprovação da casa, 
fique essa diligência a cargo do Embaixador Macedo Soares. O sr. Dr. 
Liberalli anuncia a realização de um primeiro simposium brasileiro de 
história da ciência, em julho, na Bahia, e da homenagem a Alexandre 
Humboldt, Charles Darwin, Pierre Curie, Carlos Chagas e Pirajá da 
Silva. Propõe-se o Sr. Dr. Carlos Henrique Liberalli à fa la r  sobre o 
têma Humboldt, o historiador da  ciência. O Sr .  Presidente agradece ao 
Prof. Carlos Henrique Liberalli o seu oferecimento e informações e na- 
da mais havendo a t ratar ,  declara encerrada a sessão. Para constar la- 
vrou-se a presente, que será lida, discutida e assinada, n a  forma regu- 
lamentar.  Em tempo - Compareceram também a sessão os srs. Raul 
Volta e Alvaro da Veiga Coimbra. 

José Pedro Leite Cordeiro 
Luiz Tenório de Brito 
Pedro Brasil Bandecchi 

ATA DA SESSÃO DE 6 D E  JUNHO D E  1959 

Aos seis dias do mês de junho de mil novecentes e cin- 
quenta e nove, em sua séde social; a Rua Benjamin Cons- 
tant,  158, a s  quinze horas, realizou o Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo u m a  sessão ordinária sob a presidência do 

Sr. Acadêmico José Pedro Leite Cordeiro e secretaria do srs. Cel. Luiz 
Tenório de Brito e Vinício Stein Campos, respectivamente primeiro e 
segundo secretários. Estiveram presentes os sócios dr. José Pedro Lei- 
te Cordeiro, Cel. Luiz Tenório de Brito, Francisco Teive de Almeida Ma- 
galhães, Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo, Alceu May- 
nnrd de Araujo, d r .  Eurico Branco Ribeiro, Frederico de Barros Bro- 
tero, José de Me10 Pimenta, Domingos Laurito, Carlos Henrique Li- 
beralli, Leornardo Arroyo, Pedro Brasil Bandecchi, dr. Carlos da Sil- 
veira, Arlindo Veiga dos Santos, Raul Volta, José de Oliveira Orlandi. 
Aberta a sessão com a leitura das Efemérides Brasileiras do Barão do 
Rio Branco, n a  forma costumeira foi pelo senhor primeiro secretário 
apresentado o expedieiite e que constou do seguinte: ofício do Instituto . 
Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte comunicando a eleição 
d i  sua nova diretoria; ofício do Chefe do Gabinete do Sr.  Ministro da  
Viação e Obras Públicas, comunicando, de ordem do titular daquela 
Pasta, a impossibilidade de ser  fixada a data de 21 de julho próximo 
vindouro para inauguração da rodovia federal "Fernão Dias" que li- 
ga rá  São Paulo a Belo Horizonte; convite da Diretoria do Colégio São 
Luiz, para a solenidade do lançamento da pedra fundamental da  nova 
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séde do colégio, no Morumbí, nesta Capital, dia 21 de junho corrente, 
à s  9 horas. O Sr. Presidente deu a palavra ao conferencista designado 
para falar  nesta sessão, dr. Eurico Branco Ribeiro, que proferiu inte- 
ressante e erudíto estudo sôbi-e o têma: "Os despojos de São Lucas". 
C Sr. Prssidente agradeceu ao orador a colaboração emprestada ao so- 
dúlício e o cumprimentou pelo brilho de sua palestra. Comunicou a 
c«nclusão dos trabalhos da reforma parcial do prédio que se destina a 
dar  maior segurança à s  dependências do Instituto, com a instalação de 
uma porta de ferro na escada de acesso aos pavimentos superiores e 
bem assim melhorar o aspecto da  entrada do prédio, com a pintura a 
óleo da mesma; comunicou ainda o sr. Presidente a justificação da au- 
sência do sr.  consócio Dácio Pires Corrêa, que se acha enfermo e im- 
possibilitado de comparecer à piesente sessão; informou ainda o si.. Pre- 
sidente que o sr. Crysanto Lopes Gimenez, sócio correspondente estran- 
geiro, agradeceu por car ta  a sua eleição para o quadro social do sodalí- 
cio. Dada a palavra ao Orador Oficial Prof. Francisco Teive de Almeida 
Magalhães, proferiu êste o elogio do sr. Mário Mello, falecido recente- 
mente. Em aparte o sr. Cel. Luiz Tenório de Brito corroborou a s  afir- 
inações do Orador, do carinho com que o falecido se referia sempre a 
São Paulo. O sr.  Francisco Teive de Almeida Magalhães, propõe então 
ao s r .  Presidente o registro em a t a  de um voto de pesar pelo fale- 
cimento do sr. Mário Mello, de D .  Maria Dulce Nogueira Garcez e de 
Antônio Carlos de Arruda Botelho, comunicando-se as  respectivas fa-  
mílias e ao Instituto Arqueológico de Pernambuco no referente ao fale- 
cimento do sr. Mário Mello. O consócio Monsenl?or Paulo Florêncio da  
Silveira Camargo propõe um voto de pesar pelo doloroso desastre da 
Estrada de Ferro Central do Brasil, ontem ocorrido nos subúrbios da  
Capital e se congratula com o conferencista dr. Eurico Branco Ribeiro 
pela sua brilhante e bem conduzida palestra sôbre os despojos de São 
Lucas, o Evangelista. O dr. Pedro Brasil Bandecchi encaminha a mesa 
o artigo: "Qual teria sido o primeiro paulista a usar  o ex-libris?" de 
autoria do consócio Sr. Menezes Drumond, para publicação na  Revista 
do Instituto, ouvida a Comissão de Redação da mesma, como é regula- 
nientar. O sr. Presidente dá por aceitos pela casa, independentemente 
de consulta ao plenário, todos os votos propostos pelos srs. consócios, 
prof. ~ r a i c i s c o  Teive de Almeida Magalhães, Monsenhor Paulo Florên- 
cio da Silveira Camargo, ressaltando a Justiça e oportunidade dêsse 
pronunciamento do sodalício; quanto a solicitação do dr. Pedio Brasil 
Bandecchi, encaminha o recorte à Comissão de Redação da  Revista. Após 
alguns minutos de interrupção dos trabalhos, a sessão foi reaberta para 
votação de propostas de novos sócios. Foi considerada em primeiro 
lugar a proposta do nome do sr. João Chiarini, já em 2.0 escrutínio, e 
para sócio honorário do Instituto, sendo aprovada; ainda para a cate- 
goria de sócio honorário, seguiu-se a votação da proposta do nome do 
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Sr. Paulo de Oliveira Castro- Cerqueira, em primeiro escrutínio sendo 
aprovada; finalmente pronunciou-se favoràvelmente o plenário sobre a 
admissão, como sócio honorário, em primeiro escrutínio do sr. Francisco 
de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, tendo falado encaminhando 
s votação o dr. Carlos da Silveira, o Sr. Francisco Teive de Almeida 
Magalhães, Alceu Maynard de Araujo, Cel. Luiz Tenório de Brito, Pedro 
Brasil Bandecchi e Arlindo Veiga dos Santos. O sr.  Presidente congra- 
tulou-se com os presentes pelas decisões do plenário, especialmente com 
a relação a eleição do Sr. Francisco de Ass i s  Chateaubriand Bandeira 
d t  Melo, cujo elogio renovou, de acordo com os diversos consócios que 
intervieram nos debates. Relacionou, o sr. Presidente, os benefícios que 
o combativo jornalista, historiador e homem de letras tem prodigalizado 
ao país, nos vários setores de suas atividades, e aplaudiu a decisão do 
plenário favorável ao referido candidato. O Sr. Carlos Henrique Liberalli 
propõe um voto de congratulações pelo 25." aniversário da primeira 
reunião do Conselho Universitário, que nesta data  transcorre, a proposta 
foi aceita sob palmas. O sr. Alceu Maynard de Araujo, ofereceu um 
cartão recebido do sr. Mário de Mello, para ser conservado no arquivo 
do sodalício. Nada mais havendo a t ra ta r  foi encerrada a sessão. Para  
constar lavrou-se a presente a t a  que, lida e aprovada, será devidamente . 
assinada. 

Dr. José Pedro Leite Cordeiro 
Cel. Luiz TenSrio de Brito 
Dr. Pedro Brasil Bandecchi 

ATA DA SEISSÃO DE 20 DE JUNHO DE 1959 

Aos vinte dias do mês de junho de mil novecentos e cinquenta e 
nove, nesta cidade de São Paulo, em a séde social do Instituto Histó- 
iico e GeográiAco de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 158, realizou 
o sodalício a sessão ordinária correspondente a segunda quinzena do 
mês, registrando-se o comparecimento dos seguintes consócios: Acadê- 
n:ico Doutor José Pedro Leite Cordeiro, Coronel Luiz Tenório de Brito, 
DácioePires  Corrêa, Dr. Pedro Brasil Bandecchi, Francisco Teive de 
illmeida Magalhães, Tomaz Oscar Marcondes de Souza, Tito Lívio Fer- 
r r i ra ,  Monsenhor Paulo Florêncio da  Silveira Camargo, Aureo de Al- 
rrieida Camargo, Leonardo Arroyo, Nicolau Duarte e Silva, Walden-ai 
Panadés, Sebastião Pagano, Enzo Silveira e Vinício Stein Campos. Ve- 
rificada a existência de quorum o S r .  Presidente d r .  José Pedro Leite 
Cordeiro instalou os trabalhos no auditório do Instituto, ficando a mesa 
assim constituida: Presidente - Acadêmico Dir. José Pedro Leite Cor- 
deiro; Secretários, respectivamente primeiro e segundo - Coronel Luiz 
Tenório de Brito e Vinício Stein de Campos, havendo servido, no inicio da  
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sessão, como 2." secretário, o consócio dr. Pedro Brasil Bandecchi. Lido 
o capítulo das Efemérides Brasileiras do Barão do Rio Branco, corres' 
pondente a presente data, procedeu-se a leitura das a tas  das sessões an- 
teriores, que foram aprovadas e assinadas. O sr. 1." Secretário apre- 
sentou o seguinte expediente: Ofício do Vereador Angelo Paz da  Silva, 
de Pindamonhangaba, convidando o Instituto para a s  solenidades come- 
morativas do primeiro centenário de nascimento do dr. Ignácio Marcon- 
des Rezende; ofício do sr. Jaime de Sá  Menezes, da Bahia, de agrade- 
cimento pela sua eleição a sócio correspondente do sodalício; ofício de 
agradecimento do s r .  João Batista de Carvalho, dei to  sócio honorário 
dcr Instituto; ofício de agradecimento da  família do dr. Francisco da 
Silva Morais, pclas manifestações de pesar do sodalício. Foram oferta- 
das à Biblioteca do Instituto a s  seguintes obras: de d. Ordália Ferreira 
da Rosa, oferta de uma poliantéia sobre o Barão Machado de Rezende; 
do sr. Edmundo Gardolinski, Imigração e Colonização polonêsa. O sr. 
Cônsul da Alemanha em São Paulo, oficiou ao Instituto ag'radecendo 
as  homenagens prestadas pelo sodalício à memória de Schiller. Dada a 
palavra ao orador oficial Prof. Francisco Teive de Almeida Magalhães, 
discorreu êle eloquentemente sobre diversos assuntos de interêsse, con- 
eluindo por apresentar a s  seguintes indicações: assinalar os centenários 
<!o Senador Vicente de Azevedo e do Presidente Monso Pena, votos de 
pesar pelo falecimento dos jornalistas Luiz Silveira e Alarcon Fernandes, 
fazendo-se a s  devidas comunicaçóes à s  famílias enlutadas e, no caso do 
Presidente Afonso Pena, ao Govêrno de Minas Gerais, bem como à 
Gazeta e a Escola de Jornalismo Casper Líbero, com relação aos jorna- 
listas citados. Comunicou ainda o orador Francisco Teive de Almeida 
Magalhães a participação da ilustre educador Aroldo de Azevedo na  
sessão solene com que o sodalício homenageará a memória do Conde 
José Vicente de Azevedo, no próximo dia sete de julho vindouro. O sr. 
Consócio Tomaz Oscar Marcondes de Sousa pediu ai palavra para  in- 
formar que o dr. Ignácio Marcondes de Rezende, referido no ofício de 
Pindamonhangaba, fora um brasileiro ilustre, laureado em Bordeaux 
com uma cátedra por êle conquistada através de  brilhante concurso; 
recordou ainda que no dia 23 do corrente, à s  20,30 horas, na Faculdade 
de Filosofia d a  Universidade de São Paulo far ia  uma palestra sobre a 
viagem de Vasco da Gama, convidando a todos os  presentes para essa 
reunião cultural, onde, n a  forma adotada pelo Departamento de His- 
tória daquela escola superior, seriam permitidos debates e apresentação 
de apartes. O sr.  Cel. Luiz Tenório de Brito, com a palavra, comu- 
nicou à casa que representou o Instituto no sepultamento do consócio 
jornalista Luiz Silveira, falecido nesta Capital a 11 do corrente, tendo 
igualmente representado o sodalício na abertura do ciclo de conferên- 
cias, no Forum Roberto Simonsen, nessa mesma data., O sr.  Presidente 
ressaltou a oportunidade das considerações e propostas apresentadas 
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pelo orador oficial sr. Francisco Teive de Almeida Magalhães e agra- 
deceu a s  demais comunicações do s r .  Tomaz Oscar Marcondes de Souza 
e do Coronel Luiz Tenório de Brito. Procedeu-se em seguida a vota- 
çiio em segundo escrutínio, do sr. Francisco Chateubriand Bandeira de  
Me10 e Paulo de Oliveira Castro Cerqueira, respectivamente para  sócios 
honorários, sendo ambos eleitos. Nada mais havendo a t ra ta r  o sr. Pre- 
sidente encerrou a sessão. Para constar lavrou-se a presente a t a  que, 
lida e achada conforme, vai devidamente assinada. 

Dr. José Pedro Leite Cordeiro 
Vinício Stein Campos 
Alexandre D'Alessandro 

ATA DA SESSÃO DE 4 D E  JULHO D E  1959 

Aos quatro de julho de mil novecentos e cinquenta e nova, nesta 
cidade de São Paulo, em a séde social do Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo, a rua  Benjamin Constant, 158, realizou o sodalício 
uma sessão ordinária, sob a presidência do Sr. Acadêmico José ~ e d r Ó  
Leite Cordeiro. Estavam presentes os seguintes sócios: Dr. José Pedro 
Leite Cordeiro, Prof. Tito Lívio Ferreira, Nicolau Duarte e Silva, Do- 
iiiingos Laurito, Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo, Renê 
de Oliveira Barbosa, Luiz Tenório de Brito, Alexandre D'Alessandro, 
Francisco Teive de Almeida Magalhães, Carlos Henrique Liberalli, Raul 
Votta, Manoel Rodrigues Ferreira, Frederico de Barros Brotero, Dácio 
Pires Corrêa, Alvaro da Veiga Coimbra, Antônio Carlos Cardoso, e Ar- 
lindo Veiga dos Santos. A seguir, em razão da ausência dos 2.O,  3." e 
4.0 secretários, o sr. Presidente Dr. José Pedro Leite Cordeiro, convida 
n mim, Alexandre D'Alessandro, para exercer a s  funções de 2 . O  Secre- 
tario ad-hoc. E para formar a mesa definitivamente, convida para to- 
marem assento à mesma os snrs. Vicente Amato, Arnaldo Amado Fer- 
ie i ra  e Alvaro Soares Brandáo. O sr. Presidente em seguida lê a s  Efe- 
niérides do Barão do Rio Branco referentes ao dia 4 de julho e comu- 
nica ao plenário a instituição de dois prêmios: o prêmio Afonso de 
Escragnolle Taunay e o prêmio Clóvis Beviláqua, o primeiro oferecido 
por D.  Carlos Tasso Saxe Coburgo e Bragança, e o segundo pelo Sr. 
Francisco Matarazzo Sobrinho. Anuncia depois o sr. Presidente a pu- 
blicação do 56." volume da Revista do nosso Instituto, oferta da fun- 
dução "Santos Dumont", volume que corresponde também ao volume 
1.0 dos anais da  mesma Fundação. Passa-se depois a recepção de no- 
vos e ilustres sócios do Instituto, os srs. Prof. João Chiarini e Dr. Sal- 
vador Rocco, os quais por  se acharem no edifício, são logo trazidos 
para o recinto por uma comissão especial nomeada pelo Sr. Presidente 
e sob uma grande salva de palmas. A romissão era  constituida pelos 
seguintes consócios: Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo, 
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Arnaldo Amado Ferieira, Domingos Laurito e Renê de Oliveira Barbo~a .  
A seguir foi prestado pelos novos sócios o compromisso regimental, sen- 
do então declarados empossados. Passa-se a outra parte da sessão: a 
entrega da medalha Imperatriz Leopoldina a várias personalidades que, 
pela sua atuação bem a mereceram. Fala, a seguir, o prof. Francisco 
Teive de Almeida Magalhães, orador oficial do Instituto, para saudar 
os novos sócios e os agraciados com aquela venera, destacando a perso- 
nalidade de cada um dêles. Para  agradecer, em nome de todos toma a 
púlavra o prd?. João Chiarini, que é ao mesmo tempo, novo sócio e 
agraciado com a medalha. E m  seguida o Sr. dr. Salvador Rocco, dis- 
correu sobre "Aspectos da cidade de São Paulo em 1860" fazendo acom- 
panhar a s  suas palavras de proje~õeg de vistas da época apontada, 
tendo sido muito aplaudido. Nada mais havendo a t ra ta r  o Sr. Presi- 

dente encerrou a sessão. Para  consta: !avrsu-se a presente ata ,  que 
lida e achada conforme, vai devidamente assinada. 

Dr. José Pedro Leite Cordeiro 
Vinício Stein Campos 
Alexandre D'Alessandro 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 18 D E  JULHO DE 1959 
' 

Aos dezoito dias do mês de julho de mil novecentos e cinquenta e 
nove, nesta cidade de S. Paulo, a s  15 horas em à séde social do Institu- 
ro Histórico e Geográfico de S. Paulo, à Rua Benjamin Constant, 158, 
presentes os sócios Acadêmico José Pedro Leite Cordeiro, Francisco Tei- 
ve de Almeida Magalhiies. Alexandre D'Alessandro, Plínio de  Barros Mon- 
teiro, Frederico de Barros Brotero, Tomaz Oscar Marcondes de Souza, 
Salvador Rocco, Henrique Oscar Wiedespahn, Pedro Brasil Bandecchi e 
Vinício Stein Campos, realizou o sodalício mais uma sessão ordinária, sob 
a presidência do Dr. José Pedro Leite Cordeiro e secretaria dos srs. Vi- 
nício Stein Campos e Alexandre D'Alessandro, convocados para servir 
no eventual impedimento dos respectivos titulares. Abertos os traba- 
llios e lido o trecho das E'femérides Brasileiras do Barão do Rio Branco 
correspondente à data, procedeu-se a leitura, discussão e aprovação das 
a tas  das sessões anteriores. No expediente foram lidos os seguintes 
ofícios: Do sr. Francisco Soares Brandão Neto, encaminhando ao Insti- 
tuto uma plaqueta de bronze reproduzindo o si510 comemorativo da  fun- 
dnção de São Carlos pelo Conde do Pinhal e ofertada pela família do 
fundador, por intermédio do Coronel Meira Matos; do sr. Lucas Noguei- 
r a  Garcez, agradecendo a s  manifestações de pesar, do sodalício, pelo 
falecimento de sua progenitora; da  Sociedade Brasileira de Geografia de  
agradecimentos pelas homenagens prestadas a memória do MarechaT 
Cândido Mariano da Silva Rondon. O sr. Luiz Washington Vita ofereceu 
ao Instituto um volume de sua obra - O Mito de Hefestos. O Sr. Pre- 
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sidente comunicou à casa o diastamento, por enfermidade, do Tesoureiro 
sr. Dácio Pires Corrêa, traduzindo o sentimento unânime da casa a o  
terminar que se  registrasse n a  a t a  dos trabalhos um voto de pronto 
restabelecimento do estimado consócio, que, aliás, conforme informações 
de seu médico assistente, poderá retornar em breve ao convívio de seus 
amigos e a frequência do Instituto. O sr.  Tomaz Oscar Marcondes de  
Souza, com palavra pela ordem, sugere que os presentes, todos ca- 
tólicos, façam uma prece à Deus pelo restabelecimento do Prof. Dácio 
Pires Corrêa, o que foi aprovado. O Prof. Francisco Teive de Almeida 
Magalhães, discursando a seguir, recorda se r  a data  de 18 de julho as- 
sinalada por duas mortes que o Brasil muito sentiu, a do Padre Antônio 
Vieira e a de Sílvio Romero, propondo que se  oficiasse a família dêste 
último, transmitindo-lhes a renovada condolência do Instituto. O sr. H-n- 
rique Oscar Wiederspahn propõe igualmente o registro da moite úo 
herói riograndense, Bento Gonçalves. O sr. Alvaro da Vaiga Co.mbia 
ripresenta sugestões sôbre o processo de votação e da apuração dcs vo- 
tos em branco, nas eleições para sócio do sodalício. O Sr .  Presidente 
ccmunica a existência de um ofício da Câmara Municipal de Jundiaí, 
sugerindo, a elaboração, pelo Instituto, da  biografia do Embaixador José 
Carlos de Maccdo Soares; dada a. circunstância do seu ~ r ó x i m o  paren- 
tesco com o Embaixador, transmite a presidência ao primeiro vice-presi- 
dente, dr. Frederico de Barros Brotero, que assume a direção dos t ra-  
balhos e dá  a palavra aos oradores srs. Francisco Teive de Almeida Ma- 
galhães e Tomaz Oscar Marcondes de Souza, ambos favoráveis à su- 
gestão da Câmara Municipal de Jundiaí. Aprovada a proposta, por 
unanimidade, o sr. Presidente em exercício designou a seguinte comis- 
são para organizar a elaboração da obra: José Pedro Leite Cordeiro, 
Francisco Teive de Almeida Magalhães, e Alvaro da  Veiga Coimbra. 
Reassumindo a direção dos trabalhos o dr. José Pedro Leite Cordeiro 
agradece a manifestação da casa e informa sôbre o plano já delineado 
a respeito do desempenho da  missão que foi atribuída a referida co- 
nzissão. O sr. ' ~ e d r o  Brasil Bandecchi comunica a passagem, em 1962, 
do IV Centenário da  morte de Tibiriçá, um dos fundadores de São Paulo 
e pede providências do sodalício no sentido de que o mesmo participe 
das festividades programadas pelo Sr. Cardeal D. Carlos C a m e l o  Vas- 
concelos Mota. O sr. Presidente acolhe a proposta' e designa a seguinte 
comissão para t ra ta r  do assunto: Pedro Brasil Bandecchi, Divaldo 
Gaspar de Freitas, Alvaro d a  Veiga Coimbra, Tomaz Oscar Marcondes 
de Souza, Frederico de Barros Brotero e José de Ataliba Nogueira. Na- 
d2. mais houve, e para constar, lavrou-se a presente, que lida, discutida 
e aprovada, será devidamente assinada. 

Frederieo de Barros Brotero 
Luiz Tenório de  Brito 
Alexandre D'Alessandro 
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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 1 D E  AGÔSTO DE 1959 

Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de mil novecentos e cin- 
quenta e nove, nesta cidade de São Paulo, à s  15 horas, em a séde social, 
do Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo, à Rua Benjamin Cons- 
tant,  158, havendo número legal, conforme o livro de presença e na  au- 
sência ocasional do Presidente Acadêmico Dr. José Pedro Leite Cordeiro, 
assume a Presidência o Dr. Frederico de Barros Brotero, 1.O yce-Presi-  
dente, que convida a mim, Alexandre D'Alessandro para 2P secretário, na  
fal ta  do titular efetivo prof Vinício Stein Campos. A mesa fica assim 
constituida: Presidente. Dr. Frederico de Barros Brotero; 1.O Secretário, 
Cel Luiz Tenório de Brito; 2 . O  Iden, Alexandre D'Alessandro; e orador, 
prof. Francisco Teive de Almeida Magalhães. Estando Presente o prof. 
Carlos da Silveira, nosso caro ex-presidente, e o sr.  Consul da  Espanha, 
são êles convidados para  fazerem parte  d a  mesa. O Sr .  Presidente pede 
a o  Prof. Francisco Teive de Almeida Magalhães para ler  a s  Efemérides 
à data, o que é Qeito, E' dada a palavra ao Prof. Tito Lívio Ferreira, 
que fêz a entrega para a Biblioteca do Instituto, em nome da  Editora 
Gráfica Biblos, de um exemplar da  "História d a  Civilização Brasileira" 
de sua autoria e do Engenheiro Manoel Rodrigues Ferreira. Êase 
trabalho representa para êle cêrca de vinte anos de pesquisas, de estu- 
dos, de análise e de síntese. Valoriza a obra o prefácio escrito pelo 
Cel. Luiz Tenório de Brito, nosso secretário. "História d a  Civilização 
Brasileira" reune dois estudos, "Posição de Portugal em relação ao 
Brasil" de Tito Lívio Ferreira e "As Câmaras Municipais do Brasil - 
Província e a Legislação Eleitoral'' apresentados na  l.a Jornada de Re- 
visão de História do Brasil, realizada no auditóric do Instituto. O 
orador leu trechos da entrevista que lhe foi solicitada pelo "Diário Po- 
pular", publicada n a  edição de 31 de julho último para encerrar com 
estas  palavras insertas n a  referida entrevitsta: "Nestas condições, nos- 
s a  "História da  Civilização Brasileira" é uma história realista, sincera 
e documentada. Escrita de colaboração com Manoel Rodrigues Ferreira, 
dizemos aos nossos irmãos de norte e sul, leste a oeste: - Você é bra- 
sileiro? Ama a sua t e r r a ?  Escute: Nunca no seu amor haja  sombra 
de ódio contra ninguém. Não despreze a s  almas de outros povos. São 
suas irmãs no esflôrço e na  dor com que fazem o progresso do mundo 
Mas guarde no seu peito, com alegria, o orgulho de ser  brasileiro. 
a r e i a  na sua Pátr ia  e no futuro da sua terra  e sua gente". E estas  
palavras, disse o Prof. Tito Lívio Ferreira, sintetizam o espírito da  "His- 
tória da Civilização Brasileira". O Sr. Presidente aradece em nome 
do Instituto, a obra dos consócios, Tito Lívio Ferreira e Manoel Ro- 
drigues Ferreira, para ressaltar a imparcialidade dos estudos históricos 
feitos pelos dois historiadores. A seguir o Sr. Enzo Silveira lê Moção 
em que sugere, a exemplo do que. t em sido feito em outros ~ a í s e s ,  que 
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os sinos que anunciaram a cossa Independência sejam transportados e 
colocados no Monumento do Ipiranga, de onde às  3 horas da tarde de 
todos os 7 de setembro, toquem festivamente, como o fizeram em 1822. 
A proposta é julgada digna da atenção do Instituto, mas é adiada para 
discussão na próxima sessão. O Prof. Francisco Teive de Almeida Ma- 
galhães faz duas propostas: a )  pedindo urgência para os trabalhos da 
Comissão de Comemoração dos Centenários de Pedro Lessa e Clóvis 
Iievilácqua, afim de que o Instituto se ponha a frente das festividades, 
pois o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro já iniciou as  suas 
atividades a respeito; b) lendo um artigo do "Diário de São Paulo", do 
jornalista Assis Chateubriand, para que seja transcrito em ata, com os 
aplausos do Instituto. Fala a seguir 'do livro do Prof. Tito Lívio Fer- 
reira e dr. Manoel Rodrigues Ferreira, cuja apresentação foi feita mo- 
mentos antes, o qual vem enriquecer as  nossas letras históricas e pro- 
pôe um voto de louvor em ata para os ilustres autores. O sr. Presi- 
dente informa que serão tomadas providências quanto aos centenários 
referidos e considera aprovados os pedidos de inserção em a ta  de toda a 
watéria proposta, Nêste ponto é convidado para fazer parte da mesa 
c sr. Vida1 Rios, Presidente da "Casa de Cervantes", que declina da 
honraria e a transmite ao respectivo secretário, sr. Prof. Carderalli, 
que a aceita. O sr. Coronel Luiz Tenório de Brito fala sobre uma carta 
recebida do nosso consócio Dr. Antônio de Araujo de Aragão Bulcão- 
Sobrinho e da doença que acometeu o nosso caro Prof. Dácio Pires Corrêa, 
pedindo a constituição de uma comissão para o visitar, o que é deferido 
pelo Sr. Presidente, que nomeia para isso os senhores consócios: Cel. 
I.iiiz Tenório de Brito, Francisco Teive de Almeida Magalhães €1 êle 
próprio, presidente. O Prof. Francisco Teive de Almeida Magalhães fala 
Gbre o centenário de Nicola~ de Campos Vergueiro, a se passar no dia 
18 de setembro p. f. e requer a nomeação de uma Comissão para tratar  
das respectivas comemorações e lembra que, naquele dia, será inaugu- 
rado o Museu Histórico e Pedagógico, de Presidente Prudente, que tem 
o nome do ilustre homem público. O sr. Presidente nomeia desde logo 
o consócio dr. Djalma Forjaz, para falar sobre o assunto na  sessão 
solene, que o Instituto promoverá naquela data. Fala o dr. Carlos 
da Silveira para pedir em ata um voto de congratulações pela passa- 
gem no dia 2 de agosto, de mais um aniversário da 1." Escola Normal 
de São Paulo, o que é aprovado. E' dada a palavra ao Prof. Sebastião 
Pagano, conferencista do dia, que discorreu magistralmente sobre o 
palpitante assunto da sua especialidade: "60 anos de Govêrno Filipino". 
O orador-foi muito aplaudido e o sr. Presidente, agradecendo a con- 
t~ibuição do ilustre historiador solicita os originais, para publicação. 
Fala o sr. Cardarelli, secretário da Cqsa de Cervantes, para elogiar, 
tzmbém, o trabalho do Prof. Sebastião Pagano. No mesmo sentido, fala 
o Prof. Tito Lívio Ferreira. O Prof. Sebastião Pagano agradece. Nada 
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mais havendo a tratar é suspensa a sessão. E para constar foi lavrada 
a presente ata, que depois de lida, discutida e aprovada, será devida- 
mente assinada Em tempo: estiveram presentes a sessão os srs. con- 
s6cios: Divaido Gaspar de Freitas, Tito Lívio Ferreira, Alexandre 
I?'Alessandio, Francisco Teive de Almeida Magalháes, Salvador Rocco, 
Kicolau Duarte Silva, Luiz Tenório de Brito, Frederico de Barros Bro- 
tcro, Sebastião Pagano, Raul Votta, Alvaro da Veiga Coimbra, Car!os 
da Silveira, Enzo Silveira e Djalma Forjaz. 

