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ANTONIO RAPOSO TAVARES 
E OS BANDEIRANTES PAULISTAS 

ALVARO DO AMARAL 

Na galeria gloriosa dos verda'cleiros super-homens que incontestavel- 
mente foram os Bandeiranties que desbravaram os imensos sertões da Amé- 
rica do Sul, entregando à CorÔ,a portuguêsa mais terra do que as que lhe 
haviam dado os tão justamente celebrados navegantes instruidbs pela Es- 
cola de Sagres, certamente wbressae ANTONIO RAPOSO TAVARES. 

Mas, se os conquistadores, tais como Vasco da Gama e outros mereceram 
um Camões que tão esplendidamente soube cantar as suas glórias, espa- 
lhando-as por todo o mundo com seu engenho e arte, os Bandeirantes 
laind,a não tiveram sua epopéia suficientemente conhecida, nem mesmo no 
Brasil, convindo lembrar que ainda em 1924, o mestre Afonso Taunay 
afirmava que em nenhum compêndio oficial de História do Brasil era siquer 
citado o nome de Antonio Raposo Tavares! E,  em 1926, por ocasião da 
inauguração do monumento a êste dedicado, erigido frente ao Quartel de 
Exército sediado em Quitaúna, confirmou que de fato se tratava de um 
formidável vulto da nos* História, que no entanto permanecera semi- 
qbscuro até quasi aquela época. 

No entanto, pensamos que 0 s.eu valor mais alto se alevanta, do. que 
tudo quanto as antigas Mus,as cantaram . . . 

Ultimamente porém grandes poetas patricios exaltaram suas façanhas. 

Olavo Bilac proclamou bem alto o valor do grande Fernão Dias Paes, 
o Caçaidior de Esmeraldas: 

"Violador de sertões, plantador de cildades 
"Dentro do coração da Pátria viverás!" 

Cassiano Ricardo descreveu os portentosos trabalhos dêsses homens 
que encheram com seus feitos, séculos e continentes, assim se referindo a 
Antonio Raposo Tavares : 

"Saiam tâdos da frente, 
,que eu quero passar! 
Não perguntem quem sou, 
que não posso parar. 
,Saiam todos da frente 
que eu quero passar! 



"E vai daqui, e sái lá, 
Raposo é uma tempestade 
[de homem, sob um céu azul. 
Que varreu o Guairá 
e lá se foi, rumo ao Sul. 

"Logo depois sem descanço, 
ei-10 de viagem par3 Oeste, 
e quando menos se pensa 
em que mundo êle estará 
Raposo é um Deus magnífico 
que se diebruga, nos Andes 
sobre as águas do Pacifico. 

"E vai daqui e sai lá, 
quando se sabe, ei-10 agora 
filho (da Rosa dos Ventos 
,descendo o Ri10 Amazonas 
e saindo em Gurupá. 

"De onde vens ? Venho dos Andes" 
E o rio de águas serenas 
diante do qual as coisas grandes 
,do mundo ficam pequenas ; 
o rio, cem pés de barro, 
lhe pareceu um brinquedo 
em seu mundo cataclismo 
cem seu bíblico segrêdo . . .  

"Mas um dia, eis que R,apÔso, 
herói geográfico terrível, 
entrando lá, saindo cá, 
atravessa, p t a  a ponta, 
e a pé, todo o Continente, 
"De onde vens? De Gurupá!" 

''E é tal a sua façanha 
Que precisav,~ ser fábula 
para ser acreditada; 
pois só em fábula se encontra 
iverdaldie igual, ou bmanha. " 



E razão teve Cassiano Ricardo em conlparar as proezas de Antonio 
Raposo Tavares às fábulas da História. 

Os próprios historiadores que primeiro estudaram os Bandeirantes pa- 
rece que recearam descrever as incríveis caminhades dêsse legendário ser- 
tanista, que Afonso Taunay classifica como o "nec pluribus impar." 

Sómente em 1904 é que o grandk historiador Washingtcn Luís publi- 
cou na "Revistia" do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, o pri- 
meiro estudo documentado e sereno a respeito dêsse homeríada que tão p u -  
co fora lembrado pelos compatriotas; tanto os de Portugal Como os do Bra- 
sil, - pois que êle certamente teve essas duas Pátrias, eis que, filho dio pri- 
beiro, desbravou e consolidou a posse de  mais da metade das imensas ter- 
ras do segundo, sendo assim, incontestavelmente, um dos seus desco,brido- 
ses. 

Baseado em farta documentação que jazia nos arquivos coloniais, tic 
mais completo abandono, ,desfês equívocos dos primeiros historiadores pau- 
listas, do porte d t  Machado de Oliveira e de Azevedo Marques, os quais, 
escrevendo respectivamente em 1864 e em 1876, estabeleceram confusão 
entre cinco Antonio Rapôso, homônimos, mas que se distinguiam por ou- 
tros apelidos de famíIiia que usavam, tais como: Silveira, Pegas e Tava- 
res, e ainda sendo um dêles sacerdlote, e o outro, cognominado de "o velho." 

Esclareceu também que Rapôso T,avares não praticou atos dle pura 
preptência e selvageria contra as Jesuibas, pois que as lutas que com êles 
manteve foram frutos de sistema de vida que poderiam ter conduzido o 
Brasil para diferentes civiliz,ações, baseadas em regimes diversos; e isso, 
tal como ainda hoje acontece, continuando o regime capitalista estremado 
km franco antagonismo com o verdadeiro cristianismo. 

P o S ~ ~ ~ V Q U  ,a presença de Antonio Rapôso nas lutas pela expulsão dos 
holandêses de Pernambuco, e demonstrou a sua participação nos aconte- 
cimentos que cercaram as aclamações dc Amador Bueno e de D. João IV, 
aqui em São Paulo. 

Ressaltou aquêle estudioso dos primeiros anos da Histónia paulistu a 
extraordinária façanha de Antonio Raposo Tavares que ganhou para O ter- 
ritório brasileiro, tôdas as imensas ternas situadâs para Oeste e muito além 
da linha de Tordesilhas, que passava pela boca do Amazonas e ia morrer no 
Sitoral de Santa Cabarina, - tendo assim coquistado grande parte das ter- 
ras do Perú, e que hoje formam os Estados de Mato Grosso, Amazonas, 
Pará e Goiás. 

Pelos laboriosos estudos efetuados, chegou Washington Luís à ccn- 
clusão de que foi Antonio Rapôso Tavares e não Antcnio Raposo P e e s ,  
como pensavam os nossos   rime ir os hiistoriadores e o afirmou ainda o Ba- 
rão do Rio Branco, quem desceu até o Guairá, seguindo p l o  Caminho pré- 
~iolonaial, do Peabirú, conhecido como de São Tcmé, pelos Jesuitas espa- 
nhois, - que ligava o pôrta de São Vicente aos sertões do Paraguai, pas- 
lsanido pelas terr(3s marginais dos rios Ivahy, Tibagy e Pequiry, numa dis- 
tância de perto de 200 léguas. Do rio Paraná, continuou pelas margens 
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ido Paraguai, e ganhando o Guaporé, o Mamoré, e o Madeira, chegou ao 
Arn,azmas, e por êste foi a Gurupá. 

Provou ainda que Antonio Rapôso Tavares nasceu por volta de 1598, 
em São Miguel de Beja, sendo filho de Fernão Vieira Tavares que foi 
G ~ i t ã o - M ó r  de São Vicente, em 1622, 'e idie sua mulher D.a Francisca Pi- 
nheiro da G s t a  Bravo. 

Casou-se em São Paulo, com Beatriz Bicudo h r t a d o  de Mendonça, 
filha do sertanista Manoel Pires, da qual teve três filhos: Fernando, Fran- 
cisca e M,aria. E, em segundos níipcias consorciou-se com Lucrécia Leme 
IBorges de Cerqueira. 

Foi Juíz Ordhnário da Vila de São Paulo, em 1633, e nêsse mesmo 
ano foi provido no Ofício de Ouvidor da Capitania de São Vicente, pelo 
Conde de Monsanto. 

Possuiu terras no sertão do Juquery, c sesrnaria no lugar denominado 
~Intindipayba. 

Alfredo Elliç Junior no seu livro: "Rapôso Tavares e sua época", pu- 
blicado em 1944, diz que nada descobriu de novo que pudesse alterar os 
estudos de W,ashington Luís, acrescentando porém esclarecimentos rela- 
tivos ao ambiente social, econômiclo e psíquico em que viveu o legedário 
bandeirante. 

Desfêz confusões, dúvidas e exagêros cometidos por Pedro Taques. 
Mostrou a necessidade que tiveram os habitantes de São Paulo de lan- 

qar mão do apresamento de índios selv~gens, numa época em que as  Na- 
ções da Europa ainda se utilisavam dos escravos africanos. 

Não póde haver dúvida de que os Jesuitas tinham razão, e muita, em 
l u b r  vigorosamente contra essas atividadles dos Bandeirantes, - mas tra- 
tava-se de umia, luta que , dadas as condições do tempo e do espaço em 
ique se dramatisava, era perfeitamente compreensível, pois que baseada 
nos interêsses humanos de cada uma das partes. 

Não se póde desconhecer também que, não sómente aldeiamentos de 
índios dirigidos pelos Jesuitas foram erradicados daquela região do Sul, mas 
taqbém as povoações de Ciudad Real de Guairá e da Vila Rica do Eçpi- 
rito Santo, as quais haviam sido fundadas pelo Governo espanhol, exata- 
Lente para impedir a passagem dos portuguèses de São Paulo por aquelas 
'paragens, e que portanto sómente com a sua destruição é que foi possível 
a integração daquelas terras ao Brasil que se formava, - como esclarece 
Mário Neme, em seus estudos, de 1956. 

Os paulistas foram lev,ados como que por um deberminismo histórico 
a se dedicar ao apresamento para fornecer a mão de obra de que necessita- 
vam os produtores de açucar do Nordeste. 

Realmente, São Vicente já era conhecido como "Pôrto de Escravos". 
desde antes de ali chegar Martim Afonso de Souza. E os escravos vinham 
exatamente dos sertões do Paraguai, tangidos ao longo do Caminho do Pe- 
abirú, como deixou bem esclarecido, Sérgio Buarque de Holanda. 
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hr tan to ,  na falta de outr,as possibilidades eccnômicas, os paulisb's fo- 
ram forçados, por uma questão de sobrevivência, a prosseguir na faina ini- 
cia& em suas próprias terras. 

Realçou ainda Ellis Junior que em Quitaúna, ondie se estabeleceu com 
exploração agricola, Antonio Raposo Tavareç teve oportunidade de se ligar 
pa i s  intimamente com os paulistas, dêles adquirindo a menta'idade de 
'de~bravador de sertões e de apresador de índios em luta com os Jesuitas. 
Mostrou, com base em documentos inatacáveis, extrídos dcs autos de In- 
ventário dos bens deixados por ocasião do falecimento da primeira esposa 
de Raposo Tavares, que êle levava vidk modesta, dispondo de poucos re- 
kursos no seu sítio. 

No Museu do Ip i r~nga  existe um quadro de autoria de J. Baptista 
kia Costa, reproduzindo a tosca fachada da casa de residência do bandei- 
rante. 

Tendo verificado que não lhe era possível expandir as 3tividades agrí- 
colas, em consequência ida má qualidade das suas terras, iniciou em 1627 
os  preparativos para uma expedição sertaneja, em direção ao Guairá, em 
pmpmhia  de Paulo Amaral, a qual porém f'si impedida de entrar pelos 
sertões, pelas autoridades do ~Govèrno de São Paulo, então dominadas pe- 
los espanhois, que evidentemente se opunham a tais expedições contra 
suas colónias do Prata. 

Foi sómente no ano seguinte, em 1682, que Antonio Rapôso seguiu 
como lugar-tenente de Manoel Preto, na grande expedição contra as  re- 
duções )de São Miguel, Santo Antonio e São Pedro, no Alto Iguassú e no 
Alto Tibají, - acreditando Alfredo Ellis que dessa vez os bandeirantes 
Pião chegaram ao Guairá, - e isso apesar de mpôso ter sido acusado pe- 
los espanhois como autor da destruição dessas Missões dos Jesuitas. 

Realça Ellis que essas aldéias jesuíticas foram atacadas não só por es- 
tarem relativamente perto de São Paulo, ou pelos menos acessíveis pelo cele- 
brado Caminho do Peabirú, pelo qual distavam 700 quilómetros, como 
tambem porque os índios catequizados eram mais adaptáveis aos processos 
8 e  trabalho e de obediência aos civilizados. 

Nessa expedição, calcula Alfredo Ellis, baseado em estudos de Afon- 
po Taunay, que foram apresados perto de 20.000 índios que a seguir fo- 
ram remetidos aos plantadores de cana no Nordeste. Nem se pasme com tal 
hiúmero de cativos, pois que a Bandeira levava 900 brancos com 
hrmas de fogo e lanças, e uns 2.200 índios treinados na arte da guerra, ten- 
(do por isso mesmo permanecido em São Paulo apenas uns 25 homens vá- 
lidos, como mencionam relatos jesuíticos reproduzidos por Tauiiay. 

, Alfredo Ellis sustenta que pelos documentos conhecidos fico; pro- 
vado que Afitonio Rapôso permaneceu em São Pciulo, na sua fazenda de 
Quitaúna, duqante os anos de 1630 a 1633. Nêste ano foi nomeado para 
b cargo do Ouvidor Geral da Capitania, pelo Conde de Monsanto D. Al- 
varo Pires de Castro, para servir durante três anos, não podendo por wn- 
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~eguinte continuar como Juíz O,rdinário, para o qu21 saira eleito nos pe- 
louros, no ano anterior. 

B de notar que, nessa ocasião, os Jesuitas conseguiram que o Go- 
vernador da Capibania o destituisse daquele cargo. Mas ;a tenacidade e a 
pugnidade de Rapôso Tavares fez com que tal medida fosse anulada, eis que 
alegou fundamentadamente que durante o exercício do cargo de Ouvidor 
Geral não podlia ficar sujeito à sindicâncias, - tratand'o-s,e assim de imu- 
hidades legais. 

Nfessa situação permaneceu até 1635, senzpre tomando parte ativa qas 
coisas pú~blicas, em íntima ligação com os cidadãos paulistas m i s  ~espei- 
tados. 

Afonso Taunay porém, é de opinião que Antonio Raposo teria che- 
fiado uma outra Bandeira, em que no ano de 1623 atacou a Missão de Vila 
Rica. 

O que não resta dúvi~da porém, é que já em 1635, Antonio Rapôso 
Tavares iniciou a organização de uma poderosa expedição belico-econó- 
mica, c o m p t a  de perto de 150 hmtens brancos e mamelucos, bem arma- 
dos, e uns 1.500 tupis guerreiros, tendo como alvo as célebres reduções do 
Tape, no Rio Grande do Sul. 

Partiu em começos de 1636, seguindo ainda nessa entrada, pelo Ca- 
minho do Peabirú que, note-se, até 1737 seria o único a existir como estra- 
(da para o extremo-sul 'do Brasil, - até o Guairá, de onde detnadou o 
Iguassú, atacando ia, Missão de Jesús-Maria; atingindo as reduções de São 
Christovam e São Joaquim, sôbre o Jacuhy, ten(do finalmente dalí regres- 
sado a São Paulo, onde chegou em mei13idios de 1637, - conduzindo grande 
inúmero de índios apaziguados. 

Por essa época, deu-se um importante acontecimento ida história co- 
lonial de São ~ a u l o ,  ainda não de todo esclarecido em suas causas primor- 
diais. Trata-se do papél desempenhado pelos paulistas, comandados por 
Antonio Rapôso Tavares n,a expedição realizada contra os hdânid'êses in- 
vasores de Pernambuco. 

De fato, Alfredo Ellis Junior sustenta enfàticamente que o nosso pla- 
nalto estava pràticamente segregado da comunidade luso-espanhola na Amé- 
rica. Por isso mesmo, e considerando que o nordeste estava muito mais sii- 
jeito às influências ibéricas do que às própriamente lusitanas, - os planal- 
tinos demonstrava indiferença contra os invasores holandêscs. Por isso mes- 
mo,diz esse Professôr de nossa História, Antonio Raposo chefiou uma pe- 
quena expedição, que daqui partiu sob o comando de D. Francisco Ren- 
don de Quebedo, o qual foi substituido por aquêle sertanista, provàvelmen- 
te porque o castelhano era homem mais do feitío de diplomata, em quanto 
o lusitano já dera sobejas provas de ser homem de ação, que estava prcnt:> 
as mais duras emprêsas. 

Entretanto, J. P. Leite Coridleim, na sua notável obra "São Paulo e 
envasão Holandêsa no Brasil", baseado em farta d,ocumentação, assevera 
Que a gente do planalto desde 1629 se aprestara para repelir qualquer pos- 
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sivel ataque que viesse a sofrer dos flamengos. E, em 1635 chegando no- 
tícias de que os bátavos estavam rondando o pôrto de Santos, a Câmara 

São Plaulo determinou que se inventaritasse a pólvora e o chumbo exis- 
tentes na terra, para que ficassem à sua disposição, prontas para defesa 
dos interesses de Sua Magestade e do bem comum. Nessa ocasião seguiu 
para o litoral a referida Companhia, sob o con~ando de D. Francisco Ren- 
don, que aliás era genro de Amador Bueno, acompanhado de mais de cem 
índios. 

A defesa da costa vicentina, durante os anos que durou o domínio 
holandês em Pernambuco, não foi descurada. Por isso mesmo, quando em 
1639 Salvador Corrêa de Sá e Benevides, Capitão, Alcaide-Mór e Gover- 
fnador do  Rio, id'e Janeiro, e Almir,ante da Costa do Sul doi Brasil e do Rio 
da Prata, solicitou auxílio desta Capitania de São Vicente para enviar 
trezentos homens afim de se incorporarem às forças da restaur,ação da 
Bahia, a Câmana planaltina se reuniu a 23 de abril e resolveu prestar toda 
a ajuda que lhe fosse possível. Entretanto, apesar de referir essas tão boas 
intenções de Piratininga, cçncorda em que, de fato, foram enviados sómen- 
tes 22 infantes e 54 índios para o Rio de Janeiro, a fim de Salvador Corrêa 
de Sá incorporá-los com as demais tropas que seguiram para a ajuda do 
Conde da Tôrre. 

Ora, aquêle número de pessoas enviadas, certamente não constituis 
uma forte expedição, para uma terra que costun~ava formar as poderosas 
Bandeiras a que já nos referimos. 

É interessante notar-se porém, que no Registro da Patente de Capi- 
tão de Antonio Rapôso Tavares, feito pelo Conde da Tôrre, D. Fernando 
ide Mascarenhas, consba que o mencionada sertanista "juntou à sua custa 
150 soldados com que veio a esta Capitania.. ."  

O fidalgo castelhano D. Fernando de Mascarenhas haviia sido envia- 
do pela Côrte de Madrí, premida por Lisboa, comandando uma esquadra, 
que chegou à Biahia a fim de  aii arrqbanhar forças de tolda a Colónia, e ir 
atacar os holandêeses. 

O Conde & Tôrre foi todavia infeliz no seu ataque aos bátavos, por 
quem foi derrotado, dispersando-se seus navios, dos quais a maioria sob 
o seu comando, foi dar em Cartagena, nas fndias. 

Parece certo porém que Antonio Rapôso, que se achava incorporado 
bs forças do Mestre de Campo Luís Barbalho Bezerra, com êle desembar- 
cou na Ponta dos Touros, perto de São Roque. Daí, Luíz Bwbalho req- 
lizou a famosa retirada, tendo se salvo toda sua tropa, que conseguiu che- 
gar à Bahia. Nessa expedição Rapôso Tlavares recebeu do Conde da Tôr- 
ire, logo #de inicio, ia, graduação de Gpitão das suas forças militares. Da 
Bahia, regressou à São Paulo, onde chegou em começos de 1641. Acrescen- 
*ta Leite Cordeiro, baseado em documentação qule menciona, que a pedido 
do Conde da Torre recrutou novo contingente de homens, que entretanto 
não se sabe ao certo se chegou a levar pessoalmente ao nordeste, ou não. 



~sclarebe ainda que, em 1641, a Câmara de São Paulo se preocupava 
com 9 nova missão de que Antonio Rapôso fora encarregado pelo 1.O Vice- 
Rei, D. Jorge de Mascarenha, Marquês de Montavão, o qual o elevou ao 
mais alto pôsto tnilitar então existente, ou seja, o de mestre de Campo e 
Governador dos voluntários paulistas que seguiram para a gu'crra contra 
os holandêses. 

Essa nova missão de Antonio Raposo era exatamente a de levantar no- 
vas tropas nia Capitania de São Vicente, para socorrer a Pernambuco, co- 
mo bem esclareceu Mário Neme, em seus estudos publicados em 1956. basea- 
idos em documentos que figuraram qa Exposição d,e História de São Pau- 
lo, por ocasião do seu I V  Centenário. 

Mas, voltando ao estudo de Alfredo Ellis, vefiemos que êle refere ter ha- 
vido um período durante o qual não se têm notícias seguras acêrca das ati- 
vidades desenvolvidas por Antonio Rapôso o qual se prolongou até 1641, 
quando dos acontecimentos relativos às aclamações de Amador Bueno, e de 
D. João IV, ocorridas a 3 de abril de 1641. 

Realmente, o documento da aclamação dêste Rei, e por conseguinte 
da restauração de Portugal, em São Paulo, é citado inclusive por 
Aureliano Leite, no seu magnífico livro sirbre "Amador Bueno - O Acla- 
mado". 

Permaneceu novamente Antonio Ra~Ôso Tavares em sua Fazenda de 
Quitaúna, até 1648, quando se têm notícias precisas de sua nova penetra- 
cão pelo sertão. 

Aquela trégua nos seus cometimentos sertanistas, coincidiu com o de- 
clinio das atividades dos apresadores de índios, decorrentes da cessação do 
{domínio espanhol, o que evidentemente tornou mais difícil a entrada em 
terras p~rtencentes à Castela, uma vez que elas não mais poderiam se con- 
fundir conl as de Portugal, com o aniquilamento das reduções Jesuiti- 
cas, e ainda com oi ideclínio das plantações de cama, de açucar no Nordeste. 

Aliás lembra Aureliano Leite que os Jesuitas conseguiram obter do 
Papa Urbano VI11 a Bula de 1638, que entregou a direção exclusiva dos 
indios, à Companhia de Jesus, - a qual porém só se tornou ccnheci~da em 
São Paido, no ano de 1640. Essa vitória dos inacianos, sopitou os arroubos 
sertanistas dos paulistas, durante alguns anos, quando a fiscalização das 
Entradas suas foi mais s- @vera. 

Em 1648 porém houve nova penetração pelos sertões, promovida 
por  Antonio Rapôso Tavares. Mário Neme, nos seus citados e~studos de 
1956, concordou com Carvalho Franco, em que é quasi certo que essa cam- 
panha de Rapôso Tavares foi aprovada pelo Govêrno de Portugal, tratan- 
do-se assim (de entrada oficializada, se nãmo oficial. E, em decorrência des- 
t3a lqprovação 'do govêrno português, foi êle autorizado a trazer "armas 
e munições d'e guerra", que se encontrav,am nos armazens reais da cidade 
do Salvador, da Bahia, - assunto do qual adiante voltaremos a tratar. 

Foi essa exatamente a peregrinação que durou três anos, na qual atra- 
vessou a América, de leste para oeste, e do sul pata o norte. 



Taunay classifica essa entrada como o "famoso périplo trienal pelas 
terras do Continente, a mais extraordinária jcrnada terrestre até então rea- 
lizada em qualquer região do Globo." 

I Essa Bandeira todavia já não foi de apresamento, mas sim de pes- 
quisa e dte busca ao  ouro, para prova do que basta se considerar o peque- 
po número de pouco mais de 60 pessoas, de que ei,a se compunha. . 

Entretanto, a tal repeito há outra hípotese, ou seja, a de haver ela sai- 
do com tão pequeno número de pessoas de São Paulo, sómente para não 
despertar a atenção das Autoridades. 

Chegando ao sul de Mato Grosso, longe portanto da possível fiscali- 
zação governamental, já estava essa Bandeira completada com grande nú- 
mero de mamelucos e #de índios guerreiros, que com ela teriam ido se en- 
contrar, e com quais desfechou tremendo ataque contra as missões Jesuí- 
ticas do Paraguai, como as de Nossa Senhora de Fé, Xeres, Maracajú e 
outras. 

Essa Bandeira todavia, provavelmente já no regresso a São Paulo, 
wrdeu-se no itinerário que deveria seguir, e subindo pelo Rio Paraguai 
chegou à bacia amazônica, pela qual penetrou, atingindo as terras 
do Perú, da Bolívia e do Equador, tendo chegado perto de Qui- 
.to e, descendo pelo rio Amazonas atingiu sua foz oceânica em Gurupá, 
onde sabe-se que chegou, novamente com uns sessenta homens. 

Não há maiores informes sobre o seu regresso ;a São Paulo, onde só- 
mente em 1652 é assinalada a sua presenqa, - tendo chegado tão desfi- 
gurado pelas imensas canseiras e privações que sofrera, que não foi 
reconhecido siquer pelos seus familiares, como conta a lenda mencionada pcr 
tantos historiadores. 

E aqui permaneceu em esquecimento até 1659, ano em que faleceu, 
pelo que se sabe, antles do mês de junho. 

Alfreido Elliç Junior conclue seu estudo sobre Antonio h,@so,  a 
quem classifica como super-homem, - esclarecendo que se deve levar em 
consideração relativamente às suas atividades sertanistas, dois fatores apa- 
rentemente antagônicos, mas principalmente complementarfs. 

Assim, a verdade é que Antonio Raposo não provocou o início do 
apresamento dos índios, e nem dos ataques As reduções Jesuíticas, pois que 
elas já haviam sido efetuada anteriormente por bandeirantes paulistas, e pros- 
Beguiram após a sua morte até a término do ciclo das /denominadas ban- 
deiras de caça aos índios. Entretanto, não há dúvil& que êle vinculou tais 
Entradas com certos caracteres marcantes da sua personalidade, tais CO+ 

mo ;a rapidês das suas marchas, a sua tremenda audácia, e uns certos res- 
saibos de brutalidade, - possivelmente decorrentes da sua qualidade de lu- 
!sitano (de elevada linhagem, que lhe daria tal sentimento de despotismo. 

Afonso Taunay é quem porém me!hor e mais positixamente esclare- 
iceu todas as fases da vida desse homeríada. Primeiro, nos volumes ini- 
ciais da sua monumental "História Geral das Bandeiras Paulistas", pu- 
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blicados de 1924 a 1927, e finalmente na condensação dessa qbra, ou se- 
ja, na "História das Bandeiras Paulistas" publicada em 1951. 

T,aunay classifica Rapôso Tavares como o "magno bandeimnte", qui- 
çá o maior sertanista das bandeiras", e o "expente máximo dos bandei- 
ian#tes d-e todos os tempos". 

Esclereceu o grande historiador os principais lugares onde Antonio 
Rapôso chegou certamente, sem qualquer dúvida, e que estão assinalados 
p a  sua celebrada "Carta Geral Aas Bandeiras Paulistas". Foi êle quem 
escoimou definitivamente os exagêros que cercavam êsse personagem trans- 
hormado em verdadeiro mito, - o que aliás tem acontecido com muitas 
pessoas que ultrapassam os padróes vulgares. 

Fixou os pontos mais distantes por êle atingidos: do! Itaim remon- 
[teu peh  Pantanal, às cabeceiras do Pamguai, passando ao Guaporé. Des- 
cendo êstq Rio, e também o Marnoré e o Madeira, pelas suas temas mar- 
ginais, subiu igualmente o Amazônas e o Solimões, até penetrar nas terras 
de Quito. Após, prosseguir pelas águas do rio-mar, tendo talvez explora- 
40 um dos seus afluentes, possivelmente o Rio Negro, chegando finalmen- 
te  a Gurupá. 

Afirmou que o resultado de tão ;espantosta façanha,, foi imenso: en- 
corajou e levantou 'o ânimo já tão forte dos Bandeirantes paulistas, que 
se precipitaram para o âmago do Continente sul americano. 

E proclamou Taunay: "O imenso périplo de Raposo Tavares foi "O 

maior de quantos até sua data, e em qualquer Continente se conhece", 
<<  - tal o gigantisma das dimensões assumidas". 
Para bem classificar as  atividiades de Rapòso Tavares, relembrarnos 

as famosas palavras de Ruy Barbosa, dirigidas aos paulistas: 
Numa epopéa, capaz de tuba épica, viu surdir o mundo novo, a estirpe 

dos paulistas, filhos iintráctáveis do cruzamento entre o gentio europeu e s 
energia americana, de uma constituição à prova do medo e uma atividade 
inacessível ;do cansaço. Entregues à Corrente do Tietê, de rio em rio, de ser- 
Ira em serra, de planura em planura, as expedições iam ter ao Miranda, ao 
Cuiabá, ao Paraguay, arrebatando a castela, para a casa de Bragança, "a 
maior extensão da América do Sul, a região mais formosa de toda a área ha- 
bitável". Deanteiros da expansão portuguêsa na América do Sul, fundaram 
nos séculos XVII e XVIII,  os primeios estabelecimentos de Minas, de 
Goiyás, de Mato Grosso, de Santa Catarina, do Rio Grande, conquistaram 1 

província castelhana de Guairá, obrigaram os espanhois a evacuar a bacia 
do Jacy, a do Piratinim, a do Ibicuy, toda a região a leste do Uruguai, le- 
vando, por fim, suas destemidas excursões até o norte do Paraguay e ri 
Cordilheira do Perú. Não fora o valor e o arrojo desses caçadores de 
homens "gente mais ardida que os primeiros conquistadores", e a costa do 
Brasil, ao sul do Paranaguá, seria hoje espanhola, espanhois veriamos os 
sertões de Mato Grosso e Goyaz, outro povo ocuparia as nossas melhores 
zonas, respiraria os nossos ares mais benignos, cultivaria as nossas dese- 
jadas terras". 



Vamos ainda reproduzir trechos de algumas das mais importantes 
obras laudatórias dos feitos de Antonio Rapôço Tavares, verdadeiro he- 
rói de dois mundos, e êle próprio fundador e desbravador de um Novo Mun- 
do. 

O acadêmico e historiador Carlos Alberto Nunes compôs "Os Bra- 
sileidas" poema cicl&pico, com 5.899 versos compreendidos em 9 Gritos, 
que é considerado como "a mais admirável obra brasileira dêstes últimos 
tempos", por Miguel Couto; e como "uma espécie de Lusiadas Nacional", 
por Agripino Grieco; tendo sido recebido com "Alvíssaras por Afrânio 
Peixoto; - além de ter sido fartamente elogiado pelo ilustre Manoel Car- 
)os de Figueiredo Ferraz. 

Nêsse monumento da Literatura pátria, Antonio Raposo Tavares é co- 
locado na posição do Vasco da Gama nos Lusiadas, ou seja, o personagem 
central de todo o poema. E, aí é proclamado como o "mAximo Bandei- 
rante incontrastável, glória dos Brasileidas". 

Vamos reproduzir alguns trechos desse poema épico, fruto de erudi- 
ção e sentimento poético do seu ilustre autor, de acordo com a sua recen- 
te edição, aliás magnif icamente ilustrada : 

Canto I - 1 a 14: 

"Musa, canta-me a régia pranduba 
das bandeiras, os feitos sublimad,os 
dos heróis que o Briasil p!asmar souberam 
través do Pindorama, demarcando 

nos sertcYes a conquista e as esperanças. 
Dá que em wrsos eu fixe os fundamentos 
históricos e míticos da pátria 
brasileira, deixando-os perpetuados 
na memória de todos os seus filhos: 
a luta dos Titãs, os novos deuses, 
as Amazoqas varonis e a raça 
que o Gigante de pedra fêz do solo 
surgir, robusba c bela, idéias novas 
de grandeza forçando à eternidade. 

"Muito pregrinou Raposo invicto, 
por todo o Tapuirarqa, correntezas 
em seu curso transpondo inumeráveis. 
Longe os fortes Paulistas arre,bata, 

léguas grandes à Pátria incorporando. 
Na direção do ocaso os lindmes pátrios 
afastou, sempre à frente de seus homens, 
désde a Serra do Ma-, dêsd'e a corrente 
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sagrada do  Anhembí, por toda a costa 
que o grande abaliador bramado açoita. 
Já dos Andes retorna; já, nas águas 
do grande mar de dentro, as Amazonas 
belicosas procura, que tão grande 
terror sabiam despertar em tôdas 
as tribos agulerridas do mar doce. 

"Re,assuiiiindo seu pôsto na tribuna, 
recomeçou Rapôso a narrativa 
no ponto em que deixam os bandeirantes 
prestes para arrancarem do rqascente, 
na direção dos Andes, após terem 
fortificando toda a costa, e núcleas 
de povoação plantando ao longo dela". 

"ftapôso, bandeirante inconfrontável 
9 > e guerreiro de prol !. . . . . . . . . . . . . . . .  

Contemplando êstes homens, não concebo 
sequer que homens se chamem. Como aos Andes 
conseguiste chegar e os pátrios muros 
dilatar pelas matas do planalto, 
se para executar o ousado plano 
só contavas com êles ? Não compreendo 
como pudleste derrotar as  tribos 
do Tia,puirama, e dizimá-las tôdas, 
tão belicosas sendo e bem armadas, 
se só gente como esta te acompanha. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " .É bem verdade 
que só com tnuito custo conseguimos 
alcançar o dbmínio das guerreiras 
Amazonas ;  obstáculo^ sem conta 
tivemos de vencer na travessia 

do sertão, na escalada de ida e vd ta  
da cordilheira, não se comp~tand~o 
como o menor trabalho a resistência 



das nações belicosas que tivemos 
de quebrar e que mais temível e r ,  
quanto menos as claras se mostrava. 
Não é para admirar, portanto, estarem 
meus homens tão cansazdbs. Êstes vultos 
que vês se consideram venturosos 
por não terem deixado a cara vida 
nas léguas do sertão, como com tantos 
outros aconteceu, vítimas tristes 
do inimigo, das febres, das fadigas 
da travessia. Um chefe de bandeira 
que se propõe a devesas ,as matas 
misteriosas, contar não pcde apenas 
com guerreiros de prol, sendo forçado 
quase sempre a engajar gente somemos, 
para poder soltar m dia certo, 
rio abaixo, as çanbas . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

Cláudio de Souza, depois historiaa as épicas façanhas de Antonio Ra- 
pôs0 Tava,res, que engloba entre os paulistas, pois foi um dos formadores 
desta Raça de Gigantes, proclamcu em sua Conferência de 1935: 

"Res i s t i~m a tôdas as latitudes, das geadas do Sul ao fogo tropical 
do extremo Norte; e nada lhes impediu a marcha vitoriosa, nem montes, 
mares igarapés, igapós, rios, prorocas. catadupas, cachoeiras; nem a fome; 
nem a sêde; nem o inmigo, nem a peste. Bateu-se o paulista com o mesmo 
dencdo, as mãos descarnadas de niisérin. ou cheias de oiro e gêmas; sou- 
be morrer com glória no atoleiro ou nas cumes ensc<larados, amando e 
defendendo a pátria, fosse charco, precipício, grotão, decpenhadeiro ou mx- 
gestade de cordilheira". 

E Basílio de Magalhães, em "A Expansão Geográfica do Brasil Co- 
~lonial", afirma : 

' 'Sen~ a audaciosn. iniciativa dos paulistas, não teria o Brasil esten- 
dido seu domínio no Sul, no Centro, no Sud40este, no Oteste, até 05 con- 
trafortes da cordilheira andina, e foi ainda graças ao arrojo dos intrépidos 
Bandeirantes que êle se distendeu pelo Nordeste e pelo Norte. 

É interessante verificrir que Roberto Simonsen, que melhor que nin- 
guém estudou a "História Económica do Brasil", calcula que 
"não se póde inferir que tenha o total de íncolas aprisionados e escravisa- 
dos, u'trapassado em muito umas 300.000 peças em todo O ciclo despovoa- 
dor dos sertões." "No entanto, por uma desqas ironias da História, essa 
mesma gcnte que despovmra os sertões em busca de "remédio para sua 
pobreza", lewndo-lhes os habitantes para suas fazendas ou mercados de 
escravos, como máquinas de trabalho ou artigo de comércio, promoveria 
io repovoamento dêles, a,pÓs as descobertas do ouro em Minas, Goiáz, e 
Mato Grosso." 
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E é nessa mesma ordem de idéias que Sérgio Buarque de Polandíi, 
em Seminário realizado em 1948, qroclamou com perfeito conhecimento 
de  causa: "A carência de braços, principalmente para a faiqa rural, m s -  
tituia-se desde então, no tema predominante da história paulista, Foi à 
volta desse tema, e provocados de algum inodo por êle, que nasceram al- 
guns dos episódios mais impressionantes do nosso passado, aquêles, sem 
dúvida, que mais nitidamente assinalaram o curso da história, de São Pau- 
lo",. . . "Lutaram teimosamente contra a pobreza e a mesquinhez e sairam, 
hão raro, triun,fantes [dessa luta. Morando à margem e à distancia das li- 
nhas naturais de comunicação com o Reino, não puderam recolher indolen- 
temente as riquezas fartas e quase ao alcance da mão com que contaram 
desde cedo os plantadores de cana do Nordeste. E como não dispuzessem 
de semelhantes riquezas, careceram também do instrumento capital da pro- 
dução naquelas áreas, - o escravo africano, - que ia ter ao senhor de 
engenho, levado da Guiné, a ,bordo dos navios negreiros. Seus negros, 
foram sobretudo os "negros da terra, nome, que por muito tempo, designou 
apenas os indígenas do p,aís. Para obtê-los precisavam correr distância 
cada vez maiores, enfrentar todos os estorvos da natureza, lutar contra 
as feras, as fébres, as frechas". 

Finalmente, como provas eloquentes do reconhecimento do valor des- 
se  grande sertanista ~ k t o n i o  R ~ ~ Ô W  Tavares, que ultimamente lhe têm 
sido-prestadas, queremos apontar as grandiosas estatuas que reproduzem a 
sua figura suposíticia, a saber: a primeira, que foi executada pelo célebre 
kscultor Luiz Brizzolara, que se acha no peristilo do Museu P,aulista, fa- 
zendo p , r  com a representativa do nosso Caçador de Esmeralda, Fernão 
Dias Paes; outra de autoria do Prof. Arnadeu Zani, colocada em Quitúna, 
frente ao Quartel do Exerciito alí sediado, onde outróra foi a Fazenda 
do grande sertanista; e, últimamente, a mandada fazer pela Comunidade 
Portuguêsa no Brasil, executada pelo grande artista Luiz Morrone, para 
ser erigida em sua terra natal, São Miguel de Beja. Além dêsses monu- 
mentos de bronze, podiemos citar na sua iconografia, as  b l a s  telas de 
Henrique ~ernardelii  e de Teodoro Braga que se-encontram respectivamen- 
te na Galeria do Museu Paulista e na Pinacoteca do Estado. 

Nessas obras, do mais alto valôr artístico, e também histórico, pois 
que a.s primeiras foram  executadas debaixo da orientação de Afonso Tau- 
may, então Diretor do Museu Paulista, aparece Antonio Raposo portando 
armas pesadas, de cano grosso e bastante compridas, sendo que a exe- 
cutada pelo escultor Morrone, tem o cano terminado em fórma de sino. 

Tratar-se-iam [assim de bacamartes, arcabuzes ou de escopetas, que tO- 
das elas eram usad,as aqui no Brasil, por volta da  tempo da invasão holan- 
d&al comqi podemos constatar de estudos dos maiores conhecedores da his- 
tória da armaria colonial, tais como o Prof. Mário Barata e o artista e his- 
toriador J. Wasth Rodrigues. Realmente em conferência e debates deali- 
zados pelos mesmos, em 1940, no Instituto de Estudos Brasileiros, além 
de ficar esclarecido que não existem maiores estudos e documentação 
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relativas às a m a s  de fogo usadas no Brasil, naquelas épcas,  - mas ba- 
seados nas melhores fontes que puderam encontrar, tal como o "Inven- 
tário das Armas deixa,das pelos holandêses em Pernambuco e tudo o que 
se acha nêste Recife, nos fortes, arinazens, casas de pólvora e todo] o mais 
Yrem )delta, que pertence à Fazenda de Sua Magestade, em 20 de Fevereiro 
ide 1654", - esdlareceram que: 

As armas de fogo que os brasileiros utilizaram nas campanhas da 
primeira metade do Século XVII, durante as invasóes holandêsas, foram: 
- os arcabuzes que eram armas de fogo, portateiç, de ferro. de cano 

longo da época do descobrimento e que se usava sempre aparada numa for- 
fluilha. Generalizou-se seu uso nos fins do século XVI, substituindo a 
colubrina de mão. Na época em que vieram para nosso país, já possuiam 
coronha de madeira; 
- a clavina, que era usada principalmente pela cavalaria militar; 
- o bacamarte, do qual existiam dois tipos: um de cano curto e lar- 

go, quasi um pequeno canhão portátil, pelo peso e grossura de enorme ca- 
libre, terminado em boca de sino, o qual foi muito usadd nas marinhas 
de guerra; e o outro, pequeno e também de boca larga; 
- o mosquete tam,bém apareceu nos ineados do século XVI, sendo 

muito adotado pelo seu pêso menor que o do arcabuz, se bem que tivesse 
um calibre maior, e na época das guerras holandêsas êle já era do siste- 
ma de rodete. 

Quanto às armas usadas pelos bandeirantes no século XVI  e XVII  
ficou dito pelos historiadores especialistas em armaria que : 

"As armas ,de fogo são as mais encontradas nos inventários paulistas 
e entre elas alguns poucos arcabuzes, que na época já estavam desapare- 
cendo, as  espingardas escopetas, pistolas, bacamartes e mosquetões. 

"A escopeta foi uma arma de fogo com coronha de madeira e 1 OU 2 
canos de aço de calibre relativamente grande, pouco pêso, cerca de 4 a 6 
palmos e meio de comprimento e boca do cano em forma de sino. 

"O mosquetão antigo apareceu na primeira metade do século XVI  
com o mesmo tipo do mosquete, mas um pouco maior." 

A vista de tal diversidade de armas em uso aqui no Brasil em fins do 
século XVI e começos do século XVII parece-nos impossível saber-se ao 
certo quais dessas armas que acabamos de citar, é que foram usadas por 
Antonio Rapôso Tavares e, principalmente, quais delas que êle positiva- 
mente não poderia ter usado. 

Note-se, que no seu caso praticular acrescia uma outra particularida- 
de que certamente influiu nas armas que êle usou ao longo de toda sua vi- 
/da êle possuiu armas de guerra, das forças portuguêsas. 

Realmente, como se lê em "Mandado" de 22 de fevereiro de 1665, 
enviado pelo Provedor-Mór da Fazenda do Brasil, ao Provedor da Fazen- 
da da Capitania de São Viçente, foi determinado que ests autoridade pro- 
cedesse à "cobrança do que ficou devendo à Real Fazenda o mestre de cam- 
po Antonio Rapôso Tavares, de armas e munições de guerra que se lhe 
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dera nos armazens desta cidade" (do salvador da Bahia) "para cumpri- 
mento das promessas que fez e não cumpriu". . . 

A s h ,  Rapôso Tavarcs poderia ter usxdo não sóniente as armas USU- 

ais dos bandeirantes paulista naquêles tempos, como também as armas de 
guerra usadas pelas fcrças de guerras portuguêsas. 

Pensainos pois que não haverá irrefutáveis razões para se incrqar  de 
anacrônicas as armas que aparecem nas mãos de Antonio Ra$so Tava- 
Ires nos monumentos a êle dedicados. 

Tanto poderia ser êle representado portando armas próprias dos pau- 
listas do seu tempo, como aquelas que lhe caberiam na sua qualidade de 
Mestre-de-Campo (/3s forças armadas portuguêsas. E111 qualquer caso bem 
estariam essas armas em mãos de quem bem soybi delas usar para a dila- 
tação das terras que hoje formam o Brasil. 
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DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA 

Mons. Paulo Florencio da Silveira Camargo 

I. A FAMÍLIA, A INFÂNICIA E A MOCIDADE 

Bernardo Lcopoldo e Silva, natural de São Martinho de Cimbres, re- 
gião ,de Portugal, era alfaiate. Sua tesoura está com o Dr. Benedito C,%- 
lixto de Jesus Netto. 

Seu pai Duarte Leopldo e Silva, que se dizia nascido no reino de In- 
glaterra, aportuguesara o Leopold para Leopoldo. Outros dizem que em- 
bora de origem inglesa rra Lamêgo. Casou-se em Portugal com D.a Ma- 
ria Cândida do Carmo Morais, da freguesia de Santa Maria de Guiáes. 

Bernardo, com 22 anos de idade, tomou passagem na %lera Cidade 
d o i  Pôrto, em março de 1858, com destino a s  Rio de Janeiro. O passapor- 
te, subscrito por José Beltamis, obteve o visto do Vice-CÓnsul do Brasil no 
Porto (3  de março de 1858). 

Chegou a 26 de maio; apresentou-se nesse dia, ao Cónsul Geral de 
Portugal no Ris de Janeiro, Barão de Moreira. Gcstou natur,almente da 
terra e da gente fluminense. A 31 de dezembro de 1860, vêmo-10 em São 
Paulo, cidade diferente, porém progressista. Apareceu depois em Tauba- 
té, onde montou a sua alfaiataria. 

A 7 de julho de 1865 contraiu matrimônio com D.a Ana Rosa Mar- 
condes, natural de Caqa~ava, filha legítima de Fr,ancisco Correia de Tole- 
do Leite, natural de Pindamonhangaba e de D.a Joaquina Correia Mar- 
condes, de Caçapava (1) 

Foram testemunhas do casamento o Dr. Antônio da Veiga Cabra1 e 
João Batista de Moura, diante do Vigário Pe. José Pereira da Silva Bar- 
+os. Casal feliz. Ap~areceram a seguir os filhos em série de dez sobrevi- 
ventes: Duarte Leopoldo e Silva, em homenagem ao avô paterno, Leonor, 
dsaltina, Maria Cândida (depois chamada Irmã Cecília), Natanael, Fran- 
cisco, Quintiliano, Artur, José e Tarcísio 

Contou-nos Mons. Sílvio de Morais Matos, que lera um escrito de D. 
Duarte, um dêles chamava-se Getúlio. 

O Sr. Leopoldo e D.a Ana Rosa cumpriam serenamente com os seus 
deveres de pais vigilantes, formando-lhes os caractéres, fortalecendo-lhes os 
corações com bálsamos estimulantes das virtudes cristãs, que lhes ensinavam 
kom 9 palavra e, sobretudo ,com os exemplos, encaminhando-os, bem ce- 

1) - Cúria Metropolitana de São Paulo, PROC. ORD. 531651, pgs. 
1, 28, 30 e 31. 