Frederico de Barros Brotero 
Luiz Tenório de Brito 
-4lexandre D'Alessandro 

AT,I DA SESSKO ORDINÁRIA DE 22 DE AGÔSTO DE 1959 

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de mil novecentos e cinquen- 
ta e nove, nesta cidade de S. Paulo, às  15 horas, em a séde social do 
Iristitnto Histórico e Geográfico de S. Paulo, à Rua Benjamin Gonstant, 
158. havendo número legal, estiveram presentes os sócios srs : Frederico 

( 1 ~  Barros Brotero, Nicolau Duarte Silva, Alexandre D'Alessandro, Tito 
Livio Ferreira, Plínio de Barros Monteiro, Luiz Tenório de Brito, Se- 
bastião Pagano, Francisco Teive de Almeida Magalhães, Salvador Rocco, 
Pedro Brasil Bandecchi, José Gomes de Morais Filho, Raul Votta, Alceu 
Maynard Araujo, Alvaro da Veiga Coimbra, José Bueno de Oliveira 
Azevedo Filho, e na falta justifichda do Presidente José Pedro Leite 
Cordeiro, assume a presidência o dr. Frederico de Barros Brotero, que 
ct~nvida a mim, Alexandre D'Alessandro, para 2.0 secretário na ausência 
do  Piof. Vinício Stein Campos. Elstão na mesa também, o Cel Luiz Te- 
nório de Brito, 1.O secretário e Prof. Francisco Teive de Almeida Ma- 
galhães, orador. O Sr. Presidente pede ao Prof. Francisco Teive de A1- 
riieida Magalhães para ler a s  Efemérides do Barão do Rio Branco, que 
é feito. A seguir determina a leitura das atas das sessões de 18 de 
jL~!ho e 1.0 de agosto, respectivamente, o que é feito por mim, sendo 
ambas aprovadas e assinadas pela mesa. O sr. 1 . O  secretário dá conta 
do expediente da secretaria que é o seguinte: Publicações recebidas: 
Boletim do Arquivo Geral da Venezuela, 2 vols., Revista do Instituto de 
Geografia e História Militar do Brasil; Convite da Ordem dos Econo- 
niistas, para uma palestra do Dr. Fernando Ferrari, no dia 20 do corren- 
te ,  na Associação Comercial de São Paulo, às 20 horas, e trinta minutos. 
É dada a palavra ao Dr. Pedro Brasil Bandecchi, que discorre sôbre 
a vida e méritos do Prof. Luiz Panaím, recentemente falecido, consig- 
nando-se em ata um voto de pesar e que se oficie a suz família, o que 
é aproyado. Fala o Prof. José Bueno de Oliveira Azevedo Filho, sôbre 
o mesmo assunto, de acordo com a proposta e lembra, digo, congratiila- 
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se, também com a passagem do Centenário de Candido de Morais pai 
[!c. ilustre embaixador Ernesto de Morais Leme e pede o mesmo eiii 
relação a êste. O mesmo prof. José Bueno de Oliveira Azevedo Filho, 
lembra, ainda, o centenário de nascimento em Itú, de ~ o n a  Clara ~ s c o b a r  
blorais, pedindo idênticas providências, o que é tudo aprovado. E m  
seguida fala  o Prof. Francisco Teive de Almeida Magalhães, sôbre o 
1:vio de Numismática de autoria do nosso consócio, Alvaro da Veiga 
Coimbra, elogiando a realização e enaltecendo a matéria. Termina por 

pi opor em a t a  um voto de louvor, ao ilustre autor. Refere-se a seguir 
ao inolvidáve! José Izidoro Martins Junior, falecido no Rio de Janeiro 
h5 55 anos, que foi sobretudo historiador, escrevendo sobre história 
de Direito no Brasil, pedindo um voto de saudade, o que é aprovado. 
Continuando, faz um apelo à s  Comis~ões de Comemoraçóes dos Cente- 
parios de Clóvis Bevilácqua e Pedro Lessa. Pergunta sôbre o an- 
damento dos trabalhos para os próximos dias 25 de setembro e 4 de 

outubro. O Sr. Presidente pede ao Dr  Pedro Brasil Bandecchi membro 
das Comissões que nos dê a s  notícias pedidas o qual esclarece que vai 
tudo sendo preparado e que o prazo para apresentação de concorrrentes 
tios premios vai a t é  10 de janeiro de 1960. Quanto aos oradores en- 
carregados de palestras alusivas, um dêles é o próprio Prof. Francisco 

Teive de Almeida j?4agalhães, que deve marcar data  para isso. No 
mesmo caso está o Desembargador Vieira Neto. O dr. Levi Carneiro 
vai ser consultado. Promete t ratar  do assunto com o s r  Presidente. 
G Pra9. Francisco Teive de Almeida Magalhães, agradece e diz achar 

que devem ser inúmeras a s  palestras e conferências. Em seguida fala 
o prof. Tito Lívio Ferreira, reportando-se à conferência, sobre Eu- 
clides da Cunha, proferida pelo prof. Francisco Teive de Almeida Ma- 
galhães, neste sodalício, o qual tratou magistralmente de "Euclides so- 
ciólogo" e pede um voto de louvor a êsse trabalho o que demonstrou 
não t e r  estado o Instituto Histórico e Geográfico, ausente das come- 
n>orações euclidianas. O sr. 1." Secretário dá conta de que a comissão 
designada para visitar o nosso consócio Prof. Dácio Pires Corrêa, ti- 
nha-se desimcumbido da sua missão. O Sr. Presidente informa que por 
ocasião das comemorações de Clóvis Bevilácqua e 'Pedro Lessa, falará 
quem assim o quiser. O Prof Alvaro da Veiga Coimbra, agradece a s  
palavras a seu respeito ditas pelo prof. Francisco Teive de Almeida 
Magalhães. Sobre o 4.0 Congresso de Estudos Luso-Brasileiros, na ci- 
dade de Salvador, fala o prof. Leonardo Arroyo, que pede transcrição 
em a t a  da  exposição, que apresenta, pedindo mais um voto de louvor 
ao Dr. Edgar Santos, Magnifico Reitor da Universidade da  Bahia, o 
que é aprovado. Sr. Presidente comunica que acaba de ser  encerrado 
na cidade de Salvador o IV Congresso Internacional de EstudÓs Luso- 
Erasileiros, patrocinado pela Universidade da Bahia e pela Unesco. O 

certame teve por objetivo o estudo da civilização da língua portuguêsa 
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cm todas a s  épocas e lugares em que se tenha manifestado a êste alto 
objetivo o que foi conseguido com grande elevação. Subdividido em 
oito sessões o IV colóquio estudou, debateu e examinou os mais com- 
plexos aspectos da cultura luso-brasileira através de cerca de quatro- 
centas teses e comunicações. Representantes da Alemanha, da Argen- 
tina, do Chile, da Espanha, dos Estados Unidos, da França, da Holan- 
da, da Inglaterra, da Itália, de Portugal, da Romênia e do Uruguai, du- 
rante duas semanas, se congregaram em torno dos debates de proble- 
nias importantes relativos ao meio e ao homem, a língua, a literatura, 
as belas artes, à sociedade, a política, e a economia, a ordem Jurídica, 
as ciências médicas e aos instrumentos de investigação e cultura. Nu- 
merosos consócios do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
participaram do IV colóquio com teses e comunicações. Seria desne- 
cessário enumerar seus nomes, tanto quanto os das delegações estran- 
geiras presentes ao certame. Considerando, pois, a alta significação 
que teve o IV Colóquio internacional de estudos Luso-Brasileiros; con- 
siderando o esforço do magnífico reitor da Universidade da Bahia, prof. 
Edgar dos Santos e do secretário, prof. Heron de Alencar; conside- 
rando que o certame veio demonstrar o profundo interêsse existente 
em várias áreas culturais do mundo pelo complexo da civilização luso- 
brasileira; considerando não só o êxito da organização específica do 
Colóquio, mas, finalmente, sua repercussão no mundo, e no Brasil. 
Proponho em meu nome e do Prof. Sérgio Buarque de Holanda, ouvida 
a casa, que censte da ata dos nossos trabalhos um voto de congratula- 
ções com o prof. Edgar dos Santos, magnífico Reitor da Universidade 
da Bahia, pelo importante significado do IV Colóquio Internacional de 
Estudos Luso-Brasileiros e, ao mesmo tempo, lhe seja comunicada por 
ofício êste voto do Instituto Histórico e Geográiffico de São Paulo. Nada 
niais havendo a tratar é suspensa a sessão pelo Sr.  Presidente, que agra- 
dece a presença de todos, a quem convoca para nova reunião no dia 5 
de setembro, na hora regimental. E, para constar, foi lavrada a presente 
ata, que, depois de lida, discutida será devidamente assinada. Ressalvam- 
se as  entrelinhas: "consignando-se", "digo", "congratula-se" e "com" 
da folha 15. 

Frederico de Barros Brotero 
Luiz Tenório de Brito 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 5 DE SETEMBRO DE 1959 

Aos cipco dias do mês de setembro de mil novecentos e cinquenta e 
nove, nesta cidade de S. Paulo, às  quinze horas, em a séde social do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de S. Paulo, à Rua Benjamin Constant, 158, 
pcesentes os consócios Frederico de Barros Brotero, Nicolau Duarte 
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Silva, Luiz Tenório de Brito, Alexandre D'Alessandro, Alvaro da  Veiga 

Coimbra, Salvador Rocco, Mons. Paulo Florêncio da Silveira Camargo, 
Francisco Teive de Almeida Magalhães, Domingos Lauritto, Carlos Hen- 
rique Liberalli, José Morais Filho, José Bueno Oliveira Azevedo Filho, 

Pedro Brasil Bandecchi, Vinício Stein Campos, realizou o Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo, sob a Presidência do Dr. Frederico de 
Barros Brotero e secretariado pelos senhores Coronel Luiz Tenório de 
Brito e Vinício Stein Campos, a primeira sessão ordinária do mês. 
Do expediente constou o seguinte: Ofício da Reitoria da Filial da Fun- 
dação Logosófica de São Paulo, convidando o sodalício para a confe- 
rência do prof. Ulpiano Guimarães, de Belo Horizonte, na Casa de 
Cervantes, dia 10 do corrente, sôbre o têma "O pensamento na con- 
cfpção logosófica"; justificação da ausência do consócio Tito Lívio Fer- 
reira, apresentada pelo Sr. Cel. Luiz Tenório da Brito; convite pelo Pre- 
sidente de todos os consócios, para a solene missa, dia 7 do corrente, 
no cenotafio do Ipiranga, às 9 horas, em sufrágio da alma da Impe- 
ratriz Leopoldina; leitura, discussão e aprovação das atas da sessão 

anterior. Dada a palavra ao orador oficial, Prof. Francisco Teive de 
Almeida Magalhães, para a oração a data histórica da Independência, 
discorreu êle com a erudição, o entusiasmo e a eloqüência que lhe são 
peculiares sôbre essa magna eil%méride da vida política do Brasil. Nada 
mais havendo a tratar, foi, a seguir, levantada a sessão, lavrando-se 
a presente para a todo tempo constar. Eu, Vinício Stein Campos, se- 
gundo secretário em exercício, a escrevi e encerrei, depois de lida e 
achada conforme. 

Dr. José Pedro Leite Cordeiro 

Luiz Tenório de Brito 
Alexandre D'Alessandro 

MISSA EM HOMENAGEM A IMPERATRIZ LEOPOLDINA 

Na Capela Imperial do Monumento do Ipiranga, às  nove horas do dia 

7 de setembro de 1959, iniciava. D. Carlos Vasconcelos Mota, a cerimônia 
rlitúrgica, acolitado por Moiisenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo 
Capelão do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, e Monsenhor 
Mota, Secretário Particular de S. Emcia. Revdma., e mais os Padres 

2050 Messi e Pedro Leoni, aquêle Vigario e êste Coadjutor da Paró- 
quia do Ipiranga. Quatro cavaleiros medievais, representados, por qua- 
tro meninos, vestidos a caráter, ocuparam o lugar de coroinhas da ce- 

rimônia. O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo se fêz re- 
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presentar pelo Dr. Frederico de Barros Brotero, presidente em exer- 
cício, prof. Francisco Teive de Almeida Magalhães, dr. Alvaro da Veiga 
Coimbra, Domingos Lauritto, Bueno de Azevedo Filho e Coronel Liiiz 
Tenório de Brito, além do Mons. Paulo Florêncio da Silveira Camargo. 
O Prof. Carlos Henrique Liberalli esteve representado por sua filha. 
Senhorinha Heloisa Liberalli. O Comandante Salvo Souza representou 
o sr. Prefeito Municipal e uma Comissão de Alunas da Escola Normal 
Alexandre de Gusmão representou êsse modelar estabelecimento de en- 
sino. Estiveram ainda presentes: o engenheiro Carlos Brasil Lodi, 
diretor do Departamento de Urbanismo da Prefeitura e autor do pro- 
jeto do Panteão e inúmeros membros do Lions Clube. que ofertaram 
magnífica coroa por intermédio do senhor Cardeal Arcebispo Metro- 
politano. O interior da cripta esteve ricamente ornamentado. Ao 
Evangelho o Cardeal oficiante proferiu eloqüente oração sobre a data  
da Independência e a figura da Imperatriz Leopoldina, cujas virtudes 

de esposa, mãe e rainha, destacou em brilhantes e judiciosos conceitos. 
Congratulou-se com o Instituto pelo patrocínio dessas homena- 
gens cívico-religiosas, recordando o seu ingresso no sodalício e a sua 

posse, há quinze anos, n a  Sé Metropolitana de São Paulo. Na  "Casa 
do Grito" a sca diretora, D. Maria Aparecida Rodrigues Alves, ofe- 

receu uma recepção, durante a qual falou pelo sodalício, agradecendo 

a D. Carlos de Vasconcelos Mota, a s  elogiosas referências ao Instituto, 
o Dr Frederico de Barros Brotem. As solenidades do coiiente ano 
tiveram invulgar brilhantismo, graças, principalmente a valiosa colabo- 
ração de d. Maria Aparecida Rodrigues Alves, que se esmera no t rato 
da cripta do Ipiranga, mantida em impecável asseio, e que concorleu 
com o seu trabalho pessoal, e do seu esposo, para que o sacerdote D .  
Paulo Florêncio da Silveira Camargo tivesse facilitado o seu transporte 
para o Monumento, e alí aflcisse o grande número de senhoras presen- 
tes ao ato religioso. Merece, pois a ilustre dama paulista, um voto 

cit loiivor, que lhe não regateia o sodalício agradecido. - São Paulo, 

19 de setembro de 1959. 

José Pedro Leite Cordeiro 
Luiz Tenório de Brito 
Alexandre D'Alessandro 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 19 DE SETEMBRO DE 1959 

Aos 19 de setembro de 1959, na  sede social situada à Rua Benjamin 
Constant 158, nesta cidade de S. Paulo, as quinze horas, com a presença 
dos sócios srs. Frederico de Barros Brotero, Tito Lívio Ferreira, Antônio 
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de Ara,ujn de Aragão Bulcão Sobrinho, Alexandre D'Alessandro, Nicolau 
Duarte Silva, Raul Votta, Luiz Tenório de Brito, José Pedro Leite Cordei- 
ro, Pedro Brasil Bandecchi, Francisco Teive de Almeida Magalhães, Mário 
Leite, José Bueno de Oliveira, Azevedo Filho, e Alvaro da  Veiga Coim- 
bia. O sr.  Presidente Academico Dr. José Pedro Leite Cordeiro, decla- 
r3 aberta a sessão. Na  'ausência eventual do segundo secretário, o Sr. 

Pt-esidente convida a mim, Alexandre D'Alessandro, para desempenhar 
a s  suas funções. E m  seguida o sr. Presidente faz a leitura dds Efemé- 
rides do Barão do Rio Branco e determina a leitura das a tas  anteriores 
(22 de agosto e 5 de setembro do corrente ano) que são aprovadas. 
Passa-se ao expediente do 1 . O  Secretário, que é Ò seguinte, livros rece- 
bidos: A paz do Chaco, pelo Gen. Leitão de Carvalho; A Serra  do 
Cachimbo, por D.A.  Monnilleí; A Guerra de Canudos, por Henrique 
Ccque Estrada de Macedo Soares; - Ofícios recebidos: da Câmara 
Municipal de São Paulo, congratiilações pelas comemorações em memó- 
ria do Brigadeiro Galvão, extensivas aquelas ao nosso distinto consócio, 
José Bueno de Oliveira Azevedo Filho; do Serviço Florestal do Estado, 
convite para a s  festividades do dia da  Arvore; da Prefeitura Municipal 
da Capital, convite para as festividades folclóricas na "Casa do Grito", 
no dia 20 do corrente. Foi também apresentada uma bibliografia de 
Giulio Davide Leoni. O Sr. Presidente em seguida, refere-se, à s  come- 
morações do centenário de Pedro Lessa, n a  próxima semana e anuncia 
ar eleições que se  realizarão no próximo dia 3 de outubro, para  reno- 
vzção da Diretoria do Instituto e convida a todos para que a elas com- 
pareçam, dando o seu voto. Tem a palavra o dr. Divaldo Gaspar de 
Freitas, que se refere a q  "Colóquio Inte~nacional  de Estudos Luso- 
Grasileiros", recentemente realizado na  Bahia, e lamenta a ausência de 
representação do nosso Instituto, aproveitando o momento para des- 
pertar a s  atividades do "Comitê Nacional de História". O Sr. Presidente 
declara que o Instituto @ra representado pelos ilustres consócios: Leo- 
nardo Arroyo, Sérgio Buarque de Holanda e Pedro de O. Ribeiro Neto, 
naquele conclave. A seguir o Dr. Pedro Brasil Bandecchi, f a la  sôbre 
a s  comemorações de Clóvis Bevilácqua e Pedro Lessa e se refere a 
outro brasileiro ilustre, como aquêles, que também merece a s  nossas 
reverências, Tobias Barreto e inscreve-se para fa la r  sôbre o grande 
pensador patrício, em próxima reunião. Depois tece elogios a Di- 
retoria do Instituto pela publicação do n.O 57 da  nossa "Revista", 
obra que deve te r  custado muito esfôrçd aos nossos dedicados diri- 
gentes. O Sr. Presidente agradece a s  referências à publicação do n." 
57 da  "Revista" e anuncia que o na0 58 já está no prélo, com o bue 
ficaremos perfeitamente em dia com a nossa publicação oficial, mal 
grado o alto custo. O dr. Pedrd Ekasil Bandecchi propõe que) se 
lance em a t a  um voto de apoio a candidatura do Dr. Mário Pinotti 
pzra o próximo Nobel e se oficie a Associação Paulista de Medicina, 



604 Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

o que é aprovado A seguir o dr. Antônio de Araujo de Aragão Bulcáo 
Sobrinho, propôs um voto de  congratulações pela passagem do cen- 
tenário do nascimento do Com. Tranquilino Leovigildo Torres, fundador 
do Instituto Histórico e Geográfico da  Bahia e pai do nosso consócio 
dr. Mário Torres, aprovado pediu que se oficiass'e a êste comunicando. 
O Prof. Francisco Teive de Almeida Magalhães, anuncia que o prof. 
Miguel Reale i rá  falar  sôbre Pedro Lessa em data  a ser  marcada. Re- 
fere-se ao incêndio da "Livraria Civilização Brasileira" e pede em ata 
cm voto de profundo pesar e ofício ao sr. Oscar de Barros, seu pro- 
prietário, o que é aprovado. E m  seguida, elogia o nosso distinto con- 
sócio, prof. Alceu Maynard de Araujo, que acaba de receber o prêmio 
de  "Brasiliana", com o seu trabalho "Medicina Rústica" e pede em 
a t a  um voto de louvor pelo feliz acontecimento. Diz, ainda, que a 18 
do corrente, passou o 110.0 aniversário da Independência do Chile, na- 
ção muito amiga do Brasil, e pede em a t a  um voto de congratulações, 
com o respectivo ofício à Embaixada daquele País. Refere-se, a seguir, 
ao Principado da  poesia brasileira alcançado pelo poeta paulista Gui- 
lherme de Almeida, nosso consócio, e pede um voto de louvor com a 
consequente comunicação ao mesmo. Ao final mostra de acordo com a s  
palavras do dr. Pedro Brasil Bandecchi, sôbre Tobias Barreto, que me- 
rece realmente a admiração de nós todos. O Prof. José Bueno de Oli- 
veira Azevedo Filho, associa-se a s  manifestações de jubilo pelo prêmio 
atribuido ao Prof. Alceu Maynard Araujo, conforme solicitação do Prof. 
Francisco Teive de Almeida Magalhães e lembra o centenário de nasci- 
mento em Itú, do ilustre cidadão Firmino Alves de Lima. A seguir, 
pede um voto de saudade pela passagem do 1 . O  Centenário da  morte 
do dr. João de Avelar Brotero, tendo tudo sido aprovado. Fala depois 
o dr. Frederico de Barros Brotero, ainda sôbre Tobias Barreto, a cuja 
erudição f a z  referências, principalmente n a  prática da língua Alemã, 
que aprendeu sem 6er saído de pernambuco. E agradece a proposta 
sôbre o dr. Avelar Brotero, seu ilustre antepassado. Ainda sôbre o 
Dr. Avelar Brotero, fa la  o Dr. Tito Lívio Ferreira. O P r o e  Alceu May- 
nard Araujo, agradece a s  referências ao seu nome e a sua obra pre- 
miada. E fala  sôbre o seu não comparecimento a o  "Colóquio de Es- 
tudos Luso-Brasileiros" e sôbre o trabalho a êste destinado: Populações 
Ribeirinhas do Baixo São Francisco". O sr. Presidente lamenta a au- 
sência do dr. Djalma Fbrjaz, por motivos de saúde, o qual iria fa la r  
s6bre o Senador Vergueiro, mas dá a palavra a o  Prof. Francisco Teive 
cie Almeida Magalhães, que discorre brilhantemente sobre a vida do 
notável cidadão que foi Nicolau Pereira de  Campos vergueiro, assunto 
a que também se referiu o Prof. Tito Lívio Ferreira o qual lembrou 
a recusa de Vergueiro em receber títulos de nobreza e os seus senti- 
mentos contrários a escravatura, pois foi o primeiro a introduzir nos 
trabalhos agrícolas, em Piracicaba, nas  Fazendas "Angélica" e "Ibi- 
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eaba" o braço livre. Nada mais havendo a t r a t a r  o sr. Presidente 
agradece a presença de todos e encerra a sessão, tendo antes convocado 
a próxima para o dia 3 de outubro, em que se realizarão a s  eleições 
já referiaas. E para constar foi lavrada a presente ata, que depois de 
lida, discutida e aprovada será devidamente assinada. E m  tempo: O 
dr. Pedro Brasil Bandecchi, solicitou inscrição para numa das próximas 
reuniões, ler um trabalho de sua autoria intitulado "Anti-Tordezilhas", 
nome que dá ao movimento nativista brasileiro como afirmação da  na- 
cionalidade, Esse movimento - afirma - nasceu em São Paulo, que 
Zistante do litoral, pode realizar a penetração através do das bandeiras 
e firmar-se como cultura e civilização originais no mundo novo que 

despontava. 
Dr. José Pedro Leite Cordeiro 
Luiz Tenório de Brito 
José Anthero Pereira Junior 

ATA DA SESSÁO ORDINÁRIA DE 10 DE OUTUBRO DE 1959 

Aos 10 de outubro de mil novecentos e cinquenta e nove, na séde so- 
cial, à Rua Benjamin Constant, 158, nesta cidde de S. Paulo, a s  quinze 
horas, realizou-se a segunda sessão ordinária do mês em curso, tendo os 
trabalhos sido abertos e dirigidos pelo Presidente José Pedro Leite Cor- 
deiro, compondo a mesa os 1 o e 2.O secretários, respectivamente, Lniz Te- 
iiório de Brito e José Anthero Pereira Junior e o orador oficial FYancisco 
Teive de Almeida Magalhães. Na ausência do 3.0 secretário, o sr. Pre- 
sidente convidou a mim, Raul Votta, para secretariar os trabalhos da 
sessão, em vista de estar impossibilitado de tomar a s  anotações o 2.0 

secretário. Estiveram presentes os seguintes sócios: José Pedro Leite 
Cordeiro, Luiz Tenório de Brito, Tito Lívio Fereira, Antônio de Araujo 
de Aragão Bulcão Sobrinho, Plinio de Barros Monteiro, José Anthero 
Pereira Junior, Francisco Teive de  Almeida Magalhães, Pedro Brasil 
Ezndecchi, Frederico de Barros Brotero, Carlos da  Silveira e Raul Votta. 
Após a leitura das Elilemérides do Barão do Rio Branco referentes ao 
dia, leitura fei ta  pelo sr. Presidente, e do expediente pelo Sr. 1.0 se- 
cretário, foi dada a palavra ao sr. Prof. Tito Lívio f i r r e i r a ,  que teceu 
comentários em torno do livro de sua autoria "História da Beneficência 
Eortuguêsa de São Paulo", edição da Livraria Saraiva e comemorativa 
do primeiro centenário da benemérita instituição, terminando por ofe- 
recer um exemplar a biblioteca do Instituto. O sr. Presidente agradece 
a oferta e refere-se a grande obra médico-social realizada pela Bene- 
ficência Portuguêsa e a s  suas novas instalações hospitalares, que aca- 
bam de  ser solenemente inauguradas, ressaltando não apenas a sua 
iiiiportãncia como grande centro médico, mas como verdadeira obra de 
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a:te e bom gosto, valendo notar, pela imponência e instalação adequada, 
o salão nobre circundado de enormes e ricos vitrais representando cenas 
históricas da  nacionalidade. O prof. Francisco Teive de Almeida Maga- 
lhães, fa la  a propósito das conferências que se vem realizando no 
Instituto e fêz observações em torno d a  frequência à s  mesmas. Sobre 
o assunto o sr. Presidente tece ligeiros comentários e comunica à casa 
que a conferência do Prof. Miguel Reale será realizada no dia 29 do 
corrente, à s  20,30 horas, para a qual convidava, desde logo todos os 
presentes. O orador úlalará sobre Pedro Lessa. O sr. 1.0 secretário co- 
n~unica a oferta à biblioteca do Instituto do livro "Casa Barão de 
Iguape", de autoria do Sr. Pedio Luiz Pereira de Souza. Nada mais  
havendo a t ra ta r  e ninguém desejando mais usar da palavra, o sr. Pre- 
sidente agradeceu a presença dos sis. consócios, co?videndo-cs para as 

icunióes futuras  e encerrou a sessão, da qual eu, Raul Votta, secretário 
ad-hoc lavrei a piesente ata, que depois de lida, discutida e aprovada 
pei a devidamente assinada 

Dr. José Pedra Leite Cordeiro 
Luiz Tenório de Brito 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSÃO MAGNA DE 24 DE OUTUBRO DE 1959 

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de mil novecentos e cin- 
quenta e nove, em sua sede social à Rua Benjamin Constant, 158, à s  
quinze horas, realizou o Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo a 
scssão magna do encerramento do ano social de 1959, na  forma prevista 
nos Estatutos e presentes os consócios: Frederico de Barros Brotero, Plí- 
nio de Barros Monteiro, Tito Lívio Ferreira, Bulcão Sobrinho, Divaldo 
Gaspar de Freitas, José G.  de Morais Filho, Fausto Ribeiro de Barros, 
I n i z  Tenório de Brito, Theodoro de Souza Campos J r ,  Henrique Oscar 
Wiedersphan, Domingos Laurito, Francisco Teive de Almeida Magalhães, 
e Vinício Stein Canipos. Constituida a mesa, tendo na  presidência o dr. 
Frederico de Barros Brotero, e nas secretarias, respectivamente 1.0 e 2.O 
Luiz Tenário de Brito e Vinício Stein de Campos, e Orador Oficial Fkan- 
cisco Teive de Almeida Magalhães, foi concedida a palavra ao Dr. AI- 
nieida Magalhães para  o elogio dos sócios falecidos no decurso do ano 
social. Discorreu o orador, com a eloquência que lhe é peculiar sobre os 
antigos companheiros do Instituto, ressaltando o merecimento de todos 
êles e manifestando o pesar d a  Casa pelo infausto desaparecimento 
dêsses valiosos consócios, a saber: Dr. Raul Romano, Sr. Alarcon Fer-  
nandes, Dr. Higino de Campos, Francisco Nadir Filho, Dr. João Ba- 
tista Ladeira, Dr. Luciano ~ u a l b e i t o ,  Dr. Mário Melo, Dr. Antônio Car- 
10s de Arruda Botelho, Dr. Luiz Silveira, Almirante Carlos Viegas 
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Gago Coutinho, Nestor dos Santos Lima, Francisco da Silveira Morais, 
Pi-of. Joaquim de Carvaiho, Francisco da Conceição Menezes. Conclui- 
da a oração oficial e nada mais havendo a t ra ta r  o sr.  Presidente de- 
clarou encerrada a sessão lavrando-se a presente a t a  para a todo o 
tempo constas. - São Paulo, 24 de outubro de 1959. 

Dr. José P-cita I.eit,? Cordeiro 
Luiz Tenório d e  Brito 
Vinício Stein Campos 



ATA DA SESSAO ORDINÁRIA DE 16 DE JANEIRO DE 1960 

Presidente: Acadêmico José Pedro Leite Cordeiro - 1.O Secretário: Cel. 
Luiz Tenório de Brito - 2.O Secretário: Prof. Vinício Stein Campos - Aos 
dezesseis dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e sessenta, 
nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Constant, 158, sede social 
do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, realizou-se às  quinze 
horas, uma sessão ordinária do sodalício, presidida pelo Dr. José Pedro 
Leite Cordeiro e secretariada pelos consócios Coronel Luiz Tenório de 
Brito e Vinício Stein Canipos, respectivamente, primeiro e segundo 

secretários. Estiveram presentes os srs. José Pedro Leite Cordeiro, 
I'uiz Tenório de Brito, Francisco Teive de Almeida Magalhães, Carlos 
da Silveira e Vinício Stein Campos, integrantes da mesa diretora dos 
trabalhos e mais os consócios Frederico de Barros Brotero, Plínio de 
Barros Monteiro, Antônio de Araujo de Aragão 'Bulcão Sobrinho, Tito 
Lívio Ferreira, Salvador Rocco, Henrique Oscar Wiederspahn, José Go- 
mes de Morais Filho e D.  Chiquinha Rodrigues. Procedida pelo Sr .  
Presidente a leitura das Efemérides Brasileiras do Barão do Ri? Branco, 
correspondentes a data, esclareceu s.s., os motivos da presente reunião, 
última que se fazia sob a atual diretoria do Instituto, empossada a 
25 de janeiro de 1957. Agradeceu o sr. Presidente a colabo~ração re- 
cebida no decurso do triênio dos companheiros da diretoria, dos con- 
sócios e dos funcionários do Instituto, principalmente com relação aos 
companheiros Coronel Lucio Rosales, bibliotecário e José Anthero Pe- 
reira Junior, secretário que tantos e tão bons serviços prestaram ao 
sodalício; recordou igualmente, o rude golpe sofrido pelo Instituto com 
a enfermidade do dedicado companheiro Dácio Pires Corrêa, ainda afas- 
tado de suas atividades; teve palavras de carinho e saudades para com 
a memória do diretor Astor França Azevedo, falecido no exercício do 
cargo de bibliotecário; alertou os companheiros s6h-e a situação das 
fynanças do Instituto, com um apreciável deficit mensal, para a solução 
do qual a presidência estava envidando esforços mas nem por isso 
piescendia do concurso de todos, igualmente convocados para u m  in- 
tenso trabalho em favor da instituição; examinou com os presentes o 
relatório da diretoria referente ao ano de 1959 focalizando especial- 
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mente os cursos e conferências realizadas pelo sodalício, a s  ofertas de  
aquarelas, quadros, documentos, representação do Instituto no IV Coló- 
quio Luso-Brasileiro da Bahia, colaboração com rnunicipalidades do 
iiiterior na  organização de seus brazóes, reformas do prédio, auditóiio 
t corredores, colocação de grades de ferro, porta, balcão, etc., na  escada 
de acesso aos pavimentos superiores e na  portaria, distribuição dos 
premios Clóvis BeviIácqua e Pedro 11, publicação de volumes da "Revis- 
ta", desenvolvimento da frequência da biblioteca, encadernação de li- 
vros, eleição para cargos da  diretoria e eleição da nova diretoria para 
o triênio 1960-1962 e balancete do movimento Dinanceiro do Instituto. 
Procedeu-se em seguida a leitura, discussão e aprovação das duas ú1- 
t ~ m a s  atas. Pelo sr. 1.0 Secretário foi apresentado o seguinte expedien- 
tc: car ta  do Dr. Altino Arantes encaminhando ao Instituto uma outra, 
do próprio punho do dr. Carlos de Campos, sugerindo a candidatura do 
(li.. Washington Luiz à presidência; oferta de um cartão do Coronel Pe- 
di-o Dias de Campos, feita pelo Major Olímpio de Oliveira Pimentel; 
niensagens de boas festas da Câmara Municipal de Sãa  Vicente, da 
Casa de Cervantes; Copérnico Pinto Coelho, presidente do Instituto 
Histórico de Minas Gerais; agradecimento do consócio Lucio Rosales; 
saudações da Gráirica Canton Ltda.; Instituto Brasileiro de Filosofia; 
Dr. José Anthero Pereira Junior e família; Marcio Ribeiro Pôrto; Bi- 
blioteca do Exército; Diretoria da Casa de Portugal; Paulo Penteado 
de Faria  e Silva; Sociedade Amigos da  Cidade; Centro Transmontano 
de São Paulo; Cantidio de Moura Campos; Casa Ilha da Madeira; Me10 
Nóbrega; Tipografia Edanee S .  A.  ; W. Maia Filho; General Diretor 
do Serviço Geográfico; Kamoto Tadeski; José Inácio Alpendre; Aumar 
Daia; Refinaria Presidente Bernardes; Urbano Cid Meireles; agradeci- 
ciente da  família do Prof. Raul Romano; comunicação do Secretário 
Luiz Tenório de Brito, de que representou o Instituto no encerramento 
d a  semana da  Marinha; na festa  em homenagem ao Prof. Thales Cas- 
tanho de Andrade; na festa em homenagem à memória de Marcílio 
Franco, um dos heróis paulistas de 1932; registraram-se a s  seguintes 
ofertas para a Biblioteca: Cadete do Realengo, do Coronel Campos de 
Aragão; Bartira, de Osvaldo da Silveira; Folhas de Outono, de Leonete 
Oliveira; Recortes, de  Eurico Silva; Origem do Vinhedo Paulista, de 
Inglez de Souza; Gregório de Matos e outros Ensaios, de Antônio Lou- 
reiro de  Souza; Castro Alves, de Hans Jurgen Hosch; Achegas ao 
Estudo do Romanceiro, no Brasil, de Rossini Tavares de Lima. Alguns 
Ritos Mágicos, de Alceu Maynard Araujo; O Santuário de Loreto e 
sua História, Salvador Cutolo; Meios e Instrumentos de Transportes 
no Interior do Bilasil, de José Alípio Goulart; A Fundação de Recife, 
de Hermogenes Viana; Floresta Invia, de Carlos R .  Corte; Jesus e 
Maria, de Marie Buarque; Oratória Parlamentar, de Anibal Freire d a  
~ o i s e c a ;  Natal de Maria, de Mary Buarque; Retratos da Família Im- 
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perial do Brasil em Viena, de Roberto Assunção de Araujo; Dada a 
palavra ao orador oficial prof. Francisco Teive de Almeida Magalhães, 
relembrou êle a s  figuras de Alfredo Valadão, Hélio Lobo, Gustavo Bar- 
roso, Lucia Miguel Pereira, Tarquinio de Souza e Mendes Corrêa, êste 
de Portugal, grandes perdas que feriram a cultura histórica e o Ins- 
tituto Histórico nos últimos meses; solicitou se consignasse um voto 
de pesar pelo falecimento dêsses ilustres consócios e homens de letras, 
comunicando-se o fato a Academia Brasileira de Letras com relação 
a Hélio Lobo e Gustavo Barroso; as  famílias dos dois escritores tão 
tràgicamente desaparecidos - Otávio Tarquinio- de Souza e Lucia Mi- 
giiel Pereira; à Academia de Ciências de Lisboa, com relação ao antro- 
pólogo Mendes Corrêa. O consócio Henrique Oscar Wiederspahn ru- 
geriu se oficiasse igualmente, com relação a Gustavo Barroso, ao Co- 
légio de Armas do Rio, ao qual presidia o ilustre historiador brasilei- 
ro .  Tôdas as propostas foram recebidas e aprovadas. O prof. Francisco 
Teive de Almeida Magalhães, aludiu ainda a eleição do consócio José 
Carlos de Ataliba Nogueira para a Academia Brasileira de Letras, pro- 
pondo um voto de congratulações e que se oficiasse a mesma institui- 
ção comunicando a satisfação causada pela sua justa escolha do novo 
titular daquele nobre sodalício; referiu-se por f im ao centenário de 
nascimento do Prof. Ciridião Buarque; a cuja memória ~ ropunha  um 
veto de saudade e que se oficiasse a filha do notável professor, Da. 
Mary Buarque, comunicando a homenagem do Instituto ao seu ilustre 
pai; congratula-se mais o orador oficial, em nome do Instituto, com o 
Dr. Carlos da Silveira, pelo 50 O aniversário de sua formatura em ciências 
jurídico-sociais pela Faculdade de Direito de São Paulo, e pela eleição 
do desembargador Pedro Rodovalho Marcondes Chaves para a f ies i -  
ciência do Tribunal de Justiça, requerendo a mesa as  devidas comunica- 
ções. Peio Primeiro Secretario Luiz Tenório de Brito foi relatado o 
incidente havido com o Ministro Hélio Lobo, afastado da Representação 
do Brasil no exterior por se recusar a servir de intermediário na aqui. 
sição de armas para a Ditadura combater e revolução Paulista de 
1932. Em apoio ao orador falaram ainda os consócios Francisca Rodri- 
gues e José Gomes de Morais Filho, tendo o sr. Carlos Silveira agra- 
decido a referência ao seu nome e relatado diversos episódios de sua 
vida acadêmica. Nada mais havendo a tratar o sr. Presidente declarou 
encerrada a sessão e lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme 
será devidamente assinada. 