O sacerdote que presidiu o casamento, Vigário Pe. José Pereira 
da Silva Barros, posteriormente Bspo de Olinda depois do Rio cTe Ja- 
neiro, Arcebispo titular de Darnis e Conde de Santo Agostinho. 
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@o, para a escola de mestre de sólida cultura e, principalmente, de firma- 
Ida moral cristã (2). Pai de caráter autoritário e severo, compensado pe- 
% meiguice e alegria exp,ansiva da máe. 

Duarte, o mais velho de todos, nasceu a 4 de abril de 1867, em Tau- 
baté em cuja igreja fora batizado a 21 de junho de 1867, com dois meses 

meio, pelo Pe. João Alves Coelho Guimarães. P,adrinhos José de Farias 
Pereira e D.a Joaquina Correia Marcondes. O Sr. Leopoldo adquiriu uma 
'propriedade agrícola (Cabeça de Boi) em Caçapava Velha, onde nasceram 
mários $de seus filhos. 

Não se acomodou com a agricultura. Foi residir em Taubaté, mui- 
tíssimo desanimado. D.a Ana Rosa Marcondes e Silva, sua esposa, per- 
tencente à tradicional e nobre família dos Marcondes, mostrou-se heróica; 
hanteve o marido no trabalho de alfaiate, enquanto ela ,própria providen- 
ciava o que faltava para a manutenção dos filhos. 

O menino D ~ a r t e  aos sete anos de idade foi l evad~ à escola do Pro- 
fessor Tristão, homem íntegro, tipo do mestre escola de seu tempo. Fre- 
quentou aquêle curso inicial (1874 a 1877), ou seja entre os seus sete e 
dez anos. Passou, depois, a frequentar o reputado Colégio do Dr. Quiri- 
no de Castro. Seria o Goilégio São João Evangelista? 

Emérito educador, o Dr. Quirino exercia o magistério como um sacer- 
dócio. O estudante Duarte fêz o curso de humanidades, nos sete anos de 
estudos, com real brilhantismo, como provam as notas alcançadas nos exa- 
mes feitos no Curso anexo à Faculdade de Direito de São Paulo, em 1884. 
Era também de caráter definido. 

Ao concretizar a energia moral do homem assim se expressa Guibert: 
"A tendência dominante determina o valor d'o caráter. É ela de fato, que 
designa ao homem o caminho que êle deve seguir na vida. O homem tem, 
pois, todo o interêsse de colocar a sua alma sob o império1 da tendência 
mais nobremente vantajosa. 

Ora, dentre todas as qualidades morais, a que mais eleva um caráter, 
a que apresenta maiores recursos, a que assegura à existência humana C 

knais certo rendimento, pessoal e social, é sem contestação a energia da 
vontade. Assim, é costume na linguagem corrente, cosiderar como têr- 
mos sinônimos o caráter e a energia moral. É dizer que, de todos os a- 
cateres, o que por excelência merece êsse nome, se assinala pela força de 
vontade. Ter vontade é ter caráter. De quem não tem vontade pode di- 
eer-se que não possui caráter. E não é, certamente, sem razão que a pa- 
lavra caráter alhandona uma significaçgo mais larga, para se limitar à ex- 
pressão de energia moral." O menino Duarte tinha caráter de rigorosa 
ifixiidez. 

2 )  - ESBÔÇO BIOGRAFICO, 23, 28 e 29. 
Monsenhor Victor Rodrigues de Assis explica os nomes: Dwarte - 
aquêle que defende o bem contra o mal. Leopoldo: povo audaz. Silva 
- Selva ou floresta. VicFe o Livro D. DUARTE LEOPOLDO E S I L  
VA, 1.0 ARCEBISPO DE SAO PAULO, pg. 18. 
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Aos 18 anos, matriculo-se na Faculdade de Medicina do Rio de Ja- 
neiro, parece, porém, ter seguido lá, durante dois anos, o curso de Farmá- 
cia, anexo ao casarão da Rua de Misericórdia. De Taubaté ao Rio ia-se 
'pela estrada de ferro D. Pedro 11, atual Central do Brasil. 

Ao findar o segundo ano, grave moléstia o atacou, impossi,bilitado 
Icontinuar seu curso iniciado com tanto entusiasmo. (3)  Voltou a Tauba- 
té e foi tratado pelo Dr. Emílio Winther, Doutor em Medicina pela Uni- 

versidade de Leipzig, habilitado pela: Escola de Mndicina do Rio de Janei- 
ro, que diagnosticou "coréia" (4) (dança de São Guido). B m  clima, re- 
pouso e os sérios cuidados do médico referido, conçeguiu receber alta, "res- 
tabeleceu-se, gozando perfeita satíde". Deveria ser em 1886, êste episó- 
ldio enfe~miço. 

"François C q é e  escreveu, no "Bom Sofrimento", admiráveis pági- 
nas em tomo de certos padecimentos que surpreendem o homem, em ple- 
no vôo de seus sonhos ou em plena atividadei de seus ímpetos,'e o prostram 
árremediàvelmente vencido em meio da jornada em que Já se ia, em de=- 
baladai carreira para uma objetiva cert,aH. (5) 

As vêzes se levanta com outra rota bem melhorada. 

2. O SEMINARIO E JAÚ'. 

Neste ínterim, após reflexões e muitas orações, Duarte resolveu mu- 
dar de orientação vocacional. Prcurou seu Batisante, Monsenhor João 
jAlves Coelho ~Guimârães, então Reitor do Seminário Diccesano de São 
Paulo. Abriu-lhe todo o seu coração, imerso em lutas imensas, ouviu pa- 
Uavras ,de m f ô r t o  e insistência a redobrar seu fervor religioso pela assi- 
Muidade nas orações e na recepção dos sacramentos. A Divina Providên- 
cia o iluminaria, infalivelmente, para o que também êle, com insistência, 
 suplicaria ao Deus Onipotente com o máximo interêsse. 

Algum tempo depois, Duarte apresentou-se ao Monsenhor Rfitor : 
W m  rqrodvidoi ser padre. 

D. Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, Bispo de São Paulo, rece- 
bera-o de braços abertos. 

No início d80 ano letivo de 1887, Duarte transpunha os umbrais do Se- 
binário; fora revestido do hábito clerical, a batina que êle haveria de hon- 
rar  durante tivda a sua vida. 

A família, naturalmente, alegrou-se em demasia, mesmo porque o Rei- 
for lhe pouparia as  despesas no Seminário. 

O Seminário Provincial de São P,aulo recebeu, pois, entre seus alu- 
nos de 1887, Duarte Leopoldo e Silva. A viida nestp noviciado acolhedor e 
santo é por demais conhecida. A santidade e a ciência se unem para for- 

3) - PRQCESSO DE ORDENAÇAO - Cúria Metropolitana - D. DUARTE 
LEOPOLDO E SILVA. 

4)  - O. C., 129. 
5) - ESBBÇO, pg. 30. 
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inação de ministro d: Deus! Fcrmação sólida e conscienciosa porque os 
interêsses das almas exigem mais cuidado que os interêsses do corpo. 

Vai decorrendo a preparação clericinl e a cooperação decidida do no- 
vo levita deu-lhe ui11 cunho profundo de respeito e de veneração religiosa. 

A quem está acostu~ilado a desvendar no seminarista o futuro padre 
há0 era difícil conhecer no jovem aluno Duarte, o futuro grande e auste- 
ro sacerdote. Temperamento einotivo, profundamento sensível a qualquer 
impressão! Sentimento, poréiil, delicado e nobre, porque um domínio sÒ- 
bre os impulsos dos nervosJs já se delineava sèriernente. Acentuava-se 
e com tracos ,bem sensíveis aquela "nobreza pessoal", nota fundamental 
de sua vida de inconfundível personalidade rlegantíssima. 

O princípio de autolridade, r e q a  divina de toda ordem social, encon- 
trou sempre no espírito do seminarista modêlo a maior e w i s  sincera aco- 
lhida. Não via nos superiores o homem, mas Deus, em cujo nome êlec 

mandavam: 0Mzini.s potestas a Deo. 
Jesus viera a êste mundo a afirmára êste princípio básico paz e 

da harmonia. Éle é realmente o centro, o alicerce onde se firma tôda auto- 
ridade : Ipse f d t w  et auctom'tnr! 

Como todos os Seminaristas maiores, Duarte lecionou várias mate- 
 ias escolares aos alunos menc4res do Colégio Diocesano anexo ao Semi- 
nário. 

A 19 de maio ide 1887, D. Lino lhe confiou a Primeira Tonsura ; fi- 
cou clérigo. A seguir (21 de dfzembro de 18JIO), recebeu as ordens me- 
nores - minorista. . . 

A 14 de outubro de 1892, poréiil, requereu qbertura do processo de 
"genere et de moribus". Foi escrivão o Pe. Adelino Jorge Montenegro. 

Dispensado do patrimônio, para ser ordenado ad titulum "servitii 
ecclesiae", prestou juramento de servir perpétuamente a diocese de São 
Paulo, diante do Provisor, Cônego Antonio Augusto Muniz (3  de junho 
'de 1892). 

O atestado de (pobreza fora assinado pelo Pe. Antonio do Nascimen- 
to Castro, então Vigário de Taubaté: "os pais eram p b r e s  e sobrecarre- 
gados com numerosa família". 

O 10 de junho de 1892 o minorista Duarte recebeu o subdiaconato, 
dois dias depois o Diaconato. 

Foi no dia 30 ,de outubro do mesmo ano (1892), que recebeu o pres- 
biteriato na capéla do Seminário, certo da divina instituição do sacerdó- 
cio católico : 

Anties de subir ao céu, Jesus instituiu o sacrifício da Nova Lei, de- 
baixo das espécies de pão e vnho (figuradamente ant~nciára Melchise- 
dech na Antiga Lei). Estabelecido o sacrifício, sagrou os s ace rdas  
hue deviam oferecê-lo, foram seus apóstolos, também investidos do poder 
episcopal. Éste wcrif ício deveria perpetuar-se pelos séculos em fora : 
"Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos". 



Jesus Cristo partiu desta terra mas ficou conosco. "Ficou de duas 
maneiras, {diz o Pe. Huonder, pessoalmente, embóra invisível no T,a,ber- 
náculo, impessoalmente, porém, visível nos seus representantes, os apósto- 
los e sacerdotes. Sim, no Sacerdócio Católico Nosso Senhor continua a 
viver e operar através dos séculos". Santo Tomás testifica: Chvhtus rst 
Potizls mcewdoti origo. (Suma 8,50, 4 c) .  

Padre Duarte recebeu, porkanto, todas as ordens sacras conftridas 
por D. Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, a quem, em homenagem, 
celebrava missa anualmente após o seu falecimento. 

Continuou no Seminário dando aulas e auxiliando a disciplina dos 
calunos que o respeitavam muito. 

A 16 de outubro de 1893 foi assinada por D. Joaquim A r c o v ~ ~ d e  
de Albuquerque Calvacanti, então Bispo-Coadjutor de São Paulo, a pro- 
rvisão ao Eadre Duarte para servir de Coadjutor de Jaú, provisionamen- 
to lavrado pelo escrivão, Pe. Júlio Marcondes de Araújo. A posse foi 
a 22 de outubro, diante do Vigário da Paróquia, Pe. Antonio Guerreiro 
e do Vigário da Vara, Cônego Dr. João Nepon~uceno de Souza, que ap6s 
o visto no documento a 24 de outubro. 

A Igreja não costun~a dar logo de início ,aos ~ a d r e s  novos o encargo 
pesado do  paroquiato. Associa-o primeiro a um velho e experimentado 
pároco para que as lições possam ser aproveitadas em tempo oportuno. 
,E o coadjutor um intrumento da Providência para o bem das almas e até 
do próprio pároco! O entusiasmo do padre novo, o ardor pela causa da 
Igreja, desperta na paróquia energias adormecidas e enche tudo de sua- 
ve e confortante encanto. Principalnlente quando o coadjutor tem a pru- 
dência devida de não movimentar a paróquia em sentido inverso, mas ao 
]derredor do pároco amigo, o chefe responsável prla paróquia. 

Tal foi a atividade e zêlo do Padre Duarte durante seus dois, nieses 
em Jaú, como coadjutor de Pe. Antonio Guerreiro. Nesse breve tempo 
konseguiu méritos para nomeação de pároco. Apesar de correto, zeloso, 
bom pregador e idelicado p,rira com todos, Padre Duarte esteve pouco tem- 
po em Jaú; não se acomodou talvez com o Vigário; ambos pvggavum 
~ u i t l o  ,blewz. . . O Bispo o chamou à Capital; ficou a espera de outra no- 
meação. 

3. SANTA CECILIA 

N'esse tempo um bairro de São Paulo ia se aforn1oseand.o. Sua his- 
tória resume-se assim : 

Foi, todavia, em 1861 que uma comissão se reunia, composta por 
Penrique Pupo de Morais, Capitão Francisco de Paula Xavier de Tole- 
do, Francisco Leanldro de Toledo, seu filho José Le,andro de Toledo, Joa- 
quim José Ferreira, Dâmaso Nogueira de Sá, Bernardo de Figueiredo e 
ioutros, O fim era o levantamento de uma capela a São José e Santa Ce- 
cilia, no bairro do Arouche, no lugar denomingd'o "tanque do Teobaldo". 
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j Angariaram donativos e pediram à Câmara Municipal uma data de 
terras! para ,alí levantarem a capela, no referido ano de 1861. O presi- 
\dente da província conselheiro Antonio José Heiirique, todo funcionalis- 
mo público estadual e municipal coinpareceram à bênção da primeira pedra, 
feita pelo Vigário Géral monsenhor Joaquim Gonçalves Andr,~de, em pre- 
sença do Cabido e funcionários da Cúria Diocesana. Falou o Cônego João 
de Santa Cândida que morreu vigário de Rio Claro. 

A loteria de seis contos de réis, votada em 1874 para a capela só, 
correu em 1880. O Dr. Joaquim Augusto de Camargo e Joaquim José 
Ferreira, residentes perto da capela fundaram a Irmamidude de Sno José 
e Santia! Cecilia, com compromissos aprovados civil e eclesiásticamente. 

A morte dos dois primeiros fundadores paralisou o andamento do 
d a l í c i o  e as obras da capela não foram encetadas. 

A nova administração foi confiada aos Drs. Abranches, Cardoso de Me- 
10 Jr. e outros. Tal comissão fez com que o deputado provincial Dr. José OS- 
car de Araujo (Cunha conseguiss~e da Assembléia uma loteria de doze con- 
tos de réis. Tendo recebido uma parte, nove contos e seiscentos mil réis, 
Ioi em 1884 aprovada a planta, da capela feita pelo engenheiro Dr. Luís 
pucci, encarregado da construção por dez contcs de réis. O mestre de 
obras foi o Sr. José Pergola. 

A capela ficou pronta, era bonita embora pequena, tinha altar-mor 
icom dois nichos, a São José e a Santa Cecília. Foi benta pelo Vigirio da 
Consolação, Cônego Eugênio Dias Leite, em 1865. Em 17 de julho de 
i1882, D. Lino permitiu ,a den~olição da capela para ser construido novo 
templo. 

Criada a paróquia de Santa Cecília a 21 de novembro de 1895, floi 
desmembrada ,da Consolação e de Santa Ifigênia; era preciso construir 
a igreja matriz a cargo principal do primeiro pároco. (6) 

Está tão viva na memória dos paroquianos a vida e ação benéfica do 
Padre Duarte, dispensando comentários. Aquí ou ali o pároco sempre 
b e r c e  influência em seu povo. É o pai espiritual da nrandc família pa- ? ' 
roquial. É o eixo covergente das atividades das associações. É a alma 
da  paróquia. É Jesus Cristo vivo em seu representante. Dele o Padre 
recebe a firmeza e autoridade em seu ministério apostólico. 

Conta a tradição que desde os tempos estudantinos era Padre Duar- 
te amante de &a música. Percebendo que seu instruinento de predile- 
cão não lhe faria boa companhia no ministério sacerdotal, retardando, cer- 
ta feita, o atendimento a moribundo, quebrou violentamente a flauta má- 
gica e jamais tomou parte e111 concêrto musical. (7) (D. Duarte con- 
$estava a veracidade de tal episódio.) 

6) - MXJVSAGEIRO PAROQUIAL DE SANTA CECíLIA, Ano 11, n.0 3, 
29, 30 e 31. 

7) - A gazeta - 8 de Abril de 1967, pg. 9 - A flauta partida 
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Quem sabe se não fora êsse sacrifício do persistente boato um pon- 
to  de partida para as nobres realizações na paróquia cuja padroeira é 
ambém protetora da música ? Sim, na melodi,a fulgurante de seu lema 
está desde o seu paroquiato delineado o programa de sua vilda hteirk: 
Cristo. 

O Sr. Selém retratou en? pinceladas essenciais, no1 Boletim paro- 
quial da Consolação, as atividades do Padre Duarte em Santa ~ec í l ia ,  
artigo reproduzido depois pelo Boletim Diocesano, duas vêzes : 

"Pequena, acanhada e p,bre existia uma capelinha de Santa Cecí- 
lia. à qual .os transeuntes, descobrindo-se, saudavam de longe. 

Um dia D. Joaquim Arcoverde de A1,buquerque Cavalcanti, Bispo 
Coadjutor de São F'aulo, chan~ou o Padre Duarte e lhe disse: "Eis aquí, 
meu Padre Duarte, um projeto de igreja que deve ser ;a matriz de uma 
paróquia que acabo de erigir no bairro de Santa Cecília e da qual V. Rev- 
ma. é oi Vigário fundador". 

Fazer igreja matriz. Que missão àrdua demais ! Pouco tempo de- 
correu, todavia, estava fundada uma paróquia modêlo e construido um 
magnífico templo em estilo gótico, cuj,a pedra fundamental fora lançada 
a 19 de março de 1897, depois inaugurada solenemente. Foi e!ogiada por 
Eduardo Praclo juntamente com o seu nobre Vigário Pe. Duarte Leopol- 
&Silva. 

"I É desnecessário encarecer o espírito vigoroso de quem pôde vencer 
tantas e tão altas barreiras, levantadas pela crise espantosa que então as- 
soberbavai o país. 

Fossem só as dificuldades pecuniárias! . . . 
Mais temíveis eram os obstáculos encoiltrados no pouca religião do 

p o ,  que longe dos centros pi4edosos livia, em 1895, à míngua do pão es- 
piritual. Sem exagêro algum, podemcs dizer que naqueles tempos os s a -  
cerdotes sentiant escrúpulos de celebrar o Santo Sacrifício da Missa na 
velha capelinha. Tanta era a falta de respeito com que assistiam muitos à 
mais augusta das solenidades cristãs! 

Q u n z  mutatus ab illo! 
Ao deixar Santa Cecília, o Padre Duarte fixava em São Paulo uin 

centro fervoroso de vida espiritual, que realizava o ideal de uma paróquia. 
~Iincansável o Padre Duarte ! 

Troféus de glória são são as pedras da Magestosa Igreja Matriz, que 
por sua torre esguia parecem esguichar os suores que lhe custou a ddi- 
f icação. 

Troféus de glória sua são todos os corações do nobre povo de Santa 
Cecília, corações bem formados nos moldes da piedade cristã e que idola- 
travam o pastor zeloso que assim os educou. 

Tinha razão o grande D. José de Camargo Barros em afirmar que 
Eadre Duarte foi um vigário provideilcial. Sim, vigário providencial 
porque era também lutador que manejava todas as armas. A sua arma 
principal foi a piedade. 



Homem d8e fé viva, de uma intuição +dmirávei &I vida sacendotd, 
compreendeu desde logo que tudo lhe viria do céu. 

Ouví dizer a um íntimo lde Padre Duarte que o segrêdo de sua admi- 
nistração paroquial foi a devoção filial que êle nutria e promovia a Jesus 
sus Eucarístico. Tanto assim que êle estabeleceu como ponto de partida 
do seu paroquiato o culto do S. S. Sacramento, sem o qual êle não seria 
vigário e os fiéis não seriam s.eus paroquianos. 

Abençoado segrêdo que sugeriu tantas e tão encantadoras solenida- 
des, fonte de consolaçõrs e de graças! 

A Missa do Santíssimo, a Laus perenme, as vésperas cantadas das 
quintas-feiras, a Guarda de honra e de rep,aração, agregada à Prima Pri- 
mária de Paris, a comunhão reparadora.. . Como tudo isso encanta, co- 
pove e extasia os  nossos corações ! E - ouro sôbre azul - em uma ca- 
pela que mais parece a porta do céu ! 

Fazendo cortêjo ao culto da Eucaristia, o Padre Duarte instituiu as 
práticas tão poéticas e tão eficazes da devoção à Nossa Senhora, bem co- 
mo o culto consolador e prodigioso de São José, que era quase um deç- 
mhecido em São Paulo. 

Lançando as vistas para o Alto, o Padre Duarte não deixava todos 
os esforços humanos de que podia dispor: o cfitecismo psroquial, a pri- 
meira comunhão dos meninos, os catequistas leigo?, a coadjuvação pode- 
rosa de uma nobre senhora de todos conhecida em Santa Cecília, os prê- 
mios e festas das crianças e outras tantas indústrias com que o zeloso pá- 
roco preparava a geração de moços, que hoje tanto nos edificarn em San- 
ta Cecília e que outróra foram alunos e alunas do catecismo paroquial. 

Fundou também um curso superior de r,cligião, o primeiro de que se 
tem notícia em São Paulo e que tantas ,bençãos tem derramado no seio 
das nossas famílias, gr,aças à palavra mágica do ancião respeitável e sá- 
bio que foi o Vigário Geral do Arcebispado de São Paulo. 

Outra prova de admirável intuição que o Padre Duarte tinha do apos- 
tolado sacerdotal é que se fazia rodear sempre de auxiliares poderosos: en- 
tre outros, o citado hlons. Francisco de Paula Rodrigues, o padre-ídolo 

Ida sociedade paulista, Mons. João Alves Guimarães, de cujos braqos a 
Igreja Paulista recebeu tantas geraqões de sacerdotes e que, com tanto 
carinho emprestou o brilho de suas cãs resplandecentes de virtudes à for- 
mação do clero; Pe. Maximiano Leite, moço na idade, velho na prudência, 
pobre no trato, rico na ciência. 

Nunca descuidou o Padre Duarte 3 instrução geral dos fiéis. As suas 
práticas Aominiciais, tão esmeradas, são disso um testemunho eloquente. 

Não satisfeito da pregação paroqu'al, promovia pregações extraordi- 
~áriais, entre as quais avulta a série de conferências do eminente cien- 
tista e orador sacro, Pe. Dr. João Gualberto do Amaral. 

"São Paulo, o Apóstolo das Gentes, se vivesse hoje, seria jornalista", 
escreveu alguém. Quer dizer que uma das ,armas mais poderosas do apos- 



tdado hodierno é a imprensa. Ninguem melhor que o Padre Duarte ~ 1 1 1 -  
breendeu essa necessidade. 

Escritor primoroso fundou com sacrifícios mil o Mensageiro Paro- 
qut$ de Santa Cecilia, folha de ouro que percorria a lar de seus paro- 
quianos, refletindo sempre os encantos da virtude e do bem. 

Não havia festividade em que êle não distribuisse folhêtos de dou- 
trina religiosa, que faziam mais profundas e estáveis as pregações do 
Evangelho. 

Furtando ao corpo o descanso necessário, o Vigário de Santa Cecí- 
lia quís também lutar com as armas da inteligência e do saber profundo. 

E: é êle o autor da "CONCORDÂNCIA DOS SANTOS EVAN- 
GELHOS", livro que no dizer de um sábio benelditino que foi lente da 
Universidade de Santo Anselmo em Roma e abade de S. Bento! nesta Ca- 
$ital, não desdiria de qualquer estante dos escritores eclesiásticos da E u  
'Opa. 

Ao Eminentíssimo Cardeal Vives y Tuto disse o Santo Padre Pio X 
que tinha desejos de ler por sí mesmo essa obra de um pároco brasileiro, 
na qual brilha o fulgor de uma inteligência peregrina e ;arde o coração de 
um apóstolo em chamas de amor pela salvação de suas ovelhas. 

Piedoso, trabaIhador, enérgico escritor, jorn,alista, inteligênte cultor 
das ciências, o Padre Duarte foi também um propagandista católico, em 
toda a acepção da palavra. 

Como diretor da primeira peregrinação diocesana, que em 1900 foi 
depositar as homenagens do povo aos pés de Nossa Senliora Aparecida, 

como assistente eclesiástico da obra dos Congressos Católicos em São Pau- 
lo e um dos membros mais em evidência, o Padre Duarte fez jús à ddnii- 
tração de quantos trabalham pelo triunfo de Cristo. 

Como monumento perene da sua têmpera de propagandista, a glo- 
riosa célebre e destemida LEGIAO D E  SÃO PEDRO, cruzada patrió- 
tico-religiosa de que êle foi o Pedro Eremita e fundador. 

Não foi pois sem precedentes que a Santa Sé cogitava em elevá-lo 
às honras do Episcopado. (8) 

"Já em 20 de agôsto de 1899, o Bispo Diocesano D. Antonio de Al- 
varenga dera-lhe pôsto de destaque no seu cabido, nomeando-o Cônego da 
sé Catedral de São Paulo. Ainda muitos se recordam das grandes ma- 
nifestações de alegria dos seus paroquianos, por aquêle acontecimento. 
Foram registradas nos anais da paróquia com toda a sigeleza, mas tam- 
bém com toda a verdade. Naquela alegria, porém, os fiéis de Santa Ce- 

kília manifestavam o pressentimento de que o sol que tão alto se elevára no 
firmamento da Igreja teria, bem depressa, a sua rota desviada . . ." (9) 

Cônego Duarte tomou parte ativa no Congresso do Apostohdo da 
Oraqão, em São Paulo, 12 de novembro de 1901 a 15 do mesmo mês. 

8) - BOLETIM ECLESIASTICO - volume V - pg. 22 e seguintes. 
9)  - ESBÔÇO BIOGRÁFICQ D E  D. DUARTE, pg. 76. 



 fazia parte da comissão permanente, com o Dr. Brasílio Machado e CO- 
mendador Tiburtino Mondim. 

Mantinha interessante e assídua correspondência com a família real 
no exílio; era, portanto, wzona~quisfa. 

Funcionou o referido esplêndido "Mensageiro paroquial" de 1900 a 
11903, depois surgiram mais dois números (8 de maio de 1904 e 15 de ju- 
lho). Afinal parou, após a retirada de D. Duarte. Nessa época foi elei- 
to  sócio dêste Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (19 de mar- 
ço de 1904). 

Dizem que Cônego Duarte era ótimo atirador, entretanto, sómente 
usava o seu revolver as vêzes para derrubar as mangas muito altas dos 
quintais de seus amigos respeitáveis. 

OS DOIS BISPADOS 

1. O BISPADO D E  CURITIBA 

Cônego Duarte escreveu bela carta de despedida de seus paroquianos 
de Santa Cecília. Depois de agr,adecer a todos, fala de sua igreja: 

L I Não me seria possível levantar a pena desta carta já tão regada pe- 
Ias minhas lágrimas, sem falar-vos da nossa querida Matriz ainda em cons- 
trução. 
; Todo sabem com quanto cuidado e solicitude me devotei a essa gran- 
diosa emprêsa que, já hoje, é uma conso!adora realidade. Não existe aí 
'um único tijolo que me sej,a desconhecido. No interior dessas largas mu- 
ralhas, desde os primeiros alicerces até o alto da elevada cúspide, não se 
encontrará um punhado de argamassa que não tivesse cuidadosamente exa- 
vinado. Como as palmas das minhas mãos, conheço tôdas as linhas, tô- 
das as curvas, todos os pequeninos segrèdos dessa mimosa edificação. 

Todavia, se algum trabalho me custou a ereção dêsse belo templo, glo- 
ria e orgulho da capital de São Paulo, foi todo êle de ordem puramente 

material. Acolhido sempre com a máxima gentileza por todos os paroquia- 
hos e benfeitores de Santa Cecília, jamais se me deparou ;alguma má von- 
tade, nenhuma porta se me fechou ainda, ninguém deixou de atender-me 
pressuroso quando lhe supliquei alguma esmola. Pobres e ricos, paroquia- 
inos ou não, todos me vasaram nas mãos os recursos que lhes permitiram 
as circunstâncias. 

Nos livros da paróquia se encontrarão escrupulosamente registrados 
todos os donativos de todos os nossos benfeitores. Se é possível que, na 
agitação de um laboriosa ministério, um ou outro nome me tenha escapado. 
diante de Deus e de minha consciência declaro que nenhuma parcela, ain- 
Ma a mais insignificante, deixou jamais de ser religiosamente aplicada no 
ifim a que se destinava. 

Já se me ofereceu oportunidade de apresentar à dignissima Autoridade 
Diocesana um relatório minucioso e documentado de toda a minha larga 



administração, e a sua senten~a ficará registrada no Livro do Tombo da 
paróquia para desencargo da minha consciência. 

Deixando. pois, a Nosso Senhor o cuidado de classificar os merecimeii- 
tos de c,ada um, não sei conlo vos possa agradecer a confiança ilimitada 
que me dispensastes. Administrador único de uma fortuna considerável 
porque de caráter sagrado, sem outro fiscal que não a minha consciência 
de sacerdote, jamais n1urnluraste da minha administração, nunca vos esque- 
ceste de que velava sobre mim o dha r  atento da Autoridade Di I ocesana. 

Deus vos pague todos os vossos favores e sacrifícios, pois não mc aco- 
dem expressões tão exatas que cheguem a exteriorizar os meus sentimentos. 
Há nove anos ininterruptos que, tôdas as semanas, tôdas as quartas-feiras, 
ho Santo Sacrifício da, Missa, eu tinha nos lábios e no coração o nome dos 
'nossos benfeitores. Ouviu-os da minha bôq ,  um por um, sem esquecer a 
ninguém absolutamente, o glorioso Patriarca São José, a quem agora con- 
fio de novo a missão de interceder p r  vós e de encaminhar-vos à, eterna 

recompensa do céu" (10). 
D. Alberto José Gonçalves resumiu os trabalhos de D. Duarte no Pa- 

raná : 
"Vagára a séde episcopal de Curitiba p ~ l a  transferência de D. José de 

Camargo Barros para a de São Paulo. Para ccupá-la foi nomeaio D. Duar- 
te Leopolda e Silva, e que havia sido esco'hido e indicado para coadjutor 
de C. Cláudio, Bispo dn Diocise do Rio Grand:: do Sul. 

D. Duarte dirigiu-se a Roma, tendo sido sagrado pelo Secretário de 
'Estado Cardeal Merry de1 Val, no dia 22 de maio de 1904. O Papa Pio 
X lhe ofereceu o anel, o solidéu e uru, breviário. (11). 

Chegou à sua diocese a 30 !de setembro, tomando posse a 2 de outu- 
bro do mesmo ano. Convencido de que para bem dirigir o rebanho con- 
fiado aos seus cuidados faz-se mister conhecê-lo, bem com as suas neces- 
sidades, empreendeu desde logo a visitg ,pastoral. 

Era  motivo de geral admiração como tendo compleição tão franzina 
na aparência, podia afrontar os rigores das estaçss  e as dificuldades dos 
caminhos que levam às mais remotas paróquias da Diocese. composta dos 
estados do Paraná e Santa Catarina. D. Duarte não conhecia descanso; 
multiplicava-se para atender às necessidades dos seus diocesanos. 

Para demonstrá-lo basta tornar pública a rápida exposição dos seus 
trabalhos. Em pouco mais de dois anos de administração, visitou 131 10- 
calidades, percorrendo 4.900 qtiilômetros, crisnlou 51.594 pessoas e fez 
regular 762 casamentos. 

Além de sua preciosa pastoral de saudação aos diocesanos, publicou 
uma outra de alta relevância sobre o casamento; deixou quase constituidos 
os patrimônios da Dioecse, do Seminário e da nove1 Diocese de Santa Cata- 
, r im;  estalbeleceu misssões regulares nas paróquias, pregadas por missioná- 

10) - CARTA DE DESPEDIDA, pgs. 19 a 22. 
11) - VOZ DO PARANA - n.0 520, 2/4/67, página 1. 



rios diocesanob e outros empreendinientcs que êle mesino dirá seu rela- 
tório. (12). 

Santa Catarina fazia parte da diocese de Curitiba. Area total do Bis- 
p d o  295.655 quilôn~etros quadrados, com mais de 700 mil ha,bitantes nos 
dois Estados. 

D. Uuarte tomou assento na segunda reunião do episccpado do su! 
do Uras.1, em Aparecida. Este, de acordo com a resolução de primeira 

reuni50 eni São Paulo, deveria munir-se, pela segunda vez, na cidade dr  Ma- 
riatia, ein agôsto de 1901. Realizando-se, poréiil, em 8 de setembro daquele 
iiieçnlo ano, a coroação ~oletie da milagrosa in iag~i i  de Nossa Sc~zliora da 
Apaucridn, preferiu-se posteriormente a ciclacle onde se ergue o célebre 
santuário mariano para séde da segunda reunião, não só para inaior sole- 
riiúade dacluela cerimôi~ia religiosa, senão tanil>éni, plra  melhor crmemo- 
iacão do cinquznttnário da definição do dog~na da Iniaculada Conceiçáo. 

Além do Arcel~ispo D. Joaquini Arcoverde de Aibuquerque Calva- 
ç:i~iti, estiveram presentes: D. José de Caiiiargo Barros, bispo de São Pau- 

1 1 8 ,  D. Cláudio José Gonçalves Ponce de LRuo, ,bispo de Porto Alegre, I). 
Joáo Francisco Braga, bispo de Petrópolis, D. Joáo B. Correia Neri, bis- 

1'0 de Pouso Alegre, D. Silvério Ccmes Pimenta, bispo de Mariana, 
D. Duarte Leopoldo e Silva, bispo de Curitiba, 11. Fernando de Souza 
JIonteiro, bispo de Vitória e D. Joaquini Silvério de Souza, bispo coadju- 
tor de Diamantina . 

Nessx ineuniãu foraiii aiiipliadas as Kesoluções e Estatutos de 1901, 
estabelecido o Convênio do Episcopado do Sul concedelido mutuamente 

:i cada uin dos seus signatários f3culdades varias e publicada a segunda Pas- 
toral Ccletiva dos Prelados da Província Eclesiástica do Rio de Janeiro 

í i i i  iiiii mais aperfeiçcado esqueiiia das Constituições. 
Voltai~do-nos, poréril, para D. Duarte vemos que "niuitos outros tra- 

I)alhos êle tinha eiri vista executar, quando aprouve ?i Providência chainar 
à sua presenga o saudoso I3ispo de S. Paulo, D. José de Caniargo Barros. 
e mais unia vez S. E x . ~  foi desigriaclo para ser seu sucessor agora i12 i 'ui  
tre sódio da Igreja Paulistana. 

Profundo foi o sentimento de pesar qiie e'cperirnent~u o pato caio- 
lico da, cliocese de Curitiba coni a retirada de U. Duarte, pois durante o 
curto ebpaco de tempo eiii qiie perinaneceu 5 frente dos seus destinos, sou- 
1~ êle cativar os corações de todos que dêle se apruximarani. 

Quando correu o consta de sua transferência, o ilustre Presidente (10 
'Estado, Dr. Vicente Machado, disse a vários aiiiigos que o cercavsizi : se 
isto se realizar,, é o caso de f,xzermos um cisilia com a Santa Sé;  tal r) 
grau de estima e consideração que llie consagrava. E nisto S. E x . ~  re- 
presentava a opináo geral dos diocesanos que sabiam corresponder aos 
cuid,ndos e a solicitude que para com êles tinha o seu Pastor. 

Mas Ronia falára e cumpria obedecer. Terminadas as festas da Pás- 
coa de 1907, partiu D. Duarte deixando expressos em uma tnimosa Pas- 

12) - BOLETIM ECLESIASTICO, V, pg. 25 e 26. 





icle 1907,. A nova dessa eleição foi cvmo unia onrl ,~ rle alegria que se dvr- 
rainasse por tcclos o s  coraç6:s do clero e povo paulistas. Nascido nesta 
cliwese, aqui se ordenára sacerdote e csercera o seu glorioso parocluiato 
até o dia eiii que o Vigário cle Cristo ,c, escolheu para ccupar o sóiio epis- 
copal dc Curitila. Razão de  sojxa tiilha o bispado d r  São 1'aulo parn se 
rejubilar quando se propagoti a notícia [;a confiriiiaçáo da eleiçáo de 1). 
Iluarte, ctijo nome era j5 tão qu.erido e veiler,ndo por todos'. 

0 s  preparativos para a rccepçzo eeriii grandioscs. Todos queriaili coii- 
correr para realçar o esplendor dêsse rlin táo esperado em que ao  lut,e pc- 
sado stice(leri.an~ as riiais poiiiposas galas que jainais oriiarain a igreja pau- 
1~cl)olitniia : o dia tla chegada e recepção eiii Santos. 

O digno vigári(? desta parOqtiia j;i tiiilia (licposto tu:lo e111 ordfin pa- 
:a festej~ir a cliegada r10 I~ispo. Ko  c1i.n 10 pela inanhá partira d: Siío Pau- 
lo uiii tretii esl>-cial, levando AIoiis. \'igário Capitular 2). Francisco de 
T'auia Kodrigues, os Cônegos Cnpitulares, representaiites clo Seriiiniírio, 
('(:li.gio 1)ioce;ano. clero sectilar e r:giilar, associaqijes e iiiipreiisa. 

As 6 horas furideoii o Jnipiter, vapor iiacional eni qiie vinha L). I>iia.r- 
t e  I,eopr;ltlo, acoiiipanhado do Pe.  Dr. Jrrsir:o cle Oliveira e o seminarista 
I'ériclts F3arl)osa, sr+cretirio particiilar. 

Iiiiensa, conipactn iiitiltitlão aclaitiou c Uislio ao sa'tar ern terra pau- 
lista, qtie ::o som de Iiii~os festivos (Ia I~aiidas iiiusicais, deu em seguida n 
beijar o sacro anel. 

Grandioso prbstito foi-nioti-se para a igrcja niatriz, ,:tide em rico ge- 
nuflexório S. ExSa assistiu 5 santa J'Iissa. i\Ioiis. Vítor da  Soledade, vi- 
~ 6 r i o  de Santos, sii1)ind'o ao púlpito, iatid:ti o 1)ispo com pa1,Xvras cheias 
tlr aiiiur e veiieração. 

Segtiiti Intito alni6ço que oferecera o Corotiel Pinto Ssvais.  Ijurante 
u baiiqt~:te, n.o clual toiiiarain parte ~iitiitos coiivitlarios, trocarani-se vários 
I)rin:les tão cordiais, ccmo e1oqiietitt.s. 

As duas horas da tarde, o trem especial partia de Saritos para a Ca- 
i a .  Eiii S,io Paulo a chegada. foi tnais que uina recepção solene, ínaij 
tlo que iiin,n inanifestação grandiosa - ioi tiiii verdadeiro triunfo. A es- 
t a @ ~  da Inglêsa estava rtpléta de  povo, notando-se representantes d2 to- 
das as classes sociais: Cabido, Clero, Seminário, Colégios, Institutos rle 
toda espécie, Associações, Irinandades, toda a iinpretisa da  Capital e p- 
vo, muito p v o ,  coina cliiase riiinca se te111 visto. 

\.-ásias bandas de niusica tocaram o hino tiacional quando D. Duar- 
te tlcsetnbarcou, recebid'o por estrepitoscs aplausos e vivas entusiásticos. 

O Governador do Estado, 1)r. Jorge Tiriljiçá, fCz-se representes pe- 
lo seu ajudante de  ordens. 

Da  estaçso ao  Seminário ondeava titiia turba inulta inipedlndo assirn 
10 trajeto. Quase que carregndo nos braqos foi que D. Duarte pôde l-en- 
cer a on& popular que se aglomerava eiii delírio para beijar a s  mãos do 
covo Pastor da grei paulopolitana. 



No Seniiliário, cuja capela estava profiisanierite iluniinada, o Sr. Bis- 
po foi recebido pelo Reitcr, corpo docente e seminaristas, ao som de unl 
belíssimo Ecce Sarcedos cantado em música plifônica. Depois de bre- 
ve oração, 13. Duarte, acompanhado do Arcebispo de Ptolomaide, D. Jo- 
sé Jlarcondes Homein de Melo, de Monsenhor Vigário Capitular Arce- 
diago Dr. Francisco de P,aula Iiodrigues e de Monsenhor Mariuel Vicen- 
te da Silva, tonioti assento lia esp!ênditla carruagem adrede prepara:!a pe- 
la Casa Rodovalho. 

Ressoaram novaniente os tle1ir:iiites aplausos tla ~iitiltidão que se não 
cansata de aclamar o novo U i s p  diocesano. 

Extenso, majestoso o préstito de carruagens e muitos bondes levando 
representantes das associações católicas awnipanhou S. E x . ~  pelas ruas 
da cidade até o Izalácio Provsório, sito à riia Barão de Pii-apitinguí. 

Ka Residência Episcopal muitas eq3111 as  pessoas que aguardavam a 
S. O palacete estava coberto de lâmpadas elétricas coloridas for- 
mando uma iluminação deslumbrante que borrifava jorros de luz Gbre ;i 

massa ingente de povo que reçusrgitava na rira li. de Pirapitinguí e adja- 
centes. 

Braiii oito horas da iioitc q~taiido I). Lltiarte coinparsceii r1a sacada 
csterna do palácio, sendo calorosamet~te aplaiidido pelo povo. 

Toii~ou então a palavra Mons. Vigário Capitu!ar, Arcediago Paula 
liodrigues, que 1x3 sua lingtiageln mágica saii<l~ i1 a D. Ditarte Leol)olílo erii 
tiotiie da diocese. 

Resptideu o Sr. Bispo agradecendo a maiiifcstaçáo que llie faziaiii 
tiesse inomento seus cotiterrâneos, hoje seus filhos. As palavras eloquen- 
tcs do Bispo foraili recebidas cotii clatnoroso eritiisias~i-io. 

D. Dilarte abençoou então o povo, descendo etli seguida :i saia de se- 
cepções, onde deu o anel a lxijar a todos os presentes, recebendo ao Iries- 
ino teliipo as saridaçóes de t%as as par6quias da capital. Só iniiito tardr 
cessaram as aclarnaçóes entusiásticas do povo paulistx. 

Foi o dia da recepção de D. Duarte Leopolclo uni dia de triunfo dê- 
le próprio, por ter despertado tanto entusiasnio, e de g'óris para o povo 
ilwulista, que tão nobremeiite sabe homenagear a queiii lhe merece o se+ 
peito e a estinia. 

D. Duarte, qiie já tirilia eiil sessão capitular apresentando as bulas 
que o confirinavaiii Bispo de São Paulo, fêz a sua entrada soleiie na Vene- 
rada Igreja Catedral, iio dia? 14 de abril. Tarde forniosa. O trajeto que 
ele devia percorrer erii procissão já 11ari-i longas lioras que estava ocii- 
pado pelo povo. 

Notava-se no sen~blatite de t0da a gente as alegrias de uma festa siri- 
cera e grandiosa. 

A procissão saiu da igreja de São Gonçalo, que estava coberta de ga- 
las e flores. Era belo ver-se êsse longo desfilar tle asaccia~óes e irrnanda- 
des trajando distintivos os mais vari3dos. . . 
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Pacsarain depois os iiacmbro~ (1) clero secular e regular. os seiniiiaris- 
tas, os c8negos e finalmente, entre as franjas douradas do pálio, vinha 
p passos lentos D, Dtrarte Leapoldo e Silva, com as inãa3s traçando ben- 
çáos, que as inultidóes recebiam piedosas. 

Quando o cortejo sagrado apareceu no Largo da Sé, os sii~os repi- 
caram festivos, ao 1nesmo teinpo qiie a banda iniisical Cristóvam Coloinbo 
' trava sonoras marchas. 

A velha Catedral que já estava literaliiiente cheia de fiéis. náo era 
siificieiite para todo o pessoal que acoiiip3nhava o Sr. Bispo. Só conse- 
giiiram entrar os ineiiibros c10 clero e algumas yyiicas associaçóes. 

I). Duarte 1xla vez primeira stibiu ao sólio episcopal de São I'aiilo. 
.I voz eloquerite de '\1oii~. Dr. Francisco tle Pairla Rodrigiies fCz-se 

o i i~ i r  c0111 notas vibraiites de entiisiasiiio, de ulii entusiasnio caloroso ao 
aiidar ein ncnie do clero e do povo a novo Xiitístite, para o qual iinplo- 
rava de Deus uin episcopad~ feliz e glorioso atl lriilitos nPitws. i l d  iiiirlto., 

1511 110. 

Seguiu-se o cântico iilajeqtoço do T p  Dl ~ r i i i .  fiildo o qual foi dada 9 

b t  nsão com S.S. Sacramento. 
Despidas as sagradas vestes. o Bispo adiiiititi ao Ssculo do sacro anel 

o clero e os fiéis presentes. 
Xr: smtinho destri1jui:lo na oca,ião da l>ossi. cstaua escritos; Ltrzis Dto.  

Prdo.i-in~o ~ d i i s ,  titilii ZaÕor. 
Kos dias subscquentes. eili todas as igrejas e matrizes dn capital rea- 

lizarairi-se poinpcsas solenidades. em que os fiéis rendiam ações de graças 
a Deus pelo feliz enlace da nossa diocesi com D. Duarte Leopoldo. 

Xo Seiniiirírio Episccpal, com a assistência de todo o corpo docente c 
de todos os alunos, foi expostos o S. S. aScraineiito durante uni dia, cáii- 
tando-se A noite o T c  Dcttvr. 

Kas paróquias de Santa Cecília e Co~isolação, êste ato foi honrado 
com a presençn de D. Duarte. preganclo na primeira hIons. Arcecliago e na 
segunda hlotls. Beiixlito de Souza. 

Foratil inúmeras as ri~anifestaqões. Dtirarite uni niês iilteiro, por assiin 
dizer. recebeu quotidiainente as diversas paróquias cla capital que repre- 
sentadas pelas suas asscciaqões iain levar-lhe os portestos de amor fili11. 

Merece especial rnençáo a primeira dessas n~ailifestações qiie foi a 
dos Seininaristas. S o  din seguiilte ao clri chegada c10 Bispo, foram incor- 
 orados ao Palácio episcopal, acompanhados do Reitor e professores. Em 
nome de seus co1eg.a~ L I I ~  Seminarista apreseiltcu ao Bispo as homenagens 
tão simples e tão sinceras daqueles que seriam seus filhos mais obedientes 
e afetuosos. Singelo e cordial corno devia ser, o parabein dos semiilaristas 
tião podia deixar de chegar ao coraçáo do Bispo que, após breves pala- 
vras de agradeciinetlto e de amor pateriio derramou sobre êles a bênção 
epicopal, ,penhor de um eiitranhado carinho de pai amoroso. 

A nobre diocese de Curitiba, curtindo amargas saudades de seu que- 
rido Bispo, não qiiís deixar de tomar parte em todos os atos dn recepção 
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ide D. Diiarte ai1 Suo Pa~~lo,te~ieriiuiiliando 13 r tal forriia qi~aiitu e!a seii- 
tira a separação. 

Fai r~presentant,~ da diocese de Curitib,ri o Pe. Dr. Gersino de Oli- 
veira, recretário daquele Uispado. 

Se quisésseino registrar squí todas as riianifestaqóes cte qiie foi a]- 
vo o Bisp2, teriaiiios que eiiclier centenas de páginas. 

i 1  capital tinha il,3quela época 310.009 habitantes. 
As pr~meiras nomeações foram: Vigário geral, hfoi~s. Arcediago Dr. 

Franci~c3 de Paula Rudrigues, que foi o 1.O Governador do Bispado du- 
inória, foi tambéin o Vigririo Capitular, sCdc z~uc-alitt7. Para secretário do 
'rante a ausência de D. José de Cam,?rgo Barroos, de santa e saudosa me- 
11ispado foi nomeado o RIons. Dr. Benedito Paulo Alves de Souza, c h e -  
go da C,ntedral e até então o vigário (l~c Santa Cecilia. (11) 

Usamons e a'nda vamos usar vários trechos de Júlio Rodrigues em "ES- 
EOÇO BIOGRÁFICO DE D. DUARTE LE.OPOLDO E SILVA", 1929, porém, 
com melhor ordem cronológica e algumas correções. 

Aumentaremos m a s  outras notícias do Boletim e de outros documentos 
citados abaixo do trecho correspondente. 

3. ESTADO D.4 DIOCESE DE S. PAULO 

Rectbeu D. nuarte o govêrno do Bispado em uili moniento critico. 
E1111x-êsas arrojadas, p1an:)s gigntesc~s, obras audaciosas. . . tudo ficariri 
suspenso à espera do novs Chefe quando lá, nas costas da Espanha (lesa- 
parecia nas águas o inagi~âiiiiiio D. Jcsé de Camargo Barros, 

E D. Duarte, estendendo, iiriiie e resolubo, a mão, recebeu a herança 
formidável do Bispo que niorrera. Ao contacto dessas iiiãos robiistas, fir- 
maram-se as einprêsas, concolidaram-se os p'anos, alargaram-se os hori- 
zontes. 

Para imortalizar ns história o scii noiiie, ba~tar ia  de certo a conser- 
vação c'êsse legado imenso de ohras esplêndidas do seu antecessor. h- 
servasse o retiro espiritual do Clero, e teria garantido o zêlo &s seus coi- 
djutores na salvação das a'inas. Protegesse o Seminário, reorganizado 
e111 nlcldes que o fizera111 alvo da ~cliniração cle todos, e teria asseguraclo 
o apostolado do porvir. 

Xfervorasse na Religião os fiéis por meio de pregações tendentes a 
iiistruir o povo cristão e teria posto ein salvo a fé clos católicos da atuali- 
dade. Promovess~o a instruqáo religiosa da infância com a obra dos Cate- 
cismo., e ficar tranquilo, ao pensar nss gerações de amanhã. 

D. Diiarte Leopoldo e Silvi foi continuador indefeso das obras de 
D. José de Can~argo Barros. 

Fôra isso bastante para celebrizrir um B i s p ~ ;  mas D. Duartc, aléi~i 
\disso, in~pulsionou todas elas e criou outras muitas novas e iinprtantes 
>realizações próprias. 

14)  - BOLETIM ECLESIASTICO, 111, pg. 14 a 17, 
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A r c ~ ) r g a i i i ~ a ~ r í ~  do Sciiiiiirirro. a iiiaih l ~ l a  d:is obra, tle D. Jdsi., aceji- 
tucu cada vez inais sol) a tlireçáo suI)reziia (10 no\o  chofe da (liocese ~wi i -  
loplitaria. 

Três  i ic~\o\  cur>os foraili criadas: uiii de aArcluitetura Sagradn, outro 
rle I>iteratiira S ~ i p e r i ~ r .  e ti111 terceiro de SIedicina Pastor:il, tendo a sua 
freiit:. tal-ntos rol)urtos tle a1)alizaclos iiiestres, coii~o Pe. Joáo Gualberto, 
rcfutador de  ICiirico Perri, sol) direcao <!o I'e. '\Iasimi;~no Ltite, reitor ex- 
celente. 

Foi eni seu g I \  êrno  LI' o deseii\olviiiieiito dil Seminário cliegou a 
tal ponto. que nifreceii ser elevado à categoria de Çeiiiinário Provincial. 
ao iiiesiiio teiiil>ii qiie ciil I i ~ n i n  o Suino Pontífice cr ima eni seu curso clc 
filosofia unia F«[.lf!dizd~ Púi~tifítin. Honra iiisígrie que veio ele\;ir perati- 
te o inundo us foros rla nos>n cultiira tclesiistica, até agora i t i justament~ 
<lua:- que desc~nliecida, Faciildade Ec1esiástic-i de São Paulo, que foi a 
pr111ieir-i tlc tôcta a Alniérica ?\leridoria1 : ( 15)  pena que logo (1 sa~\nr:- 
ccii 1101- falta tle iiiai\ profe.sOres iini\er>itAri»s 

Sezte íi~tei-inl. í ' i r i g r i ~ ~  11 .II<ii i iiir.- S o  di:i 3 (1,- jii'lio tle 1907. 1) 
Dunrtc. aconipanliado de  SIoiis. I3r. Neiiedito ,Alves de  Souza e de seu 
~eçretário particular sul)diácoiio Périele, 13arboba. partiu de  Sáo Paiilo 
çoiii d:stiiio à cidade de  I lariana.  

Ao eiiihnrque, ria estação do Sor te ,  coiilparecerani o Vigário Geral do 
I!r~pado. diierso> rel)resentaiites do Cabido, Reitor do Seminário. Vigs- 
iio da Capital, iiiembroz c'o clero e re l~re~entantes  dos inititiitos e associa- 
ç6ea católicas. (3 Presi<leiite (19 l?stad» fez-se representar pelo seu ,4jii- 
rlante de  Ordeiis 

i1.o mesnio tenipo, eiii dois carros salóes dorniitório partiratii do  lCio, 
11:) (lia 31 de julho, o Cardeal e R i s ~ ~ o s  de Pouso Alegre, Rio Grande, Pe- 
trópolis. Diamantina, Coiás. Espírito Santo, cada um acompanhado do seu 
secretário resl~ectivo. 

Na Barra do Piraí eiicontraram-se coin o Bispo de São Paulo que aí 
os csperalr,n. E111 Ouro P'rfto forrm recebidos por grande massa de p ~ o -  
que dcliranteineiite aclai~iavn o Cardeal e o Epi.copado Brasileiro. Todos o> 
Bispos dirigira~ii-se para a igreja iiiatriz e ficaram na cidade até a s  três ho- 
ras, quando partira111 para hlariana. Durante :i estada dos Bispos erii Ou- 
ro Preto observou-se o anunciado no seguinte 1i.oletini : "Coinunicamo; 
ao p010 que o Eit1.O Cardenl Arcebispo do Rio e os  Bispos da Província 
;\leridioilal do Hrasil chegaiii a esta cidade, ailiaiih5 pelo trem das I 1  horas". 

Estando eni SIariana todos os Bisl~os. tiveram coniêço as  conferên- 
cias :piscopais em que pela terceira vez se reuniram os exímios prelados do 
Sul, em obediência ao Concílio Plenário da ,América Latina. Realiz,xrani- 
se reuniões quotidiaiias desde o dia 2 até o dia 10 de agosto de 1907. 

3Iuit.o dèvíamos confiar no resultado dessas conferências, porque se 
Kosso Senhor Jesus Cristo protiieteu (São  11,nth. 18-20) que onde esti- 
yessern dois ou três reunidos eni seu iioiiie. èle aí estaria n o  meio assistin- 

15) - ESBÕÇO BIOGRAFIGO DE D, DUARTE, pg. 102 e seguintes 



40 REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

e abençoalido. conquanto mais razão 1150 devemos crer que o Divino 
SIestre estivesse coiii o tnelhor de suas luzes no meio dos nossos sábios pre- 
lados, reunidos no empenho da salvação das almas e govêrno da Igreja do 
mesmo Senhor. (São Gregório -tlagiio, Epist. lil~ro 9, epist. 106: Mig 
77, 10-32). 

Ansiosos pcis todos eliperavani as resoluções d3s IIOSSOS virtuosos SLI- 
periores, prontos sempre para beijar as mãos dos que as traçaranl. 

?;as conferências Episcopais realizadas em Mariana, os Bispos re- 
soiv:ram pedir ao Santo Padre Pio X que elevasce o Santztário d c  Nos- 
so S E I I I I O ~  ilfinrrcida à altíssitna dignidade de Basilica, coiii toclos os pri- 
vilégios e honras ariesas ao título. De fato, a 29 de abril de 1908,eleva- 
da a igr'ejs de Nossa Senhcra da Aparecida à categoria cle Basílica. foi 
8cpi-t~~t~7inente consagracla coiil t6da a solenidade do Cerimonial dos Bis- 
pos. Coiitiniiou, p ré tn ,  perteiicencl.:, a São Paulo, embora encravada eili 
território de Ta~J~a t é .  Êste foi o pon1o de discórida entre D. Duarte e D. 
J<parriincndas, por longo prazq. D. Duarte tinha docuineiito da Santa Sé 

seu favor. 
Bas,'licn fiz, ipso facto, coin que o tenlp!o e'evado a tão alta digni- 

dade seja considerado e111 toclo o mundo coino célebre e insigne. 
I3asílicas maiores só 11avi.i cinco no mundo e que eram as igrejas: de 

Sáo João do Latrão, iriatriz de todas as igrejas do orbe; de São Pedro, 
no Vaticino; de São Paulo, extra-n~uros; de Santa Cruz de J-rucalém e de 
Santa hI.iria Ifaior, todas etii Roina. 

O título do hasílicas menores só é concedido aos templos mais in- 
signes do catolicisino. N~GSSO Senliora de Lujan, na Argentina e tambéni 
ia de Aparecida são as duas primeiras d , ~  América do Sul. (16) 

4. OBRAS KOVAS 

"Descortinando horizontes nolos. atirou-se D.  Duarte a outras obras 
tãc importantes como aproreitáveis. 
I Assiili é que reforinou a Câinara Eclesiástica, fazendo nela observar 

as psescrições d3 Direito e d-struindo aliusos inveterados, que dificulta~arii 
dantes qualquer negócio que dessa repar!ição pendesse. O arquivo modelar, 
reorgan;zado psteiortnente, a cargo do Sr. Fr,~iicisco de Sales Collet e 
Silva, técnico no assunto difícil. 

Ao Cabida deu novo a!lento, organizando as suas Constituiçóes, cori- 
seguinc'o-lhes insígnia? e privilégios. 

E o Cabido de São Paulo, remodelado, poderá servir de estímulo a 
que niuitos outros do Brasil não definhem pouco a pcuco. A existência c10 
Cabido é regular, pnrtailto da Santa Sé alcançou D. Duarte faculdades para 
estabelecer o s~rviço ccral à medida das circunstância atuais. E constani 
hoje claraiiiente quais sejam as obrigações dos Capitiilares. O nosso Ca- 

16) - BOLETIM ECLESIASTICO, 111, pgs. 34 e seguintes. 



I~ido pois, deve a D. Iliiarte unia \-id:i regiil.ir e legítinla. ciii1):ra lioje rc- 
sumida tão scniente ao esseiicialissiino. 

Crgia taqhém a e<lificaqão de iiina nova Catedral, graiid:osa e digiia 
tlo progresso in,aterial e religioso de Sáo Paulo. 

D. Duarte j5 1120 pqtieno recurs:) obteve para isso,, enl virttide de 
iiegociaçóes atuadas com o govêrno. Traçoii o p l a n ~  geral d o  i i~ajei to~o 
templo, niGntiniento de arte gótica. 

Outra refornia importante que fez foi dotar a Arquidioce~e d: iiiii 

novo %lácio Arquiepiscopal. .A relhn residência da Rua do Carnio, atual 
escritorio da Coi i~~>~~i l i i a  de Gris. j,'l não condizia c0111 os fóros tle civili- 
z a ~ ã o  da nossa Capital e, iniiito menos. com a dignidade do Clief4- da L4r- 
quidiccese. E sobretiido o mais anti-higiênico e insal~ibre, seiti liiz, n:im 
ar, ci-a o palicio antigo i1111 reniiiiário de n-io'éstia. Ora, entretalito, S5(3 
Paiilo tinha no "Palicio São 1,iiís" uni edifício qiie não desdizia da tios- 
'sa Capital e unia residência decorosa para os nossoa arcebispos, à Riia 
São Liiís i1.O 2. Custvu duzentos contos de réis! 

O porteiro com iiniforme I~ranca, 1)otóes de nietal doirado, recebia d.1~ 
Ileszoas que se represe~itassent o cart2o de visita c o levava a D. Duarte eni 
tiin pratinho de prata. Se D. Duart'a i;ia rece1,ê-las, abria os portóes, se 
rião niarcavn o dia da atidiêticia. 

Os cl6rigos de~iarii apresentar-se seiiipre com batina revestida de ca- 
pa iliagma ou capa roniana, e sapatos coiii fivelas de p t a .  0 s  padres e 
c'ericos usava111 tanilktn faixa preta, os c6negos e ii~cnsenhorcs roxa. - 

Objeto de unia reform,~ especial foram tambéiil as fábricas paroquiais 
que, não poucas vezes descuidadas, prejudicavam cle muito os hcns ecle- 
s;ásticos. Fêz Regulamerito cle Fábricas niinticioco e sério. 

Sôbre a niúsica sacra cluo a Igreja Católica teve sempre na mais A -  
ta conta, o Arcebispo toniou providências tão ral~itares como necessárias. 
Seguindo o iiictu próprio de Sua Santidade o Papa Pio X e o exempl,o 
de Sua, Emcia. o Cadcal Arcoverde, D. Duarte restaurou etn Sáo Paulo a 
música polif61iica na Catedral, coin o niapiífico coral clo insigne iiiaestro 
Fziipio Frn~lccschiili. 

Cma co~liissão encarregada de velar pela execuçáo clns leis pontití- 
cias sôbre a música, religiosa. foi estabclecicla. O s  n i e ~ l ~ r c s  da comissão. 
que possuiam cultura artística, dernm os primeiros passos tendentes ao 
i-eflorescimento do canto litiirgico eiii nosç.Ds ten~plos com Ótinios resul- 
tados. 

Mais ainda. 
Em um beBo docuiiiento, pos eiii execução as leis canônicas da resi- 

clência paroquial, regulanientaildo assi111 um dos pontos até agora mais ili- 
clecisos na pritica da nossa vida eclesizística, bem que expresso, claramen- 
to no Direito Canônico antigo e moderno. Dotado das mais finas qua- 
lidades de admnistrador, muito devem a D. Duarte todos os negócios teni- 
porais do Arcebispado Metropolitano de São Paulo. 
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Ciiia nota, poi-éiii, nobilita e eii~ltece-lhe a aJtii'nistração tirreiia. É 
que nunca perdeu cle xista o ideal das almas. A salvação do  poxo: eis a 
11iira que alxejaratti todoi os ::tos do seti episcopad . aliás táo fecund~j ein 
progressos ntateriais. 

Tudo quanto fez ~ i i  ordenou D. lluarte, x i\a\ a o c~i11ipi-iiii:lito ~18: 
bua riiissão pastoral : - reger a grei de Deus. Taiito assim que não obstan- 
te  a e~idente diniiniiiqáo de rc-cur-os lilateriais que lhe adxirianl cvlii a5 
novas cinco Dioceses, n5o obstante a crise foriliiclável que assoberbava o 

D. Duarte, esizngando sob o ideal da salv,nqão das a l i i ~ s ,  05 interês- 
ses materiais, atirou-se com denodo e al~ilegaqáo adiiiiráveis a realizaçáo 
dessa obra de Deiis, a dizfisiío de sria dioccsr. 

I'oiicas seilianas a1163 liaver assuiiiido o go\,êr~i,? dioc:sano, ca~isaclo 
(Ia lufa-'iifa dos priiiieiros dias, dirigiu-se D. Diiarte às cidades i i~di~i tadas 

1"'" sécles dos iiovos bispados, de acordo coiii o Kuncio L>. -Alexan3er 13a- 
xaiia. cliie paswu por S. Paulo quando so dirigia a Itii Inra  a, cbleljrei 
festa,\ de São Lui, Conzaga, paclroeiro do afamado Colégio dos Jtsuítas. 

Eiri catla cidade visitad,~ D. Duarte deseiixrol~eu ni5siina atividade 
eiii co~iseguir a forinaqão de patri1u6nios exigidos para a criaçgo clas dio- 
ceses. E111 estreito lapso cle teiiipo estavarii já traçados os n~npas dos 110- 

-\-os hispados e os papél, alirís ço~nl~licadíssiiiios, tinlialil sido reitietitlos 
i Santa Se. 

Jri entáo res,entira-st-lli? u crganisiiio. fatigado de tantas preocupa- 
qóe-;, abalado por ti-ahalhos, extenuado por longas xigílias passadas rio ga- 
1)inete c1.e estudo. 

Por outro lado, perante o Sulno Poi~tíficie 15 eiil Roma, dificuldadei 
insuperiíveis se lhe antolhavan~ a iiupedir a realização da mesmn emprês:~. 

Era preciso ir pesccalilieiite à Cidade Eterna. Entre os iilterêsses c11 
prbpria saúde e os rla sua diocese. D. Diiarte não hesitou. Abatido colilo 
estava, lançou-se ao5 inc6modos de uiiia viagem penosa, em cujo têrnio, 

aléili dos ttiares. 1150 lhe sorria111 as cncaiitos de uma "tournée" cle p~iiiiave- 
ra, mas reais e Ingentes projeta~arii-se tra,l~allio\ inúiliero5 da bur~cracin 
curial de Ronia. 

l'encetido as distâncias, U. Diiarte atra\ essou c, oceano. . . 
"Como consta pelo ato epiicopal qtie xeiii pi$>licado na coiilpetente 

veção, o Bispo Diocesano diexou encarregado da Diocese: eni primeiro 
lupa-, Iians. Arcediago Dr. Paula Radrigues, seu Vigário Ger,al; ein se- 
gundo lugar, LIons. Dr. Benedito Paulo Alvcs de Souza, Secretário do 
Bispatlo; eni terceiro lugíar, o Cônego Ezequias Galváo da Fontoura, Ar- 
kipreste da S. Igreja Catedral". (17) 

Estava eni Rcma o Bispo de São I'aulo. A cidade dos Papas ficou 
admirada ante a figura apostólica do Bispo que para lá se dirigia tão só- 
--- 

27) - BOLETIM ECLESIASTICO, 111, pg. 178. 



iiitiite para que lhe diiiiinuisselii o i~íiniero dos seus j~irisdicionadoJ. Sao 
pedia iiada; apresentnva e cedia iiiienso território para novas dioceses. 

D~ccr re ram pouco iliais de dois iiieaes. Vcncera a \.oiltade 1ierGica 
&,'o 13isp0, qur regressára a São Paulo. 

1" o nosso ~ a s t i s s i ~ i ~ o  bispado foi retalhado eiii ciiico dioceses. çolitaii- 
I-, a +de fic,nriaiil seis: São Paulo,, Caiiipiiias, São Car!os, Taubnté. no- 

t u c a t ~ ~  e Ribeirão Preto, bula Diocesii~rrc gzii1iia~~~ ailttplititdi~lc~r~ ( 7 (1e 
julho de 1908). De início Ciiritiba taiiibélii era sufragânea de Sã? I'aulo: 
sei,arou-se bem mais tarde. 

Outros bispados forani criado:, iiiuitos aiios d e p i s  : I.us~II,:L, Saii- 
tos, Sorocaba, Cafelâiidia, Assis, Rio Preto, I3raganç:i e I'iracical~n. 

E r a  a maior arquidiocese (10 iiiuiiclo. 
Eiii todns as l)êi~ção; que re derraniain l>elos b i s p h  clue regeiil. ,)i 

11ovos relanhos, terá parte ná ,  pequeiia a iiiáo ilesiiiteressacla e benfazc- 
ja de D. Duartc Leopoldo e Silva. 

I;icarA o s:u iionie lipatlo à p5giii:i iiiriis I)rilliante t l :~  hi\t<ii ia ecle5iAs- 
tiça tle São Paiilo: - a r i , iaç~o  d a s  diocrscs".  (18) .  

- 
18) - ESBOÇO BIOGRAFICO DE D. DUARTE, pg. 104 a 108. 



CONSE1,HEIKO AYTONIO PRADO 

I ~ L \ ~ O  ao dileto amigo Aureliano Leite os riiais calorosos agradeciinei1- 
tos pela suprema ventura qiie tiie proporcioiiou, de poder participar dês- 
te ato que tão fundo t x a  ao liieii coração. Conlieceri~os-nos e iriilanamo- 
rios nas cai11panl.ias cívicas qiie, desde 1922, empolgani a sociedade brasi1eir.i. 
15 foi nas piignris qiie elas siiscitaraii~ que para mim se revelou toda a for- 
te e intinlorata personalidgde desse varão de virtudes privilegiadas, decli- 
cado por inteiro ao serviqo dos mais puros ideais a qiie aspira a nossa gen- 
te. 

Eiii iiieic, a êsses gloriosos enibates O que Aureliano Leite (lesvtndoii 
aos ilietis oll~os, com alegria d e  siris prédicas e de suas obras, o campo ma- 
ravilllcso em que se escuípem os fatos capitais da vida, de nosso povo. Re- 
velou-me o exímio mestre o m!or social que encerra toda contribuição ao 
tra;l~alho de pesquisa qiie esteie, em Piratiningt, no amanhã das novas ge- 
raçeós, a verdade histórica. Convicto dessa realidade, enfileirei-me como 
iilodesto discípulo seii, entre os que se dedicam a essa tarefa nobilitante. 
Eis porque tenho a fe1icidad.e de estar hoje aqui, sem encontrar, todavia, 
espressões que dêeni real medida de minha gratidão. 

Quanto aos hrilhante~ oradores que acabam de saudar-me coni suas 
palavras de generosidade sem limites, cumpre-me confessar que, ao saber 
de seus desígnios, não ilutrí a menor díivida. A primorosa eloquência dc 
,llfredo Gomes haveria, por certo, de erssoar neste recinto, traduzindo 
c01110 acabamos de ouvir, a n~anifestação cálida de seu espírito de escol. A 
1h'tlavra arrebatadora do nosso grande Ibra'hiin, o peregrino lider das jor- 
nadas epopéicas de 1932, não podiam deixar de despertar, como vimos, to- 
da e rensibilidade emotiva desta imponente assembléia. 

Tenho dito sobejas vêzes, no cutono de meus dias, que mais não tc- 
11110 feito do que procurar retribuir à sociedade, c ano  Deus me tem per- 
mitido, os benefícios com que el,n me cumulou, desde o meu berço. É nes- 
sa  intenção que - rnagnâninlos tribunas, nobilíssin~os colegasi promoto- 
res desta soberba acolliida - ~ e n h o  compartilhar de vossos trabalhos nes- 
ta casa. 

Recebei, com meu entrailhado agradecimento, a segurança de que, de 
âniiiio estrêuo, prosseguirei conwsco na consecução de nossos anelos co- 
muns ! 

Há pouco dias, fêz cinquenta anos que, neste auditório, ousava eu, 
i10 ardor de meus dezessete anos, falar a uma culta assistência reunida pe- 
los consÓCios do Grêmio Literário Alvares de Azevêclo. 

Do brilhante piblico que a sala então replenava, parte, pela graça de 
,Deus, ~ s t 5  aqui presente; outr,x parte, porém, não está diante de nós, cha- 



niada que foi para a paz CIO Seiihor! Eiitretaiito, para consôlo dos que f i -  
cararii, sendo iiisub-.tituíveis os qiie se forani, repoiitaiii à nossa vista ex- 
~)ressóes das gerações iiov,ns, entre as (1t1ais nosso3 filhos e nossos netos l 

Falei eqiii, a 1.O de agosto de 1916, sOl)re o "Clube Republicano de 
Canipirias". O tema tinha para niini um fascínio irresistível: era a his- 
toria, de uin ljaluat-te - de hatalliadores indôniitos vitoriosos na .4bolição 
c lia República ! 

Iiicontrava iiêles os ídolos capazes de nortear os iiieus passos nurii 
riiiiio certo: a liberdade, em toda a sua pureza e niagnitude, conio cpnfi- 
guraram os coriferencistas que sc fizerani ouvir no Clube, tin fase áurea 
tla prqaganda republicana. 

Na minha interl)retação de adcllesceiite, o inicio da vitória do ideal 
que êles pregarani começara ali, iin "AlIesa de República", às 7,30 da noitt' 
de 16 de iioveriibro. Nesse ~noiiiento, irieu avô, José Paulino de Nogueira, 
apresentou ;i Câiiiara de Catiipiiias iiioçáo, e111 seguida aprovada, procla- 
iiiando, na altiva cidade, o governo republicatio. 

Conc!iii, desta iiiesnia tribtina, no alvoròço e iio arroubo de niinha nio- 
çitlade, a iiarração do evento liistórico, cciii estas palavras: 

"A iiiultidão, ao saber que a Câiiiarn tinha aderido unaniiiiernente ?I 

causa táo querida dos catiipiiieii-os, iiivadiu o recinto. O Presiderite José 
Faulitio leu, eiitáo, eiii voz alta a iiidicaç5o que foi recebida com gran- 
rlcs aplaiisos; jri iiáo ern entusiasilio, era delírio! Carnpinas tinha vencido!" 

l'assado iiieio sbculo, recebo o galardão de sócio titular do Iiistizittll 
I-listórico e Geográfico nle São Paulo. 

Para corres~)oiicler a essa distinção qtie taiito iiie dignifica, escolhi pa- 
ra iiieu patrono neste augusto cenáculo de historiadores, o noine excelso 
do Conrellieii-o Aiitoiiio Prado. Ii: devo dizer-vos que não é fortuita a 
coincidência que desluiiibi-a. K a  iiicsrila estrada que aquela baltizada ])c- 
10s idenlistas canipiiieiros foi qiie o eilcoiitrei. Estava no caminho que lp- 
vava o poro brasileiro cla cruzada d Alrcliçáo para o dos postulados ge- 
t iuínai~i~i~te deiiiocráticos, qiie lastrciaiii a liberctacle dos cidadãos em to- 
dos os riiicões da Terra! 

Cedo Aiitoiiio Fraclo revelara siia forte personalidade. Quanclo ain- 
tla sob as arcadas lendárias da  Escola de Direito do Largo de São Fran- 
cisco, iio jornalisirio ao Indo de João Mendes, térça armas eiii luta contra 
os três Andradas. Ao deixar a Faculdade, para melhor se arrnar e ser- 
vir às causas que abrasara, dirige-se ao Velho Mundo. Aí abre-se-lhe por 
inteiro o grande livro da vida, rio seio da sociedade européia, fonte da mais 



sólida cu;tura I-iaurível na época. P'ixani-se-lhe na rnente privilegiada de 
seus 22 anos, entre outras, estas telas cle forte colorido: as lições do libr 
ral Edouard Lahulayle; o inédito progresqo da técnica industrial, exibi- 
do eiii Londres na grande exposiqão tle 1862; o clestino do libertxíor Ga- 
ribaldi; a emmcipação dcs servos na Russia tzarirta; o abandono das rei- 
vindicações espanholas no México; e creio que, acima de tudo, a da liber- 
taçáo dos escravos relieldes por Al)ralião I,incoln, o cinzelador de scnten- 
ças tleniccráticas imortais. 

De regresso ao Brasil, volta Antonio Prailo às lides nitiltifortiies d?  
bua vida pública e privada. Na iinpossililidade absoluta de seguir-lhe aqui 
os pnsos, ciii rUtia a siia cfiiscailte trajetória, ,?ter-me-ei principalniente 
as ações eiii que 'e agigaiita coiiio li,bertaclor de opriiiiidos. Filiado ao Par- 
tido Conservador, disputa Aiitot~io Prado vitoriosanietite os prélios elei- 
torais que o levaiii a Câniara hiiinicipal de Sáo Paulo, i Assenibléia Pro- 
vincial e ao Parlaiiiento do Iiiipério. Ocupa as pastas dn Agricultura e 
do Exterior. Milita ria iiilprensa, especialmente e111 o "Diário de Sáo 
Paulo", " O  I'ais", "O Cotistitucioiial" e o "Corre;o Paulistano", de clui 
se torna Único prolxietário. Eiii todos êssts baluartes de luta, ciii que b:-i- 
Ilia e triunfa, seus objetivos supreiiios fisaiii-se eni dois pontos altos, qtt 
considera indissociríveis: a abolição da escravidão; o trabalho livrz. 

O viblento torvelinho, que desaba na fase 1x6-agonica do Iiiipério, tn- 
contr,a Antonio Prado na Câmara dos Deputados Gerais, ccilio lider c105 
sonservadores progressistas. Nessa posição í- que <e revelar11 cri1 toda 

suas virtudes políticas. Diante da crise que então se desenca- 
deia, assume atitude drástica. Entende que devem ser pcstos à inargein 
das contendas pnrtidárias os pr01,lenias referentes ao eleniento servil, i 
sitiiaçáo financeira e à iiiiigaçáo. Para colaborar efic'entemente na soiu- 
qão destes, não vacila : apoia o gol êrno formado pclos liberais, seus adver- 
&rios políticos. Ein ineio de unia batalha clas ii-iais rudes, eiri que se di- 
gladiavani, na maior exasperação, frente a frente, classes e facções, não 
perde prumo. Coloca virilmente o interêsse público e social niuito aciina 
das coiiipetiçóes iiiesquinhas ou inconfessáveis, que ferisseni ou pudessem 
ferir os sentimentos hulnanitários e os anelos iilnis generosos da Kaçãrl. 
Ai~tonio Prado, naquela hora em que ainda se poderia resgurirdar a vida 
da nionarquia, proclaniara, com rneridiana clareza, como medida salva- 
dora, "a necessidade social", impostergrível, da transformação do trabalho 
escravo em trabalho livre. 

Assume então o Ministério da Agricultura, onde evidencia a medida 
real de siia grandeza coi~io estadista. Ê aí que, segundo a observação f4iz de 
Graça Aranhi, imprime k sila pasta, niinia antecipação genial dcs fatos o 



caráter de vertlatlcii-., i\[iiiistério (1.) 'I'ral):lh«. Dent1.o dc seu es:iiiema \.i- 
vif icate e realista, incentiva a vintl ,~ tle correntes itiiigratórias, canalizati- 
(10-as para os Estados de Icspírito Santo, Sáo Paulo, I'araiirí, Santa Cata- 
rina e Rio Cr:intle do Siil. B assiiii qtie. erii terras devolutas, de  t:do de+ 
j)uvo:idas~ ê!e finca ~iíicíeos civilizadores conio o do próspero munici~)io gaú- 
clic,,. que ostenta Imje o iiorne (1: Antonio Prado. A essa obra, rcflitc-sc 
I)tiii, êle dá inicio, coiii espetaciilar êxito, qiiando ainda ia eiii meio o 61- 
tiiiii;. iluartcl (10 séciilo passatlo ! 

1;stava o Aliiiistro (Ia Agriciilturn p ; r  i11tt.ii.o ileclicado 2 co~isecuçso 
li?rculea das diretrizes iiiscritas eili seu leiiia "traball-io livre e colonizac50". 
1% seiiáo cluaiido iiiiia onda de agitaçáo política estéril, tiial acadêmico até 
aqui itisanável rios torr(>es hrasil~tiros, iei-a-o a afastar-se <Ie sua pasta. Iii- 
tegra-sc tio Senado. ])ara iiele 1)rc;ssegiiir eiii defesa tle seus ideais. 

1,evaiita-se então o pniio tic cena tlo a to  filial da  tragédia histórica. O 
iiiiiiistério í-otegipe, eiii que pesassein as severas advertèncias do Senador 
.\iitoiiio Prac1,o. atir:i-se tia seiitln tle iiiiia política reacionária. Fogetn cni 
iiiassa cscrnvos de faziiidas paulistas. ciijos 1)roprietários pedetii ~iiediclas 
repressivas ao (Governo Iiiiperial, que se iiiclitia a tonzá-Ias. ICrii contra- 
1)artitia.. eiii v5rios 1)ontos do J'ais, iiii:,narcliiistas progressistas e rel>u,t>li.. 
caiios iiiilitantes libertaiii, taiiibéiii eiii iiiassa, "spoiite suu", todos os  seus 
escravos. iliitoiiic. Prado explica : "Para qiie a atividade industrial, que já 
se iiianifesta alí (e111 Sao I'aulo) coiii alguiiin força, teilha verdadeira ex- 
q>resGo, q n a x  toclos os l)roprietárioz que têiii lihertad:, os seus escravos 
cstáo 115 iniiitn teiiipc- preparatlos para a traiisfi:rniação do traballio cii 1)i.e- 
I)araiii-ce ititroduziii<lo, coiii sacrifício.; náo perluenos, braqris livres 110s seits 
cstal>eleciii~eiitos, oiitle tiestie logo se fazciii sentir seiis I>enéficos efeitos". 

15iii ccnscquêiicia, iiegai-ido-sc. o líder conservador progressista a apoiar 
o I<ar%c, de Cotegipe. cr;i o iiiiiiistério. Sobe João Alfredo, sendo Anlo- 
iiio F'ratlo r- conduzido 30 Ministério <Ia Agricultura e indicatlo para re- 
digir ri projeto de lilxrtação dos escrwos, a ser ripresetitado ao Parlatiien- 
to. 

Alas, era tarde! O iiioviii~ento abolicionista leva tudo de  roltláo. A 
Princesa Isal~el, lia aiisèiicia do Iiiiperndor, decreta a Aholiçáo, scni restri- 
qáo nlguma. 

A 11ionarrliti:i é al,ala<la eiii sciis alicerces. K a  ânsia de  salvá-la, os 
cu)tiser\-,:irlores sugeretil a fotniaçáo de iiiii "hliliistério Antonio Prado". 
]<nergicam~nte êle afasta a idéia. Quer pertnanecer no pôsto, para melhor 
efetivar lia tilaior escala possível. a nrgariizaçáo do trahslho livre. Foi o que 
fêz, okecanteiiieiite, para sua glória eterna! Nota Graça Ar,snha que "sal- 
vou Aiitctiio Pratlo :l lavcura paulista do desastre eiii que sucumbiram ou- 
tras lavotiras tla escravitão. Sa!roii Sáo Paii'o, deu-lhe a base de  sua 



crescente e prodigiosa prosperidade e repita-se, salvando São Paulo, sal- 
,VOU O Bqasil". 

A borrasca aumenta. O Ministro da Agricultura prevê o desficho, 
iiias não se omite. A 25 de fevereiro de 18.39, alo festejarem seus amizos 
e correligionários suas 49 primaveras, ein resposta à saudação de A'mei- 
rla h'ogueira, pronunci~ mais uni de seus discursos dentre os que passarani 
à História. Nele profere estas palavras, que são reprcduzidas por todos 
seus biógrafos: "Betii salxis que nunca nie seduziram os européis da rna- 
leza". É alusão clara à sua recursa ao titula de Conde de São Paulo. Eii- 
tretaiito, ju1g-a que o reformisiilo plciteaclo pela opinião pública náo era jn- 
compatível cotn a nionai-quia a que serviria lealmente. O miiiistério João 
Alfredo (a qiie preniiricia) passa, por6111, a viver tiuin cilmal de intrigas. Aii- 
tonio Prado, consciente da situação, sugere a demissão coletiva do Govêr- 
aio. Esta é aceita. ISstava perdido o Império. Oiiro Preto, tião o salvaria. 

O 15 de riovenlbro náo colheu o Conselheiro Antonio Prado de sur- 
prèsa. A 18 desse mês, manifestou-se de público, dando seu voto para um 
icongraçaiiiento geral em torno do govêrno. POL~CTS hcras depois, concita 
seus correligionários a Xceitareni a República. Foi o que fêz a imtnsa maio- 
ria de seus liberados. Não se aparta da precle~tinn+ío de servir .i comuni- 
dade, iiela batendo-se pela realização de seus ideais. EIII 1891, aceita con- 
vite oficial para exercer a superinteridència dos ser\iços de iinigragáo n:i 
Europi. Prossegue, na República, fiel ao seu leina, tio Império : "Tra- 
balho livre tia Pátria livre". Realizando o esseiicial de sua tarefa, indi- 
ca o Barão do Rio Branco para siibstituí-lo e regressa a Paulicéia. 

ilqui 6 preiiienteiiietite cliamaclo a abrir iiol-os horizontes à cidade, cu- 
jo iiiipeto de expansão não cotnporta~a, iiiais os iiloldes estreitos que ;3 es- 
trangulavatii. Mais uma vez, não vacila o intrépido pioiieiro. Assume a 
Isrefeitura de São Paulo, eni que pernianece, sucessivaiiietite reeleito, dii- 
rante 13 anos ! 

Ass~tita ai os alicerces da gigaiitesca "urbs", que, dos 300 iiiil lia- 
bitaiites nos prirnórdios do século, agora passa para mais cinco rnilhõ-:s! 
Nessa administração, torna-se brilhante precursor das refornias que trans- 
for~iiarão os centros urbanos brasileiros, "livrando-os da iniundicie, da in- 
salubridade, do desconforto, da i1isegiiranc;a eiii que ~ i \ i a  a maior parte 
de suas populaqões" (1). 

É ex3to que não pararanl nesses liiilites os serviços que prestou i 
sua cidade, ao seu Estado e às iniciativas privadas de largo porte social, 
em que se revela itisuperável cotldensaclcr de energias! 

('1) Palavras de Graça Aranha no prefácio do livro de D. Nazareth 
Prado: "Antonio Prado no Império e na República". Dêsse trabalho extrní 
muitos aos dados biográficos citados. 
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Em 1929, ao cobrir-se o Brasil de luto pelo falecimento do Conselhei- 
ro  Antoiiio Prado, sôbre o grande extinto falaram os maiores vultos da 
Nação, em todos os ramos de atividacles do País. Foram realçados com 
justiça os atributos exponenciais de sua personalidade, que o nivelavam 

aos maiores estadistas e homens de eniprêsa. Foi tido, consideraclo c esQ- 
[dado como notável realista, previsor social, estudante de bom senso e de 
equilíbrio, administrador insuperárel, patriota ardoroso e gênio criador. 
Tâdas essas virtudes e outras mais foram realçadas sem eivas de ditiram- 
bos fátuos. Tudo foi dito numa impressionante afiriliação de um julga- 
mento histórico definitivo, que aí está, a desafiar o tempo. 

Contudo, nós bem o sabemos, a t ~ ~ r i a  da História firma cada vez mais 
a doutrina de que os indivíduos e os fatos devem, não 5òinente ser apre- 
ciados na moldura do ambiente em que os accntecimentos ocorreram, mas 
também no dos autores que os julgam e glosam. Tcdavia, a projeção dês- 
ses indivíduos e fatos na História só o tempo sedimenta. 

Diante dêsses princípios qur tenho como basilares, é que procuro de- 
linear o traço mais notável da personalidlde do Conselheiro Antonio Pra- 
d o ;  não exclusivamente sob os ângulos em que foi vista em 1929; mas an- 
tes, no que se nos depara agora, na era atômica, na erat das naves espa- 
ciais, na era dos cérebros eletrônicoi, na era de uina huinanidade violen- 
tamente sacudida por embates ideolb,' 01~0s. 

No cenário do unirerso hodiernci, em que as multidões tremem por 
tôd,a a parte, pela emancipação social dos indivíd~~os e das coletiriclacles. 
é que refu!ge, conio os antepassados não a podiam apreciar, a genuína e 
vivente figura do libertador Antonio Prado ! Sim, outra não foi a caracte- 
rística suprcnw do abolic;cnista, do pioneiro empresarial, do democrático. 
do  inclito cidadão Antonio da Silva Prado! 

Na Abolição. se alguns intelectuais e políticos c0111 êle omhrearam 
se alçaram, no decurso da gloriosa camp~nha,  ninguém o superou no ter- 
reno da previsão dos efeitos da cruzada. Nela propiciou a medida que só 
agora se pode aquilatar: o incetltivo ao afluxo iiiligratório, que se desdo- 
brou, por fim, em novas e exuberantes fontes de libertação. Ninguén. 
no presente ou no porvir, poderá esmaecer êsse mérito. Com a institui- 
ção, defesa e organização do trabalho livre, ofereceu aos exravccrat?s 
opressores os meios de evitar a queda no abisma a que, sem êle, seriam ir- 
remissivelrnente arrastados: o da opressão na miséria. Contam-se por de- 
zenas de milhares os descendentes daquêlts que assim se livraram do avii- 
t3mento de sua concliçáo cle vida grayas prcpoll(1eranteinente à açrto pre- 
visora do Coi~sclheiro Antonio Prado. 



Maior, muito maior ainda, foi a sua obra libertadora, ao carrear pa- 
ra o Brasil, especialmente para São Paulo, massas imigratórias que se des- 
locavam da Europa. Com isso ajudava, não sómente o desagrilhoar de es- 
tados de opressão, m,as também a proporcionar, a indivíduos destemero- 
sos e fortes, os meios a que aspiravam para um maior acesso aos benefí- 
cios da civilização. 

Não poucos, é verdade, cairam dolorosamente na caminhada em bus- 
qa da terra prometida. E, por desgraça nossa, manda a verdade que sr 
diga, não faltaram os que baquearam em campos de opressores em territó- 
rio brasileiro. Pagaram essas vítimas o prêço sempre caro de empreendi- 
mentos congêneres, levados a efeito .em diversas eras na história dos po- 
vos e das civilizações. 

Não menos verdade, contudo, é que o movimento imigratório, idea- 
ido, orientado e executado sob a égi,de do Conselheiro Antonio Prado, com 
\os meios da que pôde dispor, redundou, tanto para o Brasil quanto para 
os colonos, em prodigiosos surtos de libertação. Ccntam-se, ninguém mais 
o nega; por milhões os descendentes dirétos de famílias que apertaram há 
POUCO mais de meio século às nossas plaes .  Eintre nós, .estão êles hoje 
integrados na plena igualdade de seus semelhantes, na cidadania e nas< co- 
munidades desta terra, cujo povo se enfileira entre os mzis livres do Mun- 
do! E o lider, libertador social dêsses milhões de indivíduos, homtens e 
jmulheres, velhos e moços, nas suas origens, não foi outro senão o Conse- 
lheiro Antonio Prado ! 

Examinada, mesmo que seja de relance, a obra de libertação efetiva- 
da pelo meu insigne patrono, ver-se-á que ela por igual se espraia na órbi- 
ta de suas realizações privadas. Ninguém, nesse terreno, lhe levou a pal- 
ma, na facúndiia da utilidade social qua imprimiu às grandiosgs organiza- 
qões que estruturou. Em todas elas, na ordem agrícola, comercial e in- 
Hustrial, como qualquer pesquisa sociológica revelará, o Conselheiro An- 
tonio Pr,ado, como homem de emprêsai excepcional que foi, conseguiu sem- 
pre harmonizar o problema da auferição de lucro, próprio de todo regime 
kapitalista, com os imperativos da utilidade pública e do bem comum. Com 
as adificações que nessa base modelou, concorreu invariavelmente, de um 
bdo, para a emancipação econhmica de legiões de indivíduos, prqician- 
kio-lhes proventos em novos centros de trabalho; de outro lado, contribuiu 
com sua capacidade realizadora para a multiplicidade e diversificação da 
$redução, fator precípuo em todo processo de d~esenvolvimento económi- 
co efetivamente litbert,ador. Nessa obra ciclíhpica, a personalidade de An- 
tonio Prado ainda mais reluz, se considerarmos a influência excepcional que 
(exerceu na formação da mentalidade de tóda uma geração de obreiros e 
dirigentes industriais, que, form,ada em São Paulo, se escalona na atua- 
Ilildade pelo Brasil adentro, seguindo as rotas das Bandeiras. 



A ação culminante na vida do Conselheiro Antonio Prado resp1ande- 
ice, porém, no glorioso ocaso dos seus 86 anos, quando funda o Partido 
Democrático. Do que foi a sua atitude de penetrante lucidez nesse episó- 
ldio, marco indelévei na história pátria, posso dar testemunho seguro, por 
ter tido a honra de acompanhá-lo, na qualidade de seu secretário em es- 
féra política, nessa arrancada apoteótica. Ao renunciar o professor Rey- 
baldo Porchat à sua cadeira no Senado do Estado, apostrofando - "Em 
Roma foi assim e Roma não teve remédio" - alvorocaram-se nos setores 
da mocidade que, com o apoio do mestre insigne, entenderam procurar 
o caminho redentor na dinamização da vida pública do Estado e da Na- 
q ã ~ .  Grupos diferentes de cidadãos, que assim também pensavam, foram 
pondados para uma conjugação de esforços, visando um só e mesmo obje- 
tivo: a constituição de um partido político orgânico, com capacidade de 
ação efetiva e profícua na vida repyblicana. Fui dos que participaram 
da iniciativa, ouvindo de todos os elementos consul~ados, que a condição 
de viabilidade do esboçado movim'ento era uma só :  que o fundador e che- 
fe do partido fosse o Ccnselheiro Antonio Prado. Condição peremptória, 
I< Sine qua, non". 

Trêmulo de emoção, acompanhei o inolvidável democrata Mario Pin- 
to Serva, no primeiro contacto com o Conseiheiro, vismdo a consecução 
da idéia que nos empolgava. Com espanto, cuja lembrança até hoje não 
se me apaga, verificamos que, havia já tempo, o venerando estadista co- 
gitava da formação de um partido popular, que agremiasse as correntes de- 
hnocráticas existentes ein São Paulo e no Brasil. Sem mcias palavras, An- 
tonio Prado foi ao âmago da questão .e na presença de Dona Nazareth Pra- 
do e  ,do Dr. Luiz Augusto de Queiroz Ar,anha, partidários decididos das 
idéias que sustentava, exp& os pontos coilsiderados básicos para a pron- 
ta aglutinaição de um pujante pirtido político: aproximação c m  o povo, 
sinaera, profunda e ampla; defesa de postulados asseguradores de um re- 
gime visceralmente democrático; apoio aos revolucionários~ brasileiros em 
armas desde 1922! Para nós, estava dito tudo. Exultantes, con~unicamos 
o que ouviramos na Chácara do Carvalho, tanto aos companheiros moços 
quanto a líderes eminentes de grupos altamente representativos da socie- 
dade paulista. 