Dr- José P e d r ~  Leite Cordeiro 
Luiz Tenório de Brito 
Alexandre D'Alessandro 
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ATA DA SESSÃO SOLENE D E  25 DE JANEIRO D E  1960 

Aos vinte e cinco dias de janeiro do ano de mil novecentos e sessen- 
ta,  nesta cidade de S. Paulo, em a sede social do Instituto Histórico e 

Geográfico de S. Paulo, à Rua Benjamin Constant, 158, à s  L5 horas, pre- 
sentes os sócios José Pedro Leite Cordeiro, Luiz Tenório de Brito, Vinício 
Stein Campos, Francisco Teive de Almeida Magalhães, Carlos da  Sil- 
veira, Frederico de Barros Brotero, Aureliano Leite, Tito Lívio Ferreira, 
Alvaro da Veiga Coimbra, Plínio de Barros Monteiro, Antônio de Araujo 
de Aragão Bulcão Sobrilho, Manoel Rodrigues Ferreira, Henrique Oscar 
Wiederspahn, Rene de Oliveira Barbosa, Manoel de Me10 Pimenta, 
Domingos Laurito, José de Me10 Pimenta, Theodoro de Souza Campos 
Jiinior, Nicolau Diuaije Silva, e Raul Votta realizou o Instituto a solene 
sessão de posse da nova diretoria e comemorativa da  fundacão de São  
Paulo. Abertos os trabalhos sob a presidência do dr. José Pedro Leite 
Cordeiro, servindo de secretários, respectivamente primeiro e segundo 
os srs. Coronel Luiz Tenório de Brito e Vinicin Stein C a m ~ o s .  inteprrararn 
p mesa diretora, a convite do nresidente .José Pedro Leite Cordeiro, 
além do oradnr oficial wrd. Francisco Teive de Almeida Maralhães, 
mais os sppuintes consócios: ex-aresidente Dr. Carlor, da Silveira. Dr. 
Frederiro dp Barros Rrotero. dr .  Aureliano Leite, Dr. Tito Lívio For- 
reira. Dr. Alvaro da  Veipa Coimbra, D r  Plinio de Rarro- Monteiro. 
Justificaram a ausência 04 consócios: Pr0f.a Mgrian Ellis. h. Antônio 

Silva Cunha Bueno. dr. Alcei1 Mavnard Arauio e rlr. Pedro Brasil Ran- 
d ~ c r h i .  O =r. Presidente referi~l-SP inicialmente à' rlsta risi fiinriac8o 
de S5n Paulo ~- ro lh ida  nelo sodalírio n a r a  abertiira do ano poria1 o m  
homenavem esrrecial ao notável acontecimento. tão grato aos paii!istas 
P ao novo brasileiro. r~sqaltanrio R q i~nif icar5o d a  nrewntp sessZo QO- 
Iene. destinada a d a r  nosse à diretoria ave d i r i ~ i r á  or. destinos do Tns- 
tituto no triênio 1960-1961-1962; tem nalavras de carinho e louvor narx 
com os consócios afastados, por moléstia, de participação nas atividades 
da diretoria. como os srs. Lucio Rosales, ex-bibliotecário, José Anthero 
Pereira Junior, ex-secretário, Dácio Pires Corrêa, tesoureiro, acamado 
desde julho do ano anterior; agradeceu a todos a colaboração empres- 
teda ao sodalício para que êle cumprisse o seu programa social, sa- 
lientando a contribuição do Jóquei Club que vem de doar ao Inst i tuta  
a importância de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), auxílio de  
monta que ohega em momento muito oportuno e para o qual concorreu 
a interferência do consócio José Cássio de Macedo Soares Junior. A 
seguir o sr. Presidente declara empossada a nova diretoria, assim 
constituida: Diretoria para o triênio 1960-1962: Presidente: Doutor 
José Pedro Leite Cordeiro; 1.0 Vice-presidente: Doutor Frederica de  
Barros Brotero; 2.0 Vice-presidente: Doutor Aureliano Leite; 3.0 Vice- 
P~aesidente: Prof. Tito Lívio Ferreira; -1." Secretário: Coronel Luiz Te- 
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norio de Brito; 2.0 Secretário: Prof. Vinício Stein Campos; 3.0 Secretá- 
rio: Doutor Alvaro da Veiga Coimbra; 4 . O  Secretário: Professôra Myrian 
Ellis; 1 . O  Tesoureiro: Prof. Dácio Pires Corrêa; 2.0 Tesoureiro: Dr. Plí- 
nio de Barros Monteiro; 1 . O  Orador-Oficial: Prof. Francisco Teive de 

- Almeida Magalhães; 2.0 Orador-Oficial: Doutor Antônio Sílvio Cunha 
Bueno; 1." Bibliotecário: Doutor Alceu Maynard Araujo; 2.0 Bibliotecá- 
rio: Doutor Pedro Brasil Bandecchi. Dada a palavra ao orador-aficial, 
Prof. Francisco Teive de Almeida Magalhães, discorreu êle sobre a 
fundação de São Paulo, recordando as f iguras  de Martim Afonso de  
Souza, dos Jesuítas Padre José de Anchieta, Manoel da Nóbrega, Ma- 
noel de Paiva, tekendo considerações em torno d a  obra do Santp do 
Brasil cuja figura não s e  opõe a de Nóbrega, antes com êle se  iden- 
tifica nesse épico e glorioso trabalho em pró1 da célula inicial da  ci- 
vilização planaltina. centro irradiador de colonização portuguêsa no 
centro, oeste e sul do continente. Referiu-se ao primoroso discurso do 
consócio Aureliano Leite, proferido em solenidade realizada pela manhã 
no Pátio do Colégio, ressaltando o êrro de quantos se propõem a me- 
nospiezar a contribuição de Anchieta ou de Nóbrega, na realização do 
iwportante ato histórico, demonstrando a necessidade de  se cultuar nos 
dois grandes vultos a força criadora que fundou e consolidou a Casa 
de São Paulo. Teve expressões de cálido entusiasmo ao focalizar a 

f igura de João Ramalho, de  Bartira, e especialmente de Tibiriçá, de  
quem se afirmou descendente, numa explosão de ardor patriótico que 
provocou calorosos aplausos do auditório. O sr. Coronel Luiz Tenório 
d~ Brito, com a palavra, corroborou a s  conclusões do orador, citando 
fatos que dão relevo a contribuição dos indígenas para a formação e 
o desenvolvimento da  hoje poderosa metrópole dos'paulistas. O Sr. Pre- 
sidente agradeceu o comparecimento de todos e declarou, em seguida 
ercerrada a sessão. Nada mais houve, do que, para  constar, lavrou-se 
a presente ata, que lida e achada codorme, vai  devidamente assinada. 

Dr. José Peclro Leite Corrleiro 
Luiz Tenório d e  Brito 
Alexandre D'Alessandro 

ATA DA SESSÃO ORDINARIA D E  6 D E  FEVEREIRO DE 1960 

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano  de mil novecentos e ses- 
senta, nesta cidade de S. Paulo, em a sede social do Instituto Histórico 
r? Geográfico de S. Paulo, à Rua Benjamin Constant, 158, às 15 horas, 
presentes os sócios srs.: José Bueno de Oliveira de Azevedo Fuilho, 
Tito Lívio Ferreira, Francisco Teive de Almeida Magalhães, Antônio 
de Araujo de Aragão Bulcão Sobrinho, Alexandre D'Alessandro, José 
Pedro Leite Cordeiro, Frederico de Barros Brotero, Plínio de Barros 
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Monteiro, Salvador Rocco, Paulo da Silveira Santos, Domingos ~ a u r i t o i  
Afonso de, Freitas Junior, Pedro Brasil Bandecchi, Sebastião Pagano, 
José Roberto Amaral Lapa, Theodoro de Souza Campos Junior, Ma- 
rio Leite, José Gomes de Morais Filho, Fernando Whitaker da  Cunha 
2 Hernani Donato. O Sr. Presidente dr. José Pedro Leite Cordeiro, de- 
clarou abertos os trabalhos e, n a  ausência dos 1.O e 2O Secretários, 
convidou para servirem de secretários "ad-hoc", respectivamente, o 
Si. Pedro Brasil Bandecchi e o Sr. Alexandre D'Alessandro. Estando 
presente na ante-sala do Instituto, o novo sócio recentemente eleito, Sr. 
Prof. José Roberto Amaral Lapa, o Sr. Presidente nomeia uma comis- 
são composta dos srs. Domingos Laurito, Tito Livio Ferreira, e Paulo 
da Silveira Santos, para introduzi-lo no recinto, a f im de tomar posse 
dc sua cadeira e assinar o respectivo compromisso o que foi feito sob 
palmas do auditório. O Sr. Presidente 1.ê a s  Efêmerides do Baluo La 
Rio Branco, relativas a data .  Em seguida fala sôbre o recente fale- 
cimento da  filha do nosso prezado consócio Cél. Luiz Tenório de Bii- 
ta .  Exma. Sra.  Dona Lêda Tenório de Biito Oliveira, pedindo um 
voto de profundo pesar em( ata, o que é aprovado. O'sr.  Francisco 
Teive Almeida Magalhães, pede que isso seja comunicado ao viuvo. O 
prof. Tito Livio Ferreira, fa la  sôbre a concessão de título de cidadão 
Ceita ao eminente Embaixador José Carlos de Macedoi Soares, pelas 
Câmaras de Jundiaí e Tatuí, a que mostra o quanto é êle querida c. 

respeitado, e pede ofício de congratulações ao homenageado. O > L .  

Presidente anuncia convite do Instituto do Ceará para o Congresso 
dqdicado ao centenário José de Alencar, na 2.& quinzena de março pró- 
ximo. Os sócios dêste Instituta que desejarem comparecer, deverão 
entender-se diretamente com a secretaria. Ainda há um. convite para 
o curso no Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação e um 
convite para  o casamento de D.  Neusa Buetim Fernandes, que foi Bi- 
bliotecária, do Instituto. O Sr .  Presidente comunica a possibilidade de 
se:. realizada uma série de conferências e palestras por sócios do Ins- 
tituto em Campinas, São José dos Campos, São Carlos, Marília, e Bo- 
tiicatu, sob os auspicios da Secretaria do Govêrno. O prof. Fran- 
cisco Teive Almeida Magalhães, saúda o novo consócio, que acaba de 
tomar posse, o que é feito em palavras brilhantes e muito aplaudidas. 
A seguir é dada a palavra ao novo s k i o ,  que discorreu com muita  
propriedade sobre a vida e a obra do grande Coelho Neto a o  tempo 
em que êqte residiu em Campinas Fala, depois, o Prof. Fkancisco 
Teive de Almeida Magalhães para lembrar que a 17 de fevereiro pas- 
sa rá  mais um aniversário da morte de  Joaquim Nabuco e pede em a t a  
um voto .de saudade, que é aprovado. Lembra, também, o falecimento 
de Afonso Reys, ilustre escritor mexicano, para quem pede um voto 
de pesar, com comunicação à Embaixada e Consulado do país amigo, 
o que é também aprovado. O Prof. Tito Lívio Ferrejra, em palavras 
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repassadas de saudades e a propósito da palestra do dia, evoca a Cam- 
pinas de 1906 e 1914 e o nome de Lazaro G. Teixeira, então seu colega 
e parente do sócio ilustre que acabava de integrar o sodalício. Nada 
mais havendo a tratar, o Sr. Residente agradece a presença de todos ' 

e encerra os trabalhos. E, para constar, foi lavrada a presente 'ata, 
que depois de lida, discutida e aprovada será devidamente assinada. 

Dr. José Pec1.o Leite Cordeiro 
Luiz Tenório de Brito 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSÃO DE 20 DE FEVEREIRO DE 1960 

Aos vinte dias do mês de fevereiro de 1960 (mil novecentos e ses- 
senta) nesta cidade de São Paulo, em a sede Social do Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo, à Rua Benjamim Constante, 158, 
à s  15 horas, prpentes os sócios; José Pedro Leite Cordeiro, Tito Lívio 
Ferreira, Francisco Teive Almeida Magalhães, Alexandre D'Alessan- 
dro, Luiz Tenório de Brito, Antônio de Araujo de Aragão Bulcãs So- 
brinho, Alceu Maynard Araujo, Pedro Brasil Bandecchi e Domingos 
Laurito, havendo número legal o sr. Presidente abre a sessão Na au- 
sência do respectivo titular, o sr. Presidente convida a mim, Alexam- 
dre D'Alessandro, para exercer as funções de 2.0 Secretário "ad-hoc" 
ficando a mesa assim constituida: Presidente Dr. José Pedro Leite Cor- 
deiro, 1.0 Secretário Coronel Luiz Tenorio de Brito, 2.0 Secretário "a& 
-hocV Alexandre D'Alessandro; Orador Oficial Dr. Francisco Teive de 
Almeida Magalhães. O Sr. Presidente lê as Efêmerides do Bai'ão, de 
Rio Branco alusivas ao dia. A seguir, é determineda a leitura das atas 
da sessões de 16 e 25 de janeiro p .p .  o que é feito pelo 2.O Secretá- 
rio, sendo ambas aprovadas. Pelo consócio Dr. Pedro Brasil Bandecchi 
é justjldicada a ausencia do Dr., digo, de Da. Myriam Ellis. Passa-se 
ao expediente da secretaria, o que é feito pelo 1.0 Secretário, constan- 
do das seguintes ofertas: Revista Campanaria, de n.O 1 a 27; Marcos 
da Estrada, do Cél. Alfredo Feijó; Revista do Instituto Itororó, do Ma- 

' jor Silva Neto; Vida e Feitos de D. Lafayette Libânio; Oficiais da 
Fôrça Pública e Delegados de Policia, do Alfredo Feijó; Moedas do 
Brasil, de L.  Nogueira da Gama Filho; O sr. Presidente fala sôbi-6 o 
convênio com o secretaria do Govêrno para a realização de conferên- 
cias e palestras por sócios do Instituto em Campinas, São José dos 
Campos, Marília, São Carlos, Botucatú. Lembra também o próximo 
Congresso do Instituto Histórico do Ceará, em comemoração ao cente- 
nário de José de Alencar, comunicando que os consócios Vinicio Stein 
de Campos e Luiz Tenorio de Brito representar50 o sodalício naquele 
certame. Aborda, igualmente, o ciclo de conferências das comemora- 
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ç tes  do Infante D .  Henrique, das  quais a primeira, pelo Prof. Tito Lí- 
vio Ferreira, foi pronunciada no dia 18 dêste, a segunda será feita pe- 
lo Prof. Alceu Maynard Araujo, entretanto êste pede adiamento para  
abril, ficando a do mês de março a cargo do dr. MáWo Gracciotti. Toma 

a palavra o Prod! Francisco Teive Almeida Magalhães e diz que o ano 
de 1960 é pródigo em "centenários" e enumera: 31 de março, Afonso 
Celso; 24 de junho, João Ribeiro; 24 de novembro, Martins Junior, to- 
dos grandes nomes da literatura, nas artes, na história, etc. e pede pa- 
r a  cada um comemorações especiais. Lembra, também, o centenário 
de Alexandre Herculano (28 de março), pedindo o mesmo. Refere-se, 
a seguir, à conferência brilhante, sob todos os aspectos, pronunciada 
pelo Prof Tito Livio Ferreira e relativa às  comemorações Henriqui- 
itas. Propõe que se  estabeleca um prêmio a se r  atribuido ao escolar, 
que melhor trabalho apresentar sóbre o Infante D. Henrique, sugere 
cc-nvênio entre o sodalício e o Govêrno do Estado. O dr. Pedro Brasil 
Bandecchi, pede que se extenda a proposta aos cursos primários e es- 
tabelecimentos particulares, nãoi ficando cingido ao âmbito oficial. O 
Piof. Francisco Teive de Almeida Magalhães, lembra, ainda, a passa- 
gem no dia de hoje da Batalha de Ituziangó (20-2-1827) - batalha 
iiidecisa - e presta homenagem aos mortos brasileiros. Cita o grande 
Marquês de Barbacena, Felisberto Caldeira Brandt e o episódio de 

Buenos Aires, em que tomou parte Joaquim Cândido d a  Costa Lima; o 
caso das bandeiras brasileiras deixadas em combate, quando o Brasil 
tinha em seus museus bandeiras argentinas realmente tomadas em re- 
fregas. Refere-se a obra do Embaixador José Carlos de Macedo Soares 
(OS falsos tioféos de Ituzanigó) e pede um voto de louvor ao ilustre au- 
tor, com a devida comunicação. Pede a palavra o Dr. Tito Lívio Fer- 
ieira, para explicar que no ano do 4.0 Centenário, (1954) fêz-se igual 
trabalho junto à Secretaria da Educação para a realização de um con- 
curso entre os escolares e pede que se  faça o mesmo agora. O Sr. Pre- 
sidente esclarece que o sugerido pelos Proflf. Francisco Teive de Al- 
mcida Mngelhães e Tito Lívid Ferrieira, com o adendo do Dr. Pedro 
Brasil Bandecchi e ra  assunto já cuidado e provldenciaclo pelt? respectiva 
comissão encarragaãa de orgciniza~. no Tnstitut? Histórico, os festejos 
chbre D. Henriqae. Fa l s  o sr. Alceu Maynard Araujo para comunica- 
ções sobre a sua recente viagem ao litoral Sul de São Paulo pedindo ao 
Sr .  Prefeito de Peruíbe para a restauração de moi~unientos alí  em rní- 
nas; ocupação do antigo convtnto de Itachaem, recentemente, por frei- 
ras  Franciscanas. Lembra a criação alí do Museu Beiledito Calixto e 
pede que o assunto seja levado ao conheciniento do nosso prezado con- 
sócio Prof. Vinicia Stein Can~pos . DD . Presidente da Comi~são  Central 
cio Museus Históricos e Pedagógicaa do Estado. Aponta o sr.  José 
Francisco de Oliveira Junior, modesto auxiliar do Serviço de Estatis- 
tica, que tem contr ib~ido muito para a identificação e restauração de 
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iniímeros monunlentos históricos, e pede um voto de louvor. em ata, 

para o mesmo e a respectiva comunicação ao interessado. O Sr. Presi- 
dente considera aprovado o pedido e pede ao 1.0 Secretario que faça o 
i.espectivo expediente. O Sr. Alceu Maynard Araujo, comunica que re- 
cebeu notícia de que foi eleito membro da  Aeademia de Letras do Rio 
Grande do Norte, pelo que foi saudado pelos presentes com uma salva 
dt palmas, tendo o Sr. Presidente proposto um voto de coiigratulações 
zio ilustre consócio, com a respectiva inscrição em áta ,  o que foi apro- 
vado. E m  referência aos centenários apontados pelo sr. orador oficial, 
o Sr. Presidente faz  a s  seguintes designações: Para  fa la r  sobre Ale- 
xandre Herculano, em 29 de março, - Prof. Tito Lívio Ferreira: para 
ílalar sobre Afonso Celso, em 31 de março - Prof. Frgncisco "Feive 
de Almeida Magalhães; para falar  sobre João Ribeiro, em 24 de junho 
- Pedro Brasil Bandecchi; e, para fa la r  sobre Martins Junior, em 24 
de novembro - Cél. Luiz Tenorio de Brito. Nada mais havendo a t ra-  
t a r ,  o Sr. Presidente encerra os trabalhos, agradecendo a presença de 
todos. E, para constar, foi lavrada a presente a t a  que, depois de lida, 
e aprovada será devidamente assinada. 

Dr. José Pedra J,eibe Clt*idriro 
Luiz Tenório de Brito 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 19 DE MARÇO DE 1960 

Aos dezenove dias do mês de março do ano de  mil novecentos e ses- 
senta, nesta cidade de S. Paulo, a s  quinze horas, n o  Auditório do Instituto 
Histórico e Geográfico de S Paulo, à Rua Benjamin Constant, 158, pre- 
sentes os sócios: José Pedro Leite Cordeiro, Luiz Tenório de Brito, 
Tito Lívio Ferreira, d u r o  de Almeida Camargo, Raul Votta, Plínio de 
Earros Monteiro, Nicolau Duarte Silva, Domingos Laurito, Francisco 
Trive de Almeida Magalhães, Alvaro da Veiga Coimbra, Carlos Hen- 
rique Liberalli, Affonso de Freitas Junior, Alceu Maynard de Araujo, 
Salvador Rocco, Frederico de Barros Brotero, Pedro Brasil Bandecchi, 
Antônio Carlos Cardoso, José Romeu Ferraz, Mario Leite, Sebastião Pa- 
gcno, José Bueno Azevedo Filho, José Oliveira Orlandi, Leonardo Ar- 
roio e Vinício Stein Campos, realizou-se mais uma sessão ordinária do 
Instituto sob a Presidência do Doutor José Pedro Leite Cordeiro, ser- 
vindo de secretários, respectivamente, primeiro e segundo, o coronel Luiz 
Tenório de Brito e Vinício Stein de Campos. Aberta a sessão leu o sr. 
Presidente o trecho das Efemérides Brasileiras do Barão do Rio Branco, 
correspondente à data, e a seguir discorreu, com expressões muito ca- 
rinhosas sobre a personalidade do saudoso consócio Dácio Pires Corrêa, 
c~l jos  serviços ao Instituto ressaltou, informando a casa das providên- 
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cias, que adotara para a participação do sodalício nas últimas home- 
cagens prestadas a o  ilustre e pranteado companheiro, por ocasião de seu 
sepultamento. Como se t ratava da primeira reunião do Instituto após 
o falecimento do antigo Diretor, a primeira parte dos trabalhos seria 
consagrada à s  homenagens a Dácio Pires Corrêa, sôbre o qual deve- 
riam fa la r  diversos membros do sodalicio. Dada a palavra ao consócio 
Nicolau Duarte e Silva, sugeriu êle que o instituto s e  dirigisse ao Sr. 
Piefeito Municipal da Capital propondo a modificação da atual  Rua 
dos Comerciários, em cidade Vargas, para Rua Comérciário Dácio Pires 
Corrêa, como justa homenagem do Município ao saudoso Tesoureiro 
do Instituto, não só pelo seu trabalho em defesa do patrimônio histórico- 
cultural de São Paulo através da sua atividade na Diretoria do sodalí- 
cio e das escolas que regeu e dirigiu, como pela sua ação em cidade Var- 
gas, onde desempenhou papel dos mais relevantes ao lado de Nelson F e r ~  

- nandes, seu criador. A proposta foi aceita por unanimidade. Obser- 
vado u m  minuto de silêncio em homenagem à memória do consócio de- 
s;:parecido, falaram a seguir, sôbre a sua personalidade, os srs. Fran-  

cisco Teive de Almeida Magalhães, exaltando a f igura de Dácio Pires 
Corrêa e propondo a colocação de uma placa comemorativa, n a  sede do 
eodalício; o Prof. Tito Lívio Ferreira, recordando os seus vinte anos 
de convivência com Dácio Pires Correa no Instituto, a o  lado de Afonso 
d'E. Taunay e dr. Torres Oliveira e concluiu solicitando o não preen- 
cliimento da vaga deixada pelo antigo Tesoureiro na  Diretoria da  ins- 
tituição a té  o encerramento do atual mandato; o dr. Domingos Laurito, 
discorreu sobre os conhecimentos de Dácio Pires Corrêa omo tupinó- 
logo que era;  o dr. Alceu Maynakd Araujo evocou a figura de Dácio 
cos seus tempos de viajante comercial, narrando diversos episódios da  
vida do comêta tietrense, em suas andanças pelo interior do país; 
Nicolau Daarte e Silva, novamente com a palavra, descreveu os t ra-  
balhos de Dácio na Administração do Instituto, solicitando a publicação 
<o magnífico Índice da Revista, que êle deixar? terminado, bem como 
a colocação, no auditório do sodalício, do seu retrato a óleo; o' Coronel 
Luiz Tenório de Brito deu o seu testemunho da lealdade de Dácio 
Pires Corrêa, do seu grande apêgo à cidade Vargas, da qual o fizeram 
Pt.dfeito Honorário, do seu culto, cheio de Admiração e amizade, aos lu- 
niinosos espíritos, de Afonso Taunay e Afonso de Freitas; o dr. Pedro 
Brasil Bandecchi, falou a seguir para se manifestar de acordo com to- 
das a s  propostas apresentadas, para acentuar o culto da amizade, que 
Dácio tinha em tão alta conta e sugeriu que ao volume do índice fossem 
incorporados todos os discursos proferidos na presente sessão, devendo 
os oradores que falaram de  improviso escrever os respectivos traba- 
lhos, para  êsse fim; o Prof. Vinício Stein Campos exaltou a s  virtudes 
de coração e caráter que faziam de Dácio uma figura tão respeitada 
e tão querida no Instituto, evocando um dos mais belos episódios d e  
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sua  vida, em cidade Vargas, comprobatório da  nobreza de sua  alma e 
da, seu enternecimento afetivo; o dr. Mário Leite, juntou o seu teste- 
munho a respeito do que havia sido afirmado de Dácio como meticuloso 
ccnhecedor e estudioso do vernáculo, e, por fim, falou ainda sôbre o 
komenageado o sr. José Bueno Azevedo Filho. O dr. J .  Pedro Leite 
Cordèiro, encerrando a parte da  sessão destinada à s  hom~enagens à me- 
niória de Dácio Pires Corrêa, ressaltou a circunstância extraordinária 
dc sôbre êle se terem pronunciado nada menos de doze oradores, fa to 
dos mais expressivos e inéditos n a  vida do Instituto. Aplaudiu as  con- 
clusões de q u a n t o ~  ali se- fizeram ouvir, nessa sucessão de breves e co- 
nioventes orações, dando como aprovadas a s  propostas relativas à placa 
comemorativa, ao retrato, à publicação do índice, à inclusão dos traba- 
lhos escritos, em textos resumidos, no volume citado; quanto à pro- 
p'osta do consócio Tito Lívio Ferreira, de ficar em aberto, sem substi- 
tuição, o claro deixado pelo extinto na Diretoria do Instituto, ponderou 
n Sr. Presidente que, cnquanto das mais louváveis a intenção do pro- 
ponente, a medida não deveria, a seu ver, se r  acolhida nos têrmos em 
que havia sido formulada, pois o cargo de Tesoureiro, ocupado pelo 
prof. Dácio, com o brilho que todos lhe reconheciam, era  peça funda- 
mental na  administração d o  sodalício e necessitava de ser preenchido 
para  que essa não sofresse solução de continuidade em um de seus 
setores mais importantes. Sugeria, assim, a presidência, que em lugar  
do cargo de Tesoureiro, o Instituto conservasse vago, a té  1963, aquêle 
outro que Dácio ocupava no quadro social, como Sócio Grande Bene- . 
mérito, proposta com a qual concordou imediatamente o si.. Tito Lívio 
Ferreira; neste ensejo o mesmo cons6cio pediu que se inscrevesse n a  
placa a ser  afixada no Instituto, a seguinte legenda: - Dhcio Pires 
Corrêa - Tesoureiro Perpétuo - o que foi deferido. Pelo sr. Secre- 
tário Luiz Tenório de Brito foram lidas, no expediente, comunicações 
d r  pêsames apresentadas pelos srs. Deputado Cunha Bueno, Oldemar 
A. do Couto, Alberto Rovai, Antônio Luiz Hipólito, Sociedade Numis- 
mática Brasileira, Elyseo Leal, e Sociedade Veteranos de 32 - M.M.D.C. 
A sessão foi em seguida interrompida por alguns instantes para que 
s c  retirassem a s  pessoas estranhas ao quadro social. Reabertos os tra- 
balhos, após a breve interrupção, o dr. Pedro Brasil Bandecchi propôs 
que o Instituto se congratulasse com o E'mbaixador Assis Chateu- 
briand, pelo seu restabelecimento; que se registrasse em a ta  e se f i -  
zessem as devidas comunicações, o aplauso do Instituto à iniciativa da  
União Odontológica Brasileira escolhendo, no congresso de Pôrto Ale- 
gre, para patrono da classe a imortal figura do proto-mártir da Inde- 
pendência do Brasil, José Joaquim d a  Silva Xavier, o Tiradentes; o 
di.. José Romeu Ferraz, recordou que a 8 de novembro do corrente ano 
transcorre o centenário de nascimento de Rodolfo Miranda, republicano 
histórico e homem público com inestipável folha de serviços prestados 
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Nação, pelo que reiterava proposta, anteriormente geita, de soleniza- 
çGo d a  data% pelo Instituto. O sr. Presidente declarou aprovadas a s  
propostas feitas e designou o sr. Ministro José Romeu Ferraz para pro- 
ferir a palestra sôbre a personalidade de Rodolfo de Miranda na sessão 

solene do Instituto a realizar-se em novembro, como fora proposto. O 
d*. Aureo de Almeida Camargo comunicou a Casa a realização, na 
cidade de Amparo, de uma exposição Retrospectiva da Imprensa Am- 
wrense,  de 1879 a nossos dias, convidando a todos os consócios para 
uma visita a essa interessante exposição histórica do município; o dr. 
José Gomes Morais Filho, a seguir, sugeriu que o Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo representasse a quem de direito contra' a 
redução do número de aulas de História do Brasil, nos estabelecimentos 

' de ensino secundário do Estado, ordenada pelo Departamento de Edu- 
cação; o orador discorreu sobre o desacerto da medida e os seus per- 
niciosos reflexos n a  educação cívica da juventude nacional. E m  apoio 
da oportuna sugestão falaram também os consócios dr. Almeida Ma- 
galhães, Pedro Brasil Bandecchi, Tito Lívio Ferreira e Carlos H. Libe- 
inlli. O sr.  Presidente acolhendo a proposta, com a qual todos se 
iiianifestaram de acordo,. ordenou à Secretaria a remessa dos compe- 
tentes ofícios ao Sr. Presidente da  República, ao sr. Governador do 
Estado. Ministro da Educação e Secretário de Estado dos Negócios .da 
Educação. O consócio Sr. José Oliveira Orlandi, solicitou a criação de 
mais uma comissão de Estudos, a Comissão da História dos Transpor- 
tes e Comunicações, desenvolvendo largas considerações, em torno da 
sua proposta. Após os debates, o sr. Presidente informou que encami- 
nharia o assunto à deliberação da Diretoria, como se fazia necessário, 
t-razendo oportunamente ao conhecimento dos srs. consócios a solução 
dada ao caso. Nada mais havendo a t ra ta r  foi encerrada a reunião, la- 
vrando-se a presente a t a  para todo o tempo constar, assinada depois 
de lida e aprovada, na forma regulamentar. 