Nada mais foi preciso acrescentar. Estava fundado, o Partido Demo- 
crático. Nêle se encontraram e se fundiram de imediato, numa só corren- 
te, com o poder de uma simbiose olitnpica, gente da estirpe dos cansem- 
dores e liberais progressistas do Império e var6es como os do Clube Re- 
publicano de Campinas ! 

Artífice do prodigioso evento, ereto, invergável, o Conselheiro An- 
tonio Prado, rejuvenescido de meio século, passou a orientar inquebran- 



tável em sua decisão ele luta, a aç5o de veteranos e iieófitos formados em 
seu derredor, para unia nova cruzada. Rascunhaelo o niemorável diploma 
de lançatilento do Partido, fêz o Conselheiro, pessoalmente, com que nêle 
se 'inserisse esta sentença inspirada e siil~ples, como tôclas as que são de  
conteúdo iniperecível: "Tanto na inil~rensa, cotiio em seus comícios, não 
Bperinitirá o F'artido Democrático as questões pessoais. Discutirá os assun- 
tos em ponto de vista elevado. tratando exclusivaniente de esclarecer a 
opinião púhlica. de tal sorte a ser unia realidnde o gorêrno do povo pelo 
povo " . 

Passados qiiarenta anos - de 1926 a 1966 - no Ocidente e no Oriente. 
(para a i~iaioria dos povos evolvidos que col)ren~ a superfície da Terra,  a 
iij~erc~ade política, por consenso pacífico e generalizado, passou a ser aefi- 
nida como "o go\.êrno (10 povo pelo poro". Nos países capitalistas e selili- 
swialistas, são de lil~erdacle os govêmos autêiiticaiiicnte representativos; nas 
naçóes comuiiistas os que l~rGclaiiiaiii a instituição do Estado de  todo o 
pcvo. 

' 't 'rJ~i et 0i-bi", 1il)erdacle política é ticla no mesmo sentido em que fô- 
rn coilceitiiatla ein fins tle janeiro de 1926 por esta legítima glória nacio- 
nal, o Coiisellieiro Antonio Prado! 

Por  tttclo isso, de tal forina j i  se projetava sua obra iio tempo, que 
ouso dizer: se os povos, por fiiil, coiifraternizados no i~osso planeta, atin- 
gireiii o clitnax rle sua e\~olução, coiiscrliclanclo a vigência da Liberdade, -1s- 

seguradora tie paz perene, ao re instituir a galeria dos supreiiios liberta- 
dores sociais, nela não f,nltar;í a figura desse excelso l~rasileiro, nascido em 
Piratininga, protótipo da gente que edificou urna civilizaqão majestosa e flo- 
rescinte nas margens arnenns do Anheinbi: u Conselheiro ~ n t o n i o  Prado!  



Vida e Obra d t  

A L M I R A N T E  TX11,ANDARÉ 

Já foi dito que hoineni alguiil pode escrever a hictbria (Ia sua própria 
Gpoca. É difícil para alguéiii avaliar coni precisão as ~iiodificaçõe~ sociais, 
econóii~icas, políticas e tecnológicas qiie ocorreiii dur,atite o cttrto lapso de  
sua própria existêiicin. Tais i~~rudificações, quaiido ocorrem proniovelii 
iiianchetes nos jornais, 1101-éin logo sáo escliiecidas e aceitas como parte de 
ilossa vida diiria e as consic1er:iiiios I~atlais. fí sOiiieiite quando voltailios 
nossa atenção para o coiiiêço de nossas vidas ou para uin outro século, e enu- 
meramos cuidadosriiiieiite as inotlificaçóes verificadas, que poclenios pva- 
:liar essas ocorrêiicias 

Naturalii~ente, o rítiiio das tarnsforiiiaçóes s0cia.i~ e teciiológicas ace- 
lerou-se nêste século, não sòmente aqui no Brasil ilias tainbém em todo 
mundo. As niudanças processaraiii-se táo ràpiclailiente que situnçõeç racli- 
calmamente opostas, por assiin dizer, sucerleni-se quasi que sem transição. 
,Ilustrando estas coiitliçóes, conta-se que nêste ano dois estudantes rla Uni- 
versidade de São Paulo, gracltiados e111 História, tinham que escolher uin 
assunto para apresentar a tése que lhe traria o titulo de Doutor em Fi- 
losofia. U m  dêles tlecidiu apresentar uiiia tése l~aseacla tia História H u -  
niana, desde a prt-história até o ano ,de 1899, e sua tar*t.fa provoti ser fá- 
cil e cômocla. O outro, porém, rzsolveu escrever sòmente sôln-e os primei- 
ros 65 anos do século S X ,  e sofre11 nin completo desarranjo e até inesiiio 
ri111 cclapso do sistei~ia nervoso. 

Isto dá uiiia itléi,n da i-apitlez com c l u x e  processaiil i~iudanças no iiiun- 
d.; em que virei-iios. Fa'aiiclo a sério sôl~i-e o tlesenvolviii~ento da  nossa 
inoderna civilização, ti grande e ~~audosol A A l l ~ ~ r t  Schweitzer disse: "A 110s- 
sa ci~-ilizaqão desenvolveu-se inuito niais acentuadaiiiente no doiiiíiiio ma- 
terial do que no campo do espírito e esta desigualdade de  crescinieritc 
produziu efeitos fatais. Destruiu-sc o equilíbrio. Eiii cunsequência das des- 
cobertas que subjugaralu as forças da natureza, as condições cle vida de 
indivíduos, grupo.; e Estados sofrerain unia conviilsáo total. A ciência e 
a técnica ail-~'pliarain-se em prolmrções antes ii~ccncebíveis. E m  consequêil- 
çia, as condições de existência tlo hoiiieiii, sob deteriniiiad,os~ aspectos, tor- 
naram-se iilcoii~paràrelmei~te mais ;iinenas. O eiltusiasilio provocado por 
este progresso, poréili, cunduzi~i-nos a uiii coiiceito errôneo tla civilização. 
S l ~ p ~ ~ e s t i n i a i n o s  as aquisiqóes niateriais slrhestii1iam3s a iiliportância cio 
espirito. listão ai presentes os fatos que exigeiii reflesáo. Com inaudita bru- 
talitlatle êles 1105 ensin:iin que uma ci\.ilizaçáo que progrediu exclusivailiente 
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no domínio material, sem se desenvolver em iguais proporções no domínio 
espiritual, se assemelha a um navio que, com o leme avariado, é incapaz de 
se dirigir e caminha par,a uma catástrofe". 

Para apreciar melhor estas modificações radicais que têm acontecido 
/durante as nossas vidas, peço-lhes então acompanhar-me, em iinaginação, 
po século passado. É o velho ano de 1823, perdido na imensidáo da his- 
tória. O Brasil ainda não completara o seu primeiro ano de independên- 
cia. Na então pequena cidade de São Sebastião do Rio de Janleiro, a Im- 
peratriz Dona Leopoldin,a em sua carruagem de quatro cavalos, sqbia a 
ladeira em direção à pequena igreja de Nossa Senhora da Glória para lá 
Jrezar. Pelo mundo afora, não existia ainda a guerra fria. 

A Rússia, sob o govêrno do Czar Alexandre I, dedicava-se à sua mar- 
cha para o Leste, ou seja, a conquista da Sibéria. Os Estados Unidos, sob 
a Preidência de James Monroe, estavam empenhados em sua marcha pa- 
ra o Oeste, ou seja a conquista das tribus indígenas autóctones. A China 
ainda estava dormindo. Naquêle ano, na Europa e Asia, gozava-se de um 

período de paz, que algum filósofo sàbiamente definiu como o ,breve inter- 
v,alo entre guerras. Não havia automóveis, nem televisores. Os mais im- 
portantes documentos do século XIX e do comêço do século XX,  que o 
nosso Professor Tito Lívio Ferreira denominou "a literatura da história", 
ainda não haviam sido escritos. Karl Marx ainda não havia emitido o "Ma- 
nifesto Comunista" nem o seu "Das Kapital", nem Darvrrin havia prepa- 
rado sua "Origin of Species and Descent of Man"; nem Einsteín suas 
Teorias da Rehtividade; nem Sigmund Freud se havia aprofundado nos 
mistérios da mente humana. 

Todos êstes documentos exerceram o mais tremendo impácto sobre 
nossa época. Ainda em 1823 êles não existiam. Não existia aviação aé- 
rea - muito menos a játo - nem bombas atômicas ou sequer satélites es- 
jpaciais. Era um mundo completamente diferente do que é agora. 

No Brasil, naquêle velho qno de 1823, por sugestão do Marquês de 
Barbacena e a pedido de José Bonifácio de Andrada e Silva, chega ao Rio 
b Almirante inglês, Lord Alexandre Thomas Cochrane. Embora inglês, 
havia comandado a marinha chilena em sua bem sucedida luta pela indec 
pendência do Chile, contra a Espanha. 

Nomeado Primeiro Almirante da Armada Nacional, Lord Cochrane 
bncetou imediatamente um progr,ama de recrutamento e treinamento naval 
dos brasileiros. Entre os primeiros recrutas daquêle ano estava um Joa- 
,quim Marques Lisboa, destinado a ser uma das grandes f igura  da nossa 
história, que, segunda os registros navais, nasceu na cidade de Rio Gran- 
de, na província do Rio Gr,ande do Sul, a 13 de Dezembro de 1807, tendo 
sido seu pai um "Segundo Tenente Honorário da Marinha Real Portu- 
guêsa". Ingressalido na Marinha em 1823, êle permaneceu na ativa da- 
quêle ,ano até 1897, ou seja, um período total de dedicado serviço naval de 



nada menos que 74 anos. es te  não é apenas um record de serviço naval 
brasileiro, mas também nunca foi igualado em qualquer parte do mundo 

A 30 de Março de 1823, a recém-organizada frota brasileira rece,beu 
instruções para dirigir-se à Bahia, para esmagar a, resistência à Indepen- 
dência que ainda existia por parte dos portuguêses naquela região. Ao largo 
da costa da Bahia, encontrou-se com uma frota portuguêsa mais poderosa 
e o combate foi iniciado. Porém, no meio d3 luta, alguns artilheiros da  nau 
capitânia brasileira P ~ d r o  I se ,amotinaram e recusaram-se a lutar contra 
seus amigos portuguêses. Face ao motim a bordo, Lord Ccchrane aban- 
donou a batalha e a esquadra portuguêsa se retirou, porém Joaquim Lis- 
boa havia recebido seu batismo de fogo e foi elogiado por seu cripitão pela 
bravura que demonstrou durante a luta. 

De volta ao Rio, êle ingressou na Academia da Marinha, que hsvia 
sido estabelecida em 1808 pelo rei Dom João VI. Logo após, ainda em 1824. 
rebentou em Pernambuco o movimento separatista, que se tornou conhe- 
cido como a Confederação do Equador, e a frota brasileira recebeu ordens 
ide ajudar a sufocar a revolução. Lord Cochrane em pessoa procurou a 
Ministro da Marinha e pediu-lhe para diqpensar Lisboa da Academia a ftm 
de que êle pudesse servir a bordo da nau capitânia. Havia, ,porém, um 
regulamento proibindo que se embarcasse voluntário sem o curso da Acade- 
mia completado, e o Ministro recusou-se a abrir uma exceção. Face à ne- 
gativa, Cochrane procurou o Imperador Pedro I para solicitar a dispensa de 
Lisboa, e no curso daquela audiência, relata-se que Cochr,nne teria dito. 

"Majestade, peço-lhe que ordene o embarque dr Marques Lisboa, pois ês- 
s~e oficial, tão moço e tão valente, será o Kelson ,brasileiro." 

O pedido de Cochrane foi atendido, e a 2 de Agosto de 1824, a frota 
izarpou para Pernambuco, onde o movimento confederacionista foi logo es- 
magado. Convém mencionar aqui que Joaquim tinha um irmão, Manuel 
Marques Lisboa, qu~e servia como Major do movimento separatista, e que 

tombou em defesa do pequeno pôrto de Tamandaré, assrdiado pelas for- 
ças de desembarque do brigue Baía. Ainda em campanha, Joaquiin 
foi comissionado como Segundo-Tenente e de volta ao Rio prestou ex- 
mes na Academia da Marinha, tendo sido aprovado e efetivado no posto 
a 22 de Janeiro de 1826. Seguiu-se a guerra contra as Provincias Uni- 
,das do Prata, para estqbelecer as fronteiras do Brasil, ao sul. O incansá- 
kel Lisbo,a participou de inúmero combates e, de acordo com os registros 
navais, "distinguiu-se por sua calma, inteligência e bravura". 

A vastidão do Brasil, tornando-o o quarto país do mundo )em exten- 
são, e as dificuldades de transporte e comunicação - especialmente no 
béculo p,assado - favoreceram a existência de diversos movimentos sepa- 
,ratistas em várias regiões do país, visto que o nacionalismo hoje existente 
/naquela época era ainda desconhecido. Não é de se admirar,, pois, que Lis- 
boa tenha participado e se distinguido na repressão de varios desses le- 
vantes, tais como a (' Setembrizada" e a "Abrilada" em Pernambuco, a 
"Cabanada" no Pará, a "Sabinad,aM na Bahia, a "Guerra dos Farrapos" 
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r170 Rio Grande, do Sul e a "Baiaiada" no Maranháo. Conta-se que êle era 
dotado de um boin humor inesgoti~el e apreciava coilipetições de nata- 
qáo e caçadas a jacarés s-guii:lo cr pi-ocesLo dos cab iclos da região do Nor- 
te. Tal processo consistia e111 nadar até alcançar o jacaré e então, com as 
príiprias mãos, espetar um pedaço de inadeira, grosso, em posição verti- 
cal, dentro de suas mandibulas, impedindo assiili que o pobre jacaré as 
cerrasse, e depois, se o caçador tivesse sorte, escapar a nado. 

A 14 de Março de 1847, Lisboa foi promovido a Capitão-de-Mar-e- 
Guerra, e logo depois recebeu instruções para seguir à Inglaterra e tomar 
O con~ando da fragata a vapor Dom Afonso, que era o primeiro navio a 
vapor do Brasil, e que estava sentlo termiilada nos estaleiros de Li- 
verpool. . . 

Deixou a Inglaterra ,a 24 de Agosto de 1848, k ~ a n d o  a bordo a Prin- 
cêsa de Joinville, irinã do Imperador Pedro 11, e quando estava ainda pró- 
ximo à costa inglêsa, avistcu a galera americnna Ocenn Monnrclz, ardendo 
em chamas, levando 396 en~igranttes p x a  Eoston. Mediante a pronta e co- 
rajcsa ação do Capitão Lisboa, o Do111 Afoizso conseguiu salvar ulii total 
de 216 vidas, levando os sobreviventes de valia a Liverpoal. Poucos dias 
v ó s ,  o Ministro brasileiro em Londres enviou a Lisboa 100 libras ester- 
linas (naquela época uma scma consi 'erável), oferecidas pelo Impera- 
dor Pedro 11, à tripu'ação do Dol l~  Afonso como recompensa por sua açáo 
heióica nc salvamento do Odean Moilauclz. Ao avisar sua tripulação sô- 
bre o dinheiro cla recompensa, Li511oa leiill~i-OLI-OS c'a situação precária a 
que ficaram reduzidos os tripulantes e pass~geiros do navio sinistraclo. A 
tripulação brasileira, nu111 daquêles gracioso, gestos tão raros na história 
da humanidade, recusou-se até o último l ~ ~ n ~ c i n  a aceitar a rrcompensa e 
pediu que fosse distribuida entre as vítimas do sinistro. 

O govêrno britânico, porém, insistiu em premiar Lisboa com um be- 
lissiino relógio de ouro, colil a inscrição: "Ao Capitão Joaquim Marques 
Lisboa, em comen~oração ao seu cor,njoso empenho ne-ta triste ccasião." 

Êle sempre mantinha os mais altos padrões de integridade, e a pro- 
pósito. recorda-sc o incidente a respeito de um aparêlho de jantar que êle 
adquiriu cem fundos navais na Inglaterra para usa a bordo do Dom Afon- 
so  e cuja necessidade foi posta em dúvida prlo Quartel-Genearl da Armada. 
Quando repreendido por tão inútil dispêndio, respondeu que a louça gros- 
sa de bordo não era adequada para servir a Princêcs de Jsinville, e que ês- 
te aparêlho de jantar finamente decorado parecia mais apropri,ado para a 
família real. Para afastar quaisquer dúvidas, êle reeinbolsou a Marinha 
de seu próprio bolso, e sentiu-se muito magoado com o incidente, pois ja- 
mais admitiu a mais leve sombra de suspeita sÔ,bre sua honradez. 

E m  inarqo de 1852, êle foi pron~ovido a Capitão dcs Portos da Corte 
e da Província do Rio de Janeiro. N.3 noite de 7 de Setembro do mesmo 
ano, enquanto caminhava ao longo do cáis sob forte temporal, à caminho 
de uma farmácia para buscar medicamento pnra sua esposa enferma, ou- 
viu gritos de socorra vindos do lado do n~ai-. Mergulhou imediatamente e 
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nadou para a direção dos gritos conseguindo salvar dois escravos cujo 110- 

ta convicto, êle pediu que os mesmos ao invés de lhe serem ofertados, f6s- 
cravos, que lh'os ofereceu como presente. Sendo, entretanto, Abolicionis- 
ta convicto, êle pediu que os mesinos ao invés de lhe serem okrtados, fôs- 
sem postos em liberdade. 

Em 1854 êle foi nomeado Chefe de Esquadra e promovido a Vice- 
Almirante. Em 1855, o govêrno brasileiro já previa que sérios distúrbios 
no Uruguay e Paraguay ameaçavam desencadear uma guerra, e enviou 1,is- 
boa à Europa para aquirir novos naviss a vapor para a marinha. Como re- 
sultado das compras de dez canhonciras além de embarcações fluviais que 
fêz nessa viagem, foi considerado o criadvr da nova Marinha de Guerra 
a vapor do Brasil. 

De volta ao Brasil, foi incumbido de comboiar a Família Imperial ao 
norte do país, e durante a viage111 de volta, solicitou ao Imperador per- 
missão para parar no pequeno pôrto de Tatnand,nré onde seu irmão, Ma- 
noel, estava sepultado e trasladar seus despojos para o Rio. Pedro I1 não 
sòinente atendeu o pedido como tarnbéin ordenou que fossem prestadas hon- 
ras de Major a Manoel, e ,>companhou pessoalmente Lisboa ao cemitério. 
Em 1860, o Ministro da Marinha sugeriu a Pedro I1 que Lisboa iôsse 
elevado ao baronato, com e título de Barão do Rio Grande do Sul, por 
ser êle filho daquela província. O Imperador coticcrdou com a idéia mas 
não com o título, e sugeriu que êle fosse nomeado Barão de Tamandaré, 
em memória i sua viagem ao norte e eni honra ao seu irmão Manoel. 

Quasi na ~nesina ocasião, Lisboa foi condecorado com a Ordem br3- 
sileira do Cruzeiro do Sul, a Comenda portuguêsa de Aviz, e 9 Grã-Cruz 
da Ordem Imperial da Austria. Foi nomeado Ajudante-de-Camp de Pe- 
dro I1 até 20 de Abril de 1864, quando foi nomeado Comandante-eni-che- 
f e  das Fôrças Navais Brasileiras, designando como sua nau capitânia a 
corveta a vapor Niterói. 

Os clistúrbics no Uruguay intensificaranl-se sob o govêrno do Pre-i- 
dente Aguirrc. Houve intervenção do Brasil, seguindo-se einpenhado coin- 
bate na cidade ribeirinha de P,aissandú, onde a frota naval do Brasil psrti- 
cipou, sob o comando de Tail~andaré. Tendo conquistado a cidade de Pais- 
s,andú, a frota seguiu para Montevidéo e fo~çou  Aguirre a estabilecer n 
paz e abandonar o govérno. D ~ i s  dias antes da tomada de Montevidéo, 
Pedro I1 conferiu a Tainandaré o título de Visconde. 

Porém a inter~ençáo no Uruguay contribuiu para o desencadeaiuentc 
da sangrenta guerra contra o ditador do Paraguay, Solano López. Qurm 
dentro desta casa não ccnhece a prirte de Tamandaré naquela época herói- 
ca da história brasileira que foi a Guerra do Parnguay '. Tainandaré foi no- 
meado Comandante-em-Chefe da Frota Brasileira e conveiiceu o g o ~ ê r n o  
a construir seu primeiro encouraçado, o qual foi coi~struido no tempo re- 
cord de quatro inêses e vinte e oito dias, e que recej~eu o nome dt. Tn~izcin- 
davi. Outros três encouraçados foram tainl~éin adquiridos, e TatuantlarC 
,agora conlandava a maic r força naval que já existira na Ainérica do Sul. 



Entretanto, as dificuldades da guerra resultaram em atritos entre os alia- 
dos (Brasil, Argentina e Uruguay), e logo se estremeceram as relações 
ientre Tamandaré e o General Mitre, que era Presidente da Argentina e 
também Comandante-em-Chefe das Forças Aliadas. Isto resultou no pe- 
dido de licença, para tratamento de saúde, de Tamandaré. 

Dur,ante a guerra êle foi proiiiovido a Almirante e, ao regr~essar ao 
Rio, foi nomeado Ministro do Supremo Tribunal Militar. Mais tarde, R 

13 de Dezembro de 1887, por ocasião de seu octogésimo aniversário, te- 
ve a surprêsa de receber de seu bom amigo Pedro I1 o colar da Ordem 
Ida Rosa, e em 1888 recebeu o título de Marquês. 

A 15 de Novembro do ano histórico de 1889, quando a monarquia 
brasileira foi deposta e a família real tinha apenas alguns amigos naquela 
Última hora amarga, Tamandaré foi um dêles. A bordo do Parniaiba, que de- 
veria levar Pedro I1 ao exílio, êle levou ao Imperador seu último abraço e 
pediu suas ordens. Estas eram de que deveria ser evitado o derrainament~, 
ide sangue, e que todos os brasileiros deveriam coopewr com o novo Go- 
vêrno Republicano. 

Com o fim da monarquia, findara-se também pràticamente a vida 
pública de Tamandaré, p r é m  êle continuou em seu cargo de Ministro do 
Supremo Tribuqal Militar até 14 de Março de 1897. Seis dias depois, a 
morte piedosa o levou com a avançada idade de oitenta e nove anos. 

Sua bravura, energia, lealdade e disciplina deixaram umg saudade 
imortal e permanecem até hoje a r n o  um exemplo aos oficiais e marujos 
da Marinha Brasileira. Acima de tudo, êle foi um exemplo vivo da famo- 
sa declaração do Almirante Barroso: "O Brasil espera que cada um cum- 
pra o seu dever." Tal devoção ao dever, ao prêço de seu próprio sacrifí- 
cio, deve servir de inspiração para todos nós. 

Nas palavras imortais  do Imperador D. Peldro 11: "Eu também te- 
nho meu Chevalier Bayard, 'Sans Peur et Sans Reproche'. É Tamandaré". 



LUIZ BUE.NO H,OKTA BARBOSA 

0RE)NTINO MARTINS 

Ao apresentar estas sucintas notas referentes ao meu insigne patrono, 
Dr. Luiz Bueno Horta Barbosa, nesta casa de tão ricas e belas tradições 
de Piratininga, quero antes de tudo enaltecer o talento e a dedicação à his- 
tória e a outros ramos dos conhecimentos humanos de todos quantos pas- 
savm,  desde a sua fundação, por êste emérito sodalício. 

Foi para mim alegria imensa ao receber êste prêmio grandioso - O 

título de sócio h~norário dêste Instituto, com qual, sinto-me recompensq- 
do profusamente de toidas as lutas de tantos anos com a imprensa interio- 
rasa. Também a vossa generosidade, o vosso reconhtcimento foi para mim 
um galardão às modestas pesquisas histórica que efetuei da região onde 
moro - a Noroeste. 

Hei de encontrar no vosso poderoso estímulo os meios de resgate da 
dívida ora contraidã com esta sublime instituição que ultrapassa em mui- 
to os meus pucos  merecimentos, e com este laurel, podeis estar certos, ja- 
mais ine faltará a ressonância de vossa glória a servir de láharo à minha 
f é  nos destinos de São Paulo e continuarei a ser estudioso de sua imor- 
tal " Eaulistania". 

Com o beneplácito dêste egrégio sodalício, escolhi a singular individul- 
lidade do R o f .  Luíz Bueno Horta Barbosa para meu patrono, como um 
dever de gr,atidão e homenagem pelo muito que fêz e realizou ao trabalhar 
rao lado do então Major Cândido Mariano da Silva Rondon, quando da 
fundação de Serviço de Proteção aos fndios, criado por Rodolfo Mirpnda, 
Ministro da Agricultura, na Presidência de Nilo Peçanha, na pacificação 
dos Caingangues do Zona Noroeste. 

Filho do engenheiro Julio Augusto Horta Barbsa  e de d o ~ a  Luiza 
Bueno Horta Barbosa, de distintíssin~a família mineira, nasceu o d. Luiz 
1Bueno Horta Barbosa a 13 de maio de 1871, em Juíz de Fora - Minas 
Geqais, .e faleceu a 11 de abril de 1933, no Rio de Janeiro, capital hoje do 
Estado de Guanabara. 

Cursou o Colégio Abilio e Escola Militar da cidade de São Sebastião, 
colocando-se entre os primeiros alunos. 

Promovido a Alferes em 1893, por serviço relevantes prestados du- 
rante a revolta da Armada chefiada por Custódio de Me10 e Saldaaha da 
Gama, bateu-se em defesa da República junto ao Marechal Floriano 
Peixoto, como, nesse tempo, fizeram todos os positivistas. Pertencia a 
guarnição do Outeiro d,a Glória e em junho de 1894, desastradamente, per- 
/deu uma perna, sendo reformado, no posto de Segundo Tenente, em con- 
seqüência, dessa fatalidade Continuou, ~ o r é m ,  seus estudos na Escola PO- 
litécnica, onde já vinha, particularmente, lecionando para se manter. 



60 REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE S .  PAULO 

E m  seguida, conheceu a sua dedicada coinpanheira de tôdas as horas, 
a Exina Sra. Dona Maria de Barros Horta Barbasa, c,asaildo-se e111 1897, 
advindo dêsse n~atrin~ônio diversos filhos. 

Transferindo-se para a cidade de Campiilas dêste Estado, foi nomea- 
do em 1901, por concurso público, lente da IIa. cadeira de Elementos de 
Mecânica e Astronoinia do Ginásio Estadual de Cainpiileiro. 

A 25 de ag6sto de 1903, iioiiieado Priiileiro Oficial de Serviço de Pro- 
teção aos fndios, começa, então, a einpolgar-lhe, o espírito devotado, a 
causa dos silvicolas, p,xssando no ano de 1907 a dirigir as oficinas nlecâ- 
nicas de Água Branca desta cidade. 

Volta novainente ao Ginásio de Caiiipinas eiii 1910, para reger iilte- 
rinamente, a 10.a cadeira de Geometria e Trigonometrin. 

Chamado pelo Govêrno Federal a 31 de maio de 1911, vai no Pará 
exercer o cargo de Inspetor de Serviço de Proteçáo aos Indios. 

É conduzido para iguais fuilções neste Estaclo a 15 de dezein1)ro de 
1911, nas cluais, permanece 12 anos e concomitantementc é clesigiiaclo eni 
31 de dezembro de 1917 para inspecionar os ti-ahallio~; da Iiispetoria do 
Estado de Espírito Santo. 

Pela sua dedicação a êsse benemérito labor, é guii~datlo ao alto pôsto 
de d i r e t ~ r  do Serviço de Proteção aos fndios, ein 13 de novembro de1918, 
sendo encarregado de redigir uina notícia geral documentada acêrca dos 
indígenas do Brasil. 

O Dr. Luiz Bueno Horta Barbosa conseguiii, no serviço de Proteção 
aos Indios, cuinprindo o prcgran~a de paz, amor e a1)negação ao Selvagein. 
a pacificaçáo coinpleta dos cleste~niclos e aguerridos Caiiigangues que i ~ n -  
pediam o avanço das paralelas de aço da Noroeste. tornando-se, mais tar- 
de, o "Far-IVest" Paulista, um dos mais vastos e pr8sl)eros celeiros do país. 

No opúsc~~lo:  Em Defesa do fndio e de sua Prosperidade Ao Depu- 
tado Basília de Magalhães e carta-~refácio por L. E. Horta Barbosa Tip. 
Jornal do Comércio - 1924, relata a fls. 26, o t0pico seguinte: 

",A priincira, se não eiii data, pelo iiieiios quanto á importância. 
fci ,a dos Caingangues Paulistas, que começou a ser pacificaida pelo 

enkáo Tenente Manoel R3bell0, sendo a pacificaqão rematada pel<i 
Sr.  Luiz Bueno Horta Bírliosa que, dep3is, cliefiou inteiralilente o 
Serviço de Proteçáo. As terras onde se colocaranl os trilhos da No- 
roeste do Brasil estivam então iriçadas por êsses ~elvagens belicosoi 
e allí não seria possítel o grande inelhorainento dessa estrada de fer- 
ro, \e a obra de paz 1150 tivesse sido ultiiilacla, como o foi em 1913. 
As terras daquella região paulista. que nada valiam no niomento, va- 
loiizarai~l-se assoinl)rosaiiicilte, e é sabic'o ainda que um dos que mais 
conccireram para a intervençáo do Serviço iiessa região foi o Sr. Victo- 
rino I\loilteiro, que era 1)rbprietário (;e grandes tratos de terras eiii 
Mato Grosso". 
Retligiu o Dr. L u i ~  Uucno IIurta Barbola e assinou c ~ m  o Prof. Eras- 

rnq Braga, e111 nonie du tradicional Centro de Ciências, Letras e Artes tle 



Campinas, o ,apêla a opinião púl)lica do Brasil, que se tornaria uma das 
cédulas, das cluais, frutificaria em 1910, o ideal acalentado por José Boni- 
fácio. as iiiedidaq a respeito 5 prcteção e arilparo ao índio. resiiinido nos 
itens seguintes : 

'i 1.O - ppcitficar os ínclios pelos nobres processos acinia indicn- 
dos, proteger as suas selvas, terras e rios contra as invasões e usur- 
pações cluniqquer e evitar as suas correrias contra os civilizados niedi- 
ante, primeiramente. o propcrcionarem-se-111es facilidades na pcclui- 
siçáo de lileios de subsistêiicia; 

" 2 . O  - instalar nos limites clos territóriçs clos índios, postos ou 
coloiiias n~ilitares eiicarregacloç especialmente de tornar efetiva -I 

lxotecção e cle entreter .com elles relações amistosas mediante troca 
de objectos cle sua iiiclústria por iiiacliados, facas. espingardas de c?- 

ça, anzóis etc. c0111 rigorosa proi,ijiçáo de incluir nestas trocas hebida~ 
alccólicas ; 

" 3 . O  - tratá-los c01110 populnções autônomas; não os alcleiar, nen? 
os pretender governar. - "AEdeiar o índio em um p-nto, diz Couto 

de Magalhães, é ol~righ-10 a cultivar a terra, para obter uin sustento 
de que elle iiáo n-ecssita, é uiii pecado contra o senso comum e dec- 
ses que bradam ,aos céus". 

Data vênia: junto a este es1)Ôço para maiores esclarecimentos o folliê- 
to da Q~iestão Indigena acima i~iencionado. publicarto etii Campinas, em 
1909 - Typ. Livra Azul - A. B. de Castro Mendes. 

Positivista convicto, o Dr. Luiz Eueno Horta Barbosa, assim como os 
peus quatro irmãos riiais iiloços, aderiu à Religião da Humanidade, no que 
o acoiupanhou a sua Exm,~ .  esposa, e todos os filhos. E como membro ati- 
\ o  da Igreja P'csitivista do Brasil, durante muitos anos, pronunciou as con- 
ferências semanais da divulgação do credo de Cointe, naquele templo. 

Tiveram 1)alxI de destaque, no Serliço de Proteção aos fndios, seus 
iriiiáos: - Francisco Bueno Horta Barbosa. Alferes - Aluno da Esco- 
la AIilitar tlo Rio, que a 3 cle clezenihro de 1903, ao desempenhar uma mis- 
são que lhe fora ~t~iifiacla, pereceu afogado nuni:i corixa matogrossense. 
devorado pelas piranhas : o Ilajor Nicolau Bueno Horta Barbosa, compa- 
nheiro de Kondoii no serviço de assentalilento das linhas telegráficas, agre- 
,dido a flecha, caiu ferido no l>ulinão e no braço esquerdo, escapando com 
vida graças ar) tratainento c10 Dr. Murilo de Campos, iiiédico militar da 
Coii~issáo Rondoli, que se achava no sertão do Jurenia. 

C0117 referência a I)il~liografia do Dr. Horta Barbosa, publicou além 
das obras já citadas as seguintes:- 

1 - A Vacíi~a e a siia al>rigatorjetl:itle - 1904 - 48 pg. editada ein 
Ca~iipinas; 2 - Carta Aberta ao Cidadão Dr. Julio de Mesquita - Cam- 
pinas - 1909 - S pgi. Typ. Casa Mascate ; 3 - "A Pacificaqão dos Caiii- 



gangues Paulistas : Hábitos, Costumes e Instituições dêssts índios. Esta con- 
ferência foi realizada no Rio, no Salão da Biblioteca N,acional, em 19 de 
Novembro de 1913. Nela publicada na Tip do Jornal do Comércio, Rio - 
11913, se encontram preciosos estudos e observações não só sobre os há- 
,bitos e costumes dos Caigangues, mas ainda sôbre a sua língua; 4 - "Mis- 
são Rondon: Apantamentos sôbre os trabalhos realizados pela comissão 
de linhas Telegráfic,as Estratégicas de Mato-Grosso ao Amazonas sob a 
direção do Cel. de Engenharia, Cândido Mariano de Silva Rondon, de 
\I907 a 1915 - Rio, Typ. dto "Jornal do Comércio" - 1916, 1 VOJ. de 
v63 pags. 5 - Serviço de Proteção aos fndios e a História da Coloniza- 
ção do Brasil - Rio - Typ. "Jornal do Comércio" - 1919 - 80 Dags.; 
6 - A Bem da Verdade - Sobre Napoleão Bo~aparte - Rio - Ofici- 
pas Villas Boas - 1923 - 102 pags.; 7 - Introdução Geral ao Estudo 
de Lógica, ou Matemática - Rio Typ. J o r ~ a l  do Comércio - 72 pags.; 
8 - Pelo fndio e pela sua Proteção Oficial - Typ. Miacedo - Rio - 
9923 - 71 pags.; 9 - A Igreja Católica e o Processo de Galileu - Rio 
- Typ. do Jornal do Comércio - 1924 - 32 pags.; 10 - O Prcblema 
Jndigena do Brgsil, conferência realizada no Ateneu !de Montevideu em 
i1.O de abril de 1925, publicada no Rio de Janeiro em 1926, pela Comissão 
Rondon (n. 88) ; 11 - Nos Can~pos da Atalaia - Carta Aberta ao Dr. 
fl. Martins Franco - Curitiba - 1925; e 12 - Em Defesa do fndio e 
Idas Fazendas Nacionaes do Deputado Basílico de Magalhães1 com carta- 
,prefácio de L. B. Horta Barbosa - Rio - Typ. Jornal do Comércio - 
1925 - 87 pags. 

O Dr. Luiz Bueno Horta B,arbosa, apesar de haver perdido uma per- 
pa, tal carência, no entanto, não impediu de percorrer, por longos anos, 0s 
bertões do Brasil, como colaborador do hunianitário Rondon, e foi líldima 
'defensor do índio, fazendo-o participar, como ser humano, dos benefícios 
kla civilização. 



A MORTE D E  BATISTA CEPELOS 

MELLO NóBREGA 

Foi na ml~nhã de um sábado, 8 de maio de 1915. Algumas crian- 
ças, brincando no sopé da pedreira que barra (os fundos dos) quintais de 
aIgumas casas, na rua de Pedro Américo, no Rio de Janeiro, assustaram- 
se 90 ver, entre blocos e lascas ,de granito, o corpo imóvel de um homem. 
pstava de bruços, com a cabeça torcida violentamente para baixo do pei- 
to, as pernas e os braços largados sobre as pedras. Trajava um terno cin- 
zento, rasgado, aqui e ali, com as abas do paletó jogadas para os ombros 
e as calças corridas para oç joelhos; as botinas de couro ,amarelo, acalca- 
nhaidas e estofadas, mostravam as solas gastas. Em derredor, manchas 
de sangue coagulado. Na aspereza do talude, de sessenta metros, de qltura, 
rastros enepecidos marcavam a passagem do corpo, laoera,do nas arestas 
da rocha viva. O cadáver, entre ervas rasteiras, quase que se confundia 
com os retalhos ali deixados, havia muito tempo, pelos canteiros, no ta- 
lho de lajes. 

Alvorotaram-se os meninos, correndo e grit,ando, a chamar gente. Das 
moradas modestas saíram homens e mulheres. E m  torno do morto for- 
mou-se a roda apiedada e curiosa, a trocar perguntas: que seria que 
teria acontecido ? suicídio, ;assassínio ou acidente? Era  preciso chamar 
polícia. 

O comissário Antenor Thibau, do 6.O Distrito, chegou com d'esusada 
rapidez : o posto policial ficava perto. Chegou, com aquêle a r  impessoal, 
enfadado, de quem se acostumara, por profissão, ;a. liidar c m  a desgraqa 
alheia. A multidão foi afastada. E começaram as indagações prelimina- 
res quem era o homem? quem encontr,ara o corpo? a que horas? alguém 
mexera nêle? alguém assistira à queda? alguém ouvira gritos? alguém SUS- 

peitava dei alguém Não, ninguém sabia quem era o morto, ninguém o vira 
bas proximidades, ninguém escutara vozes, tiros, ou sequer, o baque do 
corpo.. . 

O comissário deixou um guarda ao lado do cadáver e lá se foi, zelo- 
bamente, dar as  providtncias do costume. Manldou chamar o médico' le- 
&ta, o fotógrafo, o r9becão e depois, acompanhado de investigadores, SU- 

biu pela Rua Tavares Bastos ao lugar de onde caírla ou fôra precipitaido 
!a  desconhecido. Lá no alto do hlorro de Novo Sintra, à esquina da rua 
do  Cruzeiro do Sul, por um atalho, caminhou até a beira do precipício, 10- 
kalizou o ponto inicial da que,da, esquadrinhou o chão, à cata de sinais de 
luta, de qualquer indício que lhe facilitasse o relatório, dentro das regras 
dedutivas que são o brilho e a glória de qqalquer policial. A poucos pas- 
sos da orla do despenhadeiro, um chapéu; mais adiante, um punho engo- 
mado, cdêsses qeu os homens então usavam, destacáveis e incômodos. O 
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local era habit,ado, mas nenhum dos moradores sabia qualquer coisa sobre 
o macabro encontro lá de baixo. Xem vozes, nem tiros, nem passos, na- 
da!  O coinissário desceu o morro e aguardou a chegada dos peritos. O 
morto continuava, entre os pedrouços, na ,atitude trágica e grotesca fixa- 
)da pelo desamparo do despunho. 

O fotógrafo do Gabinete de Investigações assentou seu tripé, regulou 
a objetiva, meteu a cabeça sob a p3no prêto e apertou a pêra, abrindo ins- 
tantâneaineiite o diafragma de sua câmera. Pronto! Mais uma chap,a, em 
outro ângulo. Agora, de cima. priineiras elevações da pedreira. Est,ava 
feito o levantamento,, como se diz em linguagem de delegacia. 

O Dr. Antenoi- Costa, Médico legista, nem precisou abrir sua maleta 
Fraturas geileralizadas, ruturas internas, - morte por precipitação.. . A 
não scr que a necropiia.. . O corpo fci carregado para um lugar plano 
e pôsto em posição ana tk ica ,  pernas estiradas, braços ao longo do tron- 
,co. O rosto ensangueiitado foi examinado, de perto, por muitas pessqas. 
Quem seria êsse homem 'de meia idade, ,bem apessoado, de roupas modes- 
tas mas limpas, de cabelos crespos, ligeiramente ,arruivado? Qenl seria? 

Num dos 11olsos internos do paletó foi encontrada uma carteira de velu- 
do negro, já coçada pelo uso, com iniciais bordadas: M. B. C. Cartões de 
visita: "Dr. M,anoel Batista Cepelos - Afdvogado - Escritório: Praça 
Tiradentes 39". 

O iiiorto era, entretanto, muito mais do que um profissional das pe- 
tições em papel selado. Num envelope, escrito a lápis, em ambas as faces. 
O Comissário leu alguils versos, os últimos composto pelo homem qur 
alí estava, de olhos inhtilmente voltados para o sol da manhã, largaido á 
'toa sobre o chão nu, esfarrapado e sujo de sangue: 

Olha-me sempre assim, olha-me dessa maneira. 
Quero beber a luz desse olhar que me embalsama 
És como um rio azul entretanto na iilinh'aln~a, 
Num calmo balançar de leques de palmeira. 
Ol'ha-me sempre assim, durante a vida inteira 
E num sonho de glória e nuin mundo de calma, 
Eu sonharei feliz na sempiterna calina 
De quem já desf~lhou a ilusão derradeira. . . 
Olha-me assiin. Teu olhar é um,a prece. 
A luz do teu olhar eu ine julgo vogando 
Por uin rio de luz, que murmura e que diesce. 
Olha-me sempre assim. Quero morrer sonhanldo! 

Nada mais havia a fazer senão remover o cadáver p r p  o necrotério 
e instaurar o inquérito policial. E lá se foi o morto para 01 rabecão, que 
o esperava na rua. 

A notícia correu Com rapidez. 0 s  diretores do Centro Paulista diri- 
giram-se a rua da Misericórdia e confirmaram a identificação: o corpo 
que alí estava, s0bre ,a mesa de mármore, era do amigo Maneco. Mais 



tarde, a autopsia, feita pelos Drs. Sebastião Cortes e Suzano Brandão. E 
às 17 e meia, o entêrro, às expensas dos companheiros, a caminho do ce- 
mitério de São João Batista. Pouc,a gente, algumas coroas de flores. No 
kíia seguinte, os jornais abriram colunas à tragédia. Os repórteres procu- 
raram explicar o acontecido, uns adotando os pontos de vista da polícia, 
outros lev,antando dúvidas, muit,os procedentes, que nunca foram esclarc- 
cidas. A palavra oficial, com que viria a encerrar-se o inquérito, inclina- 
va-se  ela solução mais fácil, de suicídio, que não tinha a ampará-la senão 
argumentos deduzidos peb método da exclusão, na inexistência de indícios 
que admitissem a conclusão de assasínio. É bem vierdade que as declara- 
ções de amigos de Cepelos, Mário Vilalva e Augusto Saraiv,a, diziam que 
o poeta vinha manifestando sinais de profunda neurastenia. Neurastenia 
e suicídio, naqueles tempos, andavam sempre juntos.. . Houve, também, 
quem lembrasse uma falada tentativa de morte voluntária, muitos anos an- 
tes, quando do driama passional em que Cepelos se vira envolvido. Foi re- 
cordada, a propósito, certa passagem de Os cbruos, que deixa transparecer 
estado de desespêro: "Mas, como os dias são lentos e a vida progressiva- 
mente se torna mais insuportável, e às vêzes tenho ímpetos de atirar com 
a carga ao )diabo, e dar um mergulhão na eternidade!" O livro em que se 
inclui êsse trecho foi ~ublicado em 1907, oito anos, portanto, antes da mor- 
de seu autor. Se, realmente, o pi2sso citado denuncia uma exp'osão de an- 
gústia auto-eliminatória, o tempo decorrido não admite ligação com a rnor- 
k do poeta. Houve mais,. Com referência aos versos encantrados no bôl- 
$0 !de Cepel~os, não faltou quem neles visse uma velada intenção de suicí- 
dio. Isso, no entanto, é destruido pelos fatos. A sobrecarta em que fo- 
ram escritos os versos guarda, ainda, um recorte de jornal, com a poesia 
Resemblance, de Félix Arvers, enviada 3 Cepelos pelo Dr. Martim Fran- 
cisco, e na qual está a idéia central do poema: 

Allon~, regurde-moi de ce regard si tewdve.. . 
Tudo isso criou um conjunto circunstancial, em que a tese do suicídio 

aparecia conlo aceitável. As investigações policiais, a não ser nos casos 
de grande repercussão, que põem em cheque a a,rgúcia e o prestígio dos 
órgãos responsáveis pela segurança pública, desenvolvem-se no plano das 
ilações rotineiras. Relegam-se para a fase judiciaria dos processos a pes- 
quisa em profundidaide, as indagações indutivas, que vão dos fatos às cau- 
sas. O policial procura reconstituir os episódios, a mecânica dos atos; o 
crimin,alista vai além, estudando a psicologia das personagens e as moti- 
vações que escapam à análise fácil dos indícios materiais,. 

O inquérito para apuracão da morte de Batista Cepelos foi, sem mais 
delongas, encerrado e arquivado; para todos os efeitos, morais, sociais e 
legais, o poeta suicidara-se. As dúvidas persistiram por algum tempo 
mas acabaram também esquecidas. 

É contra essa conclusão apressada e acomoJatícia que, mais uma vez, 
nos insurgimos. Qual os nossos argumentos? A esta pergunta responde- 
mos, uma vez ainda, que nos repugna aceitar que Batista Cepelos se sui- 



pidasse, quando tudo, depois de anos de privações e vexames, O pusera 
po caminho da recuperação moral e material longamente procurada. Há 
mais de três lustres, em vosso livro sobre o poeta, defendemos êste ponto 
de vista. Solidariedade humana? Piedade religiosa? Apêgo à coerência? 
Não. Estamos convencidos ,de que Cepelos não se matou. Mesmo que o 
reexamie ,dos fatos se cinja aos elementos em que se fundamentou a con- 
 lus são policial, ainda assim, o suicídio, dado como provado, não passa de 
uma hipótese, leviaqamente convertida em caso julgado. Nos jornais que 
notici,aram a morte de Cepelos encontram-se argumentos suficientes para 
invalidar ou, pelo menos, para pôr sob suspeita a aceitação do suicídio. 