Dr. José Pedra Leite Cordeirr: 
Luiz Tenório de  Brito 
Alexandre D'Alessandru 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 2 DE ABRlL D E  1960 

presidente: Acadêmico José Pedro Leite Cordeiro. - Secretários: Cel. 
1,iiiz Tenório de Brito e Vinício Stein Campos. Aos dois dias do m6s de 
abril de mil novecentos e sessenta, nesta cidade de S. Paulo, à s  quinze 
horas, no auditório da séde do Instituto Histórico e &eográfico de 
São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 158, presentes os sócios, Doutor 
José Pedro Leite Cordeiro, Presidente; Coronel Luiz Tenório de Brito, 
1.O secretário, Vinício Stein Campos, 2." secretário, dr. Francisco Teive 
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Almeida Magalhães, orador-oficial, Alexandre D'Alessandro, Frederico 
de Rarros Brotero, Nicolau Dharte Silva, Aureliano Leite, Mário Leite, 
Raul Motta, Henrique Oscar Wiederspahn, Salvador Rocco, José Gomes 
Morais Filho, Sílvio Corrêa Mascaro, digo, Corrêa de Andrade, Carlos 
h. Liberalli, Pedro Brasil Bandecchi, realizou-se mais uma sessão do 
Instituto Histórico na forma regulamentar. Lido o trecho das Efemé- 
ricles do Barão do Rio Branco, correspondente a data, o sr.  Presidente 
comunicou a celebração, n a  manhã de hoje, a pedido do sodalício, da  
missa em sufrágio da alma de Dácio Pires Corrêa; declarou mais que 
o; prêmios do concurso "Clóvis Bevilácqua" foram atribuidos aos tra- 
balhos apresentados pelos senhores Raimundo de Menezes e Francisco 
Teive de Almeida Magalhães e Mário Rondinela; que a Diretoria do 
Instituto em sua última reunião autorizara a dar  procuração aos con- 
sócios dr. Ernesto Leme e Pedro Brasil Bandecchi para requerimento 
co foro competente, de uma ação renovatória de alugueres contra o 
Bazar Lord, ocupante de várias dependências do prédio do Instituto; que 
nu mesma reunião ficou deliberado não se constituir comissão especial 
p r ~ r a  t ra ta r  da história dos Transportes e Comunicações, visto tais rn- 

, cargos estarem compreendidos nas at!ibuiqões da  Comissão de História 
da  Engenharia; ficou decidido que nesta se organizaria um setor para 
estiido dos Transportes e Comunicações sob a responsabilidade do prof. 
José Oliveira Orlandi, proponente da providência, como constou da a ta  
anterior; informou ainda o Sr. Presidente que a Diretoria, resolveu nessa 

reunião criar mais a Comissão da Museologia, assim constituida: Vinício 
Stein Campos, Alvaro da  Veiga Coimbra, Tito Lívio Ferreira, Alceu 
Maynard Araujo, Pedro Oliveira Ribeiro Neto; para substituir na Co- 
missão de Pareceres de Novos Sócios, o dr. José Anthero Pereira Ju-  
nior afastado a pedido e por motivo de saúde, a diretoria designou O 

consócio Alceu Maynard Araujo; na  mcsma oportucidade foi escolhido 
o sr.  Salvador Rocco para o setor de Relações Públicas do sodalício. 
O rxpediente constou do seguinte: Ofício da União Cultural Brasil-Es- 
tados Unidos, comunicando a renovação de seu Conselho diretor; convi- 
te do Prefeito Municipal de Pedro de Toledo em nome do Centro de 
Excursionistas do Itatins, para a solenidade de nove do corrente, bem 
como o pedido da  mesma autoridade para o Instituto realizar, por in- 
termédio de um de seus membros, uma palestra sobre o histórico do 
n~unicípio, nessa data; o sr.  Coronel Luiz Tenório de Brito propôs que 
se oficiasse ao consócio Leonardo Arroyo felicitando-o pelo seu traba- 
lho, na imprensa, em favor do Instituto. O sr. Presidente atendeu a 
proposta do sr. Luiz Tenório de Brita e designou o Sr. Vinício Stein 
Campos para representar o sodalício nas festividades de Pedro de Toledo. 
Dada a palavra ao consócio Mário Leite, um dos oradores inscritos para 
Calar n a  presente sessão, discorreu êle sôbre a colonização paulista em 
território mineiro, relatando o material que logram reunir sôbre o as- 



Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 621 

sunto e que deverá ser divulgado em livro de sua autoria, já em pre- 
psro, o orador foi muito aplaudido ao final de sua bela exposição. 
Seguiu-se com a palavra o dr. Alexandre D'Alessandro, que prqferiu 
interessante estudo sobre Antônio Francisco Paula Souza, igualmente 
muito aplaudido. CY dr. Almeida Magalháes recordando o transcurso 
z 20 de março último, da 2.0 aniversário do infausto passamento do 
saudoso e ilustre consócio Afonso d'E. Taunay, requereu se consignasse 
em a t a  um voto de profunda saudade; o dr. Domingos Laurito comu- 
n;cou haver representaido o Instituto, na missa celebrada na Catedral 
em sufrágio da alma de Afonso Celso. O sr. Presidente agradeceu em 
nome do Instituto, a oportuna iniciativa do consócio dr. Domingos Lau- 
rito; evocou, com eloquentes expressões, a figura benemérita do ilustre 
historiador Afonso de Taunay, ordenando o registro, na presente ata, 
do voto de saudade proposto pelo sr. Almeida Magalhães e concluiu 
apresentando aos autores premiados no concurso das monografias e es- 
tndas em homenagem a Clóvis Beviláqua, respectivamente Raimundo 
de Menezes e Mário Rondineda, as calorosas felicitações do sodalício 
E'ada mais havendo a tratar  encerrou-se a sessão. Para constar lavrou- 
-se a presente ata, que lida e achada conflorme foi aprovada e assinada. 

Dr- José Pedro Leite Cordeiro 
Luiz Tenório de Brito 
Alexandre D'Alessandro 

ATA DA SESSAO DE 23 DE ABRIL DE 1960 

Aos vinte e três dias do mês de- abril de mil novecen- 
tos e sessenta, nesta cidade de São Paulo, às  quinze horas, 
no auditório da sede do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, à rua Benjamin Constant, n.O 158, presentes os 
sócios dr. José Pedro Leite Cordeiro, presidente, Coronel Luiz Tenório 
de Brito, 1.0 secretário, Vinício Stein Campos, 2 . O  secretário, dr. Fran- 
cisco Teiva de Almei'da Magalhães, orador oficial, Monsenhor Paulo 
Florêncio da Silveira Camargo, Plínio de Barros Monteiro, Dr. 'Carlos 
da Silveira, Salvador Rocco, Antônio Cuoco, Raul Votta, Pedro Brasil . 

Bandecchi, Lorena Guaraciaba, José de Me10 Pimenta, Sebastião Pagano, 
Carlos H. Liberalli, Tito Lívio Ferreira e Manoel Rodrigues Ferreira, 
realizou-se mais uma sessão ordinária do sodalício, aberta, como de 
praxe, pelo sr. Presidente, com a leitura do trecho das Efemérides do 
Barão do Rio Branco, correspondente a data. Estando presente à sessão o 
dr. Carlos da Silveira, ex-presidente do sodalício, o presidente dr. José 
Pedro Leite Cordeiro convocou-o para integrar a mesa diretora dos tra- 
balhos. Seguiu-se a entrega da venera - Imperatriz Leopoldina aos 
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agraciados - Dr. Domingos Lerário, professora Astrogilda de Abreu 
Sevilha, Dr. José Alvaro de Alvares Otero e Lorena Guaraciaba. Sau- 
dou-os o orador oficial Dr. Almeida Magalhães, respondendo, em nome 
dos homenageados o dr. Domingos Lerário. O sr. 1.0 Secretário Coronel 
Liiiz Tenório de Brito apresentou o seguinte expediente: Livros rece- 
bidos: de Nicola Perela - "Caneta, Espingarda e Caniço"; do General 
F. de Paula Cidade: "Síntese de  3 Séculos de Literatura Militar" de 
Jorge Bertolasso Estela - "Descoberta dos Papiros do Mar Morto", 
de Jarbas Sertório de Carvalho, "Aspectos da  Indústria Açucareira 
no Município de Ponte Nova"; ofícios; do Instituto Histórico e Geográ- 
fico do Pará, comunicando a eleição de sua nova diretoria; da  Liga 
Aérea Brasileira; idem, d a  Associação Cultural do Negro, convite para o 
ato público de repúdio ao sangrento racismo do Govêrno Sul Africano e 
apêlo ao Govêrno B~asi ieiro para uma ação contra os mesmos nas 
Nações Unidas; a seguir o Coronel Luiz Tenório de Brito apresenta 
uma mensagem de congratulações com o povo brasileiro pela auspiciosa 
inauguração da nova Capital brasileira no planalto central - Brasília 
- e requer os competentes ofícios ao s r  Presidente Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, ao Sr. Israel Pinheiro, ao senador Coimbra Bueno. O sr. Ma- 
i~oel  Rodrigues Ferreira propõe sejam expedidos ofícios de  aplausos aos 
jornais que distribuiram edições especiais no dia 21 de abril, da  inau- 
guração de Brasília e lê' tópico do jornal "O Estado de São .Paulo" 
relativo a arquitetura da nova Capital; o dr. Carlos da  Silveira em 
fundamentado aparte à proposta do Coronel Luiz Tenório de Brito, his- 
toria o interesse com que o sodalício sempre acompanhou os estudos 
pisnos e trabalhos dessa patriótica iniciativa, e dá a mensagem o seu 
total apoio; o sr.  Presidente sugere que se  felicite, em especial, o ves- 
pertino "A Gazeta" pela magnífica edição especial com que comemorou 
a oficializaçáo de Brasília; Monsenhor Paulo Florêncio da  Silveira Ca- 
margo propõe a aquisição pelo Instituto, da revista Portuguêsa - 
Brasília, e apresenta veemente protesto contra a modificação da tradi- 
c~ona l  arquitetura dos templos católicos, substituida pelo modernismo; 
o orador oficial, Dr. Almeida Magalhães, atendendo apêlo 30 auditório, 
pi.oiere brilhante alocução sõbre o acontecimento que estava empolgando 
o mundo; relembra o concurso ideológico do Visconde de Porto Seguro, 
dc José Bonifácio 'de Andrade e Silva, na  preparação do arrojado em- 
preendimento agora realizado pelo Presidente Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, congratula-se cam o país pelo aparecimento, n a  nova Capital, 
dc Correio Brasiliense, jornal que recorda o seu glorioso homônimo, 
editado em Londres por Hipólito José da Costa e propõe se  oficie a o  
niais jovem órgão da imprensa nacional saudando a Nova Capital Bra- 
sileira. Ainda com a palavra o dr. Almeida Magalhães propõe se  oficie 
a Academia Brasileira de Letr-as felicitando-a pela eleição de Cândido 
Mota Filho, dando-se ciência do fa to  ao festejado escritor paulista, e 
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realize o Instituto duas comemorações solenes: a do Centenário de Rai- 
mundo Corrêa e a do 6.0 Centenário do nascimento de Nun'Alvares 
Pereira. Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo lembra a opor- 
tunidade de ser também comemorada pelo Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo, organizado para tratar  especialmente da História 
de São Paulo, a data centenária da transladação do pelourinho para 
a povoação do colégio, em 1960; Tito Lívio Ferreira fala em apoio d a  
idéia e sugere que, no caso das congratulações pela eleição de Mota 
Filho, se oficie também a Academia Paulista de Ldtras. O Sr. Manoel 
Rodrigues Fei-reira requer seja comemorado pelo Instituto O 50.0 ani- 
versário *da construção dos primeiros 90 quilômetros da via-férrea Ma- 
deira-Mamoré, e que se oficiasse nesse sentido ao Governador, à Câ- 
mara Municipal, ao Prefeito e ao Presidente da Assembléia. Solicita, 
a seguir, informações da Presidência sôbre a criação de patronos para 
a? cadeiras do Instituto, sendo informado que êsse trabalho está a cargo 
dc uma comissão, constituida entre outros, pelos Srs. Tito Lívio Ferreira, 
Carlos da Silveira e Alfredo Gomes. O Sr. Presidente declara aprova- 
das as propostas: Dia 13 de maio - homenagem a Raimundo Corrêa; 
dia 13, digo, dia 31 de maio, digo, dia 13 de novembro homenagem a 
d. Nun'Alvares, devendo proiilerir o discurso oficial o Sr. Tito Lívio 
Ferreira; dia 2 de julho a homenagem aos heróis da Madeira-Mamoré, 
a cargo do Sr. Manoel Roãrigues Ferreira; para as festividades da , 

ereção do pelourinho na  povoação paulistana foi designado, como seu 
organizador, Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo; o Sr. 

Fresidente congratulou-se com a Casa pelo rendimento dos trabalhos da 
Sessão. O consócio José de Me10 Pimenta hmentou o desinteresse da  
ii1:prensa pela data do descobrimento do Brasil e a confusão existente 
com relação ao assunto, propondo se oficiasse ao Cônsul de ~ o r t u g a l ,  
ciiinprimentando-o pelo acontecimento histórico. Monsenhor Silveira Ca- 
viargo esclarece que há decretos do império e da República, estabele- 
cendo o dia 3 de maio para essas comemorações. O sr. Presidente 
atendendo ao proposto, determina a expedição do ofício ao representante 
C ~ P  Portugal em São Paulo. Determina, ainda, se proceda ao prossegui- 
mento dos trabalhos da Comissão encarregada do caso dos Patronos e 
se expressam os ofícios relativos ao acadêmico Cândido Mota Filho. 
O dr. Carlos da Silveira requer a manifestação do Instituto sôbre o 

notável feito dos paulistas, descobrindo com seus próprios recursos, um 
processo revolucionário no Campo da física nuclear, sôbre a obtenção 
do urânio puro, oficiando-se ao grupo de cientistas que realizou tão no- 
tável descoberta transmitindo-lhes os aplausos do sodalício. Generali- 
zados os debates em torno da proposição, e após as  manifestações dos 
consócios Monsenhor Silveira Camargo, Carlos H. Liberalli, Manoel 
Rodrigues Ferreira, ficou resolvido que fossem enviados ofícios ao Go- 
vernador do Estado, ao Magnífico Reitor da Universidade de S. Paulo, 
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e aos cientistas autores do memorável descobrimento. O Sr. Carlos H. 
Liberalli, propõe oí$cio d e  congratulações ao Governador do Estado e 
a o  Prof. Marcelo Dany de Souza Santos; e pela al ta  condecoração da 
Ordem do Império Britânico, conferida ao consócio Antônio Carlos Car- 
doso, o que foi atendido pela mesa. O dr. Pedro Brasil Bandecchi re- 
quereu se consignasse na a t a  dos presentes trabalhos um preito de 
veneração à f igura imortal de Tiradentes, o grande símbolo da Inde- 
pendência nacional. O sócio Sebastião Pagano, em aparte, declarou que 
Tiradentes, foi tirado do olvido pelo Imperador D .  Pedro I1 e havia sido 
julgado e condenado pela Just iça local, da co lh ia ,  e não pela coroa 
Portuguêsa. O dr. Brasil Bandecchi, contestou a s  afirmações do sr.  Se- 
bastião Pagano, esclarecendo que( os Juizes d a  inconfidência mineira 
vieram especialmente da  metrópole para  funcionar na devassa, digo pro- 

. cesso, contra os brasileiros que sonhavam com a libertação do Brasil 
do jugo português. O s r  Tito Lívio Ferreira propõe que o dr. Almeida 
I*Iagalhães, com a competência que todos lhe reconhecem, pronuncie uma 
conferência no Instituto, sobre a Inconfidência Mineira e a devassa ob- 
j t to  dos debates. O sr. Presidente Leite Cordeiro, com a palavra, ma- 
nifesta, a sua satisfação pelo espetáculo de vibraçãa cívica que em- 
poIgava o sodalício nesta  sessão, de exaltação da  obra portentosa que 
é Brasília, cuja importância na  vida nacional destacou com a eloquên- 
cia e erudição que lhe são peculiares, e conclui propondo um voto de 
Icuvor ao poeta Guilherme de Almeida pelo seu maravilhoso poema 
Brasilia, lido no ato da Inauguração oficial da Capital Brasileira. A 
proposta foi aceita sob aclamação, pelo auditório de pé.  Ehcerrada 
esta  parte  da sessão passou-se a votação das seguintes propostas para 
novos sócios: Sócios Correspondentes Nacionais, Dr. Mário Torres, de 
Salvador, Bahia, aprovado; Carlylo de Figueiredo Martins, aprovado; 

Luiz Menezes Monteiro da  Costa, aprovado, todos em primeiro escrutínio; 
sócios correspondentes, digo, Sócios Honorários, Dr. José Wanderley de 
Araujo Pinho, Salvador, Bahia; Thales Castanho de Andrade, Desem- 
bargador Manoel Augusto Vieira Neto, Major Olimpio de Oliveira Pi- 
mentel, Maria Amélia Botelho de Souza Aranha, os quatro primeiros 
aprovados e a última recusada, tod-; em primeiro escrutínio; na  mes- 
m a  categoria foram admitidos em primeiro escrutínio D. Carolina Ri- 
beiro, Dr. Benedito Montenegro, Amador Cintra do Prado e Luiz Piza 
Sobrinho, Frederico Abranches Brotero e General Nestor Penha Brasil. 
Agradecendo a colaboração dos srs. consócios presentes, o sr. Presi- 
dente inf'ormou que já havia concedido procuração, em nome do Ins- 
tituto, aos ~ d v o ~ a d o s  Ernesto Leme, Pedro Brasil Bandecchi e Rui de 
Morais Leme para o competente procedimento judicial contra o Bazar 
Lord n a  forma da  resolução da  Diretoria do sodalício. Nada mais haven- 
do a t ra ta r  foi encerrada a sessão, lavrando-se a presente ata, que 
lida e achada conforma será devidamente assinada, Em tempo: A men- 
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sagem sôbre Brasília, apresentada pelo Coronel Luiz Tenório de Brito, 
estava assim redigida: "Senhor Presidente: Inaugurada a nova Capital 
do País no dia 21 de abril corrente, parece oportuno acalentar, digo, 
parece oportuno relembrar aqui, para que fique constando em ata, que 
logo após a promulgação da Carta Magna de 1947, que, com: maior 
ênfase, melhor expressou antigos ancêios da Nação em ver transferida 
a séde do Govêrno para o Planalto Central - êste Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo tomou posição decidida em favor da idéia 
magnífica. Entre outras medidas de apoio à secular aspiração nacional, 
promoveu êle a vinda a São Paulo do Senador Goiano, Coimbra Bueno 
que, a seis de junho da 1953, em sua séde provisória, então à Rua 
Florêncio de Abreu, pronunciou interessante conferência de esclareci- 
mento sôbre o momentoso assunto. Mostra o episódio que êste soda- 
lício vibra com a nacionalidade sempre que ela estremece aos estos de 
szidío patriotismo. Requeiro, pois, que V. Excia., consultada a Casa, 
oficie ao Sr. Presidente da República, Dr. Juscelino Kubitscheck de 
Oliveira, ao sr. Lsrael Pinheiro, primeiro Prefeito de Brasília e ao Se- 
nador Coimbra Bueno, transmitindo a SS. Excelências esta moção de 
aplauso e de congratulações deste Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, pelo êxito alcançado no extraordinário empreendimento, le- 
vado a efeito com segurança e acerto, em quatro - 4 - anos apenas. 
São Paulo, sala das sessões, 23 de abril de 1960. (a)  Luiz Tenório de 
Brito" . 

José Pedro Leite Cordeiro 
Luiz Tenório de Brito 
Alexandre D'Alessandro 

ATA DA SESSAO ORDINÁRIA, EM 7 DE MAIO DE 1960 

Aos sete dias do mês de maio de mil novecentos e sessenta, nesta cida- 
de de S. Paulo, em a sede social do Instituto Histórico e Geográficp de S 
Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, as  15 horas, com a presença dos 
Srs. Presidente Dr. José Pedro Leite Cordeiro: 1.O secretário, Cel. Luiz 
Tenório de Brito; Orador oOcial Prof. Francisco Teive de Almeida 
Magalhães que constituiram a mesa e dos seguintes sócios: Alexandre 

* 

D'Alessandro, Nicolau Dharte Silva, Tito Lívio Ferreira, Plínio de Bar- 
ros Monteiro, Manoel Rodrigues Ferreira, Aureo Almeida Camargo, Sal- 
vador Rocco, Raul Votta, Carlos Henrique Libexalli, Henrique Oscar 
U'iederspahn, Sebastião Pagano, Mário Leite, Alvaro da Veiga Coim- 
bra, Pedro Brasil Bandecchi, e Arlindo Veiga dos Santos. Aberta a 
sessão o Sr. Presidente convidou o Sr. Alexandre D'Alessandro, para 
exercer as funções de 2.0 secretário ad hoc, na ausência do titular prof. 
Vinício Stein Campos. Em seguida leu as  Efemérides do Barão do Rio 
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Branco, correspondentes ao dia. Antes de dar  a palavra ao orador ins- 
crito, prof. Tito Lívio Ferreira, o Presidente faz a entrega da  Medalha 
e respectivo Diploma "Imperatriz Leopoldina" ao Sr. Alexandre D'Ales- 
sandro. O agraciado agradece em rápidas palavras e recita uma poesia 
d r  sua  lavra, "Mãe", dedicada ao dia das  Mães, que amanhã será 
comemorado. O Presidente dá  a palavra ao prof. Tito Lívio Ferreira 
que discorre brilhantemente sóbre "Alexandre Herculano" e passa-se 
ao expediente da  secretaria, lido pelo 1.O secretário: Ofício da Prefeitura 
dr. Capital (Divisão de Cultura) sóbre prêmios assim distribuidos: 1." 
Prêmio, Câmara Municipal; a congada nasceu em Roncevalles, Alceu 
Maynard Araujo e o transporte em São Paulo no período Colonial. 
2 . O  Prêmio Câmara Municipal: Roteiro de uma contradição de Jorge 
de Lima e a Cor do gâsto de  Octacílio de Carvalho Lopes. 1." Prêmio 
Prefeitura Municipal de São Paulo, Miguel Angelo Barros Martins. 
2.0 Prêmio idem, idem, Waldir Ayaia. Comunicação do Instituto do 
Ceará sôbre sua nova diretoria; ofício d a  União Cultural Brasil-Estados 
Unidos, sôbre Curso de Difusão Cultural; ofício d a  Rotary Club de 
São Paulo, sôbre a sua nova diretoria. Com a palavra, o prof. Francisco 
Teive Almeida Magalhães, pede em a t a  u m  voto de carinho e louvor 
pela passagem do "Dia das Mães" o que é aprovado. Fala  em seguida 
sobre o aniversário da  morte do Duque de Caxias, que ocorre justamente 
hoje. Tece, depois, elogios ao conferencista do dia e ao tema escolhido, 
que foi magistralmente tratado pêlo erudito consócio p r d .  Tito Lívio 
Ferreira. A esta altura dos trabalhos, o 1.0 secretário, Cel. Luiz Tenóiio 
d e  Brito, tem necessidade de se ausentar e o presidente convida o con- 
sócio Alvaro da Veiga Coimbra para  ocupar o seu lugar. O dr. Aureo 
de Almeida Camargo fala  sobre o livro de autoria do dr. Mànoel Ro- 
drigues Ferreira, tecendo-lhe elogios e pedindo em a t a  um voto de lou- 
vor para o autor, o que é aprovado. a s t e  agradece. O presidente se 
associa à s  referências feitas ao dr. Manoel Rodrigues Ferreira e anun- 
cia que no dia 3 de julho p.f. êste ilustre c-onsócio nos falará  sôbre o 
assunto do seu livro, para o que convida todos os presentes. Nada 
mais havendo a tratar,< é encerrada a sessão. E para  constar, foi la- 
vrada a presente ata ,  que, depois de lida, discutida e aprovada, será 
devidamente assinada. 

José Pedro Leite Cordeiro 
Luiz Tenório de  Brito 
Alexandre D'Alessandro 

ATA DA SESSÃO ORDINARIA DE 21 D E  MAIO D E  1960 

Aos vinte e um dias do mês de maio de mil novecentos e sessenta, nes- * 

t a  cidade de S. Paulo, em a sua sede social do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de S. Paulo, à r u a  Benjamin Constant, 158, à s  1 5  h s  presentes os 
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sócios srs. José Pedro Leite Cordeiro, Luiz Tenório de Brito, Alexandre 
D'Alessandro, Francisco Teive Almeida Magalhães, Tito Lívio Ferreira, 
Mons. Paulo Florência da  Silveira Camargo, Frederico de Barros Bro- 
tero, José Gomes Morais FilHo, Manoel Rodrigues Ferreira, Salvador 
Rocco, Raul Votta, Arnaldo Amado Ferreira, Domingos Laurito, Pedro 
Brasil Bandecchi, Lorena Guaraciaba, Alceu Maynard Araujo, Eldino 
Brancante, José de Me10 Pimenta, Geraldo Magella Cardoso de Mello, 
R.!ário Leite, Arlindo Veiga dos Santos, e Raimundo de Menezes. O si.. 
presidente Dr. José Pedro Leite Cordeiro, declarou aberta a sessão e, 
na ausência do titular efetivo, convoca a mim, Alexandre D'Alessandro 
para ocupar o lugar  de 2.0 secretário ad hoc estando já a mesa o sr. 
1.') secretário, Cel. Luiz Tenório de Brito e o Orador Oficial Francisco 
Tcive Almeida Magalhães, além do Sr. presidente. E m  seguida é lida 
pelo sr. Presidente a relação das Efemérides do Barão do Rio Branco 
e referentes ao dia. E '  anunciada a, renúncia do cargo de 2.0 Tesouieiro 
apresentada pelo consócio Plínio de  Barros Monteiro, ficando assim 
vugos os dois cargos de Tesoureiro (o primeiro pela morte do saudoso 
consócio Dácio Pires Correia), passando-se então a eleição respectiva, 
ciijos resultados estão registrados em separado, no livro próprio e pelos 
qiiais foram eleitos para o cargo de 1.0 Tesoureiro, o sr.  Plínicj de 
Barros Monteiro e, para o cargo de 2.O Tesoureiro o dr. Carlos Henrique 
Liberalli. Passa-se ao expediente da  secretaria, que consta de: dfício 
da Academia de Letras agradecendo o voto de congratulações pela es- 
colha do poeta Guilherme de Almeida para orador n a  cerimônia de 
inauguração de Brasília. Ofertas de livros e publicações: Conversa de 
passarinhos, de Maria Congílio; 3 exemplares de "O ~olonialismo Por- 
tcguês", de Torquatro de Souza Soares; Clemente Romano, de José 
Gonçalves Salvador, o Didaqui do mesmo autor; os transportes em 
Sâo Paulo no período Colonial, do mesmo autor. Tese apresentada ao 
Rotary Club sõbre serviços internacionais, pelo consócio Alexandre 
D Alessandro. São lidas e aprovadas a s  atas  das  reuniões anteriores, 
tendo o prof. Tito Lívio Ferreira pedido retificação da última, esclare- 
cendo que o que êle pedira ao prof. Francisco Teive Almeida Maga- 
lhães, foi uma descrição do advogado dos Inconfidentes Mineiros, O 

qual recebera quantia correspondente à Cr$ 100,00, o que é deferido. 
O dr. Frederico de Barros Brotero, também pede o registro de sua 
presença, que fora omitida na ata. E m  seguida o consócio Raul Votta, 
justifica a ausência do Dr. Carlos Henrique Liberali e pede em a t a  
um voto de profundo pesar pela morte do pai dêste nosso ilustre con- 
sócio, o que é aprovado. Passa-se à discussão e votação de várias pro- 
postas para novos sócios, como correspondente nacional; 2.0 escrutínio, 
Luiz Menezes Monteiro da Costa, Dr. Carlyle de Figueiredo Martins; 
Dr. Mário Torres, aprovadas; para honorário 1.0 escrutínio, Adalberto 
José Pizarro Loureiro, aprovada; depois são aprovadas todas estas pro- 
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postas, para honorários, em 2.0 escrutínio: Joaquim Vitorino Portella 
Ferreira Alves; Rodrigo de Mello Franco de Andrade; pr0f.a Carolina 
Ribeiro; prof. Dr. Benedito Montenegro; Dr. Amador Cintra do Prado; 
Dr. Luiz Piza Sobrinho; Dr. Frederico Abranches Brotero; Gal. Nes- 
tor Penha Brasil; Major Olímpio de, Oliveira Pimentel; Dr. José Wan- 
dcxley de Pinho; Manoel Augusto Vieira Neto; prof. Thales Castanho 
de Andrade. Nada mais havendo a tratar, é 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 
Vinício Stein Campos 
Alexandre D'Alessandro 

ATA DA SESSÃO ORDINARIA DO DIA 4 DE JUNHO DE 1960 
' 

Aos quatro dias do mês de junho de mil novecentos e sessenta, nesta 
cidade de S. Paulo, edifício sede do Instituto Histórico e Geográfico de S. 
Paulo, à rua Benjamin Constant, 158; à s  quinze horas, presente9 os 
srs. sócios doutor José Pedro Leite Cordeiro, Coronel Luiz Tenório 
da Brito, Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo, Alexandre 
D'Alessandro, Tito Lívio Ferreira, Major Olimpio de  Oliveira Pimentel, 
Raul Votta, Nicolau Duarte e Silva, Dbmingos Laurito, Salvador Rocco, 
Tliales Castanho de Andrade, dr. Carlos Henrique Liberalli, Vinício 
Stein Campos, Francisco de Assis Iglézias, Carlos da Silveira, Alvaro 
da Veiga Coimbra e Manoel Rodrigues Ferreira, realisou-se a primeira 
reunião ordinária do mês, sob a presidência do Acadêmico José Pedro 
Leite Ccfrdeiro, servindo de secreták-ios raspectivamente, primeiro e 
segundo, o Coronel Luiz Tenório de Brito e Vinício Stein Campos. Ve- 
rificada a existência de número legal o sr .  Presidente procedeu a lei- 
tura das Efemérides Bmsileiras do Barão do Rio Branco, na forma do 
costume e a seguir deu a palavra ao consócio Tito Lívio Ferreira para 
a apresentaçáo da seguinte proposta: consignação em ata de um voto 
de aplausos à Câmara Municipal de São Paulo, por haver conferido ao 
egrégio Embaixador José Carlos de Macedo Soqres o título de .cidadão 
Emérito da Cidade de São Paulo, comunicando-se a Sua Excelência 
essa resolução do plenário e oficiando-se no mesmo sentido ao legis- 
lativo municipal. O Sr. Nicolau Duarte e Silva requereu se consignasse 
em ata um voto de pesar pelo falecimento do ilustre e prestante con- 
sbcio prof. Francisco Isoldi, companhejro dedicado e assíduo aos traba- 
lhos da casa e cuja morte abria uma lacuna sensível no seio do soda- 
licio; propôs ainda o sr. Duarte e Silva, dois votos de regosijo, a saber: 
o 1P endereçado ao Instituto de Estudos Orientais, da Academia de 
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Ciências da União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas em Leningrado, 
por motivo da tradução, d~ árabe para o russo, do trabdho "Três 
Roteiros Desconhecidos'' de autoria de Ahmad Ibn Madjid, o PilÔto 
árabe de Vasco da Gama, o 2.0 dirigido & Comissão mecutiva do V 
Centenário da Morte do Infante D. Henrique, em virtude da publicação 
em português, versão do poliglota prof. Dr. Myron Malkiel Tirmomsky, 
do referido trabalho, o qual ficou assim incorporado à literatura lu- 
sitana, graças a louvável iniciativa dos elementos que compõem a Co- 
missão encarregada das homenagens à memória do infante D. Henrique, 
ambas as. propostas, declarou o seu autor, deveriam ser apreciadas 
única e exclusivamente sob o seu aspecto cultural e científico, sem qual- 
quer influência política; o sr. presidente louvou as  iniciativas de ambos 
os srs. consócios Tito Lívio Fegeira e Nicolau Duarte e Silva, dando 
a: propostas por aprovadas e solicitando à Secretaria a expediçao dos 
respectivos ofícios; o Sr. Salvador Rocco comunicou à casa que repre- 
sentou o Instituto nas festividades do dia 23 de maio último e bem 
assim na  aula inaugural do Curso de Astronáutica; o Sr. Manoel Ro- 
driguea Ferreira ofereceu ài biblioteca do Instituto um exemplar do 
seu livro sôbre a estrada Madeira-Mamoré, a ambos o Sr. presidente 
apresentou os agradecimentos do sodalício; o Major Olimpio de Oli- 
veira Pimentel, com a palavra, agradeceu a sua recente inclusão no 
quadro social do Instituto' a justificou a ausência do orador oficial, 
prof. Almeida Magalhães, que viajara para Presidente Prudente a ser- 
viço do Estado; dada a palavra ao conferencista do dia, dr. Alexandre 
D'Alessandro, proferiu êle interessante palestra evocativa da nobre fi- 
gura do magistério supremo paulista, dr. Antônio Francisco de Paula 
Souza, antigo Diretor da Escola Politécnica de São Paulo, o primeiro 
instituto de ensino superior criado pela República em São Paulo; evocou 
pitorescos episódios da vida estudantil e através idos quais s e  paten- 
tearam os belos dotes morais daquele professor e de seus condiscípulos; 
o orador foi muito aplaudido ao encerrar a sua oração, encaminhando-se 
o trabalho à Comissão de Redação da Revista para oportuna publicação; 
Expediente- O Sr. 1.0 Secretário apresentou no expediente, o folheto 
"Ensaio HistóFco e Descritivo das primeiras Moedas cunhadas no 
Brasil" do dr. Gastáo M. T. T. Dessart, oferta do autor; o dr. Carlos 
da Silveira participa à casa haver representado o sodalício nos funerais 
do prof. Francisco Isoldi, tendo proferido algumas palavras, em nome 
do sodalício por ocasião do sepultamento do saudoso colega; nas elei- 
ções em segundo escrutínio, feitas a seguir para sócios honorários, To- 
r;m eleitos: Adalberto José Pizarro Loureiro, Joaquim Vitorino Portella 
Ferreira Alves a Rodrigo de Mel0 Franco de Andrade. O sr. Qes i -  
dente José Pedro Leite Cordeiro, falando sôbre os trabalhos da sessão, 
ressaltou a produtividade da mesma, agradeceu as comunicaçõe8 e in- 
terêsse com que: todos haviam contribuído para o êxito dos trabalhos. 
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Nada mais havendo encerrou-se a sessão, lavrando-se a presente a t a  
para a todo tempo constar, depois de discutida e aprovada. 

Frederico de Barros Brotero 
Vinício Stein Campos 
Alexandre d'Alessandro 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18 DE JUNHO DE 1960 

As 15 hs do dia dezoito de junho'de mil novecentos e sessenta, nesta 
cidade de S. Paulo, em a sede social do Instituto Histórico e Geográfico de  
São Paulo, a r u a  Benjamin Constant, 158, assume a presidência n a  
ausência do Dr.  José Pedro Leite Cordeiro, o Vice-presidente Frederico 
d. Barros Brotero, que convida o prof. Vinício Stein Campos para 
ocupar o lugar de 1." Secretário e o Dr. Alexandre D'Alessandro para 
servir como 2." Secretário ad hoc. Em seguida pede ao prof. Francisco 
Teive de Almeida Magalhães que leia as "Efemérides" do Barão do 
Rio Branco o que é feito. Presentes os consócios Frederico de Barros 
Rrotero, Tito Lívio Ferreira, Alexandre D'Alessandro, Raul Votta, Fran-  
cisco Teive de Almeida Magalhães, Salvador Rocco, Major Olimpio de 
Oliveira Pimentel, Vinício Stein Campos, Nicolau Duarte e Silva e 
Pedro Brasil Bandecchi. Passa-se à leitura pelo 2.0 Secretário, das 
Atas relativas as sessões de 21 de maio e 4 de junho últimos, tendo 
sido pedidas duas retificações: uma pelo D r .  Pedro Brasil Bandacchi, 
sobre o nome exato do sr. Manoel Augusto Vieira Neto e oubra do 
piof. Tito Lívio Ferreira sobre o nome do livro do Dr. Manoel Rodrigues 
Ferreira, que é "Ferrovia do Diabo". Fei tas  as correções, foram a s  
Atas  aprovadas. No expediente da Secretaria são lidos: Telegrama 
dr  Exmo. Sr. Presidente da  República, ofício do Museu Nacional sôbre 
o I Congresso Brasileiro de  Geologia, de 10 a 15 de  outubro próximo, 
cujo temário é apresentado. Livros: O Brasil na  Segunda Grande Guer- 
ra, do Tenente Coronel Manoel Thomaz Caste,lo Branco. Fala em se- 
gi;ida, o prof. AJmeida Magalhães, sôbre ag merecidas homenagens 
pyestadas ao nosso ilustre consócio Embaixador José Carlos de Macedo 
Soares, pela nossa Câmara Municipal, o que já foi assunto de sessão 
passada. Fala  também, sobre a nossa Medicina Sanitarista, especial- 
aiente sobre a personalidade do Dr. Emílio Ribas, a quem rende home- 
nagens do sodalício e pede, transcrição em a t a  de um artigo do jorna- 
lista Rubens do Amara1 o que é aprovado. E' o seguinte o artigo: 
"Ribas, o Esquecido. São Paulo, todo o Brasil t em uma dívida de gra-  
ticlão para com Emílio Ribas, o grande sanitarista que criou o nosso 
aparelho do Saúde Pública e que, debelou a febre amarela em nossa 
tcrra, 5 anos antes da  gloriosa batalha travada por Osvaldo Cruz no 
Rio de Janeiro. O fa to  de Ribas t e r  agido na  província, ao passo que 
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Cruz tinha por cenário a Capital da República, deu a êste uma pri- 
mazia que na verdade não lhe cabe, sem nenhuma diminuição para a 
sua obra de saneamento nacional, que dêle i'az um dos pro-homens da 
brasilidade. O eminente filho de Pindamonhangaba foi eclipsado pelo 
filho de São Luiz do Paraitinga, quando há na História lugar  para 
ambos, com iguais méritos e a mesma fama.  Einílio Ribas foi nomeado 
inspetor sanitário em 1895 e logo enfrentou a febre amarela em todo 
o Estado, especialmente em Campinas para onde foi destacado. Não 
se falava então na teoria de Finlay confirmada por Gorgas em Havaaa. 
Pvlas o paulista tinha a intuição de que a peste se transmitia por mos- 
c,uitos, percevejos ou outros hematófagos. Ou, pelo menos, verificou 
que o asseio das cidades reduzia, se não extinguia a incidência do 
morbus. Seu programa era pois, a limpeza. Ainda agora, o llr Jonas 
Ribeiro, em artigo estampado por "Anhembi", lembra que êle fazia da 
picareta, da enxada e, da vassoura, os seus instrumentos, do enxofre, 
do querosehe, do ácido fênico e da cal, os seus agentes. Com ,êsses 
elementos drenava brejos, entupia poços e valetas, virava latas, desen- 
tulhava calhas, lavava caixas dágua, removia lixo, desinbetava sanitários, 
expurgava a s  cidades de todas a m a s  sujeiras,. E m  consequência, sem 
que houvesse idéias claras a respeito, o fato é que o mosquito desapa; 
recia e com êle a febre amarela. E m  1898, proclamava êle a sua  ex- 
tinção no Estado de São Paulo. Seis anos depois, em 1904, iniciava 3s -  
valdo Cruz a sua batalha no Rio de Janeiro, já agora sob a inspiração 
ue Cuba. Vai para trinta anos quando dirigia o "Diário de São Paulo", 
determinou uma campanha em prol da mem6ria de Emílio Ribas, t ão  
iiijquamente pasto a sombra. Incumbiu-se dela o Dr. Arne Enge, então 
estudante de medicina que se pôs em contato com a família Ribas, ob- 
tendo dela interessantíssimos documentos. Entre êles, (muitos) digo 
uma coleção de cartas, muitas dezenas, em que Osvaldo Cruz consultava 
frequentíssimamente a Ribas sôbre os trabalhos feitos em São  
Paulo para aplicá-los no Rio de Jane i ro  Nelas transparecia o 
respeito do seguidor por um mestre. Meu intuito era  fazer  de uma 
s6rie de reportagens um livro de restauração da verdadeira posição de 
F;mílio Ribas, insisto sempre em dizer que sem nenhuma diminuição 
para Osvaldo Cruz, imagem do meu al tar  a quem já consagrei entusiás- 
tica e comovida conferência. O sonho não se realizou. Espero que 
ainda se  realize. Vivos estão tantos discípulos do grande sanitarista, 
que deviam juntar-se em equipe para lhe erigir uma biografia doeu- 
nientada que será um justo monumento. Por outro lado Ribas e r a  
Marcondes Machado, o que o aparentava com todos os Marcondes Ma- 
chado, Machado de Melo, Homem de Melo, Marcondes César, Marcondes 
Romeiro, Moreira César, Marcorides Salgado e outras entrelaçadas fa- 
mílias do Vale do Paraíba. E' gente em geral de talento e cultura 
dada à s  letras, com atuação no jornalismo, no parlamento, na  política. 
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?3 não haverá um primo, um sobrinho, que queira tomar a si a missão 
da glorificação do parente preclaro, orgulho do numeroso clã, orgulho 
de São Paulo, orgulho do Brasil? Estamos a menos de dois anos do 
centenário de Emílio Ribas, nascido em Pindamonhangaba, a 11 de abril 
de 1862. Não nos omitiremos ante o dever de cultuar a memória do 
paulista que tanto f6z por São Paulo e que tem em Osvaldo Cruz, não 
um rival mas um irmão de glórias. O professor Almeidd Magalhães 
refere-se ainda a visita que o Sr. Governador do Estado fará ao Co- 
légio Estadual de São Paulo, no próximo dia 21, onde assin:\rá um 
decreto que fixa verbas para essa e outras casas de ensino e pede o 
comparecimento de representantes do Instituto. Aprovada a idéia, é 
nomeada a seguinte comissão: Dk. F'rederico d e  Barros Brotero, Prof. 
Almeida Magalhães e Prof. Vinício Stein Campos. O Dr. Nicolau Duarte 
e Silva faz uma proposta de regosijo com o escritor Vitorino de Maga- 
lhães Godinho pela publicação do primeiro dos dois volumes da História 
dos Descobrimentos, extensivos a família do Emb. Duarte Leite Pe- 
reira da Silva. O consócio Raul Votta justifica a ausência do h o f .  
Carlos Henrique Liberali e pede o apoio do Instituto para o simpósio 
da Sociedade, Brasileira de História da Ciência, em Piracicaba, o que é 
zprovado, devendo o Prof. Carlos Henrique Liberalli ser o nosso re- 
presentante. O Dr. Pedro Brasil Bandecchi pede votos de 10uvoY ao 
Prof. Calmon e, Sérgio Buarque de Hollanda pela publicação de exce- 
lentes livros "História do Brasil". O consócio Mário Leite, no Institu- 
to de Engenharia sobre comunicações terrestres com Brasília, suge- 
rindo publicaçGo da mesma na nossa revista e sugerindo que êle .a 
repita no nosso auditório, em próxima sessão. O Dr. Alceu Maynard 
lé carta de agradecimento do Dlr. Rodrigo Me10 Franco de Andrade 

pela sua recente eleição nêste sodalício. Nada mais havendo a tratar, 
6 encerrada a sessão às 16 horas e 15 minutos. Lavra-se a presente 
Ata, que será assinada depois de discutida e aprovada. 

Frederico de Barros Brotero 
Vinício Stein Campos 
Alceu Maynard Araujo 

ATA DA SESSÃO SOLENE REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 1960 

Presidência: Dr. José Pedro Leite Cordeiro. Secretários: Dr. Domin- 
gos Laurito e Major Olympio de Oliveira Pimentel. Aos vinte e oito dias 
dc mês de junho de mil novecmtos e sessenta, as  vinte horas e trin- 
t.a minutos, na sede do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
à Rua Benjamin Constant, 158, realizou-se uma sessão solene, desti- 
ntida a posse dos novos consócios honor5rios: Sr. Manoel Augusto Viei- 
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r s  Neto e Professor Thales Castanho de Andrade. Perante numerósa 
assistência e presente os sócios, Dr. José Pedro heite Cordeiro, Pro- 
fessor Francisco Teive de Almeida Magalhães, Drs. Pedro Brasil Ban- 
decchi, Carlos Henrique Liberalli, Mário Leite, Domingos Laurito, Ma- 
noel Augusto Vieira Neto, José Bueno de Oliveira Azevedo Filho, Má- 
rio Otobrini Costa,  professo^ Thales Castanho de Andrade e Major 
Olympio de Oliveira Pimentel, o senhor Presidente declarou aberta a 
sessão. Na ausência dos titulares convidou para 1.0 Secretário ad-hoc 
o Dr. Domingos Laurito e para 2.0 Secretário o Major Olyrnpio de 
Oliveira Pimentel. Para tomarem assento na mesa convidou as  ilustres 
autoridades: Desembargadorr Dr. Ulysses Dária, Dr. José Eduardo 
Coelho de Paula, Juiz da Faaenda Nacional e os Snrs4 Cônsules dos 
Estados Unidos da América do Norte; do Principado de Mônaco, d a  
China e da República Arabe Unida, Dona Antoniêta Ferraz Diniz, pre- 
sidente da Cruzada Assistencial Paulista, Professor José Benedito Ca- 
margo, diretor da Escola Agrícola Luiz de Queiroz, de Piracicaba e 
Professor Carlos Henrique Liberalli, diretor da Faculdade de Farmácia 
e Odontologia de Piracicaba. A seguir nomeou os consócios Drs. Mário 
Leite, Domingos Laurito, Pedro Brasil Bandecchi, José Bueno de Oli- 
veira Azevedo Filho e Major Olympio de Oliveira Pimentel para, em 
comissão, conduzirem os recipiendários Sr. Manoel Augusto Vieira Ne- 
to e Sr. Thales Castanho de Andrade, ao auditório onde foram recebi- 
dos com vibrante salva de palmas pela grande assistência. Depois de 
prestarem o juramento de praxe, o senhor Presidente saudou-os e men- 
c:onou o recebimento de vários telegramas de congratulações por ver 
o sodalício ingressar em seu quadro social tão ilustres personalidades. 
A seguir, o senhor Presidente, exaltando o mérito dos agraciados, pro- 
cedeu a entrega da medalha "Imperatriz Leopoldina" aos senhores Tar- 
quinio José Giglio e Lourival Rodrigues da Rocha e por fim a Dona Na- , 

bía Abdo Barbone, cujo ato suscitou aplausos do público presente. A 
seguir o SenhoF' Presidente concedeu a palavra ao Dr. Pedro Brasil 
Bandecchi que, em vibrante e patriótica oração, saudou os novos con- 
frades, relacionando o Direito com a História, acentuando categórica- 
mente a sua interdependência. O orador referiu-se ao elevado gráu de 
cultura jurídica do Sr. Manoel Augusto Vieira Neto, e com visível emo- 
ção, disse estar íntimamente ligado ao Professor Thales Castanho de An- 
drade, autor do livro: "Saudade ", lembrando seus inestimáveis ensinamen- 
tos às  crianças de todo o Brasil. Findo o eloqüente discurso recebeu o Dr. 
Pedro Brasil Bandecchi calorosa ovação. O senhor Presidente concedeu 
a seguir a palavra ao Professor Francisco Teive de Almeidaf Maga- 
lhães, orador oficial do sodalício, que congratulou-sa com os senhores 
Tarquinio José Giglio e Lourival Rodrigues da Rocha, agraciados com 
a venera da ''Imperatriz he~poldina '~,  saudando por fim Dona Nabía 
Abdo Barbone, acentuando que a deixara por último porque "os últimos 
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serão os primeiros". O orador referindo-se aos recipiendários regozi- 
jou-se, em nome do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, por 
~ G I  posse, numa noite engalanada, a dois expoentes da cultura brasi- 
leira S r .  Manoel Augusto Vieira Neto representando a cultura jurídica 
e o Professor Thales Castanho de Andrade representante das, letras e 
do ensino. Serenadas as  palmas recebidas pelo provecto Professor Fran-  
cisco Teive de Almeida Magalhães o senhor Presidente concedeu a pa- 
lavra ao Professor Thales Castanho de Andrade que proferiu bela ora- 
çáo, agradecendo aos consócios que O propuzeram e elegeram-no, refe- 
rindo-se especialmente ao primeiro signatário da  proposta, Dr. Domin- 
gos Laurito. Depois leu um conto dividido em duas partes em que con- 
cluiu como sendo um sonho o seu ingresso no sodalício. Falou a se- 
guir  o Sr. Manoel Augusto Vieira Neto proferindo eloqüente oração, 
de fundo profundamente filosófico, salientando que a História e o Di- 
rrito se  confundem, mencionou o nome do D r .  Carlos da Silveira, que 
foi seu professor. Ao terminar foi o orador muito aplaudido. A seguir 
Dona Antonieta Ferraz Diniz, presidente da  Cruzada Assistencial Pau- 
lista, ofereceu um ramalhete de flores naturais a Dona Nabia Abdo 
Barbone, que agradeceu visivelmente emocionada. O senhor Presiden- 
te, em nome do sodalício, agradeceu a s  referências de  Dona Nabia Abdo 
Barbone, do Professor Thales Castanho de Andrade e do Sr .  Manoel 
Augusto Vieira Neto; agradeceu igaalmente a presença das autoridades 
da  justiça, aos cônsules, aos dois representantes de Piracicaba, à Dona 
ilntonieta Ferraz Diniz, ao D r .  Pedro Brasil Bandecchi e ao Professor 
Francisco Teive de Alnieida Magalhães. Referiu-se também ao i1usti.e 
confrade Professor Mário Oiobrin; Costa declaiando t e r  éle quando 
vereador ein nossa Cânizra Municipal e quando a situaçáo financeira 
d z  Instituto era precári?, acudido com o seu ampaio. Novamente com n 
palavra o Professor Francisco Teive de Almeida Magalhães teceu elo- 
gios a intrepidez da aviadora Ada Rogato, presente a sessáo, pelo seu 
ultimo reide realizado com pleno êxito. Nada mais havendc a tratar ,  
o senhor Presidente deu por encerrada a sessiio, pelo que eu, Major 
Olgmpio de Oliveira Pimcntel, 2.0 Secretário ad-hoc, lavrgi a presente 

F r d e r i c o  de Barros Brotero 
Vinício Stein Campos 
Alceu Maynard Araujo 

ATA DA SESSÃO DO DIA 2 DE JULHO DE 1960 

Aos dois dias do mês de julho d e  mil novecentos e sessenta, nesta ci- 
dade de S. P a u b ,  à rua  Benjamin Constant, 158, às quinze h s ,  presentes 
os sócios dr. Frederico de Barros Brotero, rito Lívio Ferreira, Nicolau 
Duarte e Silva, Carlos da Silveira, Mons. Paulo Florêncio da Silveira Ca- 
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margo, Vinício Stein Campos, Alceu Maynard Araujo, Francisco Teive de 
Almeida Magalhães, Raul Votta, Olympio de Oliveira Pimentel, José 
Gomes de .Morais Filho, Domingos Laurito, Carlos Henrique Liberalli, 
~Ebastião Pagano, José Bueno Azevedo Filho, Mário Leite, hfanoel Viei- 
ra Neto e Pedro Brasil Bandecchi, realizou o Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo, na forma regulamentar, a sua primeira sessão 
ordinária do mês. No eventual impedimento dos consócios, Acadêmico 
José Pedro Leite Cordeiro e Coronel Luiz Tenório de Brito, respectiva- 
niente Presidente e 1 . O  Secretário do Sodalício, ausentes por motivo jus- , 

tificado, assumiu a presidência o Dr. Frederico de Barros Brotero, 1 . O  
\ice-Presidente, ficando a cargo do professor Vihicio Stein Campos a 
1.& Secretária. Para as funções do professor Vinicio, de 2.0 Secretário, 
o Presidente Barros Brotero convocou o dr. Alceu Maynard Araujo. O 
orador oficial, dr. Almeida Magalhães, a pedido do Sr. Presidente, pro- 
cedeu à leitura das Efemérides Brasileiras do Barão do Rio Branco. O 
consócio dr. Tito Lívio Ferreira justificou o não comparecimento de seu 

. ivmão, sr. Manoel Rodrigues Ferreira, conferencista da sessão, ausente 
em missão fora do Estado. O Sr. Sebastião Pagano fêz entrega, à Mesa, 
dos originais de sua palestra sobre Eduardo Prado, proferida recente- 
wente no Instituto. O mesmo consócio requereu se consignasse em ata 
um voto de congratulações com o Govêrno do Estado pela nomeação 'do 
prof. José Bueno de Azevedo Filho para o cargo de Juiz Suplente do 
Tribunal de Justiça Militar do Ebtado, oficiando-se ao Governador Car- 
10s Alberto A. de Carvalho Pinto e ao Presidente do Tribunal sôbie es- 
sa resolução do sodalício. Dada a palavra ao orador oficial dr. Fran- 
cisco Teive de Almeida Magalhães, discorreu êle, com a eloquência que 
lhe é peculiar, sôbre a data de 2 de julho e as heróicas lutas da Bahia 

-- pela independência nacional, quando foram derrotadas e expulsas do 
Bi.asil as tropas portuguêsas. O Sr. Nicolau Duarte e Silva comunicou 
o recebimento de correspondência da família Duarte Leite, agradecendo 
3s pronunciamentos do sodalício a rerpeito da vida e da obrn do escri- 
tor português. O sr. Tito Lívio Ferreira pediu a palavra para decla- 
rar, em aditamento à oração do Dr. Almeida Magalhães, que a vitória 
dos brasileiros n<;s combates da Bshia foi devida a um equívoco, pois 
s corneteiro das nossas forças, tendo recebido ordens de executar o 
toque de retirada, deu, por engano, o de avançar, e assim a derrota 30s 
independentes se transformou, por obra do acaso. O dr. Almeida Ma- 
galhães, aduziu então, novos argumentos em reforço de sua tése, de , 
exaltação do heroismo e do valor das tropas brasileiras nessa glori6sa 
epopéia baiana pela emancipação nacional do jugo português. O sr. Ma- 
jor OlympiÒ de Oliveira Pimentel comunicou haver representado o Ins- 
tituto na missa de 30.O dia do falecimento do progenitor do consócio do 
Jr. Carlos Henrique Liberalli. O Sr. José Bueno Azevedo Filho agrade- 
ceu as  manifestações da casa sobre a sua nomeação para a Justiça Mi- 
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litar do Hstado e pediu se consignasse,, na  presente ata, um voto de 
saudosa homenagem à figura histórica de Pedro de Toledo, o Governa- 
dor aclamado pelo povo paulista no levante constitucionalista de 1932 
e cujo centenário de nascimento está sendo comemorado. Requereu ain- 
da, o referido ccrnsócio, que o Instituto, se dirigisse, por ofício, ao Se- 
cretário da Educação, aplaudindo a expedição do decreto que deu ao Gi- 
násio do Estado, de Campinas, o nome do Senador José Pereira de 
Queiroz, um dos fundadores do sodalício. O dr. José Gomes de Morais 
Filho teceu considerações em tôrno da independência do Congo Belga e 
propôs a remessa de oficios de cumprimentos ao Govêrno da Belgica e 
ao Presiddnte da nove1 república srfricana. O dr. Alceu Maynard 
Araujo, com a palavra, disse de sua satisfação por ver no auditório do 
sodalício, participando dos trabalhos da sessão, o Sr. Manoel Augusto 
Vieira Neto, seu amigo de infância, e a seguir fêz um relato do Roteiro 
das Estâncias, movimento cultural e turístico do qual tem participa- 
do. O sr. Tito Liívio Ferreira propõe um voto de louvor aos srs. Acá- 
cio Villalva, Alceu Maynard Araujo e Vinício Stein Campos pela con- 
tribuição que têm dado para a divulgação e preservação dos documen- 
tos .e sitios históricos do Estado. O sr. Vinicio Stein Campos propõe a 
cspedição de um ofício de congratulações ao Governador do Estado pela 
recente criação, na cidade de Itú, do museu histórico e pedagógico de 
Artes Religiósas e Música Sacra Padre Jesuino do Monte Carmelo. O 
dr. José Gomes de Morais Filho, novamente com a palavra, discorreu 
sôbre as  tradições paulistas da cidade mineira de Campanha, seu valor 
histórico e turístico, concluindo por solicitar a inclusão da mesma no 
Roteiro elaborado pela Comissão da qual faz parte o dr. Alceu Maynard 
Araujo. Após falarem sôbre o tema os consócios José Bueno Azevedo 
Filho, Tito Lívio Ferreira, Alceu Maynard Araujo, Carlos Henrique Li- 
berali, embora o assunto não fosse d a  competência do Instituto, ressal- 
tou-se a conveniência de ser levado áquela Comissão, a título de su- 
gestão e colaboração o pedido de ampliação do campo de ação do Ro- 
teiro, de modo a incluir outras áreas históricas do país. Acolhidas pela 
Mesa todas as propostas e sugestões, o sr. Presidente agradeceu o com- 
parecimento dos sócios e declarou encerrada a sessão. Para constar la- 
vrou-se a presente a t a  que, lida e aprovada, será devidamente assinada. 

José Pedro Leite Cordeiro 
Luiz Tenório de Brito 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSÃO DO DIA 16 DE JULHO DE 1960 

Aos dezesseis dias do mês de julho de mil novecentos e 
sessenta, nesta cidade do São Paulo, à s  quinze horas, no au- 
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ditório do sodalício, à rua  ~ e a j a h i n  Constant n.O 158, presen- 
tes  os sócios doutor José Pedro Leite Cordeiro, Francisco Teive 
de Almeida Magalhães, Vinicio Stein Campos, Alexandre D'Alessandro, 
Sebastião Pagano, Monsenhor Paulo Florêncio da  Silveira Camargo, Ti- 
to  Lívio Ferreira, Major Olympio de Oliveira Pimentel, Frederico de 
Barros Brotero, Nicolau Duarte Silva, Ricardo Gumbleton Daunt, Car- 
10s Henrique Liberalli, G. O. Campiglia, José Gomes de Morais Filho, 
I-Zernani Donato, realizou o Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo a segunda sessão ordinária do mês. No impedimento eventual do 
1.0 Secretário Coronel Luiz Tenório de Brito, assumiu a função o 2.O 
Secretário Vinicio Stein Campos, tendo sido convocado, para integrar a 
Mesa como 2.O Secretário, o dr. Alexandre D'Alessandro. Lidas pelo 
:r. Presidente, Acadêmico José Pedro Leite Cordeiro, a s  Efemérides 
Brasileiras do BarBo do Rio Branco, passou-se ao Expediente, que cons- 
tou do seguinte: oficios do Governador do Estado, Dr. Carlos Alberto 
A .  de Carvalho Pinto e Presidente do Tribunal da Justiça Militar do 
Estado, Dr. J .  A.  Cunha Lgma, agradecendo os aplausos do Instituto 
ii nomeação do dr. José Bueno Azevedo Filho, Juiz Suplente daquela 
corte; circular do Instituto Histórico e Geográfico, de Minas Gerais, 
comunicando a abertura de um concurso de monografias inéditas sobre 
o Presidente João Pinheiro e comemorativo do centenário do referido 
estadista mineiro; car ta  d a  família Duarte Leite, agradecendo a s  ho- 
menagens propostas pelo consócio Nicolau Duarte e Silva; D'r. Ricardo 
Gumbleton Dbunt solicitou a inscrição, em ata, da car ta  por êle dirigida 
em dezembro de 1931 a Comissão Organizadora do 4.0 Centenário de 
São Vicente (22 de janeiro de 1932), o que floi atendido e que tem a 
redação que segue: "Exmos. Senhores drs. José Ãlcântara Machado, 
José Torres de Oliveira, Affonso de Taunay, Paulo Setúbal e mais mem- 
~ J ~ o S  da Comissão Organizadora das Grandes Cornemoraqões do 4.0 Cen- 
tenário de São Vicente. A aproximação da gloriósa efeméride quadri- 
centenária de 22 de janeiro, %o notável para todo o Brasil e sobretu- 
d~ tão comovedora para nós paulistas, leva-me a sugerir a VV. Excias. 
uma idéia que se prende a memória dos patriarcas da nossa gente de 
São Paulo. Sabem VV. Excias. que ao demolir-se a Igreja do Colégio 
foram colocados numa urna o que se achou 110 aseoalho da  velha igreja 
jesuítica Entre êsses, despojos dos primeiros povoadores de São Paulo 
estavam os de Tibiriçá, tão justamente apelidado "o primeiro cidadão 
de São Paulo", e quiçá, também, os de João Ramalho. Foi esta u rna  
transportada por ordem da autoridade diocesana para a Igreja do Sa- 
grado Coração de Maria, onde ainda hoje se acha. Não seria o caso de 
sc transladar agora e do modo mais solene, por meio de um grande prés- 
tito cívico, para a c r i -~ ta  da nova catedral? Parece-me que essa trans- 