Recordamos 3s considerações feitas pela reportagem d~e O Pais, na 
(edição de 9 de maio de 1915 : 

Enquanto os médicos legistas examinavam o local onde jazia O cadi- 
rver, o comissário subiu ao alto do morro. Lá em cima, um p o u ~  à ies- 
querda do ponto de encontro das Ruas Tavares Bastos e Cruzeiro do Sul, 
a polícia encontrou, num estreito caminho que fica à beira do precipício, 
um dos punhos das vítimas e o seu chapéu. Efetivaqnte, o cadáver apre- 
gentava-se apenas com um punho. Bsse punho, assim isolado no ponto de 
onde provàvelmente o poeta se precipi.tou ou foi precipitado, é um ver&- 
deiro enigma. Não é um punho que se possa dizer arrancado na  violên- 
cia de uma luta e nem o caso era um indício para o crime. Por outro lado, 
não se compreende porque um, suicida tenha tirado um punho antes de 
Be executar. Entretanto, forçando um pouco o raciocínio, êssie leva mais 
a acreditar num crime do que num suicídio. 

13 de grande importância saber-se ao certo o que levou Cepelos àque- 
Das paragens,. Entre muitas coisas é possível que êle lá tenha ildo levado 
jpor algum encontro amoroso. Talvez, sentado na relva,junto a alguém, 
que êle quisesse abraçar, aquêle punho o inc~modasse, e êle o tirou, depo- 
pitando-o ao lado ld,o seu chapéu. Nessa ocasião fosse surpreendido por 
alguém, que dêlei procuras~se vingar-se, tudo poderia ocorrer ao infeliz, me- 
hios pôr o punho no seu lugar. Mas contra isso há a fato dle não h ~ v e r  i10 

[local nada que justifique luta. Toda relva está perfeita, sem sinais de vio- 
lência, e nas partes desprovidPs de vegetação não há terra revolta. A hi- 
pótese 'de não se ter dado a luta aí e sim em outro lugar tinha alguma im- 
portância antes da autbpsia, mas depois, quando não se verificou feri- 
mentos por bala ou faca, ela está muito fraca, a não ser que o poeta tenha 
sido abatido com uma cacetada, que logo o deixou sem sentidos e qw de- 
pois tenha sido levado até o alto da  pedreira, de onde o atiraram, confun- 
dindo assim as p,ancadas do cacete com as contusões produzi,das pela, que- 
da. Neste caso, o punho é perfeitamente cabível onde foi encontrado, pois 
os criminosos (só podiam ser mais de um) teriam tbdo cuidado de levá-lo 
p pô-lo próximo ao local, para que não servisse de indício. Uma vez admi- 
tida ;a hipótese de crime, é por essa forma que ela é mais aoeitável. 

Em se tratando de suicídio, muitas são as razões que há contra êIe. 
$ bem veridade que a vida do poeta não era, positivamente uma delícia e 



que êle ùltimamente anda11,a amargurado com as dificuldades. Mas havia 
arranjado, conforme já dissemos, uma promotoria e embora precisasse de 
mcorrer a um benefício para se prover do indispensável para se apr@sen- 
tar corertamente no pósto. É um pouco forte admitir-se ter sido o fato de 
sentir-se vexado por êsse recurso o motivo para o suicídio. E ,  depois, há 
)sempre o punho. Pcar que tirar um punho, quando ia se matar. Há ainda 
o desastre. É a hipótese em que o punho dá menos  trabalho;^ tirou um 

antes que tirasse o outro, escorregou te perdeu o equilíbrio e caiu. 
, N,a má arrumação das idéias e no desatavio ingênuo da linguagem, 

as considerações do repórter não eram tolas nem descabidas. Qualquer 
das três explicaqões, - crime, acidente ou suicídio - eram aceitáveis. 
Mas o modesto jornalista, inconformado com a leviandade policial, levan- 
tou dúvidas que as autoridades tinha o dever de apurar com maior cui- 
dado. Dúvidas que outros jonais também levantaram. 

O Joranl do Brasil, ao noticiar o encontro do corpo de Batista Ce- 
peIos, fêz, ai propósito, os seguintes comentários: 

"Suicídio, acidente ou crime, sua morte não foi mais do que a 
última expressão da grande fatalidade que o perseguiu. . . 

Na delegacia do 6.O Distrito foi aberto inquérito para apuras ês- 
te caso sobremaneira esquisito, pois ninguém ouviu o menor rumor, 
c menor grito, a mienor fala, nada enfim que pudesse denunciar uma 
luta ou uma agressão ou mesmo uma discussão. O que mais esquisi- 
.G se torna e ninguém pode atinar, é o que teria ido fazer ein hora5 
mortas da noite o inditoso poeta, q~tando é certo que sua residência 
lera à rua Silva Manoel n.O 104. O s  seus amigos mais íntimos, pelo 
que ontem ouvimos, estão propensos a acreditar que Batista Cepelos, 
vivendo ùltimamente acabrunhado, ,atacado de terrível neurastenia, 
fosse vbuntàrianiente à procura da morte". 
A estranheza do acontecido também foi ressaltad'a pela reportagem 

policial do Jornal do Comércio: 
A autoridade entrou a investigar entre os moradores da locali- 

dade, que nada lhe pudleram esclarecer. Não tinham visto, na véspe- 
ra, pessoa alguma no lugar e nenhum ruído lhes despertara a atenção 
durante a nnite. Caso se tratasse de um crime, parece à Polícia nes- 
sàriamente teria primeiro havido luta e esta produzira rumor. Esta 
circunstância fêz a Polícia desprezar a hipótese de um crime, tra- 
tando de explicar o caso como concequência de desastre ou como sui- 
cídio. A versão de ,acidente não parece aceitável às auboridades po- 
liciais, sob a alegação )de que o malogrado poeta procurasse à noite 
aquêle ponto e, involuntàriamente houvesse rolado pela ladeira abaixo. 
Entretanto, podia ter ido ali já com a intenção de pôr térmo à vida, 
por êsçe meio trágico. 

As declarações ,de dois amigos do morto, os que reconheceram 
o seu cadáver, Dr. Augusto Saraiva. . . e Mário Vilalva. . . , consti- 

tuem paar a policia base de indestrutíveis deduções que explicam o 



f,ato como sendo um suicídio. Esses senhores informaram que Batis- 
ta Cepelos se havia tornado, iiltimamente, um neurastênico. Domi- 
nado cada vez mais pelo terrível mal, nos últimos dias vinha apresen- 
tando sintomas de alienação. Dandio ao fato esta explicação sim- 
plesmenbe provável, como positiva e comprova, o inquérito deve ser 
encerrado dentro em breve." 
E assim se fêz: para todos os efeitos, Manuel Batista Cepelos é uni 

suicida, porque assim o decidiu a autoridad,e policial. O mistério de sua 
morte, porém, não escapou à perspicácia de modesto repórteres, num tem- 
po em que ainda não se escolhiam para esse função pessoas técnicamente 
preparadas. Meros caçadores de ccorrências policiais entreviram a com- 
plexidade do caso tão sumiriamente investigado e julgado. Suicídio, por 
que? Por não terem sido apuradas evidências de crime? Porque dois ami- 
gos d'o morto falaram em neurestenia. 

Kaquele tempo, e ainda hoje, diz-se neurestênica a pessoa nervosa e 
até, por eufemismo, a irritadiça e a mal educada. . . 

É bem certo que Batista Cepclos, por quanto sofrem, - a infância 
desvalida, a vocação contrariada, os estudos difíceis, a ambição entravada, 
p orgulho ferido, o coração esmagado, a pobreza.. . - Batista Cepelos 
tinha razões de sobra para momentos de angústia e desespêro. Um tanto 
arredio, ensimesmado, infenso, a pedir e a rastejar, muito sofreu e muito 
sofreria ,ainda, se mais vivesse. Porque êle era assim, inconformado e re- 
traído. Desde moço. Num recorte de jornal encontrado entre seus papéis, 
alguém que não conseguimos identificar, assim o descreveu: avêsso a con- 
fidências e expansões, metido consigo mesmo.. . Isso, antes mesmo do 
drama de 20 de Janeiro de 196. 

Não pretendiemos, nem seria defensável, aliciar opiniões para a pos- 
sibilidade de um assassínio. Além de elementos circunstanciais, que desvia- 
iram as investigações policiais para outras hipóteses, há que considerar 
duas particularidades important'es: ou o crime teria sido premeditado ou 
ocasional. Batista Cepelos era paupérrimo. Muitas vêzes não dispunha, 
sequer, de níqueis para bonde e o café. Não tinha inimigos, não ocupava 
cargos que despertassem inveja ou vingança. Seus desafetos, se os tinha. 
estavam entre os confrades, homens do livro e da pena. Gstes, porém, não 
costumavem matar; ironizam, criticam, envenenam, fazem trocadilhos, in- 
ventam anedotas, compõem epigramas . . . Crime ccasional ? Alguém 
ique se valesse das trevas e da solidão para assaltar? Possível. hfas.. . 
as algibeiras do morto não haviam sido tocadas. Carteira, documentos, 
roupa, nada fora roubad,o. Um acidente, então? Difícil de explicar-se, 
talvez, mas perfeitamente aceitável. As vésperas de uma ccmpleta mudan- 
ça de vida, reigressando numa carreira respeitável, em cidade aprazível, 
Cepelos, dado a andanças noturnas, sem destino, em que espairecia an- 
gústia e dava asas a devaneio, bem poderia ter procurado um lugar êrmo 
e elevado, de onde pudesse contemplar a cidade que ia abandonar. Uma 
despedida de poeta. 



Aos argumentos fatuais que sr opõem à conclusão policial há muitos 
outros a acrescentar, mais respeitáveis, eqbora não reconhecidos pelos ar- 
tigos e parágrafos da lei. As leis definem, catalogam, graduam e compa- 
ram fatos. Ora, os fatos nada mais provam, em rigor, que a sua própria 
ocorrência. As relaçóes de causa e efeito são claras apenas no mundo fí- 
sico. No campo objetivo obscurecem-nas as complexid'ades da alma, os 
impulsos, as reações, os recuos, as incongruências de que se tece a indivi- 
dualidade humana. Apesar dêsses desvios e perplexidades, ressalvadios os 
casos de lesões que truncam e mutilam a personalidade, é sempre possível 
seguir, por entre os atalhos, as curvas e OS desníveis, a linha íntima de 
cada um de nós. Nos artistas, em particular, a obra facilita êsse levanta- 
mento. Considerada em seu conjunto e devidamente interpretada, orien- 
ta o estudo do rio subterrâneo que come dentro dêles, e cujo traçado reti- 
fica a linha da superfície. 

A vida de Batista Cepelos entremostra-se na temática e na expressão 
de seus poemas, permitindo preencher os hiatos, reduzir as ondulações, 
deduzir os rumos dominantes interrompidos em paradas e rodeios. O poe- 
ta, em cada uma de sua coletânea de, assumiu aspecto diversos mas 
que se encadeiam, naturalmente, na definição de uma personnlidad~e. Da 
incompreenssão da natureza (A dev&bada), passou à nquietação inte- 
rior ( O  cisne enlwmtado), ao encontro da pátria e dos heróis (Banddi- 
rantes) , ao sentido da humanidade ( Vulidkwies) e à 8super:~manizeção 
cristã (Maria Madalena). Não se trata de um esquema preconcebido, 
como em certas obras ,de caráter voluntàriamente cíclico, mas de reflexo 
de transformações íntimas do autor. É de notar, todavia - e aí uma pro- 
t,va de que a evolução~ poética de Cepelos obedeceu a um comando mais 
imperioso, - é de notar a desorientação formal de seus versos. Inclinando 
à apresentação retórica, apegado a pequenos recursos expressivos, na bus- 
ca de rítmos bem marcados e de rimas sonoras, contentou-se o poeta, mui- 
tas vêzes, com a simplicidade da trova popular, chegando a cantar, em es- 
ltrofes de toada sertaneja, a musa morena da roça, com cheiro de mato 
verde nas tranças cheias de fitas. 

Essa inquietude nasceu, por certo, das hesitações estéticas de quem 
se criara na singeleza de ambiente rural e fora participar da atividade cul- 
kural de grandes centros urbanos, desajudando de base humanística e de 
adaptação social. Sentindo-se incapaz, muitas vêzes, de assimilar auto- 
res e teorias em voga, era natural que, procurando apoio em suas ten- 
Idências e possibilidades, tornasse, por momentos, à simpleza das idéias 
e sentimental, simbolizada na odisséia de Ofir, o visionário infeliz que pal- 
ie das coisas em que se fizera homem. O tema central de  O cisne encanta- 
do refgléte a insegurança da indivíduo desraizado de seu ambiente físico 
mi lh~u a terra inteira, à procura da tranqüilidade que só poderia encon- 
trar em su,a aldeia natal. 

Essa progressão temática, na obra de Cepelos, não aparece, nem po- 
kieria aparecer, extrerne de influências e caprichos. Há poemas em que, pe- 



aos extravios da imaginação ou por imposições acidentais de motivos, os 
versos fogem à diretriz dominante. Por outro lado, o encanto de certos 
autores aliciou o poeta, chamando-o para temas marginais: Schopenha- 
uer, Stecchetti e Baudelaire responde111 por muitas notas amargas e pes- 
simistas : Verlaine, por alguns ensaios de sensibilidade superficial ; Mallar- 
b é ,  por certas divagações, em que o hermetismo do mestre se converte em 
hegativisn~o e revolta; os parnasianos. de maneira geral, pelo tom de mui- 
tos poemas; os decadentistas, por alguiuas tentativas menos felizes. Meras 
intercepções que não chegaram a lesar a continuidade de uma clbra as fa- 
x s ,  do panteísmo episódio à meditação cristã, a poesia de Batista Cepelos 
documenta uma ordenação moral ascendente. 

A incompreensão da natureza é flagrante em sua obra. Criado em 
kneio rural, em permanente e íntimo contacto com a paisagem, Cepelos 
pão manifestou o encantamento que seria de esperar, das cenas e coisas 
vistas e amadas na infância. A paisagem surge-lhe em lineamentos deco- 
rativos, como fundo de divagação ou de evocações. Escaseiam as notas 
coloridas nos poemas do homem que passou os mais impressionáveis anos 
de vida entre árvores, rios, montanhas, sentindo o brotar verde das semen- 
tes e o apojar amarelo !dos frutos, os cantos e os vôos das aves. As impres- 
sões visuais da infância não lhe deram mais que as estrofes incolores de 
A derrubada, de tom muito convencional. Em O cisne encantado, a( na- 
tureza intervém antropomorfizada, por exigências temáticas: florestas, 
caudais e cordilheir,as animam-se retòricamente para participar dia ação. 
Até mesmo em O s  Bandeiran~tes, obra em que mais objetiva a estro de 
[Batista Ceipelos, na sublimação da terra natal e no culto de seus heróris~, 
n> cenário é vasto painel mural, de simples efeito ambientador. A selva 
bruta, a fauna hostil, o bugre pérfido, tudo isso, embora atuantes parece 
como que projetado ein câmara lenta. A força dos poemas concentra-se 
@a gesta dos sertanistas e é dêles que reflui o encanto da naturez,a sbjul- 
gada. E quando, no sonêto que encerra o poemário, a Pátria é invocada 
no conjunto de suas grandezas, surge-nos sob contornos femininos. 

Em Vaidades são escassas as composições que não evoquem a céu. 
Magalhães Júnior, há muitos anos, em ligeiro estudo da obra de Cepelos, 
ealientou êsse cianjsmo obsidente. Incapaz de compreender e interpretar 
B natureza, o poeta comprazia-se em contemplar a amplidão dos espaços 
siderais, para onde tendiam suas inclinações místicas. Não olhava o cam- 
po da gravitação astral e, siiil, um mundo metafísico, sempre igual, imutà- 
velmente monocrômico. Região moral, o céu que se abre nos poemas de 
Batista Cepelos é o ponto de convergência de todas as suas inquietações 
e perplexidades terrenas : ora chove consôIo e esperança, ora tem "a mudez 
impassível da pedra", "de um azul tão azul que até dói na rotina". . . 

O honiem e seus problemas, - eis a linha temática predominante nn 
poesia de Cepelos. Dado à leitura de certos pensadores e sociólogos, pa- 
ra cuja con~preençãosó dispunha da sensibilidade, falto que era de cultu 
ra que permitisse a apreensão e a crítica de suas teorias, o poeta, em seu 
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amor à humanidade, derivou para as doutrinas revolucionárias, embora 
sem qualquer intento proselitista. Antes, como estágio preliminar dêsse 
kncontro do homem, cantara os {heróis. Levado por leituras, entre as 
/quais o dos estetas grupados em torno de Saint-Georges de Bouhélier, cu- 
~ja  escola naturista fôra, entre nós, apresentada por Elísio de Carvalho, 
fêz-se o cantor das façanhas do Bandeirismo, Único momtento épico de nos- 
$a gente. A Pátria, todavia, ainda era uina limitação. As agitaçóes so- 
ciais ldo comêço do século abriram-lhe, ao poeta, novos rumos de inspira- 
ção. Rebelou-se, a princípio, contra o sofrimento, explodindb em blasfê- 
mia e ímpecos negativas. A revolta generalizou-se, depois, contra a 
injustiça que esmagava as classes pobres: mendigos, soldados e operários. 
$I coletânia de poemas em que se fixou essa fase, apesar do juízo preci- 
pitado de Araripe Júnior, que a julgou simples atitude literária, acentua, 
iem seus sub-títulos, a inquietação moral que o inspirou: Surtos e quedas. 
Batalhas da vida, Evangelho dos pobres. Sob a influência direta die Les . 
Humbles, de Richqin, Cepelos cumpriu mais um estágio de sua evolução 
poética. Dedicando-se à dor dos humildses, preparou sua poesia para a 
apoteose cristã que deveria coroá-la. Com o drama bíblico Maria Madalena, 
despojando-se de teorias e atitudes, Cepelos en~polgou-se pelos milagres 
da Renúncia e da Santificação. 

Analisada, assim, em seu aspecto cíclico, a obra poética de Batista 
Gepelos oferece ,amplas perspectivas de exame exejético. Sua evolução 
mostra um aperfeiçoamnto moral, uma reintegração em suas crenças da 
infância. Pouco importa que ela não se tenha externado em atos, o que, 
(seja dito, não esta provado. 

Feita esse o~denação temática da obra de Batista Cepelos, recapitule- 
p o s  as ilações que conduziram à aceitação da hipótese de suicídio, como 
explicação de sua morte misteriosa: o poeta sofrera profundo golpe moral, 
levara uma vida atormentada, andava abatido e esgotado pelos revezes, 
mostrava-se fatigado e desiludido.. . Tudo isso é indiscutível. O indis- 
jcutível é emprestar a essas verdades uma força conclusiva irrecorrível e 
preestabelecida. Para seu justo aquilamento, como capazes de definir. 
num gesto, tôdas as dôres, lutas, tristezas de uma vida impunha-se, tam- 
bém, considerar ,as circunstâncias qumc Ihes atenuaram a preeminência, nos 
'iíltimos dias ,do poeta. Em primeiro lugar, a morte da noiva acontecera 
inove anos antes. Quando às dificuldades financeiras, contínuas e premen- 
jtes, não é de acreditar-se que se tivesse feito tão opressoras e vexathrias 
quando (estavam pela primeira vez, em tantos anos, prestes a desaparecer 
Realmente: provam os documentos que Cepelos tinha conseguido uma si- 
tuação profissional capaz de restituir-lhe a tranqüilidade material e moral. 
Ifomeado, por interferência de Marti~n Francisco, pronlotor púb!ico de 
Cantagalo, no Estado do Rio de Janeiro, o poeta tomara tôdas as provi- 
Idências para a assunção do pôsto. O título de nomeação fôra assinado em 
117 de abril e registrado, a 24, na Diretoria dos Negócios do Interior e 
da Justiça. Pouco antes, em 30 de março, subira à cena, no Teatro Tria- 



non, do Rio de Janeiro, o drama sacro, em verso, Maria Madalena, pe- 
lo elenco d,a companhia de Cristiano de Souza. O espetáculo agradara, 
tendo sido o autor chamado à ribalta, sob aplausos, por duas vêzes. 

A vida de Cepelos começara a reconstituir-se ràpidamente: ao êxito 
literário seguira-se, com intervalo de alguns dias apenas, a cobiçada no- 
meação. Restava a resolver o problema pecuniário. Um grupo de ami- 
gos concertou o plano de angariar meios par,a os gastos de viagem e ves- 
tuário. Fizeram-no de maneira a não ferir os melindres do companheiro : 
- um outro espetáculo, em seu benefício, o que era muito comum, então, 
como sabem os conhecedores de nossa história teatral. Atribuir a êsse 
auxílio um caráter humilhante, que pudesse vexar o poeta, a ponto de 
levá-lo ao suicídio, seria rematada tolice. Não fôçsem os hábitos de nossa 
gente de palco e camarim, naquele tempo em que os autorais quase nada 
rendiam, obrigando ,ao recurso dos "benefícios", anunciados sem qual- 
quer constrangimento, outras razões se oporiam a êsse falso motivo: Ce- 
pelos recorrera à bolsa de amigos e não seria essa outar vez, em condições 
tão especiais, que iria envergonhá-lo tão profundamente. No dia anterior 
ao de sua morte, estivera no Centro Paulista, a combinar providências 
com os organizadores do festival. 

Tudo isso comprova a ausência de motivos, mor,ais e materiais, para 
o suicídio: o poeta estava no limiar de uma nova vida, reposto na ca$-rei- 
p'a literária, devolvido à ação profissional, intimmente reconfortado com 
@ reconquista de sua fé. Nada, - absolutamente - nada, tanto quanto 
pos é #dado analisar a alma de um semelhnte, que pudesse arrastá-lo à 
morte voluntária ! 

Afastada a hipótese de assassínio, que não tinha a ampará-la qual- 
quer elemento de convicção; negada a de suicídio, desmentida pelos fatos, 
 estaria a de acidente. Francisco Lagreca, um dos mais chegados amigos 
de Batista Cepelos, defendeu-a: a miopia do (poeta teria sido causa de 
hueda . 

Aos que não aceitem nosso ponto de vista e julguem igualmente pos- 
síveis as >demais conslusões, a êsses, nosso apêlo: se não violenta as provas 
nem os indícios, se não atenta contra os  fatos apurados se não contraria 
qualquer possibilidack, por que não adotar a solução mais respeitosa, mais 
cristã? A aceitação da hipótese de assassinato implicaria acusações, impes- 
soais mas talvez injustas; a suicídio, além de contr,ariar evidências, ofen- 
dem a memória de quem ia recuperando sofridamente a sua fé; a de aci- 
dente, além de cabível, poupa-nos a contingência dolorosa de julgar. Dei- 
xemos, pois, ao morto, que hoje homenageamos, o benefício da dúvida. 



DISCURSO D E  POSSE 

M. X. de Vasconcelos Pedrosa 

É com a maior satisfação que tomo posse de sócio honorário do Ins- 
fituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Honro-me de pertencer a 
!esta Casa. Sentando-me entre vós, meus ilustres consócios, tenho ;d sen- 
sação que me valorizei. Valorização pessoal, sensível, da maior estimati- 
va paria a minha {pessoa. Agradeço penhorado a todos vós a minha eleição. 

Meus Senhores. Não vou fazer um discurso, vou conversar convos- 
60 sobre minha vivência com os paulistas. Emprego esta palavra no sen- 
tido em que a psi~ologia a usa. A palavra trata do cabedal da pessoa que 
não vem do conhecimento adquirido pelo estudo, mas é decorrente d:, 
contacto com a vida. Desta forma, o ambiente, a épcca, o passado e o 
presente, as influências de pessoas vivas e mortas tudo isso .cons- 
titui a vivência. E na verdade não são êsses fatores os preliminares da 
história 

Brasileiro de outro torrão não é de hoje que tenho grande estima pe- 
lo torrão paulista. Nêle tive os primórdios de minha vida profissional. 
Se quisesse expressar numa síntese o que me ficou na alma dêste período. 
mão podia fazer melhor do que lendo um inédito meu, (em vergo, refletin- 
do aquêl,e tempo. Há quarenta e dois anos, certo dia - aqui cheguei pe- 
la (primeira vez, - a juventude que eu em mim trazia, - já não a @a- 
go na enrugada tez. Também mudaste Paulicéia fria - onde a garoa, on- 
kle o ar montês? - que não destoava dei certa galhardia - que te era pró- 
pria e que ainda tens talvez? 6 mundo de lembranças recolhidas - quem 
me d~era, fôsse eu mago sutil, - umg a uma de v0cê.s rever a imagem. 
E,u veria o meu rosto juvenil - os encontros que tive Com outras vidas. 
- as figuras, os fatos e a paisagem. 

Foi em 1916 aube fiz a minha "entrada"  elos sertões da Noroeste. 
Vim do Rio de J,aneiro onde chegara de volta da minha primeira viagem 
ao Velho Mundo. Ali participei da comoção universal da declaração de 
guerra de 1914. Vi os resultados: a França invadida e Paris amteaçada 
pelo exército de Von Moltke. Vibrei com a reação do Exército francês 
barrando o invasor nos campos de Meaux, sob o comando de Joffre, as 
diligências de ~Gallieni, e o sacrifício do "poilu". Os hospitais se enche- 
I-am, e as margens do rio Marne também, estas de cadáveres e aquêles de 
feridos. Pouco ri. pouco fui me habituando com as coisas terríveis que es- 
tavam se passando por aquelas terras européias que eu pisava. Por inter- 
médio da Chancelaria do Consulado Brasileiro em P,aris, dirigi-me à Pre- 
feitura Municipal de Paris oferecendo os meus serviços como média. 



O meu pedido foi qbjetivo de consulta através da Cruz Vermelha pa- 
ra ser utilizado nos Balkans. Não aceitei. Sabia da existência do tifo 
exanteinático naqueles países. Voltei para o Brasil em 1915, em navio 
com black-out. 

F,3zia Olavo B:lac, então, sua campanha em favor do serviço militar. 
Falava à mocidade brasileira. Pregava a vida difícil para os jovens. La- 
mentava que os moços brasileiros vivessem sem um ideal perigoso. As ave- 
tnidas nas cidadles maiores estavam repletas e o hinterland brasileiro vivia 
abandonado. Os que de lá vinham, lá não voltavam, depois que se forma- 
vam, se preparavam, e se civilizavam. Era uma lástima aquela flase da vi- 
(da nacional. 

Ouvi o poeta e meditei. Nas rodas políticas do Rio n,as conversas 
dos homens mais interessados pela coisa pública, nas páginas dos jornais 
lera frequente o assunto - o Noroeste do Brasil e suas riquezas. Gonza- 
ga de Campos, Emílio Schnoor, Machado de Mello, Teixeira Scares e 
outros davam sobre a região e a via férrea que a percorre de São Paulo 
a Mato Grosso, entusiásticas informações. 

Volvi as minhas vistas para aquelas bandas. Ali eu me encontraria, 
de certo, com ,a vida perigosa. Seria um bom campo para a minha inicia- 
ção profissional. Para me conhecer a mim mesmo. Medir a niinha capa- 
kidade de servir ao próximo, mediante a arte de curar da  qual me achava 
autorizado por diploma oficial e até por ter frequentado hospitais estran- 
ígeiros. Er,a jovem e solteiro. 

As relações pessoais do meu Pai o Senador Pedro da Cunha Pedro- 
sa, com o Deputado Cincinato Braga, cujo nome, nesta Casa, tem repercu- 
usão Ide sócio fundardor, foram os primeiros delinean~entos dessa viagem 
para o Noroeste. 

Procurei o ilustre representante d'o Estado de São Paulo na Câmara 
(dos Deputados. O nosso encontro foi simples e cordial. Disse-me Cinci- 
nato Br,aga: - Para uin moço que não está fazendo questão de conforto. 
a zona Noroeste >do Brasil é uma das mais promissoras para uma carreira 
profissional bem sucedida. Lá tenho alguns amigos que estão a,brindo fa- 
zenda, plantando café, desenvolvendo a região. Eu mesmo sou interessa- 
$0 na formação d'e uma grande lavoura cafeeira na Estação de Presiden- 
te Pena, a 130 kin, de Bauru. Está à frente dêsse empreendimento, 
um velho amigo de infância, o Coronel Antonio Carlos de Ferraz Sales, 
kue se tornou um verdadeiro pioneiro naquela zona. Sei que êle tem gran- 
Ide entusiasmo pelas terras da Noroeste para onde se encaminha, vindo de 
Xbdas as zonas do Estado, chamadas velhas, um verdadeiro êxodo de fa- 
zendeiro, comprad'ores de cereais, trabalhadores braçais procedentes dos 
Estados vizinhos e longínquos, com o objetivo de enriquecer. Terras de 
bromissão, é o que podi,a chamar. 

Ao despedir-me ,de Cincinato Braga, de saudosa memória para todos 
nós, já levava uma carta dêle para o seu amigo Coronel Sales. No decor- 
'rer do mês de abril do ano de 1916, achava-me na Capital de São P,aulo, 



pela primeira vez. Procurei o Coronel Sales na sua residência, à Aveni- 
da Angélica, Higienópolis. Êsse bairro ainda novo, bem calçado, bem ilu- 
minado, $bem servido de condução, formado de amplas e belas casas resi- 
dências, muitas delas construídas nos cortes ainda frescos do barrancn 
wermelho, revestido de bonitos gramados e roseiras, (deu-me uma imgres- 
são muito agradável, correpondendo bem ao belo nome Higienópolis. 

O meu encontro com o Coronel Sales foi cerimonioso, porém lesl. Ha- 
via ,de ambas as partes o maior interêsse de nos entend4ermos apegar da 
hossa diferençça )de idade, de Modus vivendi de origem. Eu, nordestino, 
moldado pela Capital Federal, êle, campineiro de berço, o paulista mais 
intransigente das suas linhagens bandeirantes. Tudo isto nada valeu por- 
que os nossos interêsseç soniavam. El'e viu a alta conveniência da presen- 
ça de um médico residente no sertão, eu vi que a minha situação klevia 
ter apoio em relações pessoais com homens de responsabilidade e interes- 
sado no desenvolvimento normal das novas localidades. 

Deixei a residência do Coronel Sales cem a viagem marcada para Bau- 
ku. Iríamos juntos. Destinei os dixs que passei na Capital para visitar 
b que interessa aos brasileiros recém-chegados a São Paulo. O monumen- 
to do Ipiranga e 9 colina coroada com o Museu; o Instituto Butantan on- 
[de aprendi a prender e conhecer co,bras (minhas companheiras nas lon- 
kas estracdas desertas que palmilhei) o Largo do Palácio, recanto sagra- 
do de Piratininga; o Convento de São Francisco cujas arcadas com piso 
de pedra, pisei com respeito, respirando as tradições e glória da Acade- 
mia tde Direito; o Cemitério da Consolação em homenagem aos mortos 
que lá esperam a ressurreição; a Estação e o Jardim da Luz tão inglêses 
um e outro; a Catedral ainda em construção, São Bento e Santa Cecília, 
templos que achei dignos (de admiração; e por fim, a Av. Paulista, orgu- 
IQo dos Paulistanos, com o Belvedere de um lado e a vista sobre o vale do 
finhangabaú, do outro. sítio até então não ornado com busto do poeta 
Bilac. O Hospital da Santa Casa, em pavilhões cujo serviço de oftalmo- 
logia, a cargo do Prof. Brito, freqiientei por uns dias, a fim He me en- 
fronhar do que devia fazer quanto ao tracoma, que sabia ser problema 
sério na zona onde pretendia me fixar. 

O encontro com alguns colegas e dois amigos - Engenheiros Alber- 
to San Juan e Thiago Monteiro, deram a êsseç meus dias de São, Paulo, 
uma nota não de exílio, mas de pátria. 

Vivendo êsseç longíquos dias na Capital de São Paulo, conheci tudo 
quanto sobre as ruas do - Triângulo - foi me dado ver e observar: lo- 
jas, bancos, cafés, restaurantes, farmácias, livrarias, barbearias, engraxa- 
tes; gente do povo e pessoas gradas,, numa percentagem muito grande 
de desconhecidos, permitindo-me, contudo, fazer uiil juízo muito elevado 
a respeito da civilização paulista, sem, no entanto, prossupor que um dia 
a cidade de São Paulo adquirisse o seu aspecto gigantesco que hoje a ca- 
racteriza, graças ao ~imento armado e ao ferro manejado pela ambição 
individual e coletiva. 



No café Quinze de Novembro, próximo da Praça do Patriarca, onde 
se achava a redação do Jornal Estado de São Paulo, em torno das qua- 
torze horas, costumava encontrar-me com o Coronel Sales que ali ia diá- 
riamente, para saborear o bom café, pitar um cigarrinho de palha, bater 
uma papo,( não era esta a expressão m,as sim prosear) com os seus conhe- 
cidos, fazendeiros ou não, que como êle, ali iam com o mesmo fim. Lem- 
bro-me que um dêles foi o grande jornalista, Júlio Mesquita, chefe polí- 
itico da "dissidência" do P,artido Republicano; tendo a conversa, entre os 
dois, versado, de preferência sobre a fazenda que o jornalista tinha em 
Louveira, e muito menos sobre política, d a  qual o velho Sales arredio, 
desde que se mudara para a Noroeste. 

Eu  me achava hopedado no Hotel d1Oeste, dos irmãos José e Jacoh 
Zucchi, hoteleiros de vocação e conhecedores a fundo dêste negócio, que 
empregavam, na Noroeste, os lucros de seus hotéis. eles abriram uma fa- 
zenda em Presidente Pena, estando locada em terras dêles a estação da 
Estrada de Ferro da Noroeste do Brasil, batizada com o nome do ex-Pre- 
sidente do Brasil. Não podia haver pessoa mais ligada a minha emprês,z 
- estabelecer consultório médico naquela localidade do que os irmãos 
Zucchi, a cuja memória rendo, neste momento, os meus votos de saudade. 

Foi realizada, entre nós e o Gronel  Sales uma reunião, com os1 me- 
lho~es propósitos por parte dos Zucchi. no sentido de construir uma casa 
para mim, um farmacêutico e um professlor, em local próximo da esta- 
ção ,da via férrea. 

Foi cheg,ado o dia da nosa partida para a Noroeste. Pela primeira 
vez viajei em trem da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. A mi- 
nha impressão foi a melhor possível, desde a linha até os carros. estes 
womj passadeira pelo centro, vitrais azuis ao alto, assento revestido de fro- 
tnha de linho, com monograma da Companhia, eram cômodos e agradáveis 
/Os empregados bem fardados e corteses. Dir-se-ia um trem da Inglater- 
ira, com a grande diferença da paisagem, pois êle corria por entre cafezais 
imensos e outras lavouras, ,de cunho tropical. 

Quanta reflexão pude fazer contemplando aquêle mundo, aplaudin- 
!do minha resolução de deixar os meios dond,e vinha para entregzr-me, 
@e corpo e alma, naquela direção, em busca de uma vida rulde e iilil. Es- 
tava contente comigo mesmo. 

Os passageiros eram pessoas das mais diversas condições, pelo aspec- 
to físico. A conversa mais generalizada era sobre as terras da Noroeste 
que, não sendo roxas, eram contudo muito boas par,a a lavoura cafeeira, 
e comprovavam essas qualidades com as abundantes colheitas que as ár- 
vores, ainda novas, produziam. Pela primeira vez ouvi falar na locução 
- vestimenta das terras - isto C, as espécies vegetais que medram no 
solo. Elas têm importância para distinguir as terras cobertas de matas. 
Há espécies que indicam terras superiores e outras terras inferiores ou 
intermediárias. Os que iam a Noroeste com o objetivo de comprar terra 
para plantar café, tinham os olhos fitos nas árvores chamadas: pau d'lho. 



ceboleiro, paineiras, e outras, índices de terras ótimas para cafeeiro. As 
terras vestidas por outras espécies que não as citadas, eram destinadas a 
pastagem e outras finalidades agrícolas. Em geral a zona da Noroeste 
era formada de marchas de terras melhores ou piores, mas havia um fa- 
tor ecológico de grande significação para que a lavoura cafeeira agrade- 
cesse, era o calor e a umidade, reinante em alto grau. A zona Noroeste 
já contava uma lavoura de doze milhões de cafeeiros, com média de pro- 
dução de mais de cem alqueires por mil pés. Estas conversas me enche- 
sram de curiosidade. 

Bauru er,a uma cidade de mais ou menos onze mil habitantes. A sua 
maior importância era ser a estaca zero da  Estrada de Ferro Noroeste 
que, encampada em 1917 pelo Govêrno Federal, tornou-se Estrada de Fer- 
ro Noroeste do Br,asil, com 1,276 km. dos quais cêrca de 500 quilomrtros 
em território paulista, ao longo daquela região de "terras desconhecidas" 
e que no dizer da Comissão Geográfica e Geológica nomeada por Carlos 
Botelho, em 19. era uma "mancha nas cartas paulistas". 

A cidade de Bauru não era bonita pelo menos urbanísticamente. A 
topografia da região era banal. A cidade se formou ao Deus dará, de uma 
população que foi chegando, à medida que se construía a Estrada de Fer- 
ro, no Govêrno Rodrigues Alves. Em dez anos ela cresceu espantosamen- 
te, por isto ela apresentava aquqêle aspecto de aglomeração, pouco cuida- 
da. Duas ou três ruas longas indo da Praça da Estação até a Praça Rui 
Barbosa, onde se achavam a Matriz e o Jardim Público; e outras ruas 
transversais menos longas, mais numerosas, formadas de casas residên- 
ciais modestas, com entradas laterais e pequcno jardim. O calçamento 
era nenhum; o que havia era o arenito típico de Bauru. A iluminação pú- 
blica deixava muito a desejar, poucos edifícios de sobrado. As lojas eram 
de mau gosto. O s  negociantes eram na sua maioria sírios, italianos e por- 
tugueses, estabelecidos com lojas e residências, conjuntamente. Agência 
de Banco. Um Jornal publicado pela Associação Comercial. Os Hotéis 
eram mais estalagens, tal a singeleza das instalações. O melhor da cida- 
de, era o Hotel Cariane, dirigido por membros da famíiia e preferido pe- 
los viajantes que se destinavam a Noroeste e Mato Grosso. Um fator 
,sociológico avultava na cidade por sua condição de fim e de comêço de 
Estrada de Ferro, o meretrício. 

Um trem corre para o Oeste escreveu Fernando de Azevedo. Nesse 
trem segui, em 1916, para Presidente Pena, na companhia de Antonio 
(Carlos de Ferraz Sales. às 6 horas da manhã. Fazia frio. A im~ressão 
do trem, dos passageiros, das estações de madeira era naturalmente bem 
diferente da que tivemos na viagem pelo trem da Paulista. Carros apinha- 
dos com assentos de ,duvidosa limpeza quanto à poeira, proveniente do 
Jeito da estrada sem empedramento. Trem de marcha lenta, queimando 
lenha e não raro queimando roupa dos passageiros; êstes com indumeri- 
tárias próprias para a rudeza do meio, com chapéu de feltro de abas largas 
e polainas. E era indiferentes a qualquer exigência de confôrto, naquela 
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travessia de Bauru a Mato Grosso. Ouvi de alguém que viajava estas pa- 
lavras: - "Quando se anda por estas bandas entrega-se a alma a Deus 
e o corpo à porcaria". . Era um programa! 

Por volta das 11 horas dava-se a chegada do trem à Estação de Pre- 
sidente Pena, hoje Cafelândia, (por mudanças do local da antiga), onde 
se servia o almôço. Nesta localidade cruzavam-se os trens que vinham e os 
que iam para o Oeste. Desta forma, naquela hora, a Estação de Presidente 
Pena regorgitava de gente que se precipitava sobre as mesas para comer. Du- 
rante os quatro anos em que morei em Presidente Pena, fazia questão de 

estar presente àquela Estação. Era o meu hobby, porque, depois, a soli- 
!dão era de morte ! 

Sempre na companhia do Coronel Sales segui com êle para sua fa- 
zenda, cêrca de nove quilômetros, denominada Promissão. Er,a uma fa- 
zenda ainda nova, sem sede condigna, que mal começara a produzir. O 
cafezal tinha 3 anos. Pequena colônia composta de famílias espanholas 
e caboclas. 

A fazend,a Promissão era a pousada dos que vinham ao sertão por 
influência do Coronel Sales. Coabitava com êle o seu filho mais velho, 
Francisco Sales, casado, com família na Capital e se ocupando de negócio 
de transporte na zona. 

Naquela minha residência provisória, convivi com um jovcm, forma- 
do em direito, bem viajado, creio que "sorbonnard", muito curioso pela 
vida sertaneja, conhecedor da política brasileira, simpatizante da oposi- 
ção a esta política, admirador de Ruy Barbosa, Assis Brasil, Arnald'o Viei- 
ra  de Carvalho, ,de Clemenceau, Lloyd George, muito ao par das vicissi- 
tudes da guerra européia, que, na época, passara das lutas de superfície 
para o entocamento das trincheiras. Era êle amigo, por herança, do Co 
ronel Sales a 'que chamava de Nhô António. Refiro-me ao jovem Fran- 
cisco Mesquita que, ao partir, daquela paragem onde chegáramos juntos, 
me deixou o livro de Theodor Banville "Paris vécu" - objeto de muita 
conversa nossa, antes que o sono nos dominasse. 

Outra pessoa que conheci na fazenda do Coronel Sales foi um senhor 
em pleno vigor da sua madureza, advogado militante, político diletante, 
economista e administrador, de esmerado tr,ato no físico e no mental. Na- 
quele ponto de vista, uma barba andó, muito tratada, pontilhada dos pri- 
meiros fios brancos, dava-lhe uma aparência de fidalgo, a que não era 
alheia a figura (de Jorge V, da Inglaterra, bem, mais perto, a figura do. 
político de prestígio, Washington Luis Pereira de Souza. Refiro-me ao 
Dr.João Domingos Sampaio. Quem viu os 3 (eu os vi) exclamaria : "CO- 
imo se parecem! No ponto de vista moral era a con~petência a exercer 
com exação aquilo que lhe era cometido. A presença dêle naquela para- 
gem era exigida por seu cargo de Diretor tesoureiro da Cia. Agrícola des- 
tinada a plantar cêrca de um milhão de pés de café em vasta extensão d'e 
mlatas, situadas além do rio Feio, distante 30 km de Presidente Pena. 
Eram proprietários das terras, os irmãos Morais Barros, Dr. Cincinato 
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Braga, Dr. João S,ampaio e talvez outros. O Coronel Sales dava à emprê- 
sa toda a sua assistência de fazendeiro experimentado na zona. A fa- 
zenda tomou o nome - Chanteblod - dado por João Sampaio, empres- 
tado de páginas de Zola, que lêra e admirara, e que o povo não tardou 
,em traduzir para "Santa Bléia ou Santa Breda". Tornei-me médico da 
fazenda com visitas semanais às famílias do administrador, pessoal do 
escritório e dos colonos. A chegada dos proprietários era sempre motivo 
para o esculápio aparecer. Por estar presente ness,as ocasiões conheci 
'muitas pessoas com quem tive prazer de conviver por tempo variado, que 
passo a mencionar em função de meu propósito nesta minha palestra sô- 
bre a minha vivência com os paulistas. De nenhum direi senão o ncme e 
um traço psicológico mais agudo. 

Paulo ,de Morais Barros (não terei o mau gôsto de vos dizer quem 
foi &te ilustre brasileiro). Antonio de Morais Barros, o estrepitoso advo- 
gado no forum da Capital, Nicolau de Morais Barros, o futuro prolessor 
da Universidade de São Paulo. Pe,dro de Morais Barros, diplomata que 
iaproveitava na Secretaria do Estado para dar um pulo até o sertão, on- 
de achava encanto, por desfastio da civilização. 

Outro grupo conheci interessado em ter fazenda na zona Presidente 
Pena, bem ao fundo do picadão aberto através da mataria, fugindo por 
isto Idas margens da Estrada de Ferro onde as terras não eram boas pa- 
ra a lavoura do café. Êsse grupo era formado por Horácio Sabino que 
os paulistanos tanto conheceram e que por Presidente Pena andou, arma- 
do de um aparelho moderno para determinar o azimute daquela latitude 
ICesário Coimbra, genro de Horácio, um gentleman, arriscado o seu apu- 
rado gôsto de viver pelas rudezas da vida sertaneja. Antonio Augusto 
\Barros Penteado, engenheiro, a quem tive de acudir de um surto agudo 
de impaludismo; uma excelente pessoa. Horácio Spindola, um cavalheiro 
de esmerada educação, o Conde de Queiro!~, um titular italiano que co- 
pheci, de outro grupo; comprou a fazenda do Coronel Sales, depois de 
\formados os cafezais. 

As minhas atividades se estendiam para dois lados - um pela mata- 
ria, só sccessível à pata de animal, pois até então, nas terras de Presi- 
dente Pena, só era passível a tração animal; e outro, se exteriorizado, ao 
longo da Estrada de Ferro Noroeste, da qual fui médico no trecho com- 
preendido entre Presidente Pena e Araçatuba, por designação do diretor 
da mesma, Engenheiro J. M. Machado de Melo. 

Isto me obrigava a viagens em trem de carga, viajando ao lado do ma- 
iquinista, fôsse dia ou fôsse noite. A canção - luar do sertão, d'e Catulo 
Cearense - me aflorava sempre ao pensamento, trazida pela paisagem, 
onde a onça e o índio não se horrorizam de "se trouver ensembie", Ti- 
ve ocasião de ver índios domesticados na Estação de Hleitor Legru, km. 
177, nome de um dos engenheiros vitimados pelos selvagens, na fase de 
~onstrução da linha. Esta estação atualmente é a cidade de Promissão. 