ladação teria o mais alto valor evocativo e simbólico. Aí fica a suges- 
tão desta idéia, em mim provocada ocasionalmente ao percorrer o ar-  
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quivo de meu querido avô. di7. Ricardo Gumbleton Daunt, em que encon- 
lro papeis referentes a uma descoberta por êle feita em Itú, do mais 
velho quiça dos documentos conhecidos da genealogia paulista. Vindo 
p u a  o Brasil aos 20 anos, recém-formado em medicina, estabelecendo- 
-se em Campinas, integrou-se com todas as  vesas do coração, como ge- 
r ~ l m e n t e  se sabe. Desposando uma senhora da família Camargo, o pen- 
dor genealógico levou-o a estudar a s  remotas origens dêste como que 
"clan" das primeiras eras paulistas. Dentro em breve, era dos maio- 
res sabedores das linhagens de São Paulo e correspondia-se contínua 
e ativamente, com numerósos cultores que outrora havia de nossa ge- 
nealogia, especialmente com o Barão Homem de Melo, Barão de Pirati- 
ninga, Inácio Xavier Pais de Campos, Mesquita, João Mendes de Al- 
meida, Francisco Alvares Machado, Francisco Coir ta  de Almzida Mo- 
rais, Nicolau Nogueira Valle da Gama, Conde de Iguassú, Brigadeiro 
Machado de Oliveira, Luiz Inácio Bittencourt, Antônio de Tolêdo Piza e 
Almtiaa, etc. Alargando a s  suas p~squizas  genealógicas paulistas, avul- 
tada correspondência o dr. Ricardo G. Daunt manteve com Luiz Bou- 
langer que era escrivão da nobreza e rei de armas do Império, e genea- 
logistas portuguêses de renome, como Adriano de Portugal da Silveira, 
etc. H uescoberta de velho aocumenro ituano de 1613 "A &xplicaçao da 
beraçao a e  Yedio Alfonso" causou ao Ur. Ricardo, como se comprova 
de sua correspondência, uma das maiores alegrias que é dado a um ho- 
miem ctr. Mais tarde, fê-lo imprimir na revista ao Instituto Hisrorico 
e Geogiaíiço Brasileiro, e, a proposito oesse papel, entreteve larga coi- 
itbponaencia analitica com o nosso ilusrie geneaiogista, ar. Luiz Gon- 
zaga ua bllva Ltme, conlorme ainaa ha aia* me ieiaLdva meu excelen- 
tt mesrre e iespeltavei amigo, o erudito aas  nossas coisas ar. ~ r l ' o n -  
so a Lscragnoiie launay,  que ouviu esse poImeriol dos proprios iabios 
cio autoi aa genealogia pauiistana. Assim, pois, a sugestão que tenho 
a fazer a VV. Excias. é como que uma consequencia de instigações ata- 
vicas, sobiemodo me orgulhando de que meu querido avô se haja com 
tanto afã  ocupado no esclarecer a s  velhas progenies bandeirantes, an- 
ttpassadas de sua mulher. Oxalá possa encontrar a minha idéia.favo- 
rável acolhida de W. Excias., da opinião pública, e possa, também, efe- 
tuar-se uma eomemoração cívica preparatória da outra que, daqui a 
vinte anos, se realizará, quando ocorrer o quarto centenário d a  funda- 
cão de São Paulo: a ereção ùe um monumento especial em que, numa 
cripta e num verdadeiro relicário conàigno se guardem as cinzas dos. 
primeiros cidadãòs pau!istíinos e os despójos do grande chefc guaiaiiaz, 
àe  quem descendem d e z e ~ a s ,  senão centenas l e  milhares de paulistas 
e brasileiros de hoje. Assiiii, expendido o assunto que me t rás  a pie- 
scnça de W. Excias . , prevaleço-me da  oportunidúde para  oferecer-lhes 
a s  seguranças da minha mais elevada estima e coris:dera&io subscre- 
vendo-me, de VV. Excias., servo obrgo vero. e amo. Ricardo Gum- 
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bleton' Daunt". O sr. Nicolau Duarte e Silva propõe um voto de con- 
gratulações com o sr. Jayme Cortesão pelos serviços prestados à Co- 
missão do V Centenário da Morte do Infante d. Henrique. O Sr. Mon- 
senhor Paulo Florêncio da  Silveira Camargo propõe se oficie ao CardeaI 
D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota pelo transcurso da data  natalícia 
de Sua Eminência, sendo designados o proponente e o Dr. Sebastião 
Pagano para apresentarem pessoalmente, ao aniversariante, a s  
saudações do sodalício. O sr. Carlos Henrique Liberali, com 
a palavra, apresentou suscinto relato dos trabalhos do 2.O simpósio 
d a  História da Ciência, realizado na cidade de Piracicaba onde o orador 
ererce a s  funções da Diretor da Faculdade de Farmácia e Odontologia. O 
pi of. G. O Campiglia deu notícia a casa da  realização da  26." Confierência 
Geral de Documentação e convidou o Instituto para participar dessas 
atividades, através da  Comissão especialmente designada para ta l  f im.  
O sr. Presidente acolheu a solicitação e designou os seguintes sócios pa- 
ra a aludida Comissão; Prof. G .  O.  Campiglia, Pedro de Oliveira Ribei- 
ro Neto, Anthero Pereira Junior, Nicolau Duarte e Silva, Carlos Hen- 
rique Liberalli, Alceu Maynard e Pedro Brasil Bandecchi. O sr.  Carlos 
Henrique Liberalli declarou dever ausentar-se do Estado a serviço, pe- 
11; que solicitou e obteve dispensa do citado encargo. O Sr. Major Olym- 
pio de Oliveira Pimentel justificou a ausência do consócio Pedro Brasil 
Randecchi. O sr. Vinicio Stein Campos ofereceu ao Instituto, para cUm- 
primento de deliberação aaterior do plenário, o retrato a óleo du con- 
sócio Dácio Pires Corrêa, trabalho do artista Joaquim Rocha Ferreira. 
O Sr .  Presidente agradeceu a doação e informou que oportunamente 
riarcará data  para inauguração dc quadro no salão nobre do sodalício. 
O orador oficial, Dr. Almeida Magalhães proferiu, a seguir, erudita pa- 
léstra sôbre Raimundo Corrêa, examinando a figura do poeta à luz dos 
dados colhidos pelo orador em cidades mineiras onde exerceu o Minis- 
tbrio Público. Lembrou o aniversário de D. Carlos Carmelo Vasconce- 
los Mota, o jubileu de  pra ta  de D.  Paulo de Tarso Campos, .arcebispo 
de Campinas, o 4.0 Centenário de Santo Amaro, que óra transcorre, o 
aniversário da fundação de Campinas, a passagem da data  nacional da 
França a homenagem a Jayme Cortesão e a necessidade de se r  reali- 

zado um curso, pelo Instituto, sobre Affonso de E .  Taunay, como se  
faz atualmente no Rio de Janeiro. Requereu a expedição de ofícios aos 
aniversariantes, à s  autoridades municipais de Santo Amaro e Campinas, 
à Embaixada e ao Consulado da França. O Sr. Presidente recebeu todas 
a s  indicações apresentadas, salientou a justiça e oportunidade das mesmas, 
ordenando o registro em a t a  na forma requerida. Quanto ao curso sôbre 
Affonso d'E. Taunay, convocou os seguintes sócios para, sob a orienta- 
ção do primeiro indicado, promoverem o aludido ciclo de conferências: 
Tito Lívio Ferreira, Alexandre d'Alessandro, Nicolau Duarte e Silva, 
D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, digo D. Carlos de Tasso Saxe- 
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Coburgo e Bragança, dr. José Gomes de Morais Filho, Francisco Teive 
de Almeida Magalhães, Vinicio Stein Campos, Carlos Henrique Liberal- 
li. Pedro Brasil Bandecchi, Ricardo Gumbleton Daunt. O dr. José Go- 
nies de Morais Filho recordou a passagem, nesta data, do dia do co- 
mércio, e a figura histórica do seu patrono, José da Silva Lisboa, Vis- 
conde de Cayrú. Nada mais havendo lavrou-se, para constar, a presen- 
t e  ata, que lida e achada comdorme, será devidamente assinada. 

José Pedro Leite Cordeiro 
Luiz Tenório de Brito 
Vinicio Stein Campos 

ATA DA SESSÃO ORDINARIA DE 6 DE AGÔSTO DE 1960 

Aos seis dias do mês de agosto de mil novecentos e sessenta, nesta ci- 
dade de S. Paulo, edifício-sede do Instituto Histórico e Geográfico de S 
Paulo, às 15 hs., sob a presidência do dr. Frederico de Barros Brotero, 
vice-presidente, em exercício no impedimento eventual do Presidente 
Di. José Pedro Leite Cordeiro, e servindo de secretários, respectiva- 
mente, Coronel Luiz Tenório de Brito, 1.0 e Vinicio Stein Campos, 2.0, 
realizou o sodalício a primeira sessão ordinária do mês com a presen- 
Ca dos seguintes consócios: Dr. Lorena Guaraciaba, Olympio de Olivei- 
ra Pimentel, Luiz Tenório de Brito, Tito Livio Ferreira, Francisco Teive 
de Almeida Magalhães, Frederico de Barros Brotero, Domingos Lau- 
rito, Mário Leite, Salvador Rocco, Raul Votta, Vinicio Stein Campos, 
E'rederico de Abranches Brotero, Nicolau Duarte e Silva, Arnaldo Ama- 
do Ferreira, Sebastião Pagano e Pedro Brasil Bandecchi. Abertos os 
trabalhos e nada constando do Ekpediente, foi dada a palavra ao orador 
oficial prof. Almeida Magalhães, que proferiu eloquente saudação ao 
conferencista da sessão, dr. Frederico de Abranches Brotero, ressaltan- 
do os méritos intelectuais e morais do novo consócio, recebido e empos- 
sado na sessão. O dr. Abranches Brotero, com a palavra, após agrade- 
cer a carinhosa saudação do dr Almeida Magalhães, discorreu brilhante- 
mente sobre a história da aviação nacional, especialmente em São Paulo, 
recordando as realizações da indústria aeronáutica paulista e os vultos 
pioneiros do desenvolvimento aviatório em nosso meio. O dr. Brasil Ban- 
decchi discorreu ligeiramente sobre a data de 11 de agosto, da fundação 
dos cursos jurídicos em São Paulo, tecendo considerações em torno da 
personalidade do Conselheiro Brotero. Nada mais havendo a tratar  foi 
encerrada a sessão, lavrando-se, para constar, a presente ata, a qual 
irá devidamente assinada depois de lida e achada conforme. Em tem- 
po: O dr. Frederico de Abranches Brotero foi introduzido no recinto por 
uma comissão designada pelo Sr. Presidente e integrada pelos consó- 
cios: dr. Mário Leite (que saudou e fêz a apresentação do conferencis- 
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t a ) ,  Domingos Laurito e Raul Votta. O dr. Tito Lívio Ferreira propôs 
se congratulasse o sodalício com o dr. Jayme Cortesão pela publicação 
do notável trabalho denominado "Pauliceae Monumenta digo Pauliceae 
Lusitana Monumenta Historica" e solicitasse ao Presidente do Real  Ga- 
binete Português de Leitura, do Rio de Janeiro, exemplares d a  obra pa- 
ra a biblioteca do Instituto. Nada mais houve e encerrada, assinam. 

José Pedro Leite Cordeiro 
Luiz Tenório de Brito 
Vinício Stein Campos 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 20 DE AGÔSTO DE 1960 

Aos vinte dias do mês de agosto de mil novecentos e sessenta, nesta 
cidade de S Paulo, no auditório do Instituto Histórico e Geográfico de S. 
Paulo, rua Benjamin Constant, 158, a s  15 hs., realizou o sodalício uma ses- 
são ordinária, sob a presidência do dr. José Pedro Leite Cordeiro, servindo 
de secretários, respectivamerite, 1.O e 2 O, o Coronel Luiz Tenório de 
Brito e dr. Alexandre d'dlessandro, êste no impedimento eventual do 
titular efetivo, prof. Vinício Stein Campos Lidas a s  EIemérides Bra- 
si!eiras do Barão do Rio Branco, pelo sr. Presidente, passou-se ao Ex- 
pediente que constou do seguinte: a )  Cartão de Sua Eminência o Cardeal 
c'e São Paulo, agradecendo a s  homenagens do Instituto pela passagem 
de, seu aniversário; b) opúsculo de Ataíde Pucinelli, oferecido a Bi- 
blioteca; c )  publicação de Geraldo Cardoso de Melo, sôbre Alberto Go- 
mes Cardoso de Melo; d) cartas de Carolina Ribeiro e Vitorino Maga- 
lhães Godinho agradecendo a eleição para sócios honorários; e )  comu- 
n'cação do sr. Francisco Patti ,  sôbre concursos instituidos pela 'Prefei- 
t u a  de São Paulo. O sr. Presidente faz comunicações sôbre o concurso 
a j  comemorações henriquinas e relativas a Casa de Portugal; anun- 
cia igualmente o adiamento do Congresso de História a ser  realizado 
em Fortaleza; lê o convite da Academia Nacional de la Historia para  
o 3.0 Congresso Internacional de História da América, designado, para 
iepresentar o Instituto nesse concláve, o consócio Luiz Tenório de Bri- 
to; comunica ainda os donativos de Cr$ 30 000,OO e Cr$ 10 000,OO pe- 
l<,s srs. Ar tur  Costa e Dimas de Me10 Pimenta; o primeiro destinado a 
cunhagem de medalhas comemorativas das Festas Henriquinas e o se- 
gundo para  o Instituto; a seguir comunica que os consócios Major Olym- 
pie de Oliveira Pimentel, dr. Pedro Brasil Bandecchi, prof. Alceu May- 
nard Araujo e Salvador Cutolo foram eleitos me,mbro do Instituto His- 
t ó ~ i c o  e Geográfico da Bahia, felicitando-os por isso; o dr. Nicolau 
Duarte e Silva tece considerações sobre a obra de Armando Cortesão, 
apresentando o seguinte voto de congratulações, cuja transcrição em 
a t a  requer: "Em julho último, 16, tivemos oportunidade de propor e a 
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alegria de ver aprovado, unanimemente, um voto de regosijo ao prof. 
Jayme Cortesão, por motivo do lançamento do primeiro dos dois vo- 
lumes do seu valioso trabalho "Os descobrimentos portugiiêses", sem 
àúvida u p  dos melhores estudos históricos acêrca das atividades do 
Infante D. Henrique, cujo quinto centenário de morte estamos come- 
morando êste ano. Foi, inegàvelmente, um voto justo e oportuno àque- 
!c nosso prezado e óra saudoso consócio, que algumas semanas mais 
tarde desaparecia do número dos vivos. Hoje visando outra figura, não 
nienos importante da  cultura contemporânea de Portugal, cumprimos 
o dever de solicitar um voto de congratulações ao professor Armando 
Cortesão, irmão daquele nosso antigo confrade, o qual, com a colabo- 
ração do Comandante A .  Teixeira da Mota, es tá  a ultimar, dentro das  
festas henriquinas a publicação de  uma obra que se  nos afigpra notá- 
vel. Rekrimo-nos à " Portugaliae Monumenta Cartográfica", volumo- 
s 3  coletânea de estudos acêrca d a  cartografia e ciência náutica, primi- 

tivamente planejada para compôr-se de quatro tomos e que, mais tarde, 
em razão das próprias contingências do vulto do trabalho, tornou-se 
necessário aumentar para cinco. Para ter-se idéia do arrojo da inicia- 
tiva, basta considerar que, em Portugal, ainda vinha o saudoso Viscon- 
de de Santarém, aliás muito justamente, apesar do longo tempo decorri- 
do, ocupando lugar de  destaque entre  os historiadores da Car- 
tografia, em virtude do seu apreciado Atlas do período me- 
dieval. Ora, mercê das facilidades da  técnica moderna, ao 
proa Armando Cortesão foi possível ampliar e grandemente 
não sòmente em profundidade como em extensão, o fascinante cam- 
po dêsses conhecimentos. Feliz oportunidade, através da revista "Oci- 

. dente", que se  publica em Lisboa, em reportagem do Sr. Antônio Val- 
-de-Mar, permitiu-nos saber dos esforços que para a execução digo exe- 
cução dêsse trabalho vem sendo desenvolvidos, há cinco anos, pelo au- 
tor, que, galhardamente, está vencendo toda a sorte de dificuldades, 
numa tarefa que se prolonga, geralmente, em dois períodos, todos os 
dias, das 5 horas às 21, com um intervalo de descanço das 13 às 16. O 
prof. Armando Cortesão, ao lado das facilidades e compreensão que en- 
controu, em seu favor, inclusíve da União Soviética, por intermédio da 
Academia de Ciências de Moscou, que lhe ofereceu mais de 30 magní- 

ficas fotografias de documentos existentes n a  Biblioteca de Leningra- 
do, também não se livrou de contrariedades e decepções. Uma delas por 
êle considerada a pior de  quantas o atingiram, ocorreu com a carta de  
Lopo Homem, pertencente ao Duque Salvialti de Migliarino, em Roma, 
o qual não sòmente deixou de atender a s  solicitaçóes através: de car- 
tas, inclusíve por via diplomática, como ainda recusou atender ao te- 
lel'one, quando alguém lhe falava no fato. Outro caso verificou-se com 
c planisfério de  Diogo Ribeiro, de 1525, do Arquivo Marchese Castiglio- 
ni, em Mantua, que não pôde se r  fotografado Incidentes vários surgi- 
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rom com a s  próprias autoridades portuguêsas, a exemplo do que ocorreu 
com os serviços postais dos Correios da  cidade do Pôrto, exigindo a in- 
terferência da própria Embaixada do Por  digo Alemã em Lisboa p a r a  
liberação do material que estava sendo aguardado com impaciênkia. Ven- 
cendo, entretanto, todos êsses tropeços, já está pronta grande parte  da 
obra, devendo o quinto e último volume aparecer em começos de 1961. 
Será, então, entre nós, o maior empreendimento da  história da Carto- 
grafia. As cartas monumentais foram dispostas, cronológicamente, e m  
gtupos do mesmo cartógrafo. Todas são reproduzidas por inteiro, numa 
s6 peça. Por sua vêz "o texto é conciso, sóbrio e objetivo, como acen- 
tua o Autor, evitando o mais possível pontos de controversia e quaiquer 
t xagcro nacionalista". Tais textos são em português e inglês, o que per- 
mite que a obra consiga maior penetração no mundo. Nascido a 31 de 
janeiro de 1891, em São José do Campo, Coimbra. o n d ~  reside, foi seu 
pai o filólogo Antônio Augusto Cortesão, engenheiro agrônomo, durante o 
seu tempo de estudante, de 1911 a 1913, foi destacado atléta Agente Ge- 
ral das Colônias em 1924. desde 1931 entregou-sr à s  pesquisas histó- 
ricas. Publicou além de outros trabalhos, "Os Homens, cartógrafos por- 
tuguêses do Século XVL (1932)", "Cartograflia e Cartógrafos Portu- 
guêses dos Séculos XV e XVI" (1935); "The Nautical Chart  of 1424 
(1954). Lecionou nas Universidades de Londres, Paris,  Estados Uni- 
dos e América do Sul. Desde 1946 chefia as  secções de História da  
Ciência e Relações Exteriores e Cultura da  UNESCO. Eleito sócio efeti- 
vo da  Academia Internacional da História da Ciência, em 1948, foi seu 
vice-presidente de 1950 a 1956. Por todos êsses motivos propomos lhe  
seja transmitido um voto de congratulações desta Casa de São Paulo, 
cujos ideais são os mesmos que êle espera, no cultivo da História e d a  
Geografia, transcrevendo-se esta  justificação n a  ata dos nossos traba- 
1110s. São Paulo, 20 de agosto de  1960. Nicolau Duarte e Silva". O 
j=querimento foi aprovado. O sr. Helio Damante propõe um voto d e  
pesar pela morte de Jaime Cortesão. Lembra. a propósito que não e e  
deve trocar o nome do Largo da  Pólvora pelo do grande morto, como 
o quer a Câmara Municipal. Pede um ofício à Municipalidade para  que  
não o faça e que indique uma r u a  nova para essa homenagem, o que 
é aprovado. O S r .  Domingos Laurito fala  sôbre a conferência do d r .  
Donatelo Grieco sôbre D.  Henrique, ocasião em que represetou o Ins- 
tituto. O sr. Presidente agradeceu em nome do sodalício. O sr. Alceu 
Maynard Araujo refere-se à Semana Cornélio Pires, em Tietê, solicitan- 
do indicação de comissão representativa do Instituto nesse eonclave; 
são indicados d .  Francisca 'Rodrigues e João Chiarini. O sr. Major  
Olympio de Oliveira Pimentel agradece a s  referências feitas pela s u a  
admissão no Instituto Histórico da Bahia e comunica que re- 
presentou o Instituto n a  trannmissão do cargo do Comandante da  Fôr- 
ça  Pública. O sr. Presidente agradece. O orador oficial dr. Almeida Ma- 
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galhães discorreu com a eloqüência que lhe é peculiar, sobre a f igura 
d e  João Ribeiro, sendo muito aplaudido; propõe ainda, o mesmo ora- 
dor, um voto de pesar pela morte de Antônio Batista Pereira e ofício 
a família; lembra o transcurso do centenário de Cardoso de Me10 JU- 
nior; sugere ao Presidente deligenciar junto ao jornal "O Estado d e  São 
Paulo" a reedição dos artigos de João Ribeiro, trabalho que o sr. Nico- 
lau Duarte e Silva promete ai-ixiliar, pedindo o sr. Presidente ao orador 
que dê também a sua colgboração. O prof Tito Lívio fala sobre Jaime 
Cortesão e a Carta  de Pero Vaz de  Caminha; Antônio Batista Pereira e 
os seus trabalhos, Câmara Municipal de São Vicente e Pátio do Colégio. 
O prof. Bueno de Azevedo Fiiho pede um voto de pesar pela morte de 
Álvaro Martins f i lho,  filho do nosso caro confrade, e solicita um voto 
digo o ofício a família. Nada mais houve e foi encerrada a sessão, la- 
vrando-se a presente ata ,  que lida e aprovada, será devidamente assi- 
xada. 

José Pedro Leite Cardeiro 
Vinício Stein Campos 
Luiz Tenório de Brito 

ATA DA SESSÁO SOLENE DE 22 D E  AGÔSTO DE 1960 

Aos vinte dias do mês de agosto de mil novecentes e 
sessenta, na  sede do Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, a rua  Benjamin Constant n.O 158, realizou-se uma ses- 
são solene destinada à posse de novo consócio, J .  A .  Pizarro 
I,oureiro, que na ocasião proferiu uma palestra subordinada ao tema: 
O Infante D. Henrique e a Cultura Ocidental. Às vinte horas havendo 
nGmero legal, o sr. Presidente José Pedro Leite Cordeiro, tendo como 
secretários, respectivamente 1.' e 2.0, Coronel Luiz Tenório de Brito e 
Major Ol$mpio de Oliveira Pimentel, êste designado para substituir o 
titular efetivo, Vinicio Stein Campos, ausente da  Capital, declarou aber- 
tn  a sessão, convidando para integrarem a mesa os srs. dr. João Pereira 
Bastos, Cônsul de Portugal, Álvaro Soares ~ r a n d ã o ,  Vice-Cônsul, Joa- 

quim Monteiro, Vice-presidente da Casa de Portugal, Artur  Costa, Pre- 
sidente d o  Centro do Douro, Agostinho Vicente, Presidente d a  Casa I lha 
6 s  Madeira, e José Inácio Alpendre, Presidente do Centro Beirão. Para  
ii,troduzirem o novo sócio no recinto foram designados os srs. A1v:iro 
Soares Brandão, Tito Livio Ferreira, Manoel Rodrigues Ferreira, José 
d e  Me10 Pimenta e Manoel de Me10 Pimenta Recebido sob palmas do 
auditório lê e assina o termo de posse. O Sr. Presidente falou, a seguir, 
ressaltando o merecimento do novo sócio honorária do sodalício e, refe- 
rindo-se a o  desaparecimento do historiador Jaime Cortesão pede a as- 
sistência um minuto de silêncio em homenagem ao ilustre morto e elogia 
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*: figura do eminente intelectual lusitano. O prof. Tito Livio Ferreira, 
zom a palavra, ressaltou a benemerência do Dr. Dimas de Me10 Pimenta, 
contribuindo com tr inta  mil cruzeiros para  a cunhagem da Medalha CO- 
msmorativa do V Centenário da  Morte do Iníhnte D. Henrique e faz  
entrega, ao Sr. Presidente, do primeiro exemplar, oferecido ao sodalício. 
Depois de agradecer esta oferta, o Sr. Presidente procede a entrega da  
mesma Medalha aos seguintes cidadãos; Dr. João Pereira Bastos, Álva- 

ro Soares Brandão, prof. Tito Livio Ferreira, dr. J. A. Pizarro Loureiro, 
d r .  Dimas de Me10 Pimenta e Sr. Manoel de Me10 Pimenta. O sr. Pre- 
sidente discorreu sôbre a s  cartas escritas de Sagres pelo Infante D .  
Henrique, trabalho do historiador Alberto Iria, publicado em 9 de ja- 
nciro de 1959, no Boletim da Academia Portuguêsa da História. Dada 
a palavra ao Dr. Pizarro Loureiro profere êste a sua anunciada confe- 
rência sôbre Di. Henrique e a Cultura Ocidental sendo muito aplaudido 
ao terminar. D dr. João Pereira Bastos, falando a seguir, agradeceu a s  
homenagens a memória de Jaime Cortesão e referiu-se aos trabalhos 

de Alberto Iria, citados pela presidência Com os agradecimentos do sr. 
Presidente ao confetencista, à s  autoridades e demais assistentes pre- 
sentes, foi encerrada a sessão, lavrando-se a presente a ta  que sera  de- 
vidamente assinada, depois de lida e achada conforme. 

José Pedro Leite Cordeiro 
Luiz Tenório de Brito 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSÁO SOLENE D E  27 DE AGÔSTO DE 1960 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de mil novecentos e sessenta, 
nesta cidade de S. Paulo, edifício-sede do Instituto Histórico e Geográfico 
de S. Paulo, a s  20,30 horas, sob a presidência do Dr. José Pedro Leite Cor: 
defio e servindo de secretários, respectivamente, primeiro e segundo, 
o Coronel Luiz Tenório de Brito e Vinício Stein Campos, realizou-se a 
sessão extraordinária convocada para êste dia e hora e à qual estiveram 
yresentes, além de numerósos convidados especiais, os seguintes con- 
sócios: José Pedro Leite Cordeiro, Luiz Tenório de Brito, Vinício Stein 
Cúmpos, Francisco Teive digo, Tito Lívio Ferreira, Salvador Rocco, 
Carlos da Silveira, Domingos Laurito, Álvaro da  Veiga Coímbra, Theo- 
doro de Souza Campos Junior, Paulo da  Silveira Santos, Renê de Oli- 
veira Barbosa, Pedro Brasil Bandecchi, Harrison de Souza Ferraz, Olym- 
pio de Oliveira Pimentel, José Bueno de Azevedo Filho, Salvador Cutolo, 
Arlindo Veiga dos Santos e Paulo Aurisol Cavalheiro Freire. Abertos 
os trabalhos o sr. Presidente convocou o dr. Pedro Brasil Bandecchi pa- 
r a  substituir o orador oficial d r  Francisco Teive de Almeida Maga- 
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I'náes afastado por en@rmidade, e convidou para integrarem a Mesa a s  
seguintes personalidades presentes: Dr. Carlos da Silveira, ex-presideri- 
te do Instituto; Aspirante Ricardo Couto, representante do Sr. Secre- 
tkrio da Segurança Pública, dr. Francisco da Nova; Capitão Irany Ber- 
nardino Ribeiro, representante do sr. Comandante da Fôrça Pública; 
Tenente Coronel Davino dos Santos, presidente do Centro de Oficiais da 
Reserva da Fôrça Pública; Coronel Bento de Barros Ferraz, do Clube 
de Oficiais da Fôrça Pública; Dona Eloisa Ramos, viuva do escritor 
Graciliano Ramos; Orestes Peco Delegado Chefe para o Brasil da  União 
dos Escoteiros; Max Arrais, da Regional dos Escoteiros de São Paulo; 
prof. Salvador Rocco, pelos Veteranos de 32; Bras Albanese, pela Comissão 
cio Monumento a Pedro de Toledo; prof. Azevedo Filho, pelo Departa- 
mento de mutação e dr. Francisco de Andrade Coutinho, do Joquei Club 
de  São Paulo. Pelo sr. Presidente foi designada a seguinte comissão 
para introduzir no recinto o s r  Major Olympio de Oliveira Pimentel, 
eleito sócio honorário do sodalício: Coronel Luiz Tenório de Brito, Tito 

Lívio Ferreira, Pedro Brasil Bandecchi, Salvador Rocco, Vinício Stein 
Campos e Arlindo Veiga dos Santos. Cessados os aplausos com que foi 
acolhido o novo titular, procedeu êste ao juramento de praxe e assina- 
tiira do respectivo termo. Lidas as comunicações do expediente, justi- 
f i c a @ ~  de ausência dos srs. Erasmo de Almeida Magalhães, J.A. Cunha 
Lima e Elisio Leal, procedeu o s r .  Presidente a entrega da Medalha 
Cultural e Comemorativa Imperatriz Leopoldina aos agraciados - D. 
Sophia Coutinho. Dr. Carlos Alberto Gomes Cardim Filho, prof. Os- 
valdo Lacerda Gomes Cardim, sr. José Penha Morato, &. Vicente De- 
cüra Neto, Arnaldo Machado Florence e dr. Ricardo Ramos, esta me- 
dalha entregue a progenitora do homenageado, d. Eloisa Ramos, visto 
rtão te r  comparecido, por enfermo, o interessado. Seguiu-se com a pala- 
vra, para saudar os condecorados com a venera cívica, o dr. Pedro Bra- 
sil Bandecchi, o qual proferiu calorosa oração, de elogio ao mérito dos 
mesmos, e de homenagem a memória da primeira imperatriz brasileira. 
Em nome dos agraciados discursou o dr. Carlos Alberto Gome5 Cardim 
Filho, em sentida e comovente peça oratória, historiando a trasladação 
dos despojos da  Imperatriz Leopoldina e decrevendo a construção do 
cenotafio do Ipiranga, iniciativa do benemérito paulista, ex-Prefeito de 
São Paulo, dr. Armando de Arruda Pereira, levada a cabo pelo sodalício. 
r,o IV Centenário da Cidade. O Major Olympio de Oliveira Pimentel 
assumiu, então, a tribuna, para agradecer o seu ingresso no Instituto e 
pronunciar uma palestra sôbre o tema que havia escolhido: Graciliano 
Ramos na  Intimidade. O orador, recebido com aplausos pelo auditório, 
fci inicialmente saudado, em nome do Instituto, pelo Coronel Luiz Te- 
iiório de Brito, o qual discorreu sobre a personalidade do novo consó- 
cio que muito bem conheciai de longa data, e cujo merecimento res- 
saltou, com dbsão.  O Major Olympio de Oliveira Pimentel, após agra- 
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deeer em vigoroso improviso, a s  demonstrações de apreço e carinho rei  
cc-bidas, passou a ler com dicção clara e segura a sua interessante pa- 
lestra sobre essa festejada f igura das letras pátrias, Graciliano Ramos, 
seu conterrâneo de Palmeira dos Indios, que tão bem conhecera na  me- 
i~inice. A palestra do Major Pimentel, revelando passagens curiosissi- 
r i as  da  vida do escritor, amenisada pela citação de trechos anedóticos 
que provocavam a hilaridade da fina assistência que superlotava a s  de- 
pendências do Instituto, foi a nota brilhante da  noite e deixou em to- 
dos a mais agradável das impressões. O orador foi muito ovacionado 
ao concluir a sua formosa conferência. Para encerrar, o consocio dr. 
Alceu Maynard Araujo apresentou a s  irmãs Paiva, que apresentaram, 
ccm acompanhamento de viokio, um programa de músicas folclóriras, 
a saber: O Irapurú, de Waldemar Henrique, Engenho Novo, de Hae- 
chel Tavares e Tamba-Tajá, de Waldemar Henrique. A senhora d. Bru- 
na Frede Pimentel, nora do conferencista, declamou com emoção e arte, 

números de poesia, vivamente aplaudidos. O sr. Presidente, encerrando, 
1:lvrou - digo agradeceu a presença de todos, e, para constar, lavrou- 

-se a presente, encerrada e assinada depois de lida e achada conforme. 