Entre Presidente Pena e Bauru cada estação como que tinha um 
agrupamento de homens de prol, fazendeiros de outras zonas, que vinham 
explorar as terras brancas, vencendo seus preconceitos de terras roxas, 
E m  k u r o  Muller, km. 100, estação assim chamada porque 1á estêve O 

Ministro Lauro Muller, em julho de 1306, em viagem de inauguração da 
primeira centena de linhas da via férrea noroeste, achav,a-se a fazenda de 
Bento de A,breu Sampaio Vidal, o gran,de sertanista da região, cujas ter- 
ras iam dali até as cabeceiras do Aguapeí, ou quiçá do rio do Peixe, onde 
a cidade de Marília só existia na imaginação dlo seu grande criador, Ben- 
to de Abreu. Era também fazendeiro em Lauro Muller, Alcides Pentea- 
do. Um amparense, educado na Alemanha, solteirão e germanofilo. 0 s  
irmãos Pedroso, dos quais o Dr. Alex, professor de microbiologia em 
,São Paulo, de formação didática americana, teve comigo encontros no 
trem , aproveitado por mim para alguma conversa de interêsse científico. 
O s  irmãos Wright. Na estação de Nogueira havia uma grande fazenda 
(pertencente ao simpático Coronel Francisco Schmidt, de Ribeirão Prêto, 
io rei do café naquele tempo. Não fui médico da sua fazenda, mas tive 
ocasião de visitá-lo mais de uma vez. Era a Estação de Presidente Alves 
um núcleo populacional maior do que êsse mencionados. Já era um centro 
comercial e político. Residia nessa localidade, o Dr. Francisco Barbosa. 
médico da Noroeste ,do Brasil e dos primeiros que vieram clinicar na zo- 
{na. Por motivo de saúde fui vê-lo mais de uma vez. As nossas relações 
sempre foram amistosas. Em Presidente Ahes situava-se a Fazenda de 
Falvador de Toledo Piza, um veterano da lavoura cafeeira em Agudos e 
pioneiro naquek distrito. O seu irmão Jcaquim Piza é o fundador de Pi- 
rajuí, uma das localidades mais antigns da Noroeste, e onde eu tinha co- 

1 

mo colega o Dr. Eurico Santos Abreu, mais tarde professor na Escola de 
,Farmácia de São Paulo. Também er,a fazendeiro em Presidente Alves, 
Dr. Jerônimo Range1 Moreira, genro de Salvador Piza, moço1 de grande 
cultura. Ccmo agricultor era dos mais modernos. É morto. Foi profes- 
sor no Colégio Mackenzie e publicista com livros sobre direito, sociologia, 
história e economia. Os nossos encontros, na fazendia ou na Capital, eram 
sempre motivo de mútua satisfação. 

Nessa cadeia de recordações volto para mencionar o nome do Dr. 
,Constantino Gonçalves Fraga, estabelecido com fazenda de café em Pre- 
sidente Pena, no rumo diferente daqueles dois já mencionados, em rumo 
perpendicular à estrada de ferro. Dizia-se que a sua fazenda não possuía 
terras ferazes como às da fazendas já citadas. Eram terras de cerrado. 
O que testemunhei porém, como médico da fazenda, é que ela tinha boni- 
to cafezal e era bem administrada graças à dedicação de um colono napo-I 
litano que falava dos milagres de San Gennaro, e que viera de JaU para 
ocupar o cargo de administrador. Com o Dr. Constantino Fraga, cidadão 
benemérito da cidade de J3Ú, tive trato que uitrapassou assunto da minha 
atividade clínica, para entrar em domínio do meu interêsse financeiro, ten- 



(10 da pessoa clo saudoso banqueiro unia impressão mu:to respeitosa. Ren- 
(10 a. sua memória, uin preito de reconhecimento. 

Registro tainbéril a figura de um inéclico israelita, Dr. Samuel Uau- 
zer, que frequentemente trafegava pelos trens da noroeste entre Bcauru e 
outra e>taçáo, ml quem conversavn a respeito das coisas políticas mun- 
diais. Foi êle quem me deu notícia da re\oluçáo bolchevisfia na Rússia 
e sua provável repercussão na sorte da guerra, com sensível agravação da 
,situação dos aliadcs, por cuja causa eii nie interessava vivamente, enquan- 
to êle sustentava um3 atitude cética ou t a l~ez  cín'ca. Verifiquei cotn o 
ccrrer das coisas qiianto era êle beni inforrr-iado. 

Era Eauru a minha capital no sertão. Quando não podia ir a Sá9 
I'au'o ou i10 Rio de Janeiro, ia a Baurii, onde frequentava a roda de al- 
guiis colegas, achando-se entre êles o nieu colega de ano, Dr. Calixto Me- 
deiros, casado e já falecido, com quem eu me abria eni comentário de ca- 
bos d a  rriinha penosa clínica sertaneja. Deifrutavn a priniazia da clínica 
em Bauru e arredores o atualinente venerado Dr. José de Castro G~yan? ,  
residente no Rio de Janeiro, que cliiiicou ern 1Sauru descle 1906, nos pri- 
inór(1ios da cidade, até 1924. O seu consultório, era o Pronto Socorro lu- 
cal. Foi o segundo diretor da Santa Casa da &li-erkódia, instituição que 
encontrou na pessoa do Dr. Rodrigo Kon~ero, juíz d* direito, o seu funda- 
dor, l~rovedor e bei~ifeitor. Por êste tiiotivo tire relaçóes coiii o Dr. Ro- 
tlrigo Itoiiier~, paulista de Piiidaiiionliznga,I>a, náo alheiado i po:ítica, rnnis 
por amor a terra, ou melhor, à instituição da AIisericórdia, dcl que por ain- 
bição pessoal. Por isto teve que çiisteiitar luta c (m  1x)líticos partidários 
adversos. 

Outro colega que conheci já envolvido lias tranias da foi o 
I)r.I,iiiz Vicente Figueira de hlello, pritileiro diretor do Hospital da San- 
ta Casa e depois Prefeito &Iuilicipal, sendo uill dos melhores que servirani 
;i cidade de Eauru, no ponto de kista da liigiene e nielhoramentos. NOS 
auditórios de Uaiiru, figiiravaii~ «in jov.eiii e ardcso advogado, Dr. Eduar- 
tlo V~rgueiro de Loreiia que conlieci eni excursões profissionais, na coi~i- 
ptiliia do Juíz Rodrigo Roniero. Lorena era po:ítico miliante e frequen- 
tam o perimlismo, ao lado do jornalista João Alarigoni, pelas colunas do 
Jornal "Coiiiércio de Bauru". Ainda ligado ao campo da magistratura lo- 
cal conlieci o bacharel Geraldo de Toledo Arriida, advogndo e agricultor 
cni Presidente Pena, interessado em deseriv~lrer o patriiiiônio de Cafelân- 
dia, que, ao ineu teiilpo, não gozava da ~ninlia simpatia porque era o reino 
de curalideiros e transgressores da medicina. Beraldo Arruda, muito de- 
pois, aclicu a inorte naquela loc:~lidade, ao separar dois indivíduos que bri- 
gavam. Êle ela casado na niesnia família, cheia de prendas do~nésticas ein 
que se casaralri Castro Goyana e Calixto Medeiros. Êles forinavani umn 
roda social com fortes atrativos para os que estavant perto e para os que 
estavairi loiige como eu. 

Ainda quero lembrar neste relato de saudade a pessoa do Ur. Alvaro 
Caminha, médico (10 Rlinistério da Açriciiltiira com sede em Baurli, ca- 



,sado c0111 Dna. Amália tlo l'aqo Alattoso Caiiiinha, venerada setiliora que 
ainda vive. O casal tinha duas filhas, Srtas. Anialita e OXmpia, educadas 
rio Rio de Janeiro e que enchiam a roda social de Bauru com os Feui 
encantos. 

Entre os engenlieiros que tinhani residêiicia e111 Bauru e que volta 
P meia excursionavani pela Noroeste contavam-se o Dr. Machado da Cos- 
ta, antigo diretor da Estrada e o jovem engenheiro Oscnr Ríachado dri 
Costa, encarregado do reparo das linhas, a queni, mais de u n u  vez, abri- 
guei eni minha casa, qti3ndo a sua atividade se fazia eiii Presiclznte Pena 
ou proximidades. Dr. &lindo TAuz, novo diretor da Estrada e o seu as- 
sitente o jovem engenheiro, Othon de Araújo Lima, chefe do Tráfego, 
Engenheiro Brandão e os engenheiros Walter Schniidt e Oscar l'eixeir:~ 
Guimnrães, autor do "h4emorial da Estrada de Ferro do Brasil, Ccmpa- 
nhia Melhorainentos 1933. Outros engenheiros havia cai1 as tninhas re- 
lações, nias forani mais ligeiras. 

&?ora dêsses eiiçontros familiares eiii roda de profissioiiais de reiionie 
cni Bauru, eu tinha o cinema, a noite, e o Hotel Cariani, coni recotnenda- 
ção ao vigilante para que cedo me acordasse a fim de tolilar o trem da 
Noroeste - aquêle trem que, segundo Fernando de Azevedo, corre para 
o Oeste, e que nie levava para os meus penates em Presidente Pena e seu 
sertão. 

O níicleo social dêste sertáo coiil~~uiil-ia-se de adiiiinistradores, nego- 
ciantes, eiripregados dx Estrada de Ferro, hoteleiros, caixeiros viajantes. 
práticos de farmácia, dentista prático, sitiantes, coiltadores, sacerdotes, 
colonos, trolpeiros e cailiaradas, cujos nomes merecerain uiii registro por 
terem sido as primeiras pessoas que ali vivera111 e por terei11 merecido a 
iiiitiha estinia. hfenciono os iionies na iiiesiiia ordem das fuiições acima de- 
claradas. Alarico Corrêa .e família, Alcides Corrêa, Maurício Moreira e 
faiiiília, Vitorio Padcvani e famíiia, Natal Padovaiii e fainília, Júlio Gon- 
qalves Salvador e fainílix. Oscar Capella e fainí:ia (meu ccmpadre), Jus- 

' erraz tinialio Vale e fainília, J .  Arruda Ferraz e família, José Arruda 1' 
Filho, Aprígio de Oliveira, João d.- Lorew, Otavio de Capivari, i4velino 
Sanipaio, João Simões e seu filho Juca Siiiiks. Frei Ariialdo. padre ho- 
landês de iiriia Congregação, coni Ccnvento em Presidente Alves, Sr. Coris- 
tantino, ploiiês, contador, meu ititerlocutor elii língua £1-ancêsa, Eutlé- 
sio Silva, enferiiieiro ad lioc, o itieu criado Alvaro e txitos outros cujos 
riotries me fogem a iiiemória com exceção de dois que ine ocorreiii neste 
instante o de: Mário Rangel, espírito folgazáo, fazia a escrita da fazenda 
do Coronel Sales irmão do historiador Allxrto Rangel (o historiador tle 
11. Pedro I e a Marquesa de Santos) e o estudante Cid Sales, neto r10 
Cel. Sales, atualmente alto funcionário da Light and Power. 

A família Jacob Zucchi contuniava passar dias na fazendri. Era uma 
grande irn~a~?dade composta de vários filhos nienores e apenas unla ffi- 
filha j:i mocinha, todos sob os desvelos da Sra. Dionisia Zucchi que, eiii 
vida toniou-sc de caritiho pela localidade, juntatilente com seu marido, Ja- 
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cob Zucchi tornando-se a n ~ h s  graiides 1xiife:t res de Cafelândia na parte 
i a  cidade que guarda o nome de Presidente I'eiia. Ao 'empo eni que lá 
estive, a vinda da família Zucchi me proporcionava jantares, cznversas 
aniniadas sobre a guerra, a cvclução dos costumes nos grandes meio;. 
dansa no som da vitrola, etc. 

Igiialmente na fazenda Chantebled a presença de Alarico Corrêa, ca- 
sado na família do Coronel Manuel Cunha, de São Carlos, cunhado de 
Cincinatci Braga, coni Dna. Noê~iiia foi iilotivo para a fazenda rcceber, 
de vez em (quando, parentes de ambos, moças e rapazes que emprrstavarn 
aqiic:a mansão, no deserto uma vivèt~cia aniinada, com passeios a caval;? 
pe'os cafezais, serenata, danq,as ao som da sanfona e outros passatenip~.  
que eram para miin, no sertão, fotite onde eti ia me dessedentar. 

A crônica da minha vida d e  esculápio náo pode ser aqui descrita; ela 
atiinentaria por demais a extensão desta palestra. Ccntudo um sumáric 
dela farei. Recebi o meu diplorria de médic?, que em 1916 não havia le- 
vaclo comigo, das mãos tlo Secretário de Estado, Dr. O s a r  Kodrigue> 
Alves, meu conhecido por tê-lo visto, ao lado do grande mestre, paulista 
de São José do Barreiro, Prof. Rliguel Pereira, 30 dar aula de clínica n.2 
f-lospital da Misericórdia, no Rin de Janeiro. Ao levar para registro o 
meu diploma tia repartição de saúde, a cargo (10 Dr. José Bento de Paul3 
Scuza, êste nie deu uin conselho - Faça tudo para guardar os primeiro5 
dez contos gnnhos na clínica, porque os dertiais virão com facilidade - 
O meu nome figurou na lista dos rnéJicos legalmente capacitados part, 
exercer a clínica no Estado, scb o número até o ano 1920. A nosologia 
predominante era aquela decorrente das condições de sertão fechado e por- 
tanto sujeito ao iiiipa:udismo, a úlcera de Rauru (Leishmania), agress:- 
res tnecânicos, corpos estranhos, vivos e inertes, picadas de répteis e in- 
setos, CQnl reações alérgicas que naquele tempo eram chan~adas indicsin- 
craslas; quando não levavani até a proc-ssos stipi~ratixos merecedores de 
iitna iiiedicaqão armada. Atente-se tambérn ao fato de ser uma popula- 
(;ao infestatla de helniitos e protozoirios. Atravesei quatro surtos epidê- 
niicos tle malária, endeiiiia reinante eiii toda a z ~ i l a  Noroeste e que mere- 
ceu estudos de Artiir Seiva, ao ttmpo da construção da estrada, com es- 
tql)e!ecer hospitais regionais eiii Uaiirit e Itapura e a quinina de Estaclo - 
para os trabalhadcres. 

Tive relaqóes oficiais coin a Secretaria de Ebtado que iiie encarregoti 
cla distribuição da quiiiiiia na Colhia  Japonêsa instalada, ten~eràriarnente, 
nas tiiargens do ribeirão Douradc, único afluenke da niargein direita d i 

Tietê ci~pois da conjuçáo do Piracicaba, pequeno rio que eu transpus niui- 
tas vêzes a cavalo, eiri socorro daquele núcleo pcpu'acional nipônico d zi- 
itiado pelo in~paludismo. Eram estas colônias um dos lugares donde nic 
virihani mais clientes avulsos, pois iniiiha clínica provinha mais de ccntra- 
to com as fazendas. Vi coisas muito in~eresqantes da intiiiiidade dos ja- 
poneses. Inipossível relata-las. Relato apenas uin caso de harri-kiri, pra- 
ticado por uni japonês a ~ L I P I ~ I  acudi, indo ao encontro do ferido, trazido 
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eiii padiola pelos co~iipaiiheiros, eiii plena iiiata, onde a céti aherto pr:iti- 
quei a sutura do intestino, salvando-se o paciente que fiz embarcar, alguns 
dias depois, para, etli São Paulo, fazer cura ciríirgica da eventrnqão. 

Alg-uns episódios da clínica: Urn espanhol ameaçador queria mc obri- 
gar a extrair por nieio de pinqa, larva de mosca v3regeira que depôs nq 
otivido de seti filho, criança tle poucos anos, i i~as  que eu me n-guei a fa- 
zer seni que primeiro tornasse inerte, o corpo ectranho, asfixando a larva 
IÊle me arneaqara de morte se o bicho penetrasse rie cérebro da crianca. 
Outro colono, ao acudir eti siia i~iulher que tivera uma crise convu'siva, 
chegando depois de tiiim, sacou itlopin3claiiieilte o sapato de uiri pé e apli- 
coii-o as narinas da paciente, explicando que assim se fazia eiu sua terra, 
porque o cheiro forte que se desprende do interior do calçado fazia a pes- 
soa respirar mais forte e voltar a si. Fiquei coiihecendo inais uin lccal 
donde se desprende amoníaco. 

A niortalidacle itifantil era iiiuito alti. i\ ignorância, a falta de re- 
curso, a alimentação imprópria, tudo coricorria para que assim f h e .  Lu- 
tei contra epidemias de coqueluche e sarampo. A gripe epidêmica de 191F 
chegoti a Presidente Pena trazida pelo treiri. Não apanhei gripe, ao con- 

. trário ftii socorrer os meus dois colegas de 12ins, os Drs. ]oão Luiz e Me- 
trodio, aconieticlos de gripe ao mesmo tempo. Tive bastante trabalho com 
gripentos, mais iiunierosos nas pessoas residentes eiii Presidente Pena clo 
que nas residentes nas fazendas. S ~ s t a  cloeiiqn a aglomeração é tudo. Leni- 
IKO-riie do caso do mntadr da Fazenda Chaiitebled que foi conduzido 
para a Estação, f iando nuina estalageiri, e que, no seu delírio, psr causa 
de pncuillonia grr<pal, retirava da boca niticosidades ressecadas e dizia 
que erain os cornos 60 Kaiser. este hoiiieiii faleceti. Não foi mortífera 
a gripe epidêmica eni Presidente Pena. 

Corii êste ligeiro relato encerro a crbriica da iiiiiiha vida de iiiédico 
sertanejo que escapou de apanhar impludisiiio graças pela cautela de 
que se revestia ao transpor, lias horas vesperais, os locais riiais próprios 
às picadas dos anofelinos. -4 minha indumentái-ia era original. Chapéii 
de abas largas, véu sobre-posto ao chapéu caindo sÔl)i-e os otiibros. prêsas 
as pontas pelo paletó, tiido isto com o f i r i i  cle livrar o rosto e o pcsccç- do 
assalto dos i~~osquitos. Mãos enluvadaç e pernas calqaclas coni polainas. 
Era  uma couraça não inteiriça inas eficaz. Nunca deisei cle aiidar coiii 
bolsa a tiracolo onde liavia uiiiz trousçe inédico-cirurgica, seringas, agulhas, 
~iiedicaiiientos de urgêiicia, receituários inclusive pequeno forintilári-. Po- 
dia servir os priineiros cuidados onde estivesse. 

Tenho satisfaqão de liaver vivido Esta p5gina da iiiitilia vi:!:i profis- 
sional. Fui sem favor uiii pioneiro da iiiedicina naquela região do Esta- 
& de São Pau'o. 

Eiii 1920 regressei ao Rio de Jíiiieiro. Não me desliguei poréiri de 
Sáo Paulo. Tinha uni laço material a preiider-tiie: tinias glqbas de terra 
lia zona de proloiigaiiiento da Estrada de Ferro Paulista, a partir de Pi- 
ratininga que se valorizani e que iiie levaram a ter relações financeiras: 



<roi11 u l>r. Ernehto (I? C';t\tro, iliiktre l>aiiilii?iio. faleciclo. e l)e.scJa de a!- 
t-i cotação na ~ocieclade paulistana. 

Tinha .o Ii5bito de ler o jornal "O 1;starlo (te Sáo I>aulo", liábito eii- 
ti-aliliado pela I ida (10 sertáo. pois este orgáu <Ie pul)liciclatlr foi, clura~itc 
tk l a  a minlin estaclla na Soroest:. as íiilica, antenas de comunicação dc 
que 'e <Iisl~~li i ia para saber o que se passa.\-a no niundb. Feliznleiite, (1,) 
joriial caprichaxa eni serlir aos n ims assinantes do iiiteior, expedindo-o 
çoiii t k l a  a es:ltidáo. Atrave\ (Ia leitura 40 T-statlo dc Sáo B u l o .  eii cs- 
lava ao  par dos acontecinientos l~rincipais tla guerra européia, d:i política 
i~acio~lal, (Ia política estacliial, dos fatos sociais, da i  quest6es ciilturais d:l\ 
iiiodas. tle tiido quanto eii al)recia\a e 1150 hr i~ia  renuticiado. Tornei-ni - 
origiixtl lmrqiie xiajala a c a ~ a ' o  (iiiinca caí da sela) apesar de ir lendo 
i c  rnal ou revista. Quanto discurso d e  Riiy Barbosa li iiioiitado a cavalo 1 

I > i s c i ~ r s ~ ~ s  de acatlêiiiicos da -2cad:iilia ~~~~~~~~~a de L-tras, li-os niuito.. 
Tinha curiosidade tle ver a cvolucáo da  Soroeste que eu sO \ i  pionei- 

raiiiente, isto é, em fase de plantaçrio e forinaçáo. Não de collieita, de de- 
seiivolviniento e przsperidade. De longe vi que tudo isto cliegou a seli 
t r t i i l )~ ;  pois o que foi senieado por lá por pioneiros, foi feito coni sacri- 
fício e atilor, logo os frutos teriam que ser helos. 

-2 Koroeste do Brasil para os que a cc?nlieceraiii h5 anos, 1150 6 
reconhecí~el c0111 facilidade. Bauru é unia cidade de  100 mil habitantes 
çorii Escola de Direito e Centro tle Observaqão Astronáutica, o único clo 
J3rasil. Presidente Pena anexou-se 2 Cafelândia, cidade de oito iiiil aliilas, 
çoni l'>ispntlo, Catedral lletropolitana, Colégio Ginásio Coraçáo de Jesus 
e centro rodo>iário. As deinais localidades que conheci coliio siinples po- 
xoados, valendo por serem ejtações da via férren como Lins, Birigui, Ara- 
qattil~a. Penápo'is. 5 0  hoje cidades coiii todos os requisitos de  um cen- 
t r o  iir1):inistico cultural, de densa popu'a~áo.  O picadão que ia d e  Presi- 
dente Pena a Platina e Campos Sovos, 1:va-no, a Marília e Assis, iiáo da- 
quela fornia rústica de siinples desniataniento, inas si111 sob a forma de 
tima estrada de roclagein, \-arejada, noite e dia, por Gnibtis e caniitihóes 
fi, irrecoiiliecí~ e1 a h 'oroe~te  que eu palmilhei ! 

Com niinha ~nuclaiiqa para o Rio de Janeiro, iiiudou tatnbérii a iilii~lia 
vivêilcia coni os paulistas. Outros paulistas, outros rueios. cutros amores 
Parece que um qiiicl inconsciente ê s t ~  meti trapisnio por terra e gente dês- 
te Estado. 

h niinha esfisa G clescen:1eiite de Lucns ,411toriio ;\Ioiiteiro de Bar;\ s, 
o \.'isconcle de Congonhas, titular dêste título porque foi em São Paulo 
onde ê'e Exerceu a sua capacidade d e  servir a cntisa pública. ,4 liistória 
registra os  benefícios que êle fêz à Província como seu primeiro Presi- 
dente constitucional e cotiio Senador .do Império, representalido o povo 
paulista. Diante de  Frederico Brotero não vou falar do  Visconde de  Congo- 
1iIias e seus descendentes. -4gradeço-lhe pessoalmente a honra de figurar 
pias páginas de seu livro - A família Monteiro de Barros. SOU por afi- 
nidade fetraneto do Viçconde. descendência do quinto filho. aquêle que 
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trouxe o nome do Pai, Lucas Antanio Monteiro de Barros, fazencleira na.; 
inargens da Paraiba. cujos dcscenclenter honram-se de o serem e se en- 
trelaqam coin ramo de Sás Paulo numa convivência familiar, presi'dida pe- 
la memória do paulistn cle coração que, sem dúvida, foi o Visconde de 
Congonhas. 

A Providêilcia Divina, na sua alta sqbedoria, permitiu que, 110 des- 
dobra,: da minha vida social no meio cariocn, eu cliegasse até à pres~ença 
da grande figura de um paulista que exercia a culminância de hierarquia 
~IesiAstica 170 Brasil, o Crirdeal Do111 Sebastião da Silveira Cintra. Esse 
filho de Sáo Paulo, preseilça da aliria paulista nas coisas que cometeii. 
profanas e sagradas, teve para comigo e minha faiilília gestos paternais. 
Cin dêsses, bem porieis coriipreeiider a significação. Por volta do an-, 
1937, ao deixar o Sr.  José Carlos tle hlacedo Soares, o Ministério da Jus- 
tiça, às ~ésperas do golpe de Estado. visitando eii o Cardeal Leme, êste 
úIie disse: l'ou te dar um cliente, que mais que uin cliente, vai ser teu a~ni -  
9a. É o Macedo Soares, José Carlos. que está precisando dos teus ser- 
~víqos. Êle é meu amigo desdc qize eu era Vigário de Santa CecLia, em 
8ão  Paulo. Era111 meus paroquianos, êle e a senhora. Assili? foi feito, 
está sendo feito, e espero ein Deus q«c o seja até quando Êle quiser. Há 
25 anos entro em sua casa, ceino m~nsageiro de uma ami~zide que me pa- 
rece herdada, trrinsmitida, clirigida, tal simplicidade de que ela se nutre. 
É para mim uma glória esta relação pessoal. Frutos numerosos tenho de- 
]a auferido, seili poder ,agradecer, não porque não queira, mas porque ex- 
cede as minhas fòrças. Este ato é uni dêles. 

São dcis homens de São P ~ ! O  que saíram de seu torrão natal e fiça- 
ram a serviço do Brasil. files se parecem e se diferencirinl; não pe'o há- 
bito exterior, um civil e outro eclesiástico; mas por traços psicológicos que 
desejaria desenvclrer, mas que a ocasião não é oportuna. 

Do111 Leme era um homem que sabia fazer amigos; Macedo Soares 
tambéii~ o é. Sabia despertar confiança, o Embaixador Macedo Soares 
também tem êste condão. Dom Leme era conhecedor da alma humana 
(pastor de alma era o seu título máximo), o nosso consócio Benemérito 
também tem ein alto grau, êste dcm. Já  o disse eu outro lugar. Dom 
Leme era franco no falar e reservado no dizer. Os dois verbos serão si- 

nônimos? Não creio. Distingue-se. Macedo Soares fala mas não diz 
tudo que podia dizer. Dom Leme, diz Alceu de Amoroso Lima a quem 
estou cit~ndo, "dava aos íntimos a ilusão de se abrir totalmente, p r é n i  
as circiinstâncias vinham mostrar que êle não dissera tudo O que sabia. 
Verdadeiramente só se abria com Deus". 

Mas entcnda-se: não é outra coisri a habilidade dip!omática! Sem 
essas subtilezas não há diploma. Logo ambos o foram, cada um na sua esfe- 
ra: a da política da igreja e a da política do Estado. Ambos sabizm dis- 
'tinguir o essencial do acidental. Colccaram-se acima de partido. Não 
cultivaram o ressentiinento. São dois homcns Se corações e inteligência, 
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!?%)i 1)el:i tnão do Cardeal Lenie, cle saudosa nieiiiória, que eiiç: ntrei 
a nião (clêsse "Cidadão Eniérito de Sáo Paiilo", do hotiicm de E ~ t a d o  (~iie. 
ao descer ac escadas do Itnmarati cctn a "iiiissão ciimpric1.1" receb-u do 
punho dos seus conterrâiicos, uni pergaminho consagrador dah suas vir- 
tudes, púb'icas e privadas; e C. através clêsx gatilistaiio e sua Escelentíh- 
s;rria Família que niantenlio a vivência çoiii os paiilistas. iiiiciscla liri mais 
de 40 anos na lcingínqua Xoroeste. 

Si>u uni dos brasileiros coiite~nplados c0111 a iiicdall~a e o dipploina 1111- 
peratriz Dona Leopoldina. criaqão hon-ríiica dêste Instituto, ao trans- 
tmrdar para o ;Ilaniiinento d~ Ipiranga, os restos mortais da primeira es- 
posa de  Doni Pejra  I, tornando por isto, esia Cidade, o local niais espres- 
s i ~ o  para se cultuar a ni,-iiiória <k1 grande Senhora. Yiiii aqui com intençáo 
de remir ects dívida de honra para corii êste Instituto. of:recendo para 
ser incorporado ao prontuário de Dna. Leolmldiiia, u111 documento, foto- 
cópia de uma cnrta. por ela ewrita d: Praga, elii 12 de junhg de 1812, a 
ceu irmão Fernando. fiituro imperador da -4ustria (1835-1848). Carta 
inédita. não foi publicada por 01ga Obry, no seu livro - Grüner Purpe 
- e onc!e se pode apreciar a siia caligrafia tão pessoal e a qual apôs sua assi- 
natura 1~em legível, apesar dos defeitos qut o docuinento apresenta ein 
muitas linhas. Esta carta faz parte dos nianuscritos de Dna. Leopoldina 
que entáo no AiIuseii Imperial. Petrópolis, e que por gentileza c10 .eu dire- 
tor, o Professor Francisco IIarques :!c\ Santos, posso hoje oferecer ao 
T. H. C. de Sáo Paulo. 

Quero dar a esta ofertn que ora faço o ciinho da mitlha solidariecladc 
aos hi~toriadores paulistas que proirioveram a trans'adação dos restos de 
Diia. Leopoldina. realizada no dia 12 de outt\ljrc~ de 1951, mediante ceri- 
inoiiial à altura da morta e da cultiira brasil-ira. 

;Sleus senhores. Considero êste ato da niinha posse no I. H. G. de 
Sáo Paulo coriio c~roainento cl? minha \,ivêticia com os paulistas. Vejo 
esta Casa cotiio uni lar onde .i-: axila o Brasil. por igual; onde vejo tani- 
hé~n  tantos niestres da nossa Iiistoricgrafia a quem rendo preito d e  admi- 
i ; a ç á ~ :  onde tenho amigos qiie iiie compreetideni e a qutni agradeço, e 
niuitos coiifrades. a queni apresento os protestos da ininha graiide estini:~ 
e cordialidade. 

Ein decorrêncin desta coiili>sáo. d,: iiie vangloriar coiii a participa- 
ção na vida dêste ilustre soclalício, permito-me para terminar estas conside- 
rações em torno da niinha vivência convoxo, usar dois versos de Olavo 
Bilac, do seu poema que não teni título mas só dedicatória. - Aos meus 
amigos cle São Paulo, e dizer c0111 êle : por ser da niinha terra é qiie 
sou rico", " por ser minha gente é sou nobre". 

Tenho dito. 



KICARLIO SEVERO 

LUIS SOARES DE OLIVEIRA 

Vinte e seis anos são volvidos sobre a data da morte de Ricardo S:- 
vero e ainda a\siin é irilpossíve] viver en-i São Paulo, sobretudo 110s meios 
ligados à arte, aos estudos históricos - como êste sodalício - a à colóiiia 
portuguêsa, sem sentir a preseiiçl da siia forte personalidade, de sua Ló- 
lida cultiira, do seus n-iúltip!<s talentos e do seu inveterado amor à pátria 
e à Grei. ,4 sua obra está patente e continua a influenciar, tanto 11a arqui- 
tetura, como nos estudos históricos, os trabalhos dos contemporâneos. -+I 
figura vive na i n ~ a g e ~ ~ ~  dos que o conheceram, transformada agcra ei-ii sím- 
tmlo (1: veneração no altar da saúdade. 

Para os seus contempcrân:~~, èle foi oráculo em tudo o que respei- 
tava cultura, e Erudição, amar à arte e i beleza o curador mais zeloso das 
tradições estéticas da raça. Para os seus compatriotas, êle era a maior 
e x ~ ~ e s s á o  do caracter português e do desejo de realização caructerísticos 
d3 sua gente. Para todos, êle foi o amigo, cheio de calor humano e de 
saucláve! optimisino, que nunca faltou coin o seu amparo e o seu conse- 
lho quando e onde lhe foi solicitado. 

Para êlc próprio, porétli, nunca f ~ i  inais do que um simples "mesteiral 
de alvenel" que, de quando em quando, pousava o camartelo e a trolha. 
sacudia da roupa os salpicos de argamassa, para se dedlicar uin pouco ao 
culto das boas letras. 

E o que era no fundo Ricardo Severo? Cientista, historiador, escri- 
tor, artísta, construtor de novas urb-s, mesltre do patriotismo (como lhe 
chamou João de Barros), patriarca da colónia, pioneiro da Comunidade 
luso-brasileira, coii~o queriain os outros, ou simples mestciral, ccmo êle 
prettndia ? 

Ricardo Severo foi tudo isso : atingiu dimensões sublimes na ciência, 
nas afies, nas letras, na sociedade, apenas porque soybc çcmpre manter 
perante os fenómenos naturais e sociais que lhe despertavam a sua ávida 
curiosidade, a atitudr humilde de simples aprendiz. 

Recoi-iheça-se, além disso, que a aparente n-iultiforrnidade das facetas 
do seu carrícter, dos seus talentos e dn sua actividade não traduzeiri insta- 
bilidade de espírito, mas, antes pclo contrário, representam o domínio for- 
te de uma vontade capaz de transformar aspectos e cousas heterogéneos 
num todo harinónico, com constância de estilo, de critério e de método. 

Este seu sentido da harnioi-iia global, seln prejuízo da variedade dos 
coinponerites, perdura em tâdas a i  suas manifestaçõeç : seja na sua frase 
literária que corre, rica de imagens. escorreifa de sintaxe, decompondo-se 



niinia variedade de  idéias que logo se ligani para lios transmitir coiii pre- 
cisão e beleza a intenção do autor;  seja na feliz conibinação, que .~icalizoii. 
dos elementcs materiais e artísticos da arquitetiira c10 cal>oclo briisileiro, 
do aldeão portiigiiês, da villn roiii:iiia, d? sobrado qiiatrocentáo e até dos 
elenientos do neo-barraco da sua épcca ( a  cuja influência, apesar do sei1 
elevado seiiticlo estético iiáo conseguiu inteiraiiirnte furtar-se) ou, sej:i 
ainda, na siia concgçáo do teiiipo. Para  ele, passaclo e preseiik conju- 
gani-se, entrelaçam-se eni pcrieita 1iarii1011i;t e O ftituro estar5 iiidetermi- 
nadamente tleiitro do niesiiio qiiadro; o passado é a realidade, o presente 
quando for rea1idatl.r já é passa(lo e o futiiro sb pode ser coiisequente. 

Foi êie queiii disse: " S o  nioderiio, existe niais passsd3 do q i t ~  pr;sente". 
A prosl~ecção (10 passatlo, que tanto O preociipoii, nã :~  era assiiii iiiii:i 

iiiaiiifestação iiiói-bitla oii estritic-a tlo sei1 esl~íri t ,~, .  .-\o contrrii-io, corrcs- 
poiiclia a uni desejo fervoroso tlc eiiriqiicccr o f~i turo .  

liicardo Severo é to:lu êle i.iri; colossni c feliz esforço tle síntese. Sín- 
tese do saber, (10 gosto e do viver de 111113 época; síntese de io:lo o pas- 
sado de sua grei:  síntese ainda das duas Pátrias qiie serviti .e atnou: - 
Pc.rtuga1 .e Brasil. A sua perso~inlitlad~ C. uiii todo de screiia liarnioiii:~ 
em que os ccmpotentes partein, p3r vezes, de pontos bem afastados, para, 
subiiido s ~ i i i  arcos suaves, coiiio os das ogivas das cúpulas que ê!e construiu: 
se entrosareiii tilim C U I I I ~  colocado alto, btni mais alto do que a estatura 
do coinum dos hoi~icns. 

Alesteira1 êle coiiieçou, preparalido-se coiii afinco para o c~iiheciiuen-. 
to do mundo que o cercava. Depuis de uma forinação eni l-Iumaiiidades, pre- 
parou o seu espírito para a prritica das ciêiicias exactas, licenciando-se eiii 
Engenharia, pela Escola Politécnica ~10,) I"orto, eiii 1890. Obteve assiiii 

11111 equilíbrio perfeito entre os arroii1)os de iiiiia imaginaçáu fértil e os ca- 
nones rigorosos da disciplina do verdadeiro cientista, binário que, a t r a v k  
da sua intensa actiiidade havia de procluzir resultantes valiosas. 

Ainda estudante, o fetiónieno p3rtiiguês interessa-3 vivainciite. O s  
iiifortúnios que a Pátria conhece inipressioiiani-no e deixam no sei1 espí- 
rito siilco profundo. O estudante Severo sente a inquietação da sua gera- 

qáo, frustrada n2 seu d-scjo de fazer ressurgir a Pátria inas vcticida pelo 
nihilismo derrotista, herança tle uma geraçáo de dernolid?res ser11 prrpósito. 

Ainda cêdo, aproxima-se dc L4ntero de Quental e incorpora-se no seli 
Centro Patriótico, niais tarde fecliado pelas autoriclades. Busca ein An-  
tero as respostas, mas Antero não é senão uiii intérprete de  teorias que 
Ilie parecem desloc:.clas do condicionalisiiio d.3 proljleiiia da  Pátria. 

A geração dc Antero: Gomes Leal, Guerra Junqueira, Eça  de Quei- 
roz e até Oli\eira Martins rel>reseiitaram lia Poesia, no Romance, na EIis- 
tória pr tuguêsa  a intervençáo do p:nsarnento europeu. especialiiiente clas 
escolas aleiiiá e francêsa. Se  êles :e mantiveram portuguêses na sensibili- 
dade e na expressão, foram cotltudo alheios na inteligência. Racionalistas. 



riiteiidcrani qii: o po\ o. iiiassri clestituida de opiniõçs críticas, qtie se orieii- 
ta  pela fé ou ptla descrença, estava superacla nurna época em que o ace- 
lerado progresso rilateria] tetidia a substituir ràpidam-nte o natural pelo 
artificial iio conclicionam~~ito iiiesológico do liomeni. _\ verdade. o futur,~,  
o manancial de ensinaiiientos válidos e-tariaili assiiii coin as élites eqcla- 
reciclas. 

Por Iia destas atitudes, a iiaqáo a'heoii-se da  sua realidade. quaiido -- 
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tleiiou o existelite para proiiiover o re~surgiiiietito do g6iiio da raça e pei-s- 
criitava a alina da  Grey portugitêsa até ao  mistério iiidefinido d o  Aléiii- 
História. Entretanto, 1150 representa\-a esta ohra tle gente nioça «ma i11- 
~ocaqã"  estática do passaclo, iiins pretendia levar a efeito a integraçiio (10 
espírito nacional coin todos os seus eleineiltos de origeiii. de caracter, de 
tradição, de etnia e de história nas foriiias dinâiiiicas inais iiioclernas da vi- 
ria actu:il". 

1; tudo isto t i ~ i l n  tle s-i- feit..) à iiianeira de Kicardo Severo - coiii ele- 
gância e requinte. 13in cada página setitinios, na 1)eleza da edição. i10 aca- 
1)ado esiiiero das graviiras, na serei~idade e erii,liç5o, lia cuicladn redaiáo. 
iio inteiesse palpitante <Ia al)re\eiitaçáo de assiintos aparentemente áridos 
e, até. no fino hiitiior qtie não ideisa de se iiianifestar aqiii e aco i aiiieni- 
zantlo a gravidade da  tnatéria tratatla, a iiiarca i i i c ~ ~ ~ ~ f i i t i d í ~ e l  do Mestre. 

.4 empresa era alta. Ricardo Severo sallia que náo podia coiitar coiii 
o pút)lico. Director, proprietário e editcr, prossegue lia sua osx-a c0111 exior- 
mc dis17ên:lio de energia morais e materiais. ,Açsi~il, Ricnrdo Severo e o\ 
seus poiiços canpanheiros de  cruzada e de ideal ia111 ergiieilclo, a pouco c 
pouco, iinia obra sólida e brihante, iiiii estiido científico e prolm d a  nacio- 
iinlidatle. Desprezaram o reclame e a glorieta passageira: trahalharani 
rilovic!o> pela grande certeza de que. rilais tarde oii mais cêdo, todo o tra- 
balho honesto frutifica, todo o gesto iitil ganha a l~eleza que o ,  conteinpo- 
r&~ieos por vezes lhe rieqaiii. A toda iiilia geração que se debatia coni o 
pcsadêlo do cepticisino doexitic>, do  cansaqo precoce e c10 desânimo clesmo- 
raliza'dcr, este punhado de ,l>ra\os portugiieses dei1 unia lição de confiança. 
de determinação e certeza. e les  forain a expressão viva do "tiido vale :i 

pena" que nos canta o poeta. 
Além dos estudos antropoti~étrico~ e de etogenia, Kicardo Severo preo- 

c i ipo~~-se  sobretudo coiii a génese civilizacional. Dois aspectos, eiii par- 
ticiialr, atrairam a sua ateilqáo: - os ol)jt.ctos artísticos e as necrópoles. 

Da  pesquisa sistmx'ttica dos túiiiiilos niegalíticos colhe a certeza que 
o lioniein comecou a clesenrol\-er intiito ceJo a crença na vida futura e a 
ter  preocupações de iiatureza oiitológica. 131ii torno destns aiitas que Ri- 
case10 Severo ia descobrindo "paliiiilhando os carreiros turtuosoç do Nor- 
te de Portugal, accinpaiihado pelo altnocreve folgazão e fiel e pelo canto . . r lnlontn rl-c rn tn~  ;-c'' n n~ i . n , . ;~ . i r l n ,  ot,~r\nt,r, 0 -  nr, .vo. ,-n,  m n n ; C n r t n r r \ r > .  



ritilio estiida os alicerces dessa Phtria. 1-asciillia-lhe os segredos, csqua- 
drinlia-lhe os  cantos, desenterra c s  vestígios e inventaria c.s niais simplrs 
e aparentemente irrelevantes indícios. A sua tarefa é reconstitiii:, iiiter- 
pretar, coriipreender e aiiiar. Orn é o uteiisílio de pedra que acoiiipanhou 
o clefiinto para a sua v i b  fiitura, ora o amuleto siinbólico que o protegeria 
na entrada do Além, ora aiiidn os sitiais <Ic pompa e consagração. "Aqui 
1iá mais do que iiiii aiiiontoado irregular de  grandes pedras. Estes são os 
l)r in~firos sinais de fraternidacle humana'' c.bservoti. E m  torno do cult:~ 
(10s iilortos, nessas i~ecrópoles, coi~stitiiein-se os corpos d e  crenças e lendas 
que a tnassa ~mpiilar ingénua e franca conserva e transniite de geração em 
gera~áo.  eiiriquecendo-o coiii o resultado da experiência de cack unia delas. 
Forilia-se iiiii  fiitido escuso de failtsaiilagorias e mitos eni que se conden- 
sa o Génio da raya. Severo recebe essa iiiensageiii, projecta-ri. no tempo. 
c. percel~e, na sua coiisciência edarecida ,  o tesouro e a alma dn Pátria. 
ISl't. potle disceriiir o qiie foi o acrescento iiiiposto Roniano ou a impressã:> 
dcisada pelo Aralje e recorihece assiin a cêpu lusitam, ibero-lígure, etri 
que essas forriias se vieraiii iiiscrir para iiitpgrar a persorialidnde unica da 
gret. 

I3estl.e CIS iiiais rciiiotos teiiipos qiie a iiecrópole -e situa fora do cas- 
tro fortificado. Sal>ido, pelo testeiniinlio dos liistoriadores coew-s, que a s  
tribos Irisitai~as se giierreavarii feroziiieiite entre si, o iacto de náo ciiidareni 
da cleffsa dos tesoiiros retidos tio &;lnieiii, sigiiifica que li5 um priiicipio 
de cultura coniuni, 1)nseado tio respeito co!ectivo. ciii toda a Litsitania, aos 
aritepassados e a sua últiina iiioradn. 

O dulmeili vein se enriqiieceiido coiii as aquisic;õçs do lioiiielii atravE3 
dos tenipos e represeiita os prugressos das idacles do cobre, de bronze e 
cio ferro. Ao clar n entrada na  iiecrópcle, o artificial incorpora-se no tra- 
tlicional e passa a fazer parte iiitegrarite do património natural d o  povo. I? 
a siin consagração. 

A l u i  estão, para Severo, as verdadeiras foiites tla cultura 1)~,rtuguêsa. 
;\ S U C C S S ~ O  desses iiionuiileiitos eiii solo português coiita-lllc a histcí- 

ria tla l)ersistêiicia de tiiii povo ari-eig:irlo i s  siias cotlvicçóes. X iiifluêii- 
cia roiii:uia não aitnge seiião superficialiiiente a citâriia e o castro e Ricar- 
do Severo aitida pôde eiicoiitrar iio regiiiie comiinitário e pastoril que per- 
diirou lias regióes iiic>iitanlio-as, as riiarc,:is tio triunfo final do 1,iis;itaiio 

fusão corii o roiiiaiio - tls iriesmo fuiido etnológico l i ~ ~ i i r  - d á - s e  rias 
h 

vilas edificadas nos vales e nas planíces. A tiiontanha continuára a ser vestal 
cin ortodosia lusitana. Livre do rotliaiio, o l~isitaiio asscnhoreia-se da  vi- 
la adapta as iristituic;(,cs e liga-as ao  ileso origi~i~al. O cristiaiiisiim, ao 
contr5ri0, sobe do vale i iilontaiilia. iiias 1150 para destronar uni culto. 
zipenas 1)ar.n reformiilar e eilriquecer. A Igreja ou a Eriiiida coi~tinuani 
fora do castro e serveiii de sepiiltura aos iiiiortos. O ritual adqiiire novas 
fornias e significado, e integra as anteriores. 

Durante V séciilos, o árabe assetilioreia-se d e  quase todo o territbrio 
lusitano subnietendo os povos à sua foimç:i c à siia cu:tura superiores. Co- 
menta Ricardo Severo: "A irirtlida que o t!oiilíiiio árabe, vai ditiii- 



94 REVISTA DO INSTITUTO HIST~RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

iiuiiido, surge desde os confins (10 Algarve até i s  fronteiras da Caliza utii 
povo possuindo o niesmo inodo de sentir e de  pensar, a mesma língua, con- 
servando a topnoinia  pré-roinana e ligaclo aos seus castros, aos seus d í l -  
nlens, a s  suas fontes, por unia infinidade de tradiçóes que sem dúvida teni 
a s  suas raízes pré-romanas". A solitlcz e coesão deste povo permite-lhe 
resistir a todos o s  cataclismos Iiistóricos e, ultrapassados êstes, chamar 3 

si. assitnilando-os, os elementos humanos e culturais do inimigo da  véspera. 
A iiação iliistrou-se de  leis coni os roinanos; coiii o árabe adcça os setis 
costumes, e povoa-se de  lendas que evideiiciaiii o fascínio clue exerceu s:- 
bre o montanhês a beleza da riiulher iiioura. hlanifeçtam-se assim os pri- 
meiros sintomas de e s ~ g a n ~ i a  e endociiltura, tendências que iriam impor a 
feiçao úiiica da nossa História. 

Estava rebisto o Erro histórico (1; I-Ierctilano que negou relações <Ir 
afiniclade entre a nação actual e essas ti-11x1s de  lusitanos sito ao sul do 
Douro ao  afirmar que " P o r t « p l  nascido num ângulo da  Galiza, consti- 
tuido selii atençáo a s  divisões políticas anteriores, &!atando-se pelo ter- 
ritório do Gharb sarracetio é urna nação inteiramelite inoderna". 

Kicardo Severo náo preteil(1,ii construir unia doutrina ~obi-e a for- 
niação da naçiciialidade. iVa siin hiiiiiildade d e  niesteiral limitcu-se a 
reunir subsídios para a foriiiação tlessa doutrina. Ele próprio recoiihe- 

teu  e superou os estadios mórbidos qiie dtirantc trê? séciilos dominar~n i  
iihês, até a f~rriiaçáo c~iitural cla nacáo portuguesn que se  apresenta con- 
golidada eiii 1385, 115 uiii longo caiiiinlio a estudar. As pesquisas rle seu 
coiiipaiiheiro Albeito Sailipaio sobre a foriiiag5o das pbloas no litor:\l 
~mrtugiiês, feiiómeno este i~iteiraiiieiit~ iiitocieriio, e que marcou a traiis- 
ladação d o  eixo nacional da iiiontaiilia p-ira a orla iiiarítima, fixando :ií 

u e n t r o  de gravidade do povo português teiii uiiia relevância con.iclerávei 
para a con~preerisão e caracterização do génio da  raça. 