Jose Pedro Leite Cordeiro 
Luiz Tenório de Brito 
Vinício Stein Campos 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE 3 DE SETEMBRO DE 1960 

Aos três dias do mês de setembro de mil novecentos e sessenta, nesta 
cidade de S Paulo, auditório do Instituto Histórico e Geográfico de S. Pau- 
lo, às catorze horas, realizou-se a assembléia geral convocada na forma 
estatutária para os fins adiante especificados e precedida de editais de 
convocação publicados pela imprensa oficial do Estado dias 25, 26 e 31 

de agosto último, bem como de ampla divulgação pelos demais órgãos 
de imprensa da Capital. A assembléia concorreram os sócios que assi- 
nüram o livro de presença do Instituto, em número legal para -Ouncio- 
namento dos trabalhos, os quais estiveram sob a direção da seguinte 
rl.esa: dr. José Pedro Leite Cordeiro, presidente; Coronel Luiz! Tenó- 
rio de Brito, 1." secretário; Vinicio Stein Campos, 2.0 secretário; pro- 
fessor Exnesto Leme e dr. Manoel Augusto Vieira Neto. O sr.  Presi- 
dente, com a palavra, explicou que a presente assembléia fora convo- 
cada para  exame e aprovação, pelo plenário, do reajuste a que se pre- 
tende chegar no contrato de locação de parte do prédio pelo Bazar Lord, 
ieajuste êsse constante das atas  das reuniões da diretoria que t ra-  
taram amplamente do assunto e minuciosamente relatado a assembléia 
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pelo sr. Presidente, o qual destacou a vantagem da conclusão da  pen- 
dência com o Bazar Lord por via amigável e a imediata elevação d a  ren- 
da  do prédio, de Cr$ 132.000,OO - cento e trinta e dois mil cruzeiros. 
Usaram ainda da  palavra para esclarecimentos ao plenário relativamente 
B conveniência do acordo proposto pela diretoria do sodalício, os srs. Ma- 
noel Augusto Vieira Neto e prof. Eknesto Leme e d r  Brasil Bandecchi, to- 
mando parte  nos debates o Sr .  Nicolau Duarte e Silva e prof. Fausto 
Ribeiro de Barros. Submetida a questão ao pronunciamento do plenário 
decidiu êste, por unanimidade, aprovar a oferta pelo Bazar Lord, digo, a 
cferta feita pelo Bazar Lord, de renovação do contrato de locação por 
cinco anos, mediante o pagamento de Cr$ 140.000,OO cento e quarenta 
mil cruzeiros mensais apenas pelas lojas, acrescidos de dez por cento 
dtb aumento anual nos. quatro primeiros anos; entrega dos três anda- 
res até  o presente incluidos na  locação e que ficarão daqui por diante 
sob diréte administração do Instituto, respdnsabilidade exclusiva do 
Instituto pelos impostos e taxas e suas majorações. O sr. Nicolau Duarte 
e Silva solicitou a inclusão n a  presente ata ,  de um voto de louvor a o  
sr.  Presiaente pelo desvêlo e competência com que conduziu os traba- 
lhos desta delicada questão, de tanta  importância para a entidade. O sr.  

presidente agradeceu a sugestão e propôs que o sodalício manifestasse 
o seu reconhecimento aos dedicados e eficientes colaboradores n a  ob- 

tenção dêsse resultado, sr.  dr. Pedro Brasil Bandecchi, prof. Ernesto 
I,eme, s r .  Manoel Augusto Vieira Neto e dr. Ruy Leme, distinto ad- 
vogado, filho do prof. Ernesto Leme, que desenvolveu intensos esfol- 
ços em defesa dos interesses do Instituto. O plenário, com expressiva 
salva de palmas, aprovou ambas a s  propostas. E m  seguida o sr. Presi- 
dente relatou a casa a representação que recebera do sr. Francisco Ma- 
tarazzo Sobrinho, no sentido de ser constituída uma fundação destina- 
da a associar a s  entidades culturais de São Paulo, e para a qual se pe- 
dia a adesão do sodalicio. O plenário decidiu, por unanimidade, pela 
anuência do Instituto a iniciativa, em suas linhas gerais, reservando-se 

para opinar, oportunamente, quanto ao "modus faciendi" da organiza- 

ção de acordo com o voto do prof. Ernesto Leme. O prof. Tito Lívio 

Ferreira propôs, a seguir, aceitasse o sodalício a publicação de anúncios 

c~merc ia i s  na Revista do Instituto, a f im de reduzir-lhe o custo de  ven- 

da a terceiros e o onus financeiro que ela tem representado para o s ~ -  
dalício. Conoluídos os debates a assembléia resolveu pelo exame do as- 

sunto, com maiores cuidados, pela Comissão de Redação da Revista, a 
qual t rar ia  oportunamente os resultados de suas pesquisas e estudos ao 
conhecimento d a  assembléia, para esta poder decidir com pleno conhe- 
cimento de causa. E m  tempo, a assembléia teve início a s  catorze horas 
e trinta, n a  forma dos editais de convocação, e não como constou na  
abertura da  presente a ta .  Nada mais havendo a t ra ta r  foram encerra- 



Revista do Institiito Histórico e Geográfico de S.%,? Paulo 619 

I 

dos os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a seguir lida, discutida e 
aisinada. Eu, Vinicio Stein Campos Secretário, escrevo. 

José Pedro Leite Cordeiro 
Luiz Tenório de Brito 
Vinício Stein Campos 
Almeida Magalháes 
Ernesto Leme 
Manoel Augusto Vieira Neto 
Brasil Bandecchi 
Arnaldo Amado Ferreira 
Salvador Rocco 
C. H. Liberalli 
René Oliveira Barbosa 
Tito Lí?io Ferreira 
A. D'Alessandro 
Alvaro da Vciga Coimbra 
F rederico de Barros Brotero 
Fausto Ribeiro de Barros 
Olympio O. Pimentel 
N. Duarte e Silva 
José Gomes Morais Filho 
J. Ferreira Carrato 
Alceu Maynard Araujo 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 3 DE SETEMBRO D E  1960 

Aos t rês  dias do mês de setembro de mil novecentos e 
sessenta, no mesmo local a que se refere a a t a  anterior, 
piesentes os consócios dr. Jos6 Pedro Leite Cordeiro, Coro- 
nel Luiz Tenório de Brito, Vinício Stein Campos, dr. Fran- 
cisco Teive de Almeida Magalhães, dr. Ernesto Leme, dr. Manoel Au- 
gusto Vieira Neto, dr. Pedro Brasil Bandecchi, Arnaldo Amado Ferrei- 
ra, Salvador Rocco, Carlos Henrique Liberalli, Renê de Oliveira Barbo- 
sa, Tito Lívio Ferreira, Alexandre D'Alessandro, Álvaro da Veiga C o i m ~  
bia, Frederico de Barros Brotéro, Fausto Ribeiro de Barros, Olympio 
de Oliveira Pimentel, Nicolau Duarte e Silva, José Gomes Morais Filho, 
Joaquim, digo José Ferreira Carrato, Alceu Maynard Araujo, realizou 
o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo a primeira sessão 
01-dinária do mês, sob a presidência do Acadêmico José Pedro Leite 
Cordeiro e servindo de secretários, respectivamente primeiro e segun- 
do, o Coronel Luiz Tenório de Brito -e Vinício Stein Campos. O sr. pri- 
meiro secretário apresentou o seguinte expediente: ofício do dr. Mar- 
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cos Mélega, Presidente da  Câmara Municipal de São Paulo, comuni- 
cando que a proposta da mudança da denominação do Largo da Pólvora 
f i r a  iniciativa isolada de um edil, não traduzindo o modo de pensar da 
Câmara dos Vereadores; ofício da Câmara Municipal de Campinas agra-  
decendo ao Instituto a s  congratulações por ocasião do aniversário da 
cidade; do dr. Alexandre D'Alessandro, oferta da letra e música do hi- 

no do Rotary Club de Itapetininga. O prof. Tito Lívio Ferreira propôs 
um voto de regosijo, a ser  consignado em ata ,  pela escolha do consócio 
dr. Alceu Maynard Araujo para presidente, em São Paulo, da Asso- 
ciação dos Escoteiros do Brasil. O dr. Francisco Teive de Almeida Ma- 
galhães, orador oficial, discorreu, a seguir, sobre o sesquicentenário de 

nascimento de Joaquim Caetano d a  Silva, o valor de seus estudos histó- 
ricos, aproveitados por Rio Branco na  d d e s a  dos direitos do Brasil sô- 
bre o território do Amapá, e solicitou o encaminhamento de ofícios con- 
gratulatórios a Academia Brasileira de Letras e ao Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, dos quais Joaquim Caetano da Silva fo i  niem- 

b1.o ilustre. O dr. Alexandre D'Alessandro recordou a passagem do ani- 
versário de fundação do Grêmio Politécnico de São Paulo e requereu 
a expedição de ofícia de congratulações aos seus diretores. Tôdas as  
propostas foram acolhidas pela presidência, independentemente de con- 
sulta ao plenário, diante dos aplausos com que foram recebidas pela 

casa. Dada a palavra ao orador da  sessão, conferencista José Ferreira 
Carrato, proferiu êle interessante e erudita palestra sobre o Colégio do 
Caraça, de Minas Gerais, e o ensino na época colonial, estudo muito 
aplaudido pelos presentes e cujos originais foram requisitados pela mcsa 
para publicação oportuna na Revista do Instituto. O prof. Tito Lívio 
Ferreira discursou a seguir, apoiando a s  conclusões do orador. O dr .  
Morais Filho também manifestou o seu aplauso à s  considerações destn- 
\olvidas pelo prof. Carrato sôbre o Colégio Caraça e seu ensino. Fa-  
laram ainda os drs. Carlos Henrique Liberalli, propondo a inseiçáo, 
em ata, de um voto de regosijo pelo transcurso, a 25 do corrente, do 
20.O aniversáiio da Sociedade Paulista de História da Medicina, e Pedro 
Brasil Bandecchi, sôbre o centenário de Silva Jardim. O sr. Presidente de- 
feriu a s  propostas acima e após referir-se ao brilhante trabalho, do 
prol. Carrato, à sessãp solene que a Sociedade Paulista de História da 
Medicina realizará no auditório do sodalício 2.& feira, cinco do corrente, 

recordou a passagem da gloriosa data  nacional da independêmcia, a 7 
de setembro, quando o Instituto faz celebrar a missa solene em me- 
in6ria da Imperatriz Leopoldina no Monumento do Ipiranga, ato reli- 
gioso ao qual devem comparecer especialmente os agraciados com a 
TJledalha da Imperatriz, ostentando a aludida venera. Nada mais houve 
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e, para constar, lavrou-se a presente ata ,  que, lida e aprovada, será de- 
vidamente assinada. 

José Pedro Leite Cordeiro 
Luiz Tenório de Brito 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSÃO SOLENE DE 9 DE SETEMBRO DE 1960 

Aos nove dias do mês de setembro de mil novecentos e sessenta, nesta 
cidade de S. Paullo, à r. Benjamin Constant, 158, a s  20 hs. o Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo promoveu a realização de uma sessão 
solene, comemorativa da  passagem do primeiro centenário de nascimen- 
t.) do ilustre vulto da História Paulista, Carlos Augusto de Freitas Vi- 
lalva, registrando-se o comparecimento de numerósos representantes da 
sociedade paulistana e os seguintes consócios: acadêmico Dr. José Pe- 
dro Leite Cordeiro, Dr. Altino Arantes, dr. Francisco Teive de Almeida 
Magalhães, Vinicio Stein Campos, Embaixador Ernesto Leme, Francis- 
ca Rodrigues, dr. Alceu Maynard Araujo, dr. Salvador Rocco, dr. Callos 
Iienrique Liberalli e Paulo da  Silveira Santos. Sob a presidência do dr. 
José Pedro Leite Cordeiro e servindo como secretários, respectivamente 
I." e 2.0, Vinicio Stein Campos e dr. Salvador Rocco, participando ainda 
da Mesa diretora dos trabalhos, a convite do sr. Presidente, a s  seguintes 
personalidades: Dr. Altino Arantes, ex-presidente do Estado; Embai- 
xador Ernesto Leme, Desembargador Paulo Gomes Pinheiro Machado, 
Aspirante Ricardo Marcondes, representante do exmo. sr. Secretário do 
Estado dos Negócios da Segurança Pública, João Ortiz Monteiro, presi- 
dente do Centro Paulista do Rio de Janeiro, Agenor Couto de Maga- 
Iliães, presidente da Sociedade Geográfica Brasileira, EUisio Leal, re- 
presentante do M. M. D . C., Francisca Rodrigues, presidente da Bandei- 
ra Paulista de Alfabetização, Alceu Maynard Araujo, presidente da Co- 
missão Executiva da Associação dos Escoteiros do Brasil, Carlos Hen- 
rique Liberalli, representante da Associação Paulista de História da  
Medicina, Waldemar Albien e Acácio Vilalva, representante da família 
do homenageado. O Sr. Presidente, após ressaltar a significação da hon- 
rosa presença do venerando paulista dr. Altino Arantes à sessão sole- 
nc do Instituto, palavras calorosamenQ aplaudidas pela seleta assis- 
tência, discorreu ligeiramente sobre a finalidade da  sessão, comemorativa 
do primeiro centenário de nascimento de um dos mais ilustres servidores 
da terra  de Piratininga, dr. Carlos Augusto de Freitas Vilalva, deu a 
palavra ao dr. Alceu Maynard Araujo, para a primeira oração da ses- 
são. O dr. Alceu Maynard Araujo proferiu então substanciósa palestra 
sobre s figura do homenageado e sua descendência, minudenciando a 
biografia dos valorósos paulistas Vilalva, em todos os setores da  ativi- 
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dzlde social e política. O orador foi muito aplaudido ao concluir a lei- 
tura  do seu trabalho. Dada a palavra em seguida ao orador oficial do 
sodalício, dr. Francisco Teive de Almeida Magalhães proferiu êle, com 
a eloquência que lhe é peculiar, a saudação oficial do Instituto a figu- 
r a  do homenageado, oração acolhida com vibrantes aplausos. Compa- 
recendo então a sessão o deputado federal Hebert Levy, o Sr. Presiden- 
te  convocou-o a tribuna, para o discurso que se  achava programado. 
Assumindo a tribuna o deputado Herbert Levy excusou-se pelo seu atra- 
zo, dando a s  razões que o retiveram em outro local e passou a narrar  
as  ligações sentimentais e de amizade que o prendiam ao saudoso ho- 
menageado do Instituto. Referiu-se a projeção de Carlos Augusto de 
Freitas Vilalva na vida pública brasileira, à sua natural bondade, a fi- 
gura  veneranda de sua esposa, ao vivo sentimento de  amor à pátria e 
as instituições democráticas que a engrandeciam. A palestra do de- 
putado Herbert Levy foi calorosamente aplaudida ao concluir a sua 
afetuósa homenagem a memória do Ministro Cailos Augusto de Frei- 
tas  Vilalva. Falou, pela famílla do homenageado, o dr. Acácio Vilalva, 
c qual visívelmente emocionado, manifestou em formoso improviso o 
zgradecimento dos seus a iniciativa do sodalício e a s  palavras de seus 
brilhantes oradores. Após a s  palmas que se seguiram a s  últimas palavras 
do orador, o Sr. Presidente comunicou o recebimento de uma justifi- 
cativa de ausência do Sr. Cândido Fontoura, representado no ato pelo 
dr. Carlos Henrique Liberalli. Disse mais o Sr. Presidente de sua satis- 
fação pelo preito de justiça que o Instituto rendera ao eminente brasi- 
leiro nesta noite, justiça indelevelmente salientada pelos oradores que 
discursaram na sessão. Apresentou os agradecimentos do sodalício aos 
piesentes, aos oradores, a família do homenageado e especialmente ao 
di-. Altino Arantes, ilustre Presidente Honorário do Instituto, cujo com- 
parecimento tanto contribuía para maior significação da solenidade cívica- 
Sob estrepitosos aplausos encerrou o Sr. Presidente a sua calorosa ora- 
ção. Nada mais havendo a t ra ta r  encerrou-se a sessão, lavrando-se a pre- 
sente a t a  para a todo tempo constar, lida e assinada na  forma regulamen- 
tar. Em tempo: Vale a corrigenda: Associação Paulista da  História d a  
Medicina. Nada mais. Eu, Vinicio Stein Campos, secretário, -escrevi. 

José Pedro Leite Cordeiro 
Luiz Tenório de Brito 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSÁO ORDINÁRIA DO DIA 17 DE SETEMBRO I > E  1960 

Aos dezessete dias do mês de setembro de mil novecentos e sessenta, 
nesta cidade de S. Paulo, edifício do Instituto Histórico e Geográfico de S. 
Paulo, sala das sessões, a s  quinze horas, presentes os consócios Luiz 
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Tenório de Brito, Acadêmico' José Pedro Leite Cordeiro, Tito Lívio F P ~ -  
reira, Alexandre D'Alessandro, Vinício Stein Campos, Renê de Oliveira 
Barbosa, Francisco Teive de Almeida Magalhães, Nicolau Duarte e Sil- 
va, Olympio de Oliveira Pimentel, José Gomes de Morais Filho, Mário 
Leite, Frederico de Barros Brotero, Salvador Rocco, Carlos da Silveira 
e José Bueno de Azevedo Filho, realizou o sodalício mais uma sessão 
ordinária sob a presidência do dr. Jose Pedro Leite Cordeiro e seivin- 
do de secretários, respectivamente primeiro e segundo, Luiz Tenório de 
Brito e Vinicio Stein Campos. Abertos os trabalhos e concluida a leitu- 
ra, pelo sr. Presidente, das Efemérides Brasileiras do Barão do Rio 
Brgnco, usou da palavra o orador oficial, prof. Francisco Teive de Al- 
meida Magalhães, o qual, requereu a consignação, em a t a ,  de um voto 
de saudade e reconhecimento à figura do ilustre brasileiro José da  Costa 
Carvalho, Marquês de Três Rios, digo Marquês de Monte Alegre, cujo 
centenário de falecimento ocorre no presente ano. Qiscorreu a seguir, 
o orador, com eloquêlncia sobre a personalidade do saudoso Afonso d'Eb- 
ciagnolle Taunay, focalizando-o sob o duplo aspecto: o historiador e o 
estilista, o homem de letras, o conhecedor profundo do vernáculo e habil 
s ~ t i s t a  da palayra escrita, e o historiador incomparável, autor do mais 
fecundo e opulento estudo do passado paulista. O Sr. Presidente deferiu o 
pedido de inserção em ata ,  da homenagem ao antigo presidente da Províii- 
cia de São Paulo, Marquês de Monte Alegre e designou o dia primeiro de 
outubro para o prof. Vinicio Stein Campos e o sr. José Gomes Morais 
Fi!ho apresentarem os seus trabalhos sobre Afonso de Taunay. No ex- 
pediente foram registradas as  seguintes ofertas de livros ao Instituto: 
Antologia Caipira, poesia e prosa de Cornélio Pires compiladas por Jofre  
Martins Veiga; Ekposição Henriquina, Biblioteca Pública Municipal, do 
Pôrto-Jdho-1960; Um cochilo de São Paulo nas comunicações com Bra- 
síiia - Mário Leite, Revista de Engenharia; O que é indispensável saber 
s6bre nossas intervenções no Rio da Prata ,  General Francisco de Paula 
Cidade; Mogim Mirim, Lauro Monteiro de Carvalho e Silva; o sr. se- 
cretário Luiz Tenório de Brito comunicou a celebração da missa, em 
memória da Imperatriz Leopoldina, a 7 de setembro último, no monu- 
mento do Ipiranga e a qual compareceram os srs. dr. José Pedro Leite 
Cordeiro, Frederico de Barros Brotero, Luiz Tenório de Brito, Major 
Olympio de Oliveira Pimentel, Salvador Rocco, Domingos Laurito, Hen- 
rique Liberalli, Maria dos Prazeres Vaz de Andrade, Maria Aparecida 
Paiva Rodrigues Alves, Frederico Marchini, chanceler do Consulado Aus- 
tríaco, d. Lucia de Tomasi e d. Carmen de Tomasi. E m  prosseguimen- 
to à s  palavras sôbre a f igura de Afonso de Taunay, falaram ainda, nes- 
ta sessão, os srs. Tito Lívio Ferreira e Alexandre D'Alessandro, o pri- 
meiro sôbre "Mestre Afonso de Taunay e o Museu do Ipiranga" e o se- 
gundo - "Taunay, o professor". Na segunda parte  da sessão foram pro- 
postas e aceitas em primeiro escrutinio, a s  seguintes transferências de 
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categoria e admissão de sócios: Para a categoria de sócios beneméritos, 
transferidos do quadro de sócios titulares, os -cons&ios: Monsenhor 
Paulo Florêncio da Silveira Camargo, Francisco Teive de Almeida Ma- 
galhães, José Antero Pereira Junior, Coronel Harrison de Souza Fer- 
raz, Alvaro Soares Brandão, Coronel Lucio Rosales, Fausto Ribeiro de 
Barros, Alexandre DrAlessandro, José Ribeiro de Sá  Carvalho e Vini- 
cio Stein Campos. P a r a  sócios honorários forani propostos e aceitos, 
em primeiro escrutínio, Antônio Santos Oliveira Junior, José Paulo da 
Silveira Cabral, Pascoal Nunes Arca, Acácio Vilalva e José Honorato 
Gago da  Câmara Medeiros. Para  sócios titulares foram aceitos em pri- 
nieiro escrutíneo: João Gualberto de Oliveira, Fernando Gois e Flavio 
d e  Almeida Prado Galvão. O s r .  Presidente submeteu à consideração 
da  Casa o Parecer da  Comissão Fiscal relativamente a s  contas do exer- 
cício financeiro de 1959, o qual concluia pela regularidade das mesmas 
e a respectiva aprovação. Posto a votos foi unanimemente aprovado. 
Nada mais havendo a t ra ta r  foi encerrada a sessão, lavrando-se a pre- 
sente que será lida, discutida e aprovada, n a  forma regulamentar. 

Frcderico de Barros Brotero 
Luiz Tenório de Brito 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 1.' DE OUTUBRO DE 1960 

A 1.O de outubro de mil novecentos e sessenta, nesta cidade de S. Pau- 
lo, em a sede social d o  Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo, à rua 
Benjamin Constant, 158, à s  quinze horas, presentes os sócios dr. José 
Pedro Leite Cordeiro, Tito Lívio Ferreira, Monsenhor Paulo F lorê~c io  
da Silveira Camargo, Renê de Oliveira Barbosa, José Gomes de  Mo- 
rais Filho, Alexandre D'Alessandro, Carlos Henrique Liberalli, Frede- 
rico de Barros Brotero, Salvador Rocco, Carlos da  Silveira, Alceu May- 
nard de Araujo, Olympio de Oliveira Pimentel e Vinicio Stein Campos, 
realizou-se a primeira sessão ordinária do mês sob a presidência do Aca- 
démico José Pedro Leite Cordeiro e servindo de secretários, primeiro e 
segundo respectivamente, Luiz Tenório de Brito e Vinicio Stein Cam- 
p o s  Concluída a leitura, pelo sr. Presidante, das Efemérides Brasilei- 
ras do Barão do Rio Branco, o sr. 1.0 secretário apresentou o seguinte 
expediente: O Pôrto na  gênese dos Descobrimentos, Antônio Cruz, oferta 
do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Pôrto; O Pon- 
to  de Vista de São Paulo, de Francisco de Paula Vicente de Azevedo, 
coletânea de artigos publicados no Correio Paulistano, de 2 de julho a 
30 de dezembro de 1959; Exposição Henriquina, Biblioteca Pública Mu- 
i,icipal do Pôrto, 1960; Outras Memórias, de Luiz Tenório de Brito, ofer- 
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t; do autor; ofício do Bmbaixador, José Carlos de Macedo Soares en- 
caminhando exemplar da medalha, de prata, comemorativa do primeiro 
çcmtenário de nascimento de João Ribeiro, oferta ao sodalício do Insti- 
tuto Histórico e Geográfico Brasileiro; ofício de Virgilio Corrêa Filho, 
enviando medalha de prata do mesmo sodalício, comemorativa do cente- 
i,ário de nascimento de Afonso Celso de Assis F'igueireda, Conde, de 
Afonso Celso. Dada a palavra ao visitante, Sr. Rafael Leite, ofereceu 
ele ao Instituto as  obras - Lendas na História da Navegação Astro- 
nômica em Portugal e Pour L'Histoire de la Determination des Orbites 
Cometaires - de Duarte Leite; o sr. Presidente ofereceu-lhe a meda- 
lha do Infante D. Henrique instituída pelo Instituto para 'comemorar o 
quinto centenário da morte do Navegador; o consócio Francisco Teive 
cie Almeida Magalhães propõe um voto de congratulações com Portugal 
pelo cincoentenário da proclamação da república naquele país e a co- 
municação de fato ao Sr. Embaixador de Portugal e ao sr. Cônsul, o que 
fol aprovado. O consócio Nicolau Duarte e Silva exibiu a obra que re- 
cebeu da Rússia contendo o trabalho do piloto árabe sôbre o roteiro 
cie Vasco da Gama; pelo sr. secretário foi lida comunicação da abertu- 
ra, patrocinada pela Biblioteca Municipal de São Paulo, da Exposição 
Henriquina, dia 5 do corrente; o Sr. Presidente comunicou a casa que 
a Exposição do Instituto, relativa a D. Henrique, O Navegadoi*, e os 
descobrimentos marítimos será realizada a partir do dia 19 do corren- 
te, devendo a instalação veriikcar-se solenemente as  vinte horas e trin- 
ta  minutos daquele dia, quando pronunciará uma conferência sobre o 
Infante, Mário Graciotti; o Sr. José Bueno de Azevedo Filho requereu a 
inserção em a ta  de um voto de congratulações com o Sr. José Carletti, 
italiano, oficiando-se à hmília do homenageado; o sr. José Gomes Mo- 
rais Filho recorda a passagem, a 27 de setembro último, do 300.O ani- 
versário da morte de São Vicente de Paulo, requerendo se consigne em 
ata a manifestação do sodalício à memória do grande santo da Igreja, 
o que foi deferido; o sr. Tito Lívio Ferreira sugere que o Sr. Morais 
Filho escreva a biografia de S .  Vicente e a apresente em reunião do 
Instituto; o Ministro José Romeu Ferraz comunica a sua ausência do 
São Paulo na primeira quinzena de novembro vindouro, pois terá de 
presidir em Salvador, nessa época, o I1 Congresso Nacional dos Trihu- 
nais de Contas, pelo que solicita a transferência da homenagem ao Se- 
nador Rodolfo Miranda para a segunda quinzena de novembro, o que 
foi também deferido pelo sr. Presidente; o sr. Salvador Rocco coniu- 
nica que representou o sodalício na conferência do Sr. Jaguaribe de Mat- 
tos. Dada a palavra ao dr.  Renê de Oliveira Barbosa, proferiu o confe- 
rencista interessante e bem documentada palestra sôbre a vida artística 
de São Paulo, destacando a dbgura do consagrado vulto da arte cênica 
nacional Leopoldo Froes, objeto central de seu aplaudido trabalho, o qual 
será publicado na Revista do Instituto. O consócio Vinicio Stein Campos. 
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discorreu sôbre Afonso de Taunay e os  brazóes municipais, narrando 
episódio das comemorações do primeiro centenário da elevação de Ca- 
pivarí a condição de vila, fa to ocorrido precisamente no dia 10 de julho 
de 1932; descreveu a solenidade realizada na  noite de 9 de julho no salão 
nobre da  Prefeitura Municipal de Capivari, quando Taunay foi saudado 
pelo orador em nome da cidade e proferiu a notável oração que ofere- 
cia agora ao Instituto, trabalho inédito do ilustro escritor, e no qual 
êle interpretava a frase de Feijó - "Paulista por mercê de Deus" ins- 
crita no brazão municipal capivariano e oficializado no preciso instante 
em que a terra  paulista se levantava em armas  para  escrever a mais 
brla página heróica e cívica de sua história. O conferencista entregou 
ao sr. Presidente o original autografado pelo saudoso historiador. O 
sr.  Presidente agradeceu a oferta e informou que daria agasalho a ês- 
se precioso documento numa das  próximas edições da Revista. O sr.  Jo- 
se Gomes Morais Filho profere, e m  seguida, a sua apreciada palestra 
Taunay - o homem ,religioso. E m  abono d a s  informações trazidas a 
lume pelo orador, sôbre o comportamento exemplar de Afonso Taunay, 
como católico praticante, falaram ainda os srs. Monsenhor Paulo Flo- 
rêncio da Silveira Camargq Tito Lívio Ferreira, Arlindo Veiga dos 
Santos e Nicolau Duarte e Silva. O sr. Presidente após agradecer a 
cooperação de todos, principalmente dos conferencistas e oradores da 
sessão, deu por encerrados os trabalhos. P a r a  constar lavrou-se a pre- 
sente a t a  que lida e achada conforme será devidamente assinada. 

F r d e r i c o  de Barros Brotero 
Luiz Tenório de Brito 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSÁO ORDINÁRIA DE 15 DE OUTUBRO DE 1960 

Aos quinze dias do mês de outubro de mil novecentos e sessenta, em 
sua sede social à rua Benjamin Constant, 158, o Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de S Paulo realizou uma sessão ordinária presidida pelo dr. Frede- 
iico de Barros Brotero e secretariada pelos srs. Alexandre D'Alessandro e 
Nicolau Duarte e Silva, estando a mesa também o orador oficial dr. 
Francisco Teive de Almeida Magalhães. Compareceram os seguintes só- 
cios: Monsr. Paulo Florêncio da Silveira Camargo, René de Oliveira 
Barbosa, Alexanctre D'Alessandro, Frederico de Barros Brotero, Nico- 
1zu Duarte e Silva, Francisco Teive de Almeida Magalhães, Mário Leite, 
Maj. Olympio de Oliveira Pimentel, Pedro Brasil Bandecchi, Salvador 
Rocco, e Arlindo Veiga dos Santos. Feita a leitura das Efemérides do 
ciia, passou-se a o  expediente que constou de dois ofícios: um do Centro 
XI de Agosto, solicitando o interêsse do Instituto, a fim de que não 
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fosse consumada a destruição do "Solar do Visconde", em Taubaté, on- 
dc nasceu o escritor Monteiro Lobato; e outro do sr. Mário Torres, da  
Bahia, agradecendo a comunicação de haver sido eleito sócio correspon- 
dente. Com a palavra o s r .  Renê de  Oliveira Barbosa propõe e é apro- 
vedo, unanimemente, um voto de júbilo pela passagem do "Dia do pro- 
fessor'' que constaria da a t a  dos trabalhos. Seguiu-se na  tribuna o 
orador oficial, dr. Francisco Teive Almeida Magalhães, que externo11 o 
seu contentamento, logo apoiado pelos presentes, pe!o fato de ser  atri- 
buído ao governador Carvalho Pinto o título de "Professor dêste ano". 
Passou depois a referir-se ao próximo centenário de nascimento do 
poeta Casimiro de Abreu, cuja f igura exaltou, para deter-se, mais 
tarde, em considerações em torno do sr.  Nami Jafet .  Recordou então, 
que o distinto libanês, de quem se havia comemorado o centenário a 8 - 
de outubro, aqui chegou por volta de 1893. Instalando-se no bairro do 
Ipiranga, com seus irmãos deu grande impulso àquela regiãu onde 
niontou suas indústrias e passou a viver. Esclareceu que além de in- 
Giistrial progressista, êle havia sido um estudioso deixando escrito em 
sua lípgua de origem, interessantes trabalhos de filosofia e sociologia. 
Assim justificou o lançamento na a t a  de um voto à memória do sr. 
Nami Jafet,  com a consequente comunicação à sua família, através de 
ofício, o que foi unanimemente aprovado. Com a palavra o sr. José Go- 
mes de Morais Filho, depois de fazer considerações em torno d a  perso- 
nalidade de Monteiro Lobato e da comemoração do Diia do Professor, 
d g u m a s  das quais suscitaram reparos e esclarecimentos da parte  de al- 
guns dos presentes, especialmente do dr. Francisco Teive Almeida Ma- 
gzlhães e de Mons. Paulo Florêncio da Silveira Camargo, ofertou ao 
Iiistituto um exemplar do livro "Poema da Virgem", do Padre José de 
Anchieta. Deliberando acêrca da solicitação do Centro XI de Agosto, 
resolveu-se que o Instituto oficiaria à s  autoridades do Estado e de 
Taubaté, interessando-se pela conservação da relíquia histórica que é 
o chamado "Solar do Visconde". Por  iniciativa do dr. Mário Leite, que 
a s  justificou, foram aprovadas propostas, no sentido de constar da a t a  
iim voto à memória de Paulo de Frontin, recordando a passagem do 
centenário do seu nascimento, a 18 de setembro; e de examinar-se a 
possibilidade de dar  a Biblioteca do Instituto o nome do querido mes- 
t r e  Afonso d'E. Taunay sempre presente a nossa memória. Com a 
palavra o dr. Divaldo Gaspar de Preitas, discorrendo sôbre a s  come- 
niorações do V Centenário da  Morte do InCante D .  Henrique, referiu- 
-se a exposição aberta no dia 5, no saguão da' Biblioteca Municipal 
'.Mário de Andrade", sob a orientação do sócio w. Nicolau Duarte e 
Silva; informou que naquela data estava a inaugurar-se em Marília, 
uma semana Henriquina; que o Departamento de Cultura da Prefei- 
tu ra  de São Paulo estava realizando a série de palestras planejadas; e 
que a Casa de Portugal havia projetado, para o período de 4 a 10 de 
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novembro, uma jornada sob a presidência do sócio dr. Aureliano Leite 
e a colaboração de mais dois sócios, os professôres José Eduardo de 
Oliveira França e Antônio Soares Amora, quando seriam discutidos pro- 
blemas históricos relacionados com a vida do Infante de Sagres. Fa- 
lou ainda o Dr. Pedro Brasil Bandecchi, para recordar a passagem 
de 12 de outubro, comemorativa do descobrimento da América. Encer- 
rando os trabalhos, o presidente da sessão convidou os presentes para 
a reunião marcada paira às  20 horas e 30 do dia 19, quando ocuparia 
a tribuna do Instituto o escritor Mário Gracioti, para falar sôbre "D. 
Henrique e o Oceano Atlântico", na série das palestras Henriquinas, e 
declaroli que a última sessão do ano realizar-se-ia no dia 29 de outu- 
bro. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que de- 
pois de lida, discutida e aprovada, será devidamente assinada. 