A grande contril>uição de Kicar(10 Sckero cc)iiio Iiistoriacior consi- 
te. a i-i~eu l e r ,  fia siia aceitação do iiiara\~illioso lado a lado coni o docti- 
iiiento real, coiiio elenieiito de coinpreensáo da verdadeira aliiia d o  povo. 

Defiiiitivos oii incc~npletos, os estudos <Ie Severo tnuito contribuiraiii 
para o i-essurgiiiieiito do Portugual contcmporâiieo. X Nação reenco~itroii 
o fio da sua História, e reintegrou-se sentido da  bua tradição. Esque- 
ceii e superou os estadios iiiórbidos que durante três s é ~ u l o ~  dominararii 
a siin vivência cotii menor ou maior intensidade, sob iiifluêiicias estranhas 
e perniciosas que os iniiscuiraiii no «rgaiii>tilo social eiii conseqiiência de  
grandes traumatisino políticos. Restqbelecida a orclem nas "tribos lusi- 
tanas", c0111 o adveilto de um estacl:, forte e de orieiit-~çáo nacional, re- 
posta lia sua geiiiiidacle a tradição do povo, a naqáo encontrou d e  novo 
coes50 o segurança no çcii caminhar, consciência dos seus valores e confiança 
tia siia capacidade para cuin1)rir urii destino histórico singular e que, ca- 
lda (lia, se revela iiixis iiieritOrio iititil niuiido incapaz de partilliar expl-  
riências liiiiiianas ou  de assitiiilar étciiias, iiuiii mundo cada vez mais ca- 
rente dc utii é10 de frateriiidade entre a-. raç,xs e os povos. 



É a I'átria co~ii que liicardo Severo sotilioti : Escuteiiios iiiii  passo 
tia sua oração aos portugueses, eiii 1911: 

"Sós  recitamos os cantos dis L,usiadas coiii ênfase, cotiio o evange- 
1110 de uma raça, a epopéia heróica dos seus feitos e das suas virtudei, 
iniortalizados riesse 1)roiize in~arcescível, símbolo iniorredouro de um po- 
vo que foi e ser5 grande. S., por Tezes, a saudade nos invadi a alrna, e 
erri plangente oração, voltamo-nos para a iinagem da pátria, sonhamos. 
~~nhrinios  nos - os da niodesta grey de Portugual - com uma era íle 
reiiascitnento da I'5tria (10s Liisíadas. Que importa' Pross:guireni<:. 
~iosst) sonho ! " 

Uni portiiguês no Brasil 

Transferido para o Brasil, definitiiaiiiente, eiii 19Ú9, RicarcIo Seveni 
ia conhecer, vivendo-a, a epop6ia moderna de sua raça. Aqui casou conl 
ienliora da distinta família paulista Santos Ditmont. Cêdo iria definir a 
m a  atitude de lmrtugiiês no Brasil. 

O cliscurso que Ricardo Severo pronunciou ao ser recebido neste 
Jristituto, em 1912, termina da seguinte forri-ii: "Como um voto d-s mais 
Iiuriiildes, perante v6s doutos c esti~iiados coiifrade--, siceraniente o formu- 
lci ,  significando o meti coniproinisso de iiiiciaç50, tomado a entrada do  
\osso grériiio, vontade de traballiar em prol das vossas tradições nacionais que 
tqiito Iiie ii~erecein coiiio as tradições nacionais da niinha Pátria". 

A vida de Ricardo Severo rio Brasil é uni exetiiplo de fidelidade a 
este voto. Perante a nova fe~i~znenologin. Ricardo Severo, o português, 
s0 podia reagir diiina mari:irn: Prociiroii informar-se sobre as origens 
da cultura brasileira, respeitou-lhe a sua genuinidade, e procurou enriqiie- 
cer-llie o patrii-iiónio c0111 3 experiência \Alida que trazia consigo. 

Ricardo Severo rcio para o Crasil para exercer o seu "ofício de al- 
vaiiel" no que foi ajudado, lego de início, pila >tia feliz associaçiio coni 
Raii-ios de Azevedo, o lioniein eti-ipenhido eni traiisfornxxr o burgo sitg) 
no tSpo do outeiro designado por ~Iaiit i i l  (Ia Nóhrega, nuna  grande me- 
trcílmle inoderna. 

Severo aswcia-se iiiuito cêtlo a essa obra e p<?e liela tiido o qtie po- 
de dar: o seu amor, a sua erudiçáo, o seu respeito a tradição, ao genuí- 
rio ao telúrico, a sua preocupação de equilíbrio i-iieso!ógico, o seti exigente 
perfeccionisiiio e a sua aspiração de eiigrsndecimento e digiiificaçáo do ho- 
xiienl. Assini coineça a crescer a ~iletrópole paulista. Cma grunde urbe 
iiloderna mas integrada na sua tradiçco. reflctiiido a personalidatle indis- 
çiitívtl do pcxo de cepa baildeirarite. 

O respeito ~x!o passaclo leva-o iiiicdiataiiiente a iiispeccionar o b'íii- 

seu Paii'ista de Archtologia e .  . . discor<lar. 2, votl\ade sentindo que I'or- 
tuguês rio Brasil náe é estrangeiro, e cluc, por isso iiiesrno, deve dar o seu 
niellior ci:titril~uto a esta Pátria qtie ania e venera tarito c01110 a iun, sai 
a público, no "Correio Paulistano", para formular as suas críticas e suges- 
tões àcerrn do iiiuseu que visitcu. Vê-se tii~olvido ctii plérnica, mas as 



siias observações tiãr:, caíra111 eizi "snco roto". Foi-am atendidas e nasce 
o " ;\Iiiseu Histórico do Ipirailga". 

Eln Ricardo Severo niaiiifestoii-se stiiipre e\ta urgente necessidade d:: 
particil>:ir, de colaborar, de  partill-iar coni o seu semelhante o ç:u quilhzo 
de saber, de energia e de ainor. Foi êite iinpulso magnânimo que o levou 
inais tarde a as,urnir a direcçáo do Liceu d e  Artes e Ofícios, continuantlu 
assi111 a benemérita e patriótica c l ~ r a  de grandrs paulistas conio Cerqueira 
Cesar, Teixeira da Silva, Gahriel Fransen, 1,eoncio de Carvalho, Rey- 
na!do Porchat, h2e'Io e Scuza e do stu prhprio associado Ramos cle Azc- 
vedo. Mais tarde, obedecendo seiiipre ao, iuesinoj propósitos e naturd  
petidor de espírito, colaboroii coni Alcantara híachado e Antoriio Picca- 
rol ny fundação d a  priiiieira Faculdade T,ivr.e de  Filosofiz Ciências e IJe- 
tras conio seiiiiiirírio dos futuros prcfe~sores tlo ensino seciindário. 

I)e parceria coiii Kanios de Aze\etlo, lariça-se ao estudo da  arquit2- 
tura e da  11al)itac;ão tios cliiiias quentes a fiin de determinsr um dos ponto, 
cardeais do seti novo estilo. I-<studou a arquitetura do indigena brasilei- 
ro e a de oiitras civilizações estal>elecitlas eni clinias semelhantes. Ao ít-i- 
tlio locuvoti o aparellio de materiais argilosos. a taipx, exc;.lente isclante: ao 
ca1)oclu preLa a uniformi(lade qiie deii i arqiiitetura em todo o sslo brasilri- 
ro :  do portiiguês aproveita a atlaptacáo qiie fez das suas exigências w- 
ciais 9s exigêilcias do clitiia brasileiro, c re~ i ido  a casa tipo colonial, vasta, 
de aiiipias acoinodações, rectangular. tle sobrado ergiiido sobre uln basa- 
iiierito (10 pé direito iiiferior ao c10 paviiiieiito, «lide tudo concorre para arej:ir 
e nioderar os  efeitos excessívos do cliiiia externo, coiii a siia varanda al- 
peiitlrada servido de  ligaçáo siiavc e accll~edora tiirte o exterior e o inte- 
rior. Descol>re qiie o lm-tuguês adaptou o aparêlho tle taipa do índio e d~ 
caboclo - n que inais tarde adic i~nar ia  a c-i1 - apenas reforçado para 
siiportar a estrutura maior. "E táo hábeis se fizerzini os construtores <!c 
taipa que eiii algtiinas igrejas erguernm iiiuros de 25 metros de  altiira 
c«.iil 2,20 nietros de  espessura tia base" corneiita em adt-iiiraçáo o enge- 
iilieiro (10 séciilo XX. Na cidade, tlesprovida de árvores frotldosas. veri- 
fica que o portugiiês di~i-iitiiie o tamanlio clns janelas, reduzindo-as a fres- 
tas, oii defende-as coni aplicaçáo de  ge!osias i maneira árabe, prolcnga o 
beiral do  telhado, siiriplifica o J~arroco joaniiio, deixando-o reduzida ao  eniin- 
ciado das suas curvas, eiil arco siiiiplis. N o  seu estudo, os deis íiiestres apro- 
varii o tipo de Iiabitação "defendida da ititeiisiclade de luz e do calor, ao  nies- 
iiio teiiipa i-tcortada e vazad:~, n~ultiplicando as  superfícies de insolaqão e ar<-  
jaiiietito, pertnitiiido os abrigos soiiibrios e a venti:aqáo natural, pelo cori- 
traste das tei~iperatiiras e facilitando a vida doméstica ao a r  livre i so lad~ 
(10 tuniulto exterior das riias". Revesteni-se ainda hoje de  actualidade jm- 
pressionante as concliisóes tlos dois insignes mestres. 

1 - A casa da fazenda (sobrado), segundo o padrão 
colonial, realiza qiiando à forma uni tipo de habita- 
c;ão saliibre, susceptível d e  n-ielhoramentos e per- 
feita adaptaqão ao  cliiiia e ao regiiiie actual. 



2 - Devem ser abandonadas as  dispusições de hotéis ou 
casas em grandes maciços fechados. 

3 - O sistema de pavilhões isolados para as habitações 
colectivas, realiza ui11,a solução perfeita adaptável 
com todas as vantagens aos climas quentes. 

4 - As fachadas de cimento armado de fina espessura 
devem ser coiistruídas com paredes duplas. 

5 - i\ casa deverá ter um embasamento com altura bas- 
tante para isolamento e ventilação do solo e do pa- 
vimento que se lhe sobrepõe e um telhado de ele- 
mentos isolantes que proporcionem uma fácil e com- 
pleta ventilação do sub-tecto. 

Mas não era só o edifício que os preocupava. O ;esenho da cidade 
deveria ser adequado por forma a proporcionar não só harmonia do con- 
junto mas também o melhor clima par3 a habitaqão do homem. Defen- 
diam que a largura das ruas e das avenidas deveria ser proporcional à altu- 
ra dos prédios. 

Estes estudos tiveram consequencia em muitos dos edifícios que ainda 
hoje embelezam e dignificam São Paulo : - O Teatro Municipal, jóia de 
harmonia e imaginação; O elegante edifício da Faculdade de Direito do 
Largo de São Francisco, tão enraizado na tradição e estima dos paulistas: 
a Penitenciária do Estado com os seus pavilhões funcionalmente distri- 
buidos; A Faculdade de Medicina, concebida segundo princípios fu~icio- 
nalmente adiantados; O Paço Muriicipal, hoje Secretaria da Justiça, no- 
bre edificação que tanta dignidade empresta ao terreiro que foi berço de 
São Paulo, etc. 

O neo-barroco d a  época exerceu influência no estilo de Severi e Aze- 
bdo, sobretudo durante o período e111 que estiveram associados cim Do- 
miziano Rossi, mas nunca, de forma tão marcada. coiilo no Pavilháo de 
650 Paulo, na Exposição Nacional de 1908, estrutura caprichosa e opu- 
lenta, com cúpulas e mastareus, arcos e colunas, arquivoltas, espiraes e 
volutas, decorada por génios alados, efebos e inusas, cornocópias, festões 
e grinaldas e que, apesar de tudo isto, maravilhou os estéras da época. 

Mas Severo logo procura libertar-se destas influências para aderir 
a sua via favorita. É êle que nos diz : 

"Procurei lançar a orientação tradicionalistn na arquitectura brasi- 
feira. Era  o mesmo princípio que don~inou a campanha nas artes, nas 
ciências e na política iniciada no rileu país pela geração que prccurei e,,- 
globar em torno de "Portugália". 

"Uma vez aqui em terras brasileiras ccntinuei a ser afirmativailienie 
tradicionalista. Tmdicionalismo não quer dizer anacronismo, pessadisilio, 
ou mesmo necronilhimos. Quer dizer siinplesinente o ressurgimento dri 
tradição, que é, no íntimo de cada fanlília humana, o espírito da iua géne- 
se, e sua essência vital, ( a  alma das nacionalidades) ". 
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"No Brasil são naturais todas as hesitações; ainda ;ao sair do pri- 
meiro século da sua independência política encontra-se cercado de influ- 
ências estrangeiras poderosas e atraentes, levadas p r  surtos de sedu'toras 
inspirações numa época de tumultosa transformações no próprio mundo 
da arte. Entretanto, apartando-se do tradicionalismo estrangeiro e re- 
buscando a tradição caseira, o Brasil encontrará de certo as suas formas 
~nacionais". 

Novamente volta Ricardo Severo ao assunto, nas colunas do Estado 
de São Paulo (1/4/1917), em defesa do tradicionalismo na arte brasilei- 
ra. O movimento causa espanto, provoca contra vérsia e, como tinha acon- 
tecido na sua primeira polémica, ganha prosélitos. A "Cigarra" relatava 
aesse ano, com estranheza, o interesse de algiins paulistas ilustres - Dr. 
Wahsington Luiz, entre êles - que partiam para o interior do Estado à 
procura de "casas velhas" para estudarem o seu plano, o aparêlho e a, cori- 
textura dos materiais. 

Severo adverte os mais zelosos dos seus discípuloos e previne-se con- 
tra críticos maliciosos : 

( I  Arquitetura tradicional não quer dizer reprodução literal de fósseis 
arqueológicos, de casas de taipa ou de pau a pique, de igrejinhas de adoro 
ou de sorumbáticos sobrados dos centros urbanos dantanho, sem higiene 
;e sem aparência estética". 

"Arte tradicional é a estilização de formas artísticas anteriores que 
integraram o meio local, o caracter moral de um povo e o cunho da suaci- 
vilização", 

São Paulo, em muitos aspectos, parece esconder a influência de Se- 
vero. Mesmo os exemplos modernos dos modêlos que Ricardo Severo pre- 
conizou, evoluiram para um estilo mais ático, o que é compreensível .No 
entanto, no interior, a estrutura da casa respeita o seu objectivo: É feita 
para proporcionar um viver feliz. Nenhum exemplo será mais ilucidati- 
?;o em tal matéria do que ol de sua própria casa, ainda hoje felizmente con- 
pervada. Sente-se por toda a parte, naquela estrutura, a predisposição 
para o amorável, para a fácil comunhão entre vida interior e ao a r  livre. 
$ uma casa cheia 'de intimidade convidativa. Conjugada com o arvoredo 
que a circunda esconde-se para despontar apenas, aqui e além, numa su- 
gestão de beleza. Multiplicam-se os alpendres e os páteos sombreados, 

idecorados com plantas e flôrcs. Nas suas balaustradas e paredes, alizares 
de azuleijo invocani os n~otivos sagrados e profanos de culto portugu&s. 
Wo interior, o átrio nobre, com belos exemp1,ares da arte J o a n i ~ ,  onde 
sobressai um elegante balcão de talha dourad'a; a casa de jantar grande para 
,que nela tenham lugar todos os que batam à porta, e enfim o seu escritório, 
reflexo da personalidade de Ricardo Severo: peça espaçosa, iluminada por 
amplas janelas, resguardada do sol por um beiral saliente, forrada de es- 
tantes carregadas com os tesouros da sua erudição; teto, em caixotões pin- 
tados a óleo e têmpcra, mobília de austero conforto e, final e imprescindi- 
velmente, decorado por um frizo a azuleijo reproduzindo cenas da vida do 



p v o  português no seu trabalho, nos seus cultos e nos seus folguedos. 
Ricardo Severo reuniu ali tudo o que amava: a sua família, em ,retratos, 
o Brasil nas plantas que decoravam as janelas, os tesouros do seu saber, 
os objectos de arte mais gr,atos ao seu gosto e o povo português, objecto 
Ida sua saudade. 

Patriarca da Colónia 

Esse amor ao p v o  português levaria o seu querido companheiro, se- 
nhor como êle de sólida cultura, o saudoso Pruf. Marques da Cruz, a atri- 
buir a Severo o título de Patriarca da Colónia. Dizia Marques da Cruz 
"embóra apegado aos seus ideais, era tolerante e transigente com todos 
os patrícios, ostentando no seu aprumo de homem recto a fidalguia do 
seu garbo cavalheiresco, atendendo a todos com o seu afecto e o seu con- 
selho, apontando-lhes, como um guia seguro, a trilha fácil da solução de 
um problema e acorrendo sempre, de alma franca, aos salões de qualquer 
agremiaçáo para prestigiar a sua actividade, ou glorificar uma efeméride 
notável da História da Pátria". 

Ricardo Severo via na colónia portuguesa no Brasil, um corpo de in- 
divíduos irmanados pe!o sentimento da saudade: - "Não c~nheço raça 
que melhcr conserve e respeite a tradição nacional". "Como eu admiro 
e venero êstes ignorados trovadores da sua terra natal e, como me como- 
vem os seus cantares, tanto mais sublimes e encantadores quanto mais 
humildes", dizia Severo numa reunião de portuguêses. 

Preocupado sempre com o engrandecimento do Brasil, Ricardo Se- 
vero entendia que a missão do português aqui não estava terminada. O 
português deveria continurir a colaborar na constituição étnica da nacio- 
nalidade brasileira; integrar essi nacionalidade dos elementos tradiciona- 
listas, e contribuir pelo seu esfôço para a prosperidade do Brasil. 

Certo de que uma fé que se não desentranhe em frutos é uma fé inú- 
til, Severo procurou materializar o amor dos portuguêses a Portugal e ao 
Brasil em instituições que servisse à altas finalidades que prescrevia aos 
seus compatriotas. Sob a sua direcção, a colónia fundou em São Paulo a 
Câmara Portuguesa de Comércio e as Escolas Portugueças destinadas a 
,dar ensino gratuito às classes pobres, onde o Prof. Marques da Chuz vi- 
ria a fazer uma grande obra pedagógica. 

O grande sonho de Ricardo Severo foi contudo a construcão 
em São Paulo de uma "Casa Portuguesa", a casa de toda a colónia e den- 
tro da qual toda ela caiba em torno de unio só lareira; um só lar que sim- 
(bolise a Pátria, onde cada um encontre, para a sua saudade e o seu amor: 
carinhosa e mútua correspondência entre irmãos e na mais afectuosa e 
pacífica comunidade". 

O seu sonho não poude ter imediata realização, dado OS dissídios que 
sobrevieram na Colónia com o advento do regime Repyblicano em Portu- 
a Só mais tarde, re>olvidos os conflitos politiços que dividiram os por- 
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tugues, foi então possível reunir à volta da idéia de Ricardo Severo, o gru- 
po de boa-vontades, que permitiram a realização da obra. Ela aí está, ma- 
terializada nesse edifício da Avenida da Liberdade, ccm uma fachada por- 
tuguesa, com as portas grandes, para por elas entrarem quan to~  quizerem 
e o amplo salão capaz de abrigar as reuniões magnas dos portuguêses 
de São Paulo, em ambiente evocativo da Pátria, das suas grandezas e 
também, do que nela é humilde e poético. 

Era  esta a genial concepção de Severo em relação à Colónia. Não sc 
tratava de separar portuguêses de brasileiros, tão sòmente permi- 
tir ao português mitigar a sua saudade e assim amar melhor o Brasil. Pa- 
ra Ricardo Severo, "o imigrante português não tem aqui um objetivo di- 
ferenciado; a sua missão é brasileira por natural e forçosa afinidade, sem 
que, por êsse facto, deixe de ser essencialmente portuguesa". 

Profeta da Comunidade Luso-brasileira 

Mas Severo foi mais longe na sua compreensão do problema. O co- 
nhecimento profundo que tinha da génese lusitana e das expressões moder- 
nas do fenómeno, atravéz da sua repetição no trópico africano e america- 
no, permitiu-lhe uma visão segura do futuro inevitável das duas Pátrias. 

Repito ,aqui uin trecho de artigo seu publicado em "O Estado de São 
Paulo" a 5 de Dezembro de 1918, e que, quase meio século depois, nos 
mostra a sua flagrante actualidade. 

" O  Oceano Atlântico representrá, na época actual, o mesmo papel 
que o AIediterrâneo no período clássico do Ocidente. Em torno deste gran- 
de mar que banha três continentes se desenvolverão os périplos da nova ci- 
vilização do século XX. Os países que o marginam, com os vastos 
empórios, formarão uma cadeia cujo os élos serão ligados por uma alian- 
ça de mútua conveniência, de similar p.olítica comercial e económica". 

Portugal tem na iilargem européia uma dos ~ilais bem situados em- 
pórios, ligados a todos os centros do Continente; na Africa Ocidental, os 
seus poitos dominam 11111 ~astíssimo "hinterland". O Brasil ocupa uma 
grande parte da margcili aii~ericaiia do mesmo mar;  a sua política de ex- 
pansão tem que tcmar o ruino do Atlântico; poderá fechar essa cadeia que 
representará a mais fecunda aliança do mundo, dando fraternalmente as 
mãos ao velho Portugal. O porto franco de Lisboa, os mercados das vas- 
tas províncias portuguesas oferecelu os termos desse convénio luso-brasi- 
leiro que será para os dois países uma so'ução de mútuo desenvolviniento 
e progresso dentro do concerto niundial que albraça o grande Oceano". 

A luz que durante 70 anos raiou tão brilhante sobre Portugal e sobre o 
Brasil um dia extinguiu-se. Coiitiiiuam entre nós os reflexos vivos de seus 
lampejos. Mas o homeiil, êsse inseriu-se no passado, e torilou-se objecto da 
nossa saiidade e do ncsso culto. As suas obras e o seu pensamento cons- 
tituiram-se em patrinióiiio de [luas pátrias que se querem entre si, como 
êle rluiz a ainbas. 
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Ricardo Severo morreu coii~o viveu: feliz, sem rilartirio e nas boas 
graças do seu belo destino. Símbolo de uma época , morreu com ela, 
~quand'o se desenham as primeiras escaramuças do conflito mundial que 
iria transformar o mundo, alterando-lhe os equilíbrios e transformando- 
lhe a face. Ricardo Severo saberia, contudo, que o poro, êsse fundo de 

rocha ígnea, permaneceria inalterável e insensível as erosões da superfície. 
E a "grey", que não se engana, ainá-10-a sempre, pois sabc que Ricardo Se- 
vero lhe pertencia e que se subiu tão alto nas escalas da glória, foi por- 
que tudo o que fez, foi feito " p l a  grey". 



O S  TROPEIROS E A CASA GRANDE 

Mons. Luíz Castanho de Almeida 

Este artigo não entra na história como Pilatos no Credo. Além de 
que compreende as habitações )dos soldados rasos do Tropeirismo, é pre- 
ciso lembrar que os negociantes de tropas chucras, em seu status social 
correspondiam aos senhores de engenho, já em São Paulo chamados en- 
genheiros no século XIX, e aos fazendeiros de café. 

Eles não eram inimigos do descanso em boa casa, quando de visita 
de seus negócios anuais. E tratavam suas famílias de acordo com as suas 
posses, por exemplo: o Barão de Antonina. De mais nem sempre viviam 
par Esse mundo aberto sem porteiras, tinham sócios mais moços que en- 
travam com o trabalho, êles com o capital. 

Assim é que Francisco Lopes de Oliveira, fazendeiro e comerciantr 
de Sorocaba se associou ao pai de Ubaldino Amaral, Francisco das Chagas 
do Amaral Fontoura, na Lapa, Paraná, tro,peiro de longas viagens. 

Casos há de fazendeiros dedicados à pecuária no Paraná e São Paulo, 
terem tangido diretamente os animais de sua criação à feira. Viram-se em 
'Sorocaba muitos estancieiros do sul, por exen~plo : José Antonio Borges 
ido Amaral Castro, sogro do republicano Cândido Barata Ribeiro, que, por 
fim, fixou residência na feira, mandando os capatazes a buscar as tropas 
anualmente. 

Enfim, os senhores de engenho e cafeicultores tinham sempre O seu 
lote #de tropa com o arrieiro, para a condução aos portos de mar. 

Em questão de topografia e orientação da casa grande se pode ajuizar 
de casas de séculos anteriores, pelos exemplares existentes ou há pouco 
derrubados. São tradições de medicina preventiva, conforto relativo, qu: 
não se ciriginam de ontem para hoje. 

Nem sempre à meia encosta, pois há lugares planos, grandes várzeas 
entre montes, com suas pequenas elevações, colinas, lombadas. Se a ero- 
são tornou mais a pique a entrada para o platô escolhido, há nos lados e 
ao fundo ladeiras mais suaves. Nos campos do sul, uma casa grande fica 
tão sòmente numa das colin,as em sucessão, de modo a ser vista de qual- 
quer elevação longíqua. 

Tenho reparado que o ranchinho de sapé, sim, é que se dlependura à 
beira do corrego, bastando-lhe um terreirinho minúscu!~. 

Nas casas que visitei, setecentistas, o curso de água passava prefe- 
jrentcmente nos fundos. Não se abre poço num terreiro de frente, assim 
6 a água do ribeirão par3 a higiene da cozinha, lá atrás. 

A topografia difere, pois, na pia, na montanha ou serra que têm as suaç 
várias furnas, no campo. Sempre há jeito de obter terreno mais baixo pa- 
ra a fachada, para solenizá-la com uns degraus e até mesmo um sobrado, 
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pais  raro, enquanto a cozinha está mais perto do chão (êste é um fato 
observado em dezenas de casas, por exen~plo em Tietê, pelo Dr. F. A. Vei- 
ga de Castro). 

Quanto á orientação, note-se a frente para o mar, para a estrada ge- 
ral, para um rio, se não atrapalha demais a insolação necessária. Para is- 
to, a fachada em direção ao norte é a mais indicada, pois o sol ilumina dois 
Indos nascendo e outros dois descambando. 

É mais higiênica esta solução, porque o sol aquece os dormitórios lo- 
go cedo, se colocados ao nascente, e não esquece os do lado oposto, à tarde. 

O inconveniente é o vento do sul, que vira para o sudeste e o lleste, a 
forcejar pela cozinha e varanda quase o ano todo. Resolve-se o problema 
com uma ou mais árvores grandes como a paineira e a figueira, e abrindo 
as frestas do lanço para o pátio protegido. Outras casas preferem ofertar 
a fachada para êsse ventos porque é nos fundos que mais pára a família. 
Muito comum é simplesmente frontear o sol nascente. 

A casa da pecuária nos campos nativos procura sempre para o fundo 
um capão de mato ou mata marginal, dividindo até geogràficamente as 
duas funções: criação e mantimento. As vêzes oculta-se ao lado de uma 
~estinga. 

A época da água encanada fêz mudar a casa, às vêzes da mesmo fami- 
lia, de uma baixada ou furna insalubre, para o alto. 

Deve dizer-se do costume da frente para a estrada, que na cidade é 
assim taqbém; aceita-se a orientação da rua. Só que nos caminhos de 
- tropas por livrarem-se da amolações dos viandantes, a casa às vêzes. 
desaparecia ao longe, como se lê nos viajantes de 1817-1822. 

MATERIAL DE CONSTRUÇAO 

A pedra, no litoral, não exclui a taipa de pilão e até o pau-a-pique,in- 
clusive nas cidades. Mas é a nota característica. Não são lajes, mas ge- 
ralmente pedras toscas tiradas das pedreiras de granito ou gnaisse. Pa- 
rra preencher as diferenças de nível no espaqo entre uma e outra, pedras 
menores na argamassa. Serviço pirpétuo era quando esta argamassa de 
areia e cal se misturava com azeite de peixe, isto é, óleo s u  graxa de ba- 
leia o que só foi possível depois da primeira arrnnção na Bahia, talvez. 
por ser caro o transporte, se não mesmo mais tarde, com as nossas arma- 
ções de Santos, São Sebastião. 

Também no planalto qualquer pedreiro lidava com pfdras brutas não 
lavradas. Havia muros de bom comprimento e altura. Havia as paredes 
de muita casa de pau-a-pique até o baldrame. Escadas. Calçadas. As- 
sentadas com barros e também com areia e cal. Mas casa de pedra não se 
via nas cidades, raramente, r isso no século XIX, ao que spibamos. Muito 
usados eram os muros de arrimo em pedra para os terreiros, mesmo no 
,século XVII quando, em vez de porão, preferiam às vêzes terraplenar o 
Yôpo da colina (casa do sitio de Santo Antônio, em São Roque). 
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A partir de 1795. o cónego João Ferreira de Oliveira Bueno, santista, 
tirando a sesmaria do Itapeva no rio Capivari, começou a edificar. A ca- 
sa de residência era de taipa de pilão, mas construiu a pedra a senzala, o 
açude, o engenho, o embarcadouro naquele rio, muros de horta e pomar. 
calçadas. Assim nos ensina o historiador Vinicius Stein de Campos (fun- 
ldações municipais paulistas nos séculos XVII I  e XIX, 1952, 45). Acres- 
centaríamos que o sarcedote era de Santos e levou de lá as tradições e, cer- 
tamente, os pedreiros, ccinio aconteceu em 1811 para as instalações da fá- 
brica de ferro #do Ipanema. Esta dupla demonstração da vinda de técnicos 
do litoral ao planalto já é quando havia fornos de cal de pedra, em Par- 
naíba e Sorocaba. Ajuntava-se cal ao barro ou era só areia e cal. Edifi- 
cações grosseiras é que se contentavam com barro, por sinal que, não ha- 
vendo revestimento, a água levava o barro perto das juntas, dando a im- 
pressão de ser tudo na técnica da pedra sêca. 

As pedras eram granitos de quartzitos, principalmente até a depres- 
são permiana, que faz um curvo mais ou menos de Casa Branca e Itararé. 
Nesta zona. é possível obter lajes também de valvitos e picarras bem co- 

mo pedras brutas vulgarmente chamadas de ferro, o trape da terra roxa 
e também da massapé, que aflora depois do Salto do Itu, no vale do Tietê. 
e, como se sabe, forrila os travessões das cachoeiras dos nossos rios da b3- 
cia do Paraná. O valvito do Itu foi industrializado e era exportado para 
São Paulo e as vilas vizinhas em carros de bois, para calçamento nos pas- 
seios da rua e nos pátios, varandas e entradas das casas grandes. Aí por 
1940, ainda os passeios de muitas ruas de Itu eram em desnível, porque 

cada pedar ia sz gastando e afundando, coisa típica. Uma carwda de la- 
jes de Itu posta na obra em Sorocaba ficava e111 20 mil réis, em 1863. 
Nos passeios, era a pedra lisa do "Vamos brincar na pedra lisa", das crian- 
ças. 

A taipa de pilão reinou eiil São Paulo por três séculos, sòmente co- 
meçando a morrer picaretadamente com a chegada da estrada de ferro, aos 
poucos, à medida que alcançava os povoados desde 1865. Lk pedra eram 
alguns muros da igreja do Cólégio, depois dz 1700, e quase só, sem em- 
bargo de haver granito alí mesmo, em Itaquera. Acontece que a taipa, mui- 
to mais barata, era muito durável, contanto que os beirais derramassem 
água pluvial adiante e longe da sapata. 

,4 taipa ou taipa1 era prolpriamente a armação de tábuas dentro d? 
qual os trabalhadores, geralmente escravos índios ou pretos, socavam com 
mãos de pilão a terra umedecida. As tábuas laterais teriam até quatro 
metros de comprimento e um de altura fixando-se por gastalhos, travessas 
e cavilhas. Antes do revestimento, que devia esperar meio ano até enxu- 

garem taipas muito grossas, viam-se os orifícios deixados pelos paus-roliços 
das travessas andaimes. Podia-se umedecer com água de cal a terra, sem- 
pre c& de oca ou avermelhada. Ein Sorocaba, colocavem-se nessa terra 
pedregulhos pequenos, resultando, alhures, o nome de taipa de formiga. 
Assim parecia um muro de concreto e a p;careta não coilseguia demolir fá- 
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cilmente. Ao ~ i l a r  caia trecho, as extremidades ficavam chanfradas pa- 
ra uma verdadeira amarração, forniandmo um coiijunto homogêneo. Vimos 
derrubar muros de casa grande, infiltrados pela água: pois o paredão cai 
sempre inteiriço, só uma peça. 

Na atual catedral de Sorocaba. a fachada setecentista é tão grossa e 
!firme que foi revestida de tijólos na reccnstruçáo. As paredes laterais, 
uma foi mais fácil demolir porque estava do lado chovedor. A outra foi 
< I  preciso" conservar e revestir. O documento da construção se refere aos 
pedregulhos. 

As frentes (portas e janelas) eraiii deixadas já na ocasião de pilar, 
geralmente sem a madeira, mas nas construç6~s sctecentistas há vergas de 
uma só viga já colocada no muro, e servindo para mais de uni vão. 

A sapata é a mesina taipa sacada no alicerce, servindo também de pro- 
teção mais duradoura contra a água, e por isso é mais larga que a sapa- 
f a  de alvenaria. 

Os taipeiros socavam cantando uiiia toada de trabalhos. 
A terra, que se tirava muito próxima da obra se baldeava em cestos, 

aos ombros, andaime acima. 
O buracão do Carmo, em São Paulo, parece ter sido essa origem, e a 

erosão o foi aumentado. 

PAU A PIQUE 

A taipa de mão, se s~papo  ou pau-a-pique, ao contrário da de pilão, 
çuja técnica veio com oos portuguêses, é unia forma de construção ~ r in i i -  
tiva e universal. Existiu, por exemplo, na Inglaterra medieval. Entre os 
rupis, havia o pau-a-pique sem o barro Com que dificuldades êles arma- 
vam aquelas grossas paliçadas duplas em volta das ocas, fazendo a taba 
ou idéia! E consta que os guaranis já haviani evoluído a ponto dã bar- 
rear os seus tejupares. E então, ao chegarem os portuguêses, tupis apren- 
deram imediatamente a técnica, conclui o mestre Metrax. O fato é que a 
primeira casa dos jesuítas no planalto, em 1554, foi feita pelos tupiniquins 
de madeira e barro. (Cartas jesuíticas, 111.43). 

A taipa de mão parece própria para construções provisórias, ranchos 
de sapé, casas pobres, e não é. Depende c10 cuidado e bom-gosto do cons- 
trutor. Escolhidas as boas madeiras e feita a arn~ação, pode durar sécu- 
los, ,bastando, às vêzes, barrear e rebocar de novo alguni pedaço de muro 
;que desprega. 

É exatamente uin concreto ou cimento armado, substituído aço pela 
madeira e o cimento pelo barro. Uma casa pequena obtem-se com os qua- 
tro esteios das esquinas, se fbr de quatro águas, mais os dois do meio, se 
jf6r de duas. Por aí se faz a conta de tantos mais esteios, se se tratar da 
casa da fazenda ou sítio grande. Para as portas grandes às ombreiras, po- 
pularmente chamadas batentes ein São Paulo, eram outros dois esteios. 
Vimos uma tapera de duzentos alios mostrando hei?? os peitoris feitos de 
piga comum em tôcla a paretie, o mesmo dizeiiclo-se das vergas. 



Os esteios são troncos inteiros e retos, escolhidos no tempo de minguan- 
Te, derrubados e trabalhadoç mesmo no mato, primeiro a machado e a se- 
guir, a enxó, meio tosco, de quatro faces na largura um pouco maior que 
as das paredes, ,deixando a parte a ser enterrada, de u n ~  metro para mais 
no estado natural, chamada nabo. eles sustentam não só tclhado mas as 
paredes, por isso que estas se apoiam sobre os baldrames, vigas soblre as 
quais se assentam os barrotes (paus roliços verticais), que sustentam as 
ribas de palmito chamadas jussaras, horizontais, e em cujo xadrez se in- 
tercala o barro. Este é jogado em grandes pelotes de até um qu?lo,, por 
/dois homens de um e outro lado ao mesino tempo, com força, em cada 
quadrado. As ripas (podem ser varas roliças, mesmo no fim do Impé- 
rio ainda s i  amarravam em cruz com rico e benfazejo cipó embê, comum 
em todo Brasil, a partir da costa de Pernambuco, outrora. 

As soleiras das portas é o mesmo baltrame, que de fato não assenta 
s6bre o chão mas se encaixa nos esteios. O muro, quase sempre de pedra 
tosca, do solo até êle nem tem alicerce fundo e sempre cede. Daí a fun- 
dura do buraco para os nabos e o socamento )de cacos de telhas e ti jóbs 
te pedras junto com a terra, para firmxr os esteios e conservar a vertical. 
Queimava-se externamente uni pouco a parte roliça em contacto com a 
terra. Possivelmente apodrece aos poucos a madeira de fora para dentro, 
mas o cerne, )de pequeno diâmetro, sustenta o pêso. Nada de formiguki- 
ros por alí. 

0 s  espanhóis da Argentina e Paraguai seguiam o niesmo sistema 
)É latino-americano no seu desenvelvimento e grandiosidade. De fato, na 
Europa do norte, havia e há madeira para casas tão artísticas, mas sòmen- 
te vigas e tábuas. 

Por que numa mesma região se encontra a dualidad'e das taipas de pi- 
lão e pau a pique, isto mais ou menos em tcdo o São Paulo antigo, serra- 

abaixo ou serra-acima ? 
Porque, ein certas zonas, a transição para a alvenaria abandonou o 

pilão e conservou, ainda, contemporâneo, o sopapo? 
Por que noutros Municipais, o pau a pique excluiu a taipa de pilão? 
A resposta à terceira pergunta é fácil, com a chegada em grosso da 

alvenaria de tijólos, foi desaparecendo a profissão de mestre taipeiro e seus 
trabalhadores, mas continuou a de cqrpinteiro e mestre do risco, e o car- 
pinteiro é quem faz a casa de taipas de mão. E pelo modêlo dos casebres 
até hoje assim construídas se erguiam casas grrindes. E assim avançando 
pelo sertão os novos p~voadores do  século XIX já não conduziam taipei- 
Tos. Além disso, a floresta era dadivosa e boa. 

Esquematizando um pouco. E novos municípios do tempo do Império 
mão adotaram a taipa de pilão, embóra esta continuasse nos outros, mesmo 
tempo derradeiro, pelo tamanho, construído na Capital foi o Seminário 

Episccpal, inaugurado em 1856, mas os taipeiros foram dl: Itu e Capivarí. 
A segunda pergunta respoildo dizendo que sempre ficava economica- 

mente mais em conta o pau-a-pique do que o tijolo, e já havia uma tradição 
a ir morrendo devagar. 
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Quanto à primeira, os aspectos variados sugerem diferentes soluçóes. 
A casa pequena prefere-se de pau a pique, embóra seja sede de fazenda, 
por exemplo, de pecuária. A taipa de pilão ancla assciciada à posse de es- 
cravos numercsos, cujo traba'ho quase gratiiíto compEnia o núinero de 
indivíduos exigidos. 

Vimos casas de sopapo em solos de barro branco e de salmourão ou 
pedregulho, enquanto a taipa de pilão parece preferir a terra vermelha. 
Não havendo junto à edi f i~a~áo ,  desaparece a x7antagem de baldeá-la corli 
cestos logo até à parede. 

A casa feita numa clareira do mato derrubado parece combinar mais 
com o meio ofício sendo de madeira dali mesmo. A casa de pau-a-pique 
é transportável. Perd~m-se os panos de paredc e varas roliças com as ri- 
pas. Talvez, mas os esteios e tudo o mais cabem em algumas viagens 
lde carro de boi. 

Alí vai a casa do padre Fulano - ouviu um meu amigo, na sua infân- 
cia, dizer aos adultos ante um carro de madeira, lá por 1880. 

As paredes dos cómodos internos eram de taipa de mão mesmo nas 
casas de taipa de pilão, como se vê ein inventário seisctntistas e ainda ho- 
je, algures. Existem casas com paredes internas de taipa de $50, mais 
fina. 

TELHADO E SEU MADEIRAMENTO 

Sejam os muros de pedra ou d~ duas taipas, as soluçóes adotadas 
,são as mesmas. Não ccnsideramos casa grande ou casa de sapé. Que 
abrigou entretanto, os primeiros paulistas. 

As telhas eram as de canal, também chamada brasileiras e, as que te- 
mos visto, lisas completamente, de forma que, não emboscadas com areia 
e cal, escorregam fàciln~ent~e e movem-nas os ,bichos. Quase oitenta cen- 
tímetros, e muito largas. Cozinha e varandáo regularmente sempre osten- 
tavam a telha vã, menos em casas ricas e já no I i~~pério.  

Tielhado em quatro águas ou em duas, cozinha também em duas ou 
três embora principiando a sua cuinieira na linha do edifício principal. 

A primeira vista parece que o critério para casa de oitão e duas águas 
é ser menor que a de quatro e, principalmcnte, na cidade para as paredes 
meias. Pois em Itu há uma casa grande bandeirante, com pretório e em 
fluas águas. A motivação principal deve ter sido a maior facilidade do 
emadeiramento : um flexal em cada mais comprido sobre as paredes, a 
cumieira, as têrças de cada lado, os caibros e as ripas. Cumieira, têrças, 

hlexais e ripas ultrapassam um ou dois palmos as paredes dos oitóes, ter- 
minando com uma fileira de telhas com a cavidade para baixo. 

As duas águas se projetam longe do muro, sendo de taipa de pi!ão, 
 ais perto, cêrca de meio metro no pau-a-pique, ou fixando-se os caibros 
diretamente nas extremidades dcs cachorros eni obras simples, ou acaban- 
,do nos flexais enquanto pequeilcs caibros pregados nos grandes mais aden- 
tro da parede, proporcionam uin telhadinho em outro nível, que ltmbra 
algo de chinês. 



Os cachorros se formam nos flexais e coniuiilente são entalhados ou 
exibem formas curvas nas pontes. O forro dêles é por cima. 

Os caibros quase sempre eram roliços como vinham do mato. 

O FORRO 

Fôrro chato de saia e camisa, de tábua largas foi o mais fácil. Exis- 
tia o Fôrro em forma de pirâmide truncada, com a lâmpada pendente do 
centro, mas parece coisa citadina. 

Fórro de  esteira de taquara ~ in t ada  ou simplestnente caiada. 
Forravam-se as salas, o pretório ás vêzes, os dormitórios, os corredo- 

res. 
Houve pinturas de cenas brasileiras nalguns tetos do século XVIII.  

e talvez antes. 

SOALHOS 

0 soalho de inadeira geralmente correspondia a cada cômodo forrado. 
Tábuas largas aparelhadas junto da obra depois de serrada à mão no ma- 
to. Com o tempo deixavam largos intersticios, onde desapareciam, en- 
tre sustos e lágrimas, os cobres e níqueis das crianqas. 

As vigotas era111 roliças, menos a face onde se pregava a tábua. 

V,arandão, cozinha e dispensa via de regra se atijolavan~ ccln belos 
ladrilhos sextavados já no século XVIII e no século anterior e, depois, 
em casas pobres, eram de chão socado que, varrido com vassourinha, dei- 
xava covas e sulcos perigosos pelo gasto. 

A casa dos pais do Brigadeiro Tobias tem a sala de entrada assoalha- 
da por lajes de Itu. 

PORTAS E JAKELAS 

Portas e janelas têin nas casas de pedra as obreiras vergas e peitoris 
de pedra lavrad,a. Nas outras, de boa madeira grossa. A verga ou batente 
de cima é reta no pau-a-pique, arco achatado e reta na taipa de pilão. A 
pequena curvatura do arco obtém-se na parte inferior da madeira, conti- 
nuando reta em cima nas construções pobres, enquanto, nas outras, toda 
ela é curva e com extremidades retas, estilos barroco. 

Folhas de portas, principalmente internas, eram uma só peça. Portas 
de fora e janelas, duas, ora grosseiras ora até com almof,adas. 

FERRAGEM 

Há pelo menos duas listas de objetos de importação à venda em San- 
tos já por 1.580 e nelas são mencionados os pregos caixares e de navio, 
correspondendo aos forros e soalhos. Para aquelas grossas vigas de um 
palmo fabricavam-se pregos grandes no ferreiro. Depois são mencionados 
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os pregos ripares. O carpinteiro moderno se arranja com serrote, pregos 
e martelo, e anda depressa. Outrora, havia o macete, martelo de madeira 
para obter no cabo do formão que abria cavilhas e encaixes, tudo prece- 
dido de risco e sossêgo. A emenda de uma viga não era simples chanfra- 
tura Junte-se o cipó e ver-se-à que êle era o prego de São Paulo antes 
de o ser das Minas, como se escreveu d e  lá naqueles tempos. 

Bela casa grande de cêrca de 1700 em Sorocaba, não mostrava fecha- 
dura ou ferro pedrês nas janelas e na maioria das portas. Para estas, as 
trancas horizontais nas onibreiras ou batentes. Para as janelas mesmas 
trancas ou tramelas. 

Não se podiam dispensar as dobradicas e algumas fechaduras, no sé- 
culo XVII, chaiiiada mouriacas, com gr,andes chaves. 

QUALIDADES DE MADEIRAS 

As madeiras de construções ein São Paulo eram a peroba, que rei- 
nou soberana até o fina] devassamento das margens do Rio Grande, Para- 
ná e P,aranapanema, em nossos dias. Serve para o soalho e o telhado e os 
esteios, vigas e caibros. Só não dá taboado de fiirro. Para êste, o cedro, 
que infelizmente, já se acabou, era o mais usado. Uriundiba e ararabá 
para vigas, timbó para tábuas. Para vigotas de soalho vimos em Sorocaba 
o araribá amarelo. Muito usadas, menos para tábuas, a cabreúva e a uriun- 
diúba. No sul de São Paulo e no Paraná, o pinho ou araucária estava à 
mão com a einbuia e a canela. Mais para o centro de São Paulo e mais 
para trás, no tempo, reinava na carpintaria e na mercenaria a canela preta. 
Navarro de Andrade (IAS bois indigênes de São Paulo, Secretaria da 
Agricultura, São Paulo, 1916) enumera 165 essências florestais paulistas. 

Von Martius ficou admirado ao ver nas inatas do Ipanema, 1817-1818, 
o caipira dar o noiiie a tôdas as plaiitas se a floraçáo, pela casca, fôlhas,etc., 
e dizer-lhes as propriedades. 

Mais raro o madeiratilento de casas, iiias usados foram a maça- 
randuba, a caviúna, o jequitibá, o saguaragí. 

No sul de São Paulo e nos cainpos de Curitiba, nossa quinta coniarca 
até 1854, o pinho não podia deixar de ser aproveitado, embora menos du- 
rável. Ele reinou, ~Crbretudo, não na casa grande mas na casa comuiii do 
sitiante, servindo até para cobertura, como que umas telhas de pranchas. 

Na realidade, a casa grande do Paraná era de pedra ou taipa no lito- 
ral, idas duas taipas, geralmente, no planalto. 

Os donos das nossas fazendas e até sítios, quando chegou a cana, se- 
guida pelo café, com fome de terras noras, niesmo assim reservavam uiii 
talhão de mato virgem, como que um depósito de madeira. E de gostosas 
jabuticabas, em novembro. 



DIVISÕES INTE,RNAS DA CASA GRANDE 

O pretório ocupa mais ou menos um têrço d a  fachada, cabendo os ou- 
tros dois terços a uma sala de cada lado. Geralmente uma destas era pre- 
tório e ao mesmo tempo sala. Em havendo missa os escravos ficavam no 
terraço, os livres e vizinhos dentro. No século XVII  ainda a clausura do ele- 
bento feminino da ,própria Msa era tal que 'de uma espécie de grade do 
cômodo interno para êsse é que ouvia a sua missa. No século XVIII há 
portas comunicantes para os quartos de trás dessas salas. 

Sendo já uma bela entr,ada em pórtico, a porta principal que dá para 
p pretíhrio não era artística. Ao lado, outra porta abria para um quarto 
escum, o quarto do hóspede não íntimo, que para as suas ab!uçóes matinais 
podia preferir a bacia do açude fronteiro. 

Da p r t a  principal, um corredor leva para a varanda fechada (sala-de 
jantar). Os quartos (dormitórios) se arranjam entre esta grande sala 
e as de fora e, quando mais com,prida a planta vetângular e também mais 
larga aumenta o número déles, inclusive os pequenos e sem luz direta. 

Nas tradições de Cotia e São Roque, encontremos a lembrança da "ca- 
marinha" paulista com o sentido de quarto do casal de donos, agenciadc 
;não raro, num vão escuro, porque aí eram guardad,as moedas e jóias, não 
convindo janelas para fora, e bastando fechar bem a porta interna. 
Diz o verso, O Rei e a Rainhx 

Vão dormir na camarinha. 
Camarinha eram, ainda, na tradição oral, as rep,artições da arca de 

Noé para os casais de bichos pequenos.. . Em 1909, faleceu em Guareí O 

fazendeiro Antônio Vieira de camargo, nascida em Gotia. Faleceu ainda 
em sua "camarinha", onde guardava ouro e prata. 

Nas tradições de Cotia e São Roque, cncontarmos a lembrança da "ca- 
ou se arrumava a um canto do valandão fechado ou a um quarto contí- 
guo. 

A "Casa do Bandeirante", em São Paulo, mostra ainda uma varanda 
ou pretório dos fundos. Devia ser para adorno, arejamlento e passeio das 
reclusas (falta hoje o quintal fechado, mas havia). Não podemos concor- 
@ar em que ali fosse a cozinha.maxime no clima paulistano do vald do 
p e t ê  e Pinheiros. Choveria nas cozinheiras e no fogão. 

O esquema de "porta do meio" de que a seguir trataremos, não com- 
binava bem com o pretório. 

Casas com a porta pricip,al para o terreiro ou varanda externa. 
0 esquema de porta principal, corredor, portas para duas salas de fo- 

ra, aada uma com duas alcovas, duas das quatro dando passagem de den- 
tro a t 6 s  da porta do meio, varandáo com um quarto de cada lado, um ou 
dois puxados, esquema que po4e ser aumentado de mais uma sala em ca 
da lado e seus respectivos côm~dos internos, e até com nora porta e core- 
dor para fora, formando noyo l~iiço, é tipicamente cia  cidade. B de todo 



o país. Como desde o comêço embora sobrasse espaço, se construissem em 
paredes-meias, imitando as ve!has cidades portuguêsas e p r  motivos Ce 
psico-sociologia, segue-se que também quando foram adotadas habitações ru- 
rais, o foi desde logo, após os primeiros tejupares. Tão, br,asileiro se tor- 
nou qua ainda vimos uma sede de fazenda ccmtruída por pedreiro italiano, 
bieste século, em a 1  e tijolos, e seguindo o velho esquema. Na verdade, 
qualquer pedreiro, mesmo sem ser "mestre do risco", podia planejar essas 
casas. Na cidade, serve para as classes remediadas: constrói-se um lanço, 
isto é, a metade do esquema. Uma sala, duas alcovas, varanda menor, um 
quarto, um puxado. Vimos um caso dêste em 1940 à Misericórdia, no Rio 
!de Janeiro, era a residência do Capelão. 

O provérbio é a porta do meio é o respeito da casa. Quando 01 noivo 
Ijá certo, diziam: aquêle passou da porta do meio. A visita b t i a  palmas 
po corredor, estando a porta da rua sempre aberta, ou sacudia uma aldrava 
(de ferro na própria porta do meio, que a mucama abria, fehava, ia ver 
se os donos estavam, voltava, pela alcova, abria a porta lateral da sala de 
Fora e fazia a visita entrar e sentar, enquanto lá dentro os1 \mor'adores 
melhoravam a toilette. 

Diziam que os Ituanos comiam w gaveta, porque, mesmo os íntimos, 
sempre recebidos na varanda, tinham de esperar abrir a porta do meio. 
- Que cheirinho, ,bom, hem? 
- Agora mesmo tiramos a mesa. Que pena! 
Mas, por que porta do meio na fazenda? Oltimamente, estava sem- 

pre aberta. Mas não foi assim outrora. Clausura, mesma no campo. 
Nesta planta de casa grande o quarto de hóspede é simplesmente um 

cômodo ao lado de uma das salas de fora, com a qual nem sequer comuni- 
ka, vendo-se logo a finalidade daquela porta dando diretamente para o ter- 
reiro, mediante alguns degraus, se for o caso. 

O dormitório das meninas e moças solteiras ficava ligado por uma 
porta ,ao do casal. E se havia janela para fora esta era consci~enciosamente 
gradeada com madeir,a. Por um duplo motivo: de dia, a onça do mato vi- 
zinho não saltava dentro, e, de noite, o bicho homem, tinha de serrar pri- 
meiro duas ou três hastes. Mas serrava. Um dêles fêz #de dia, de acordo 
com a moça, na ausência da gente, e disfarçou si serradura, como vimos 
em denúncia do pai logrado. 

A casa sendo mais larga e mais comprida, admitia, além de  quartos 
grandes e eni grupos de dois ou três de cada lado da varanda, uma série 
!de alcovas no lado fronteiro à parede e janelas do quintal, com inúmeras 
Iportas para esta sala de jantar, também encompridada. Alcovas que só 
continham cama o lavatório. Em Soorcaba e Itapeva, vimos o costurre 
renovado em casas de alvenaria. 

A casa grande setencentista dos Madureiras, em Sorocaba, tinha dezes- 
seis cômodos grandes. Um dêles, mais longínquo, era para os moços, já do 
século passado, fumaram e tocaram violão à bontade. Esta família dl-u três 
kapitães-mores àquela cidade. Mas, quando o nUmeru de quartos aumenta 
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é no ciclo de café. Então já há quartos para fora, a clausura acabou e a 
casa está sempre cheia de ,parentes e amigos. 

Até por 1880 não havia instalações higiênicas. E, mesmo depois, 
conforme as posses. Na própria nossa Capital, a água encanada em domi- 
cílio é de 1881. 

Como se arranjavam? Cada quarto, inclusive de hóspede, com o seu 
"vase de nuit", que em 1767, por exemplo, se chamava bispote e era, co- 
munente, de barro vidrado, não falando dos hzendeiros muito ricos. 

Numa casa setecencista, vê-se, ainda, porém, o desvão ou canto, for- 
mando cubículo escuro, onde devia estar o W.C. da família M a ,  isto é 
banca furada sobre ui11 balde, como ainda se faz talvez para os doentes da 
roça. Na cidade, existiam as hórridas latrinas de fossa, dantesca, mas, 
pas habitações rurais, n~esino de gente rica, o rirvoredo do pomar era den- 
so e as filas de bananeiras, fechadas. 

Aquêle referido quartinho continha também a banheira. Era uma ca- 
noa pequena (de madeira) e como canoa vem mencionada em inventários 
setecencistas. Os inventários anteriores falam em bacias, mas não eram 
baciões. 

Enfim, havia o agude e o rio para o banho pelo menos semanal dos ho- 
mens. 

O LANÇO DA COZINHA E DESPENSA 

Nas casas setecencistas que sobraram, salvo rara exceção não há sinal 
nem de ruínas da cozinha em lanço sepuado. Há especialmente algumas 
que se ligam, sim, ao grande telhado, mas não numa só1 água e sim em 
duas, com toião ao fundo. Era difícil para o construtor o caso da cozinha. 
Desmanchava a harn1otli.a do todo. Talvez seja par isso que a gente de 
meios mandava constr~fir outro lanço fronteiro, simétrico, com a outra 

vantagem de um pequeno pátio interno ou jardim, com o sleu poço. Para 
initar o estilo mourisco, bastava fechar o quarto lado, mas o nosso clima 
temperado, exigindo mais sol, vai contra esta solução que, alás, exigia re- 
cursos bastantes. i> 

Não é impossível que as cozinhas desde Martim Afonso até a um sé- 
culo depois fóssein arranjadas dentro da planta íinica retangular, perto da 
varanda, principalmente nessa época primitiva. em que as casas eram de 
telha vã. Outra provável foi a edificação em corpo separcado, pois, no 
Rio Grande do Sul, perseverou o C O S ~ U I I I ~  de se cozinhar no galpão. E 
os Açores, cozinha e sala de jantar, juntas nas casas pobres. Como quer 
que seja, temos de concordar em que menos lá pelo fim dos seiscentos, já 
não se pensava em casa sem o puxado da cozinha, inclusive nos sobrados, 
onde o puxado é o d6bro mais caro e mais difícil. 

Lanço bem grande, pois compreendia um corredor interno desde a 
porta da varanda abrindo a um cômodo infalível, e despensa e desapare- 
cendo na cozinha enorme, além da qual havia às vêzes outro quarto. não 
raro dormitório das negras de dentro ou mucama. Ao lanço fronteiro não 

faltava destinções: depósito, dormitório de escravos, etc.. . 



ANCHIETA, FUNDADOR DA LITERATURA BRASILEIRA 

Leão Machado 

Fundar é começar alguma coisa. E Anchieta, ao fundar a Literatu- 
ra Brasileira, estava realizando o seu d~estino, êsse magnífico e maravilho- 
so destino de semeador. Aos 19 anos, mal saido da adolescência, veio para 
o Brasil começar a viver talvez a vida mais estupenda da nossa História. 
Pois que, assim jovem, veio para ser padre, professor, médico, missionário, 
poeta, teatrólogo, prosador, filólogo, pregar o Evangelho, ensinar civiliza- 
ção, ajudar, enfim, a criar um país, que êle cruzou e percorreu em suas 
brenhas, praias e serranias e cujo solo molhou com o suor de suas fadigas 
e com as lágrimas de suas angústias. 

Fundador, semeador, abridor de caminhos, na re,alizaçáo dêsse g10- 
rioso destino de pioneiro, devotou-se a um gigantesco trabalho c nessa em- 
prêsa, a sua emprêsa, na bela expressão de Manuel da Nóbrega, foi An- 
chieta um dos que mais deram, porque era decerto o possuidor de uma das 
mais opulentas personalidades. E se nos lembrarmos de que foi homem 
,de pouca saude e escasso vigor físico e nos lembrarn~os ainda de que o 
meio em que viveu e realizou sua obra prodigiosa, era pobre e falto de 
tudo, pois era virgem a selva irrelevada, maior é a nossa admiração por 
êsse homem excecional e fabuloso. 

Fundador da Literatura Brasileira. . . O primeiro que escreveu no 
Brasil e sobre o Brasil, foi Pero Vaz de Caminha, ao compor a carta pito- 
resca em que comuilicava a D. Manuel a fnustvsa notícia do descobriniento 
do Brasil. Mas foi só uma carta. Vein depois Pero Lopfs de Souza. Mas 
êste escreveu sòinente o "Diário de Navegação". O terceiro no tempo fo: 
Anchieta. Na verdade, Anchieta pode ser considerado o primeiro e é o 
mais importante, porque foi o único dos três que diversificou sua produ- 
ção literária, como um escritor, escrevendo prosa, verso, teatro, filologia. 

Na prasa, além dos sermões, temos as suas "Cartas", que são riquís- 
simas de informação sôbre o Brasil que nascia, a floresta, os índios, a guer- 
ra, o govêrno, a colonização, a catequese. Escreveu também sôbre a fauna 
e a flora trabalho que causou admiração a um homem de ciência do nível 
de Saint Hilaire. Certamente, as "Cartas" não foram escritas com inten- 
ções literárias, através das quais pretendesse Anchieta transmitir-nos emo- 
ções, que, antes, sentiria dentro daquele mundo inédito d3 terra america- 
pa, estranha, surpreendente e ignorada. Mas a verdade é que o conheci- 
mento do Brasil do século 16, apesar dos excelentes depoimentos de Pe- 
ro de Magalhães Gandavo e Gabriel Soares de Souza, s e q  as "Cartas" 
de Anchieta, teri,a ficado para nós incompleto, insuficiente e em muita coi- 
sa inexplicável. 

Como linguitsa, estudou Anchieta os idiomas falados na costa do Bi-a- 
sil, como outros também estudaram. Mas, destacando-se em dedicação e 
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forjando para si e para os companheiros ferramentas de trabalho, organi- 
zou a famosa gramática, sobre a qual Teodoro Sampaio, com sua alta au- 
toridades, se derramou em louvores, mencionando os terríveis probleinas 
do empreendimento, por se tratar de língua inculta, que não era escrita e, 
portanto, não tinha fixidez. O Padre Vieira, referindo-se a esta gramá- 
tica, põe em aestaque as tremendas dificuldades com que lutaria Anchieta 
para escrevê-la, em virtude das peculariclades da pronúncia. "Por vezes, es- 
creveu Vieira, me aconteceu estar com o ouvido colado à boca do bár- 
baro, e ainda do intérprete, sem ~ o d e r  distinguir as sílabas, nem perceber 
as vogais ou consoantes, de que se formavam, equivocando-se a mesma 
letra com duas e três semelhantes, ou com,pondo-se (o que é mais certo) 
com mistura de todas elas; umas tão delgadas e sutis; outras táo duras e 
internas e escuras e mais afogadas na garganta que pronunciada na Iín- 
gua; outras tão curtas e subidas, outras tão estendidas e multiplicadas, 
que não percebem os ouvidos mais que a confusão. . . Se é trabalho ou- 
vir a língua que não entendeis, quanto maior trabalho será haver de ente?- 
der a língua que não ouvis " Para Max Fleiuss aquela gramática foi a 
chave que desvendou o enigma da multidão de dia!etos bárbaros, sem a 
qual o trqbalho de integração do sílvícola não teria sido possível, como 
nem poderia ter sido penetrado o sertão nos séculos XVI  e XVII. 

Na poesia, a contribuição de Anchieta para os fundamentos da litera- 
tura brasileira, é, sem nenhuma ênfase, portentosa. Não cabe nest,a ligei- 
ra alocução fazer referências às obras poeticas que Anchieta produziu. Nein 
é, certamente, o escopo desta fala, fazer uma apreciação crítica. Mas e 
oportuno e necessário ver como homens de estudos e pensamentos con- 
sideram os verws do Apóstolo do Nôvo Mundo. 

O Padre Helio Abranches Viotti, uma das nossas maiores autorida- 
des em história, principalmente no conhecimento da ação dos jesuitas no 
povoamento do Brasil, considera as poesias de Anchieta "verdadeiro pór- 
tico da literatur,a brasileira". Em palestra pronunciada no Páteo do Co- 
légio e publicada na "Anchietana", o Professor Julio Garcia Morejón, 
dando à poesia do canarino o papel que lhe compete no panorama da ~ i t e -  
ratura Brasileira, destaca as condições difíceis em que viveu, na sua fase 
'de criação artística, isolado na selva brasileira e dispondo apenas dos seus 
próprios recursos. 

Que foi um pioneiro na poesia, náo há dúvida nenhuma. Mucio Leão, 
ao  Curso de Poesia promovido pela Academia Brasileira de Letras, em 
1953, afirmou que "a figura que primeiro surge na poesia brasileira é 'na-  
turalmente a dto Padre José de Anchieta". Guilherme de Almeida, o 
Príncipe dos Poetas Brasileiros, secundou a afirmação, ao dizer que "foi 
nas areias de Iperoig que traçou Anchieta os primeiros versos escritos no 
Brasil". E ,a formosa lenda dêste padre, escrevendo versos na areia, aí es- 
tá, fixada esplendidamente nessa tela de Marques Leão, que embeleza o 
auditório do nosso Instituto. 
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Outra modalidade do fecundo espírito criador de Anchieta está no 
teatro. Compôs êle teatro em um tempo em que Sá de Miranda e Gil Vi- 
icente começavam a fundar o teatro em língua portuguêsa, no século 16. 
Antonio de Alcântara Machado notou a singularidade da fundação do 
teatro no Brasil. Pois que essa fornla literária, que é fruto de refinamento 
cultural, apareceu em nossa terr,a naqueles começos da colonização, pelas 
mãos de Anchieta, precedendo até mesmo o povoamento de Piratininga. 

Êste teatro de Anchieta, tão magnificamente posto em destaque pelos 
seus grandes biógralos, desde Quírico Caxa até Joaquim Tomaz, passando 
por Simão de Vasconcelos e Celso Vieira, nos revela outro fato surpreen- 
dente. É que, nos meiados do século 16, Anchieta, e seu teatro, assu- 
mira já uma posição estético-filosófica, que é, hoje, assunto de uma das 
mais vivas controvérsias travadas nos domínios da filosofia da arte. Vem 
a ser a polêmica sobre a posição do artista em face dos problemas sociais. 
Deve o artista encerrar-se na torre de marfim &s cogitações exclusivamen- 
te estéticas, fazendo arte só pela arte ou de%e participar da inquietação 
trazida pelos movimentos da evolução social, politica e econômica da sua 
idade? Ambas as posições têm argumentos ponderáveis e se justificam 
vilidamente. Para i;s fins desta fala, porém, a tese não interessa em si 
mesma. O que interessa é registrar O tnto de que há quatrocentos anos, 
Anchieta era um artista participante, pois o seu teatro foi feito para auxi- 
liar o trabalho de catequcse dos lndios, tarefa que embora de caráter re- 
ligioso, tinha por fim derradeiro e 111,3gnífico, incorporar os selvagens à 
civi;ização. Jorge de Liina, a respeito disto, observou acertadamente que 
"Anchieta, não pretendendo que o índio entendesse a religião, p1,anejou 
fazer com que o índio gostasse da religião. E inventou o teatro". 

Por todos êstes aspectos literários, que, de relance, acabo de citar, s 
História da Literatura Brasileira registr,~ o nome de Anchieta por esta 
forma : 

Na opinião de Silvio Romero, constante da sua monumental "Histó- 
ria da Literatura Brasileira", "o mais antigo vulto dn nossa História inte- 
lectual é o Padre José de Anchieta". José Verrísimo, mal disfarçando cer- 
ta má vontade de origem setárin, não pôde deixar de reconhecer que "dos 
autorcs de t,nis produçõ1:s (literárias, do século 16), o mais, ou antes, o 
único conhecido é o Padre José de Anchieta". 

Historiador mais recente da literatura, Ronald de Carvalho, afirma 
que "no período, portanto, foi a nossa literatura obra exclusiva do pensa- 
mento! português do século 16, com o Padre José de Anchieta.. ."  Dos 
contemporâneos, temos o pronunciamento de Alceu de Amoroso Lima 
(Tristão de Ataide), quando diz no seu "Quadro Sintético da Literatii- 
ra Brasileira", que "a figura máxima nesse terreno foi a de José de An- 
chiet,a.. . que é considerado, com razão, como fundador da Literatura 
Brasileira". E Nelson Werneck Sodré, com orientação crítica doutri- 
mária diferente, depõe: "Efetivamente, José de Anchieta é o primero dos 
nossos homens de letras". E no mesmo tom se pronunciaram no passado 



Afrânio Peixoto e Artur Mota, como no presente se têm pronunciado Edu- 
ardo Portela, Afrânio Coutinho e Antonio Cândido. E agora, nos dias 
que correm, o moderníssimo José Aderaldo Castelo diz quase ,a mesma coi- 
sa, ao dizer que "nas condições indicadas.. . avulta a figura de Anchieta, 
com um papel de precursor muito mais significativo e definido que o apre- 
sentado pelos demais autores da literatura informativa sôbre a terra 
bo sécu!o 16" e Pericles da Silva Pinheiro, ao escrever u magnífico en- 
saio sôbre as "Manifestações Literárias em São Paulo na Época Colonial", 
!premiado em concurso pelo Conselho Estadual de Cultura, em 135 págin3s 
de texto, tratando de 30 ,autores, só a Anchieta dedica 25 págrinas. 

José de Anchieta acrescenta, pois, à sua glória im,arcessível, pelo mui- 
to que fez no Brasil, êste definitivo e imortal de semeador e abridor de 
caminhos - um precursor, porque foi um dos fundadores da Literíitura 
Brasileira. 



O S  MEUS 80 ANOS 

AURELIANO LEITE 

Meus gmevosos a k g x .  Quando pela primeira vez fui sondado a 
propósito do projeto das manifestações que agora se concretizam em tôr- 
no de meu otogésimo aniversário, en~ocionado com aquêle gesto generoso. 
aquela leqbrança magnânima, pensei francamente em que o projeto aca- 
baria relegado ao esquecimento. 

Todavia depois que me convenci de que Ibraim Nobre, o reverendo 
Padre Fernando, Mário (Graciotti, Ernesto Leme, Tito Livio Ferreira; 
Aífredo Gomes, o reverendo Padre Hélio Viotti, e outros que taiq 
não seriam homens para deixar de cumprir o combinado, premeditei um2 
fuga de São Paulo, uma fuga ao impacto das manifestações Pbanejadas. 

Mas me veio à mente acontecer de eu acabar tido por um poltrão, 
nos moldes daquêle vulto seissentista que mereceu de nosso judiciosu 
historiador Alfredo Ellis tal epíteto, fugindo para não ser Rei de Pirati- 
ninga. O meu caso, por mais que se distancie daquele, oferece certa pa- 
recença com o de meu leal antepassado Amador Bueno, pois êle, o glo- 
rioso paulista fugiu da coroa que se desejou colocar-lhe à cabeça grisalha 
e eu, pobre de mim, ia fugir de um remate ou uma coroação provochda 
pela minha velhice, por meus cabelos brancos.. . Amador Bueno, em que 
pese o conceito de Ellis, não foi um psltrão, mas um patriota, um sábio. 
E u  no entanto, seria um poltrão. 

Sim, fugir a essa coroação por força da idade provecta, por força 
de meus 80 anos, constituiria uma condenável poltronice, uma feia covar- 
dia. E eu quero, pelo menos nesta conjutura, enfrentá-la de cabeça ergui- 
da e olhar alto. 

Sim, s,aibam todos, tenho 80 anos, 80 invernos; concordo valentemen- 
te com essa idade, agora que os meus diletos e generosos amigos a apre- 
goaram. Sim, 4/5 de um século, quase um século.. . 

Um dia dêstes recebi pelo Correio de um amigo anônimo confortado- 
ra missiva, na qual êle, interessado pelo meu caso, me estimula a não 
F e  vergar ao pêso de meus 80 anos, dando-me por ccmpanhia criaturas 
hiotáveis da humanidade, como se eu, pobre de mim, pudesse chegbr aios 
;pés de qualquer delas. 

Vamos à carta. 
Meu velho Aureliano - "Frequente se considera muito avançada a 

$dade de 80 anos. Muitas pessoas notáveis contudo, que viveram até os 
80  anos e mais, conservaram até o fim de seus dias seu poder aiador, 
e não raramente, também o seu fervor juvenil, morrend'o em consequência 
@e alguma moléstia acidental". 
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E o meu amigo anônimo lembra e enfileira êstes casos, aliás muito 
conhecidos: - "Tolstoi morreu de pneumonia na idade de 84 anos. Goe- 
the, também de pneumonia, com 83 anos. Um ano antes tinha comple- 
tado a segunda parte do Fausto". 

Victor Hugo morreu na idade de 83 anos, cheio de vida e poder 
criador. 

Ibsen e Corneille, com pouco menos. E trabalharam e amaram até o 
fim de seus dias. 

Voltaire, mesmo com má saúde, viveu e criou até os 84 anos. 
O fisiologista Pavlov morreu aos 86, mantendo até o fim a energia 

criadora. - 
Galileu, e111 idade provecta, descobriu os n~ovimentos mensais da lua. 
Se voltarmos para a antiguidade, veremos em De1 Senectztte, de Cíce- 

J-O, a célebre polêmica entre Scipião e Catão, com 84 anos, defendendo 
)os remoques a velhice. 

Entre os artistas, há um sem número que passou dos 80 anos: Ti- 
ciano chegou aos 95, Corot, Miguel Ângelo, até os 89, Jacopo Robusti, 
Tintoretto, Jean Laurens, Renoir, Verdi e o pintor alemão Waldech, 
jque chegou aos 101 anos.. . 

E o missivista termina: "Isso é apenas uma exemplificação. Exis 
tiram e existem neste amado mundo muitos milhares de macróbios ilus- 
tres. Você, caro Aureliano, está pois em boa companhia". 

O missivista anônimo não precisava ir tão longe e voltar ao passado 
e exumar mortos famosos. 

Aí está a velha Alemanha dirigida por um macróbio. A Espanha e 
a Tcheco-Eslováquia também governadas por velhos. A interessante 
secção d3 Folha de S. Paulo, de que se encarrega J. Monteiro, ainda an- 
te-ontem, narrou o caso do compositor Igor Etravinslcy, de 84 anos, fa- 
zendo uma tournée pela Europa, e daquele casal de atores inglêses, d e  
kle 90 anos, ela de 84, que interromperam seu trabalho diário, em teatro 
de Londrecs, para receberem diplomas de honra. 

Mas não precisamos sair do país. Aí estão, em perfeita forma, inú- 
meras figuras das letras e de nossa sociedade que já passaram de 80 anos. 
Fembremos apenas os dois Macedo Soares, José Carlos e José Eduardo, 
Monsenhor Manfredo Leite, o cirurgião Ayres Neto, os acadêmicos Afon- 
so Pena Junior, René Thiollier, Manoel Bandeira, Anibal Freire, os ex- 
ministros Ernesto de Souza Campos e José Maria Whitaker, o advogatlo 
João Sampaio, os políticos José Américo, José Augusto, o historiador 
Oscar Marcondes de Souza, os dois agricultores Alves Lima, o sanitarista 
Clementino Fraga, o causídico Leví Carneiro. . . Isso, sem falar nas mu- 
lheres célebres. 

Ainda mais. O recenseamento de 1920 atribui ao Est. de S. Paulo 
4 milhõeg e 592 mil almas, das quais, de 80 a 89 anos - 10339; de 90 a 
99 anos - 2473; de mais de cem anos - 681 pessoas. 

Ora, se o Estado possue hoje 16 milhões de almas e deve manter 
a mesma proporção senão maior, dado que melhoraram as condições de 
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vida, terá quase quatro vêzes mais logevos, ou seja: 40.000, de 80 a 89 
qnos; 10.000, de 89 a 99; e 2.500 de mais de cem anos. Se recorrermos 
aos dados estatísticos também em relação às criaturas de 70 a 79 anos, 
só eles atingirão á casa dos 100.000. 

Concluindo, há no Estado de São Paulo, neste momento, uma popu- 
lação de mais de cento e cinquenta mil criaturas de 70 a 100 anos. 

I Vejam todos que estou em boa companhia. Da carta do amigo anô- 
nimo e dos números que aqui alinho, resulta que ser velho é vulgarissimo, 
está ao alcance de qualquer pessoa, bastando respeitar as leis da nature- 
za..  . Não vejo assim qualquer razão para a recompensa que os meus 
tão generosos manifestantes trazem aos meus 80 anos. 

Há entretanto na minha longa vida alguma coisa de que me envaide- 
ço; é chegar a esta altura desfrutando vossa sincera estima, vossa 
consideração, tantas vêzes demonstrada e, agora, coroada nas manifesta- 
ções de hoje. Não me podia haver maior prêmio. 
, Morando na cidade de S. Paulo durante 64 anos consecutivos, nun- 
ca noutra terra, pois os hiatos do exílio em Portugal e de deputado no 
R. de Janeiro, não constituiram residência, senti-me desde os primeiros 
dias em solo hospitaleiro. Vindo para S. Paulo menino, no começo des- 
ta centúria e sendo ora platéia, ora palco, fui presente a todo o seu de- 
senvolvimento espetacular, no material, no moral, no cultural, no económi- 
co. S. Paulo de 200 mil almas a S. Paulo de quase 6 milhões de almas, 
ou seja, trinta vêzes mais. S. Paulo dos estudantes e das estudantadas 
a S. Paulo do maior parque industrial da América do Sul. S. Paulo, semi- 
colonial, sobrados e rótulas, a S. Paulo dos arranhas-céus, São Paulo No- 
iva York. São Paulo do tilburi e bonde a burro a S. Paulo do bonde da 
Light e do automóvel, S. Paulo da eletricidade. S. Paulo do fonógrafo 
e da lanterna mágica a S. Paulo do cinema, do rádio e da televisão. S. 
Paulo dos vestidos talares a S. Paulo das mini-saias. S. Paulo de Carlos 
Fomes a S. Paulo de Roberto Carlos e Chico Buarque de Hohnda. 

Assim por diante. Ver tudo isso, passar por tudo isso. Sofrer o des- 
conforto e a incon~odidade que isso acarreta. Ao mesmo tempo, fruir a 
alegria, o previlégio de assistir ao progresso vertiginoso de toda essa mu- 
tação, nisso tudo colaborar, ainda que tal qual a formiga para O f~ormi- 
Bueiro,, é a soma do que 64 anos de vida continua em S. Paulo podem ofe- 
recer aos moços e madurões de agora. 

Ainda mais. Essa alegria e êsse previlégio cabem apenas, em tô- 
& existência de S. Paulo, até hoje, ás criaturas humanas dêste século 
XX. Haver vivido dentro desse transcurso de tempo, vindo de outras eras 

chegar à era atômica, tenho para mim qut compensa integralmente a 
\sucessiva perda da infância, da mocidade, da maturidade e do momento 
outonal, que foram ficando para trás, sem que a gente o percebesse. 

0 que se lamenta, o que entristece é não se possuir ao lado, junto a 
nós, vivendo mnosco hora tão comovente aqueles entes que a morte ine- 
xorável e iníqua levou para a eternidade - a esposa, os pais, irmáos. 
amigos diletos. . . 
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Mas dêstes sobraram muitos, todos quantos se reunem aqui, nesta fes- 
ta de amor e confraternização, onde os exagêros da expressão generos-i 
dos nobres interpretes dos homenageantes não lhes tiram com certeza o 
cunho da sinceridade. 

Não fruí a ,aventura de nascer em S. Paulo. Porém vim à luz aqui 
bem perto, nas montanhas azuis de S. Francisco de Paula de Ouro Fino, 
há poucos minutos desta terra. Mas tenho sepultado na Capital e em 
Guaratinguetá os meus quatro avós. Meu Pai e minha Esposa eram de 
S. Paulo. Em S. Paulo nasceram todos os meus descendentes. Na Ck- 
pital, no Cemitério da Gonsolação, já possuo o meu túmulo. 

Ouvi ainda, meus generosos amigos! S. Paulo deu-me tudo quan- 
to eu podia desejar. A minha carta de bacharel em Direito, um assento 
na Constituinte Nacional de 1946, uma cadeira de deputado federal, uma 
poltrona na Academia de Letras, a  residência de sua mais velha casa de 
cultura - o Instituto Histórico e Geográfico, um lugar no Conselho Na- 
cional da Ordem dos advogados, o titulo de "cidadão paulistano". . . Deu- 
me ainda a glória do exílio no hospital.eiro Portugal c doi$ julgamentos 
po Tribunal de Segurança, e, para coroar, a consideração de soma rcs- 
peitável de amigos que tenho a alegria e a ufania de ver em torno de mi- 
hha pessoa, nesta hora surprêma de minha longa existência. 

Todavia sempre considerei por experiência próprix que dentro do 
coração humano podem caber dois amores pátrios. É o que acontece co- 
migo. Amo S. Paulo e amo Minas Gerais. Tudo quanto sou e quanto 
ipodia ser, embora pouco o seja, devo a S. Paulo. Alas devo a Minas a 
minha Mãe e à minha Mãe as primeiras carícias e os primeiros e n s i m ~  
rnentos e conselhos para a vida, os quais se encorporaram a mim e cons- 
tituem o cerne de meu ser consciente. 

Levado por êsse sentimento, preguei sempre e senipre lutei, quanto 
puderam as  minhas limitadas forças, para que se apertassem os laços 
jde amizade que unem os dois povos consanguineos. Não foi por outro 
motivo que aceitei, quando político e revolucionário, algumas delicadas 
missões junto aos meus coestaduanos. Delas lembro-me aqui de uma, 
Quando da Revolução de 32, pleiteando a adesão a ela do gwêrno de hli- 
nas, por sinal inteiramente malograd'a. Mas a outra foi de pleno êxito. 
Enviado do govêrno do saudoso Armando de Sales pleiteei junto a Be- 
nedito Valadares o abandono do célebre Laudo Villeroy para que se1 re- 
solvesse, em definitivo, a contento dos dois grandes Estados, a sua bisse- 
cular questão de limites. Daí a pouco, os dois povos consangüineos te- 
riam resolvido no laudo de que participaram os insignes Francisco Mo- 
rato e MiIton Campos o velhíssimo litígio, responsável por azedas que- 
relas que punham em perigo a cordialidade entre paulistas e mineiros. 

Tudo passou. Fixadas em definitivo as suas lindes não há mais na- 
da que separe as duas regiões. O automóvel, o avião, o rádio, encrir- 
taram de tal forma a distância que se interpunha entre Minas e S. Piaulo, 
que vai desaparecendo aquele regionalismo típico de cada um. 



Em maior proporção, é o que vai suceder com o nacionalismo que 
Arnold Thoynbee, revivendo velhas teorias coiilo a daquele professor be!- 
ga Francisco Laurent, condena formalmente, opinando que na era atò- 

mica para onde já entrámos, só as grandes comunidades podem subsistir 
no mundo de amanhã. 

Tenho no prelo, quase prontas 3s iliinhas memórias. É. um calhama- 
i;o em que procuro descrever, em depoimento por vêzes ácido, mas ond,e 
a mentira não encontrou quartel, coisas de minha infância e meninice, 
a hospitalidade dos paiilistas, os estudos, a minha carreira de advogado 
sem sucesso, os homens que admirei, os homens que desamei, os movi- 
mentos políticos e revolucionários em que tomei parte, o parlamento de 
'meu tempo, as minhas mofinas produções literárias, as terras estranhas 
que percorri - enfim o que fiz na longa vida .e o que não fiz, o mundo 
a que vim, desde quando os meus sentidos puderam sentí-10 até o dia de hoje. 

Fui um tanto apressado em entregar logo ao prélo as minhas memó- 
rias. Se aguardasse um pouco mais poderia tê-las enriquecido com a 
narrativa destas cativantes homenagens aos meus 80 anos. Seria o seu 
coroamento, o capítulo de encerramento de uma longa vida que teve de- 
sacertos, mesmo êrros confessados e por confessar, mas que jamais d:i- 
xou de amar verdadeiramente a Pátria, em especial S. Paulo e Minas 
e dentro dessas duas terras, todos aqueles que lhe pareceram dignos e 
bons. 

Menos historiador que estudioso da história, ainda assim, eu tive 
que procurar ser verdadeiro e pois rigoroso na aprecirição de fatos e ato- 
res. É talvez o maior dffeito de minhas longas nieinórias. Unsi poucos 
não se agradarão por certo de seus conceitos e propósitos. Que mie per- 
doem os por êles afetados. 

Na História não cabe julgamentos benévolos, ou indulgentes. Não 
quiz ser bonzinho, quiz ser justo. Posso haver errado e, quando isso me 
for provado, estenderei a mão calejada à palmatória. 

A manifestação com que genercsaineilte coroam os meus 80 anos, 
traz-me o dever desta como prestação de contas aos queridos amigos que 
me rodeiam. Puz nesta páginas bárbaras toda uma existência que não po- 
de servir de exemplo a ninguém, mas que pelo menos mostra como sou- 
be enfrentar com coragem, sem desfaleciinentos, as vicissitudes a que 
está sujeita uma extensa vida. 

Penso esteja justificada a razão porque me ocupei excessivamente de 
minha própria pessoa. 

Agora, reitero a minha gratidão. 
Obrigado, Senhoras e Senhores. Obrigado meus generosos ami- 

gos. O meu coração vos pertence. Apalpai-o. file não envelheceu, len- 
to e grande no tamanho físico, como sempre foi, êle ainda sabe vibrar de 
alegria e reconhecimento, nesta hora singular de minha existência. 

Obrigado. Muito obrigado, meus generosos Amigos. 
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Aos preclaros Ernesto de Souza Campos, Ernesto de Mor,ais Leme 
e Tito Lívi,o Ferrerra que me brindaram com palavras tão carinhosas e 
tão belas, o penhor de minha imorredoura gratidão. A Soberana Ordem de 
Malta, que me distinguiu, pelas mãos de seu ilustre secretário Joaquim Fer- 
nandes Moreira, com prestigiosa comenda, o meu comovido agradecimento, 
extensivo ao dedicado ex-aluno Almeida Bessa, pelas expressões cum 
que m,e saudou. 

Discurso de agradecimento pronunciado no I.H.G., aos 20-11-68. 



O EXEMPLO DE ANCHIETA 

Alfredo Gomes 

19 de março de 1534. h',a Cran Canaria. Em Tenerife. Sendo pai, 
de estirpe basca e parente de Inácio de h io l a ,  o exiladlo Juan dje Ancieta, 
k mão, a canarina, de sangue judaico - cristã nova, - Mencia de Cla- 
,vijo y LIarerza, nasce um menino que, pelo orago do dia, recebe o nome de 
José. Um filho, numa família de dez outros. 

Passa-se a primeira infância, e vence-se a segunda. Por influência 
da família e vocação, o jovem é destinado aos estudos jesuíticos. Não em 
Salamanca nem em Alcalá, onde, nos colégios maiores José encontraria a 
intransponível barreira das provas {de "limpezas de sangue". Sim, em 
Coimbra. Portugal tolerava razoàvelmente cristãos novos. 

1548: Coimbra. José fulgia nos estudos. A base recebida no lar e 
com os prinleiros professores revelava-se excepcional. Ninguém o supera- 
va nas composições nenl nos versos latinos. O "canário" de Coinibra era 
canário em Coimbra. 

1551 : 1.O de maio. Dezessete anos: ingresso na Companhia de Jesus. 
Irmão José. Sempre estudioso. Alma forte. Corpo franzino. Bom alu- 
no em retórica. Bom, em filosofia. Porém, melhor em latim, e de gran- 
de proveito, na elocução. Encanto e edificação, em religião. Devoção 
especial a Maria. A genuflexão, no orar e no ajudar missas em seguida, 
trouxe-lhe ao tormentos físicos. Um dia, %cada que não era de Jacó, de 
prumo, veio-lhe ao encontro, castigando-lhe as costa. Encurvando-as. 
.Missão à vista: antes de subir ao céu, devila "descer" à terra. Nela, ser 
útil. Nela prestar serviços. Escada fatalista. Escada, cujos degraus se 
estenderam no Brasil. Escada miraculosa. 

Missionários na fndia, na Africa, no Japão. Missionários no Brasil. 
Onde a tarefa mais ingrata? Onde a terra mais propícia? fndia: comér- 
cio, riquezas ! Africa : ambições glória ! Japão : mistério, aventura ! 

Brasil ! Brasil ! Brasil ! Ousadia ! Coragem ! Terra virgem ! Sem má- 
cula! Terra promessa! Com esperança! Terra exílio, e terra sem 
preconceitos! O pai, exilado. A mãe, ocultando a casta de confessos! O 
Brasil seria o paraíso ! 

1.O de maio de 1551, recebido na Companhia de Jesus ! Mês de Maria ! 
8 de maio de 1553, rumo ao Brasil, na coinitiva de Duarte da Costa, 

2 .O Governador Geral. Mês de Maria. Havia de ser parda aquêle que nas- 
cera no dia do esposo terrjeno da Virgem. Havia de ser para o filho es- 
piritual de Maria ! 

13 de julho de 1553: Blahia do Salvador. 
Um dos que deviam amar o Brasil, como pedira Nóbrega a D. João 

111. Queria gente que amasse o Brasil. E amaram o Brasil os Padres 
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Luiz da Grã, qume veio superior, Brás Lourenço, Ambrósio Pires, e os 
Irmãos Antônio Blasques, Gregório Serrão, João Gonçalves e José de An- 
chieta. 

O Irmão José! Dezenove anos de idade! 
Outubro de 1553 : rumo S. Vicente. Leonardo Nunes lançara a se- 

mente ,boa e forte. Nóbrega genial programara e fazia executar. Nada 
de  arranhar litoral. O futuro estava serra acima, onde surgiram as pri- 
meiras afirmações da "raça de gigantes". Ninho de águias em Santo An- 
dré da Bord,a do Campo: João Ramalho e Bartira. Novos Deucalião e 
Pirra. me, um homem forte. Ela, a virgem ardente da terra mãe ge- 
nerosamente prolífica! O arraial semi cristão, semi selvagem. Mas puro, 
Íúe esplêndida beleza ! 

Dezenove anos: cingida negra e áspera veste a encobrir a juventude 
em flor. Penetrando o sertão: índios e Deus! Deus e indios! indios e Ma- 
ria ! Maria e índios ! 

Natal de 1553 : beira-mar vicentina. Serra i vista : campos de Pira- 
tininga. Nóbrega no com,ando : bastião em Piratininga. Vencer o sertão. 
Bandeirantizar. Catequisar para o Senhor e para os senhores. 

25 de Janeiro: após a escalada da mur,dha atlântica pela trilha rústi- 
ca e estreita, aberta pelos índios, remem-se os operários de Deus. Festa 
da cumieira da cozinha pequenina, de palha pelo cimo, esteira de cana por 
vedação. Doze operários, 'doze apóstolos e um mestre de humanidade: o 
Jrmão José, o mais irmão dos irmãos entre padres, estudantes, noviços e 
alunos externos. Manuel, Paiva, superior, bom português, parente de 
João Riamalho, celebra. Entre os operárias-apóstolos, a homenagem ao 
'Apóstolo do Gentio: Saulo, o pagão, gentio ; Paulo, o converso, o cris- 
tão, lider. O pequeno-Paulo, - qu se fêz gigante, o Gigante do Cris- 
tianismo. 

25 de Janeiro - os jesuitas batizavam plratininga com a presença 
espiritual de São Paulo. Pir,atininga convertia-se em S. Paulo. Pequena 
havia \de ser garnde: São Paulo! O Irmão José atentamente perscrutava: 
índios, Cai-Ubí, Q cerúleo chefe clorofilado. O Irmão José traduz: caa-y- 
uby, de acordo com as primeiras informações: fbh3. verde ou azul, anil. 
Pensa: esperança, céu. Perto : Tibiriçá. Traduz : ybitir - serra, eleva- 
~ ã o ;  yby-terra, chão; tiby-cova, buraco abertura; eçá-olho, olhos, guer- 
~ e i r o ,  senhor dia terra, dorninador, de olhos encovados. Pensa: Bartira, 
a flor, é o caminho dq terra ao céu. Mas, a flor verdadeira é Maria, Ti- 
biriçá é a catequese, o trabalho para ganhar o céu. 

Termina o Sacrifício da Missa, em espírito ou presentes estão agen- 
tes e testemunhas: NÓ,brega, Nunes, Paiva, Anchieta, Ramalho, Tibiri- 
çá.. . São Paulo, do ,alto sorri. São Paulo, do chão piratiningano ergue- 
se no coro de vozes da casinha pequenina daquela gente se meias e nem 
sapato, e uns poucos com algum pano de algodão. O mais, ao léu. 

Nóbrega tem idliante de si sua ernprêsa. An'chieta, a missão. 



O Irmão José vai dando lugar a Anchieta. O Irmão José das cami- 
nhadas, O Irmão José do magistério, o Irmão José da cataquese, o Irmão 
José do Ministério espiritual, o Irmão, José secretário, o Irmão José mú- 
sico, poeta, cronista, escritor, geógrafo, historiador, liguistica poliglota, 
o Irmão José embaixador da Paz, com Nóbrega, na missão diplomática 
\de Iperoíg, o Irmão José, com Tibiriçá, defensor de S. Paulo, o Irmão 
José consolidador de S. Paulo, vai sendo Anchieta. O Padre Anchieta, 
(Anchieta Provincial, Anchieta Taumaturgo. 

O Irmão José atravessa o tempo, com o tempo, é o Apóstolo, o Ve- 
nerável. 

E com o tempo: o santo Anchieta. 



ORDEM DE MALTA 

Súmula históri- 
Ernesto de S0uz.a Campos 

Dom Carlos Tasso de Saxe-Coburgo e Bragança, quando presiden- 
te da Associação dos Cavaleiros da Ordem Militar de Malta de São 
Paulo e Brasil Meridional, sugeriu-me a idéia de escrever um breve en- 
saio sobre as ordens equestres, tema pouco conhecido entre nós. 

O opúsculo foi editado em 1961, marcando essa época, também, a 
minha associação honorária à venerável instituição maltense, em cujo 
quadro titular estou agora integrado. 

Mais tarde, forneceu-me Dom Carlos extensa bibliografia sobre o 
assunto; cêrca de oitenta trabalhos específicos, entre livros e opú~culos, 
cobrindo os idiomas francês, inglês alemão, italiano e espanhol. Facul- 
tou-me, ,assim, a oportunidade de estudar o tema em maior profundidade. 
Escrevi, então, obra ainda inédita, de cêrca de quinhentas páginas, ver- 
sando tópicos e episódios mais reelvantes da vida assaz movimentada da 
institui~ão. Eis as razões de me encontrar, agora nesta tribuna, esforçando- 
me na tentativa de traçar