José Pedro Leite Cordeiro 
Luiz Tenório de Brito 
Vinício Stein Campos 

ATA .DA SESSÃO DE 29 DE OUTUBRO DE 1960 

Aos vinte e nove de outubro de mitl novecentos e ses- 
senta, nesta cidade de São Paulo, no auditório do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, as  quinze horas, pre- 
sentes os sócios Frederico de Barros Brotero, Francisco Teive 
de Almeida Magalhães, Vinício Stein Campos, Mário Leite, Luiz Tenó- 
rio de Brito, Alexandre D'Alessandro, Tito Lívio Ferreira, Nicolau Duarte 
e Silva, Renê de Oliveira Barbosa, Raul Votta, Domingos Laurito, 
Alvaro da Veiga Coimbra, Manoel Augusto Vieira Neto, Carlos Pen- 
teado de Rezende, Olympio de Oliveira Pimentel, Salvador Rocco, Car- 
lcs da Silveira, Eurico Branco Ribeiro, Pedro Brasil Bandecchi, realizou 
o sodalício a sessão de encerramento do ano social, destinada ao elogio 
dos sócios falecidos no períoda compreendido entre 25 de outubro de 
1959 e a presente data. Na ausência do titular efetivo, dr. José Pedro 
Leite Cordeiro, assumiu a presidência dos trabalhos o dr. Frederico de 
Barros Brotero, primeiro Vice-presidente, servindo de secretários, res- 
pectivamente primeiro e segundo, o Coronel Luiz Tenório de Brito e 
Vinício Stein Campos. Aberta a sessão o segundo secretário procedeu 
a leitura das a tas  das reuniões anteriores, discutidas e aprovadas. O 
sr. primeiro secretário Coronel Luiz Tenório de Brito apresentou um 
breve relatório de sua viagem à. Argentina, como representante do 
Instituto ao Terceiro Congresso de História Americana, reunido em 
Buenos Aires de 11 a 17 do corrente, prometendo oferecer à Casa es- 
t i~do mais minucioso do certame de que participou, em ocasião oportuna. 
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O sr. Tito Lívio Ferreira ofereceu à Biblioteca do sodalício o Primeiro 
Boletim de História, publicação do Departamento de História da Pon- 
tifícia Universidade Católica de São Paulo. Dada a palavra ao orador 
oficial, dr. Francisco Teive de ~ l m e i d a -  Magalhães, propôs êla a eli- 
minação, de acordo com os Estatutos, dos sócios que não comparecem 
aos trabalhos do sodalício, nem participam das atividades do Instituto. 
Em apoio do orador falaram os srs. Nicollau Duarte e Silva, Renê de 
Oliveira Barbosa, Domingos Laurito, Pedro Brasil Bandecchi, Tito Lí- 
vio Ferreira e Vinício Stein Campos. O sr. Presidente, acolhendo a s  
sugestões, apresentou os motivos que o forçavam a tranderir  para a 
próxima sessão ordinária do sodalício - finalidade exclusiva da pre- 
sente sessão, de elogio dos sócios falecidos - e a seguir deu a pala- 
vra, para êste encargo, ao prof. Francisco Teive de Almeida Magalhães. 
Discorreu o orador, com eloquência e brilho, sobre as  personalidades 
de Mendes Corrêa, Jaimy Cortesão, Francisco Isoldi, Antônio Batista 
Pereira e Dácio Pires Corrêa. Ao referir-se à figura saudosa de Dácio 
Pires Corrêa companheiro dedicado de mais de vinte anos de contínua 
c profícua atividade na administração do Instituto, o orador teve pala- 
vras comoventes, que tocaram o coração de todos os ouvintes. Seguiu- 
-se o ato de descerramento do quadro a óleo, de autoria do artista Rocha 
Ferreira e oferta do consócio Vinício Stein Campos, em homenagem 
I Dácio Pires Corrêa. O consócio Domingos Laurito pediu constasse 
da ata o seu protesto pelo fato de o último número da Revista do Ins- 
tituto trazer o seu nome na relação dos sócios honorários, quando tem 
direito a categoria de sócio emérito, por contar mais de trinta anos de 
participação, no quadro social, com numerosos serviços a casa. Nada 
mais houve e para constar lavrou-se a presente ata que, lida e achada 
conforme, será devidamente assinada. 

José Pedro Leite Cordeiro 
Luiz Tenório de Brito 
Vinício Stein Campos 

ATA DA ASSEMBLRIA GERAL DE 26 DE NOVEMBRO DE 1960 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de mil novecentos e sessenta, 
nesta cidade de S. Paulo, saia das reuniões, às  catorze horas, edifício-sede 
do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, precedida de convo- 
cação legal pela imprensa oficial do Estado, realizou-se a Assembléia 
Geral convocada pelo sr. Presidente para debate e homologação do ajus- 
te final feito pela administração do sodalício com a &'irma Bazar Lord, 
a saber': Nos entendimentos finais com a firma interessada, segundo 
relatou ao plenário o sr. Presidente Dr. José Pedro Leite Cordeiro, ficou 
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estabelecido que o Bazar Lord pagará os seguintes aluguéis: Cr$ . . 
140.000,OO - cento e quarenta mil cruzeiros - mensais durante o pri- 
meiro ano; Cr$ 150.000,OO - cento e cincoenta mil cruzeiros - men- 
sais no segundo ano; Cr$ 160.000,OO - cento e sessenta mil cruzeiros 
- mensais no terceiro ano; Cr$ 170.000,OO - cento e setenta mil cru- 
zeiros - mensais, no quarto ano; Cr$ 180.000,OO - cento e oitenta 
mil cruzeiros - mensais, no quinto ano; esta nova proposta do Bazar 
Load se apresenta com uma pequena vantagem para o Institutd em 
face da modalidade sobre aumentos de aluguéis que havia sido ante- 
riormente aprovada em sessão da diretoria e em Assembléia Geral do 
sodalicio; esta a única modificação apresentada pelo sr. Presidente, 
permanecendo as demais já assentadas e aprovadas na sessão e As- 
sembléia acima referidas; discutido o assunto foi a nova modalidade 
unanimemente aprovada. A Assembléia autorizou o sr. Presidente 
a assinar o contrato com o Bazar Lord, bem como os contratos com a 
"Administração dos Seminários da Arquidiocese de São Paulo - Obras 
das Vocações e Organizações Anexas da Mitra Arquidiocesana de São 
Paulo" e com a "Caporibe - Administração de Bens", contratos re- 
ferentes ao aluguel dos salões da frente dos três andares entregues 
pelo Bazar Lord, contratos cujos t ê m o s  já haviam sido objetos de 
estudos e deliberações anteriores. Na que diz respeito as partes de 
traz dêsses três salões a Assembléia delegou poderes a Diretoria do 
Instituto para que ela resolva a respeito dos inquilinos, alugueres e 
cláusulas e têrmos dos contratos. Nada mais havendo a tratar  foi a 
Assembléia encerrada, lavrando-se a presente a ta  para a todo o tempo 
constar Os trabalhos foram presididos pela seguinte mesa: Presidente 

/Dr. José Pedro Leite Cordeiro; 1.0 Secretário Coronel Luiz Tenório de 
Brito; 2 . O  Secretário Vinício Stein Campos; Oradoil oficial Fkancisco 
Teive de Almeida Magalhães. - São Paulo, 26 de novembro de 1960. 

José Pedro Leite Cordeiro 
Luiz Tenorio de Brito 
Vinício Stein Campos 
Almeida Magalhães 
Thales Castanho de Andrade 
J O F ~  de Me10 Pimenta; 
José Bueno de Oliveira Azevedo Filho 
Brasil Bandecchi 
Jose Romeu Ferraz 
Alvaro Veiga Coimbra 
Divaldo Gaspar de Freitas 
N. Duakte e Silva 
José Cássio de Macedo Soares 
José Eduardo de Macedo Suares 
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José Cássio de Macedo Soares, Junior 
F'rederieo de  Barros Brotero 
Aureliano Leite 
Salvador Rocco 
Olimpio de Oliveira Pimentel 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA D E  26 D E  NOVEMBRO DE 1960 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de mil novecentos e sessen- 
ta,  nesta cidade de São Paulo, sede social do Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, à s  quinze horas, pre- 
sentes os sócios dr. José Pedro Leite Cordeiro, Coronel Luiz Tenório 
Aí. Brito, Vinício Stein Campos, Francisco Teive de Almeida Magalháes, 
Olympio de Oliveira Pimentel, Aureliano Leite, Salvador Rocco, Divaldo 
Gaspar de Freitas, Frederico de Barros Brotero, Alvaro da Veiga Coim- 
bra, José Cássio de Macedd Soares Junior, José Bueno de Oliveira 
Azevedo Filho, José de Me10 Pimenta, José Romeu Ferraz, Thales Cas 
t m h o  de  Andrade, Alceu Maynard Araujo, Nicolau Duarte  e Silva, 
José Eduardo de Macedo Soares Sobrinho e José Cássio de Macedo 
Soares, realizou o sodalício uma sessão extraordinária, convocada para 
ertudo, discussão el aprovação de propostas de novos sócios, matéria 
que se encontrava em pauta há  vários meses aguardando oportunidade 
para deliberação do plenário. Abertos os trabalhos sob a presidência 
cio dr. José Pedro Leite Cordeiro, servindo de secretários, respectiva- 
mente, primeiro e segundo, o Coronel Luiz Tenório de Brito e Vinício 
Stein Campos, foi inicialmente examinada a proposta, para sócio titu- 
lar, já aprovada em primeiro escrutínio, do sr. Fernando Ferreira de  
Gois. O consócio Nicolau Duarte e Silva pediu a palavra para alertar 
a casa sobre o delicado pvoblema da admissão de novos sócioC, que 
a seu ver, deveria ser tratado com mais cuidado, observação essa que 
fazia num sentido geral, sem nenhuma alusão ao mérito do candidato 
pioposto. Seguiu-se com a palavra o dr. Aureliano Leite, o qilal relatou 
o merecimento do sr. Fernando Gois e a excelente aquisição que o seu 
ingresso no quadro social representaria para o sodalício. O orador 
oficial Francisco Teive de Almeida Magalhães falou também em abjrio 
dii candidatura em debate. Encerrada a discussão e submetida a votos 
n proposta da  admissão, em segundo escrutínio, do sr. Fernando Fer-  
ieira de Gois, foi a mesma aprovada. O sr. Presidente colocou, a se- 
guir, em votação, em segundo escrutínio, a translLerência de dez sócios 
titulares para a categoria de sócios eméritos digo sócios beneméritos, 
a saber: Vinício Stein Campos, José Ribeiro de Sá Carvalho, Alexandre 
E.Alessandro, Fausto Ribeiro de Barros, Coronel Lucio Rosales, Alvaro 
Soares Brandão, José Anthero Pereira Júnior, Monsenhor Paulo Flo- 
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rencio da Silveira Camargo, Francisco Teive de Almeida Magalhães e 
Coronel Harrison de Souza Ferraz. Foram todos aprovados. Encer- 
rada esta votação e discutida a possibilidade de se proceder ao pre- 
enchimento das vagas dos titulares transferidos neste ato para a cate- 
goria de beneméritos, o dr. Pedro Brasil Bandecchi declarou ao plenário 
que a seu ver a. existência das vagas só se configurava, de direito, 
após a lavratura e aprovação da ata, formalidade sem a qual a votação 
de novas propostas, para êsses claros, não teria validade. Tomaram 
parte nos debates, em apoio do orador, os consócios Nicolau Duarte e 
Silva e ~Divaldo, Gaspar de Freitas, discordando dos mesmos os srs. 
Coronel Luiz Tenório de Brito e Francisco Teive de Almeida Magalhães. 
O Sr. Presidente resolveu entrassem em votação as propostas relativas 
aos demais claros, lavrando-se a seguir a ata para ulterior deliberação, 
na forma da declaração do dr. Pedro Brasil Bandecchi. Foram então 
realizadas mais as seguintes votações: Para sócios titulares: 2 . O  esciu- 
tínio, Flávio de Almeida Prado Galvão e João Gualberto de Oliveira, 
aprovados. Sócio correspondente estrangeiro - 1." escrutínio, Julio 
Cesar Chaves, aprovado. Sócios honorários - José Honorato Gago da 
Câmara de Medeiros - 2.O escrutínio - aprovado. Sócio honorário - 
2." escrutínio - Acácio Vilalva - aprovado. Sócio honorário - 2.O 

escrutínio - José Paulo Silveira Cabra1 - aprovado. Sócio honorário 
- 2.O escrutínio - Pascoal Nuííes Arca - aprovado. Sócio honorário 
- 1.0 escrutínio - Manoel Xavier de Vasconcelos Pedrosa - aprovado, 

- 

Para  sócio benfeitor - 1.O escrutínio - Dimas de Me10 Pimenta - 
aprovado. O sr. Presidente, digo sócio honorário - 2 . O  escrutínio - 
Antônio Santos Oliveira Junior - aprovado. O Sr. Presidente trans- 
mitiu à casa o pedido do dr. Edgikrd de Cerqueira Falcão no sentido 
de ser alterada a proposta do Sr. Luiz de Castro Souza, de sócio cor- 
respondente para sócio honorário, medida com a qual concordou a Co- 
niissão de Sindicância e acolhida pelo plenário. Foi então aprovado, 
em primeiro escrutínio, como sócio honorário, o sr. h i z  de Castro 
Sauza. Lida e aprovada a presente ata, foi a mesma assinada na  for- 
nia regulamentar. @, Vinício Stein Sampos, segundo secretário, escrevi. 

José Pedro Leite Cordeiro 
Luiz Tenório de Brito 
Vinício Stein Campos 

ATA DE 26 DE NOVEMBRO DE 1960 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de de mil 
novecentos e sesLwnta, no mesmo local a que se refere a a ta  
anterior e após dez minutos de seu encerramento, realizou 
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O ,Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo uma sessão extraor- 
dinária para aprovação, em primeiro escrutínio, de novos sócios para 

a categoria de titulares. Os trabalhos, sob a presidência do dr. José 
Pedro Leita Cordeiro, servindo de secretários, respectivamente, pri- 
meiro e segundo, Luiz Tenório de Brito e Vinício Stein Campos, pros- 
seguiram na seguinte ordem, presentes os mesmos sócios da sessão an- 
terior: Para sócio titular - 1." escrutínic Francisco Ferrar i  Marins 
-- aprovado; Moacyr Lobo da Costa, aprovado; Geraldo Goulart - 
e ~ ~ r o v a d o  j' Olavo Batista Filho, aprovado; Mário Savelli, aprpvado; 
José Corrêa Júnior, aprovado. Encerradas as  votações foram relatadas 
no Expediente as seguintes ofertas de livros ao sodalício: A s  Benefi- 
~Gncias Portuguêsas no Brasil, do Dr. Divaldo Gaspar de Freitas; Pau- 
listas n a  Universidade de Coimbra, do dr. Divaldo Gaspar de Freitas; 

'F im da Primeira República -, Carlos de Campos, de Alceu Maynard 
Aiaujo; Brazão de Armas da Cidade de Ponte Nova, de Jarbas Sertório 
de Carvalho; e a comunicação da Tribuna de Santos, sobre o concurso 
sobre Alexandre Herculano. Nada mais houve e encerrada assinam de- 
pois de lida, discutida e aprovada. 

José Pedro Leite Cordeiro 
Luiz Tcnório de Brito 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSÁO SOLENE DO DIA 3 DE DEZEMBRO DE 1960 

Em homenagem a o  Senado' r Rodolfo Miranda 

Aos t rês  dias do mês de dezembro de mil novecentos e 
sessenta, nesta cidade de São Paulo, edifício-sede do Insti- 
tuto Histórico e Geográfico de São Paulo, a r u a  Benjamin Cons- 
tant,  158, à s  quinze horas e trinta minutos, realizou o sodalício uma 
sessão solene em homenagelli a o  primeiro centenário de nascimento do 
Senador Rodollfo Miranda e a que compareceram os sócios José Pe:lro 
Leite Cordeiro, Luiz Tenório de Brito, Altino Arantes, Vinício Stein 
 campo^, Alfredo Ellis Júnior, Almeida Magalhães, Thales Castanho de 
Andrade, Tito Lívio Ferreira, Renê de Oliveira Barbosa, João Galberto 
de Oliveira, Divaldo Gaspar de Freitas, José Romeu Ferraz, Carlos Hen- 
rique Liberalli, Pedro Brasil Bandecchi, Antônio Santos de Oliveira Jú-  
nior, senhorinhas, senhoras e demais pessoas de representação social. 
t'i mesa dos trabalhos ficou assim constituida: Presidente - José Pedro 
Leite Cordeiro; secretários, respectivamente primeiro e segundo, Coro- 
nel Luiz Tenório de Brito e Vinício Stein Campos; orador oficial, Al- 
nieida Magalhães; dr. Altino Arantes, B n e s t o  Leme, Levy Sodré So- 
brinho - representante do Sr. Prefeito Municipal, Ministro José de 
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Moura Rezende, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Luiz Ro- 
dolfo Miranda Junior, representante da  família do homenageado, Hum- 
óerto Pascale, representante do Clube dos 21 Irmãos Amigos, Carlos 
Henrique Liberalli, representante da Sociedade Paulista de História da 
Medicina, Aslvaro Lazarini, representante do Sr. Secretário da  Segurança 
Pública, Joiio Gualberto de Oliveira, representante do Instituto dos Ad- 
vogados, Vicente Amato, Cônsul da Nicarágua e o conferencista: da  
sessão, Ministro José Romeu Ferraz.  Abertos os  trabalhos o Sr. Presi- 
dente concedeu a palavra ao Ministro José Romeu Ferraz,.  o qual dis- 
correu sobre a vida e a obra do Senador Rodolfo Miranda, focalizando 
a s  at ivaades do eminente republicano histórico como indefesso batalha- 
dor da instauração do regime democrático no país, como Ministro da 
Agricultura, como criador do Serviço de Proteção aos Índios, cuja di- 
reção entregou a o  Marechal Cândido Rondon, como legislador, diretor do 

Correio Paulistano, industrial, lavrador, orador e cidadão, evocando com 
rara felicidade, emoção e brilho, episódios marcantes da vida do grande 
brasileiro. O orador foi muito cumprimentado ao encerrar o seu belo 
trabalho. O sr. Presidente a seguir, secundou a s  conclusões do confe- 
rencista, apresentando-lhe a s  felicitações do sodalício e reiterando a sa-  
t:sfação com que o Instituto Histórico e Geográiico de São Paulo pres- 
tava esta justa homenagem ao notável servidor de São Paulo e do Bra- 
si!, no centenário de seu nascimento. Nada mais havendo a t ra ta r  foi 
encerrada a sessão, lavrando-se, para constar, a presente ata ,  que lida 
e aprovada, será devidamente assinada. 

José Pedro Leite Cordeiro 
Vinício Stein Campos 
Luiz Trnório de Brito 



CADASTRO SOCIAL 

( 1 9 5 8 )  

Sócios Grandes Beneméritos 

Altino Arantes Marques 
Aureliano Leite 
Carlos da Silveira 
Dácio Pires Correia 
~ r n e s t o  de Souza Campos 
Frederico de Barros Brotero 
José Carlos de Macedo Soares 
José Pedro Leite Cordeiro 
Luiz Tenório de Brito 
Tom& Oscar Marcondes de Souza 

Sócios Beneméritos 

Antônio Sílvio 'Cunha Bueno 
Carlos Alberto ,da Gosta Nunes 
Eldino da Fonseca Brancantei 
Fábio da Silva Prado 
Joaquim Canuto Mendes de Almeida 
José de Moura Rezende 
Nelson Marcondes do Amara1 
Persio Pereira Mendes 
Tito Lívio Ferreira 

Sócios Benfeitores 

Americo Bologna 
André Nunes Júnior 
Aristcs? de Azevedo 
Cantídio Nogueira Sampaio 
José Cássio de Macedo Soares Júnior 
Manuel de Mel0 Pimenta 
Mário Otobrini Costa 
Pedro Monteleone 
Salvador CutoJo 
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Sócios Eméritos 

Afonso de Freitas Júnior 
Alfredo Ellis Júnior 
Álvaro da Veiga Coimbra 
Amador Bueno Machado Florence 
Ammdo Franco Soares Caiuby . 
Antônio Augusto Menezes Drummoc d 
Antônio Ferreira Cesarino Júnior 
Antônio Paulino de Almeida 
Aristêo Seixas 
Dja!ma Forjaz 
Enzo da Silveira 
Fausto de Almeida Prado Pentcado 
Frá~~cisco Isoldi 
Gofredo da Silva Teles 
Guilherme de Almeida 
Herbert Baldus 
Honorio de Sylos 
João Batista de  Campos Aguirre 
Joáo Batista Martins Ladeira 
Joáo F. de Almmeida Prado 
João Penteado Erskine Steevenson 
Jorge Bertolaso Stella 
J o ~ é  Carlos de AtaJiba Nogueira 
José de Castro Nery 
José de Oliveira Orlandi 
José Eugênio de Paula Assis 
José Maria Wi takp  
Jozé Soares de Me10 
Júlio de Mesquita Filho 
Manuel Carlos de Figueiredo Ferraz 
Nicolau Duarte Silva 
Paulo Aurisol Cavalheiro Freire 
Paulo Barbosa d e  Campos Filho 
Plínio de Barros Monteiro 
Plínio Marques da Silva Ayrosa 
René Thiollier 
Ricardo Gumbletc~i Daunt 
Divadavia Dias de Barros 
Roberto dos Santos Moreira 
Rui Calazans de Araújo 
Synesio Range1 Pestana 
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Spencer Vampre 
Theodomiro Dias 

Sócios Titulares 

Alceu Maynard Araújo 
Alexandre D'Alessandro 
Alfredo Gomes 
Alice Piffer Cannabrava 
_&lvaro Soares Brandáo 
Arna.deu Nogueira 
Antnio de Araújo de Aragáo Bulcão Sobrinho 
Antônio Soares Amora 
Ari França 
Arlindo Veiga dos Santos 
Arnaldo Amado Ferreira 
Arnaldo Arantes - 
Araldo Edgard de Azevedo 
Arrisson de Souza Ferraz 
Astrogildo Rodrigues de Me10 
Aureo de Almeida Camargo 
Aziz Nassib Ab Saber 
Carlos de Meira Mattos 
Carlos Drummond 
Carlos Henrique Robertson ~ i b e i a l l i  
Carlos PeL1teado \de  Rezende 
Ciro Tassara de Pádua 
Clóvis de Oliveira 
Divaldo Gaspar .de Freitas 
Drury Albert Mac Millen 
IMmundo Zenha 
Eduardo de Oliveira França 
Emanuel Soares da Veiga Garcia 
Emilia da Costa Nogueira 
Eurico Branco Ribeiro 
Eurípedes Simóes .de Paula 
Fausto Ribeiro de Barros 
Flarninio Favero 
Francisco Nardy Filho 
Francisco Pires Martins - 

Francisco PetiQatti 
Francisco Teive de Almeida Magalhães 
Frederico Lane 
Geraldo Cardoso de Me10 
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Guelfo Oscar Campiglia 
Gumercindo de Padua Fleury 
Helio Abranches Viotti 
Helio Damante 
Henrique Oscar Wiederspahn 
Joáo Amóroso Neto 
Joáo Benedito Martins Ramos 
Joáo da Cruz Costa 
João Dias da Silveira 
João Nery Guimarães 
Joaquim Alfredo da Fonseca 
Joaquim Silva 
Jorge Inacio P c ~ t e a d o  da Silva ~ e l l e s  
Jozé Antherr, Pereira Júnior 
José Benedito da Silveira Peixoto 
José Bueno de Oliveira Azevedo Filho 
José de Me10 Pimenta . 

José Eduardo de Macedo Soares Filho 
José Gomes de 'Moraes Filho 
José Inácio Bcnevides de Rezende 
José Ribeiro de Araújo Filho 
José Ribeiro de Sá Carvalho 

' Ligia Ferreira Lopes 
Lucio Rosales 
Luís Amara1 
Luís Câmara Lopes dos Anjos 
Luís Correa de Mel10 
Luís Washington Vitta 
Mafalda. P. Zemella 
Manuel Rodrigues Ferreira 
Maria da Conceição Mart:lí,s Ribeiro 
Maria de Lourdcs de Paula Martins 
Mário Leite 
Maurício Benedito Ottoni 
Myriam Ellis 
Nice Lecocq Muller 
Nice Vilela Luz 
Odilon Nogueira de Matos 
Olga Pantaleáo 
Paulo Bonfim 
Paulo Florêncio da Silveira Camargo 
Paulo Ricardo da Silveira Santos 
Paulo Vergueiro Lopes de Leão 
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Pedro Brasil Bandecchi 
Pedro Moacir Campos 
Raimundo Alvaro de Menezes 
Raul de Andrada e Silva 
Raul Votta 
René de Oliveira Barbosa 
Rozell?do Sampaio Garcia 
Sebastiã~ Pagano 
Sergio Buarque de Holanda 
Sílvio Correa de An.drade 
Solon Borges dos Reis 
Ulysses Guimarães 
Valdemar Baroni Santos 
Valdaniro Franco da Silveira 
Vera de Athayde Pereira 
Vinício Stein Campos 

Sócios Hon,orários 

Abelardo Duarte 
Adelfa Rodrigues de Figueiredo 
Adriano Campanhole 
Afonso de Morais Bueno Passos 
Afc:;so Schmidt 
Alcindo Muniz de Souza 
Alfredo Lencastre da Veiga 
Aloisio de Carvalho Filho 
Alvaro Martins 
Américo Jacobina Lacombe 
Américo Neto .do Rego Cavalcanti 
Anibal Pinto de Matos 
Antonio Barreto do Amara1 
Antonio de Almeida Prado 
Antonio Carlos de Arruda Botelho 
Antonio Carlos Cardoso 
Antonio Car!os Pacheco e Silva 
Antonio Colbachini 
Antonio Rocha Penteado 
Aristides Greve 
Arnold Wildberger 
Augusto Gonzaga 
Bento Munhoz da Rocha Neto 
Candido Motta Filho 
Cantidio de Moura Campos 
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Carlos Aldrov; udi 
Carlos Carme'o de Vasconcelos Mota 
Carlos da Silveira Carneiro 
Carlos de Andrade Rizzini 
Carlos de Moraes Andrade 
Carlota Pereira de Queiroz 
Carlos Tasso de Saxe Coburgo e Braganca 
C'elestino Euzebio Fazzio 
Copernico Pinto Coelho 
Coriolano Róberto Alves 
Cristovam de  Camargo 
Dante L a y t a n ~  

. Davi Antonio da Silva Caiiieiro 
Domingos Laurito 
Dulcidio Tavares de Lacerda 
Edgard de Cerqueira Falcão 
Edgard Santos 
Edmur de Aguiar Whitaker 
Edvard Carmilo 
Elmano Gomes Cardim 
Emilio José Salim 
Epifanio da  Fonseca, Dória de Menezes 
Ernesto de Moraes Leme 
Eurico Gaspar Dutra 
Fernando de Almeida Nobre 
Fernando d e  Azevedo 
Florencio de Abreu 
Fraficisca Pereira Rodrigues 
Francisco Higino Craveiro Lopes 
Hermes Pi3 Vieira 
Hilario Freire 
Honório Fernandes Monteiro 
Hovanir Alcantara Silveira 
Ibraim Nobre 
Igor Nikolaievitch Dolgorukij 
Ivolino de Vasconcellos 
João Afonso de  Moraes Bueno P a s s x  
João Batista de Carvalho 
João de Scantimburgo 
João Deusdedit de Araujo 
João Horta de Macedo 
João Pereira Dias 
Jordão Emerenciano 
José Adriano Marrey Júnior 
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José Alves C m h a  Lima 
José Armando Affonseca 
José Augusto Cesar Salgado 
José Ayres Netto 
José Ca~sio  de Macedo Soares 
José da Costa e Silva Sobrinho 
José Danti 
José de Mesquita 
José Eduar.do de Macedo Soares 
José Ferreira Carrato 
José Furtado Cavalcanti 
José Higino de Campos 
José Joaquim Cardsso dz Me10 Neto 
José Nogueira Sampaio 
José Pedro Galvão de Souza 
José Romeu Ferraz 
Laudo Ferreira .de Camargo 
Lelio Piza r 

Leopoldo Ayres 
Licurgo de Castro Santos Filho 
Lorena Guaraciaba 
Lucas Nogueira Garcez 
Luciano Gualberto 
Luís da Câmara Cascudo 
~ u í s  Fernando Whitacker Tavares da Cunha 
Luís Gonzaga Novelli Junior 
Luís Ribeiro do Valle 
Luís Sergio Thomaz 
Mik~uel Albano Amora 
Maria Imaculada Xavier d r  Silveira 
Mário Botelho de Miranda 
Martinho da Silva Prado Junior 
Noemia do Nascimento Gama 
Oscar Muller Caravelas 
Ctavio Mangabeira 
Ctavio Torres 
Paulo Rollim Loureiro 
Paulo de Tarso Campos 
Pedro Antonio de Oliveira Ribeiro Neto 
Pedro Calmon 
Pedro Gastão de Orleans e Bragança 
Pedro Henrique de Orleans e Bragança 
Percival de Oliveira 
Rafael Pinheiro de Ulhoa Cintra 
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Raul Romano 
Rui Bloem 
Salomão de V a r c ~ ~ ~ c e l o s  
Salvador de Moya 
Ulysses Coutinho 
Ulysses Lemos Torres 
Virgilio Alves Corrêa Filho 
Vicente de Paula Lima 
Waldemar Ferreira 
Waldemar Panadés 

Sócios Correspondentes Nacionais 
Adalberto Ortmann 
Afonso Rui de Souza 
Alcionilio Bruzzi Alves da Silva 
Alfredo Vieira Pimentel 
Anfrisia Santiego 
Antenor Ribeiro 
Antc'iiio Lourceiro de Souza 
Antonio Tavares Pinháo 
Aristides Monteiro de Carvalho e Silva 
Arlindo Drummond Costa 
Arquimedes Pereira Guimarães 
Artur Napoleáo Figueira 
Augusto Meira 
Benedito Pires de Almeida 
Carlos Stuart Filho 
Celso Ferraz de Camargo 
Celso M. Schroeder 
Celso Vieira de Camargo 
Dante Alighieri Vita 
Dulcidio do Espirito Santo Cardaso 
Edelweis Teixeira 
Edith Mendes da Gama e Abreu 
Eduardo Santos Maia 
Estevão Pinto 
Eugenio Vilhena de Morais 
Felix Guizard Filho 
Feriland3 São Paulo 
Francisco de Assis Iglesias 
Francisco de Campos A b r ~ u  
Francisco da Conceição Menezes 
Francisco Peixoto de Magalhães Neto 
Francisco Ruas Santos 
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Gabriel Toti 
Geraldo Dutra de Morais 
Guilherme Martinez Auler 
Haroldo Renato Ascoli 
Heitor Muniz Ferrão de Aragão 
Heitor Otav'iano dei Araujo 
Helio Viana 
Heliodoro Pires 
Henrique Costa Fernandes 
Henrique Jorge Hurley 
Herculano Teixeira de Assunção 
Hermano Naeser 
Hilton Federici 
Hipolito Chovelon 
Humberto Peregrino Seabra Fagundes 
Jaime Zuzarte Cortezão 
Jarbas Sertório de Carvalho 
Jeronimo Aquino de Araujo 
Jesus Machado Tambelini 
João da Costa Pinto Dantas Junior 
João Dornas Filho 
João Pereira de Oliveira 
Joaquim de Paula Guimarães 
Joaquim Thomaz de Paiva 
Joaquim Vicente Rondon 
Joffre' Martins Veiga 
Jorge Godofredo Felizardo 
Jorge Moreira da Rocha 
José Guimarães 
José Loureiro de Asaunção Fernandes 
José Maris de Moraes 
José Pompeo de Camargo 
José de Toledo 
Julio da Silveira Sudario 
Lourenço Lacombe 
Luís Alves de Oliveira Belo 
Luís Carlos de Morais 
Luís Castanho de Almeida 
Luís Felipe da Silva Wiedrnann 
Luís Felipe Castilhos Goycochea 
Luís Felipe Vieira Souto 
Luís Marques Poliano 
Manuel Aquino Barbosa 
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Maria C'elestina Teixeira Mendes Torres 
Mário Me10 
Milton Menezes Villas Boas 
Murilo Miranda Basto 
Murilo Moutinho 
Nelson Abel de Almeida 
Nestor dos Santos Lima 
Olavo Dantas 
Orlando Marques de  Albuquerque Cavalcanti 
Paulo Eleuterio Alvares da Silva 
Paulo Sylvio Azevedo 
Plínio Gomes Barbosa 
Plínio Travassos dos Santos 
Raimundo Magalhães 
Renato Çeneca de Sá Fleury 
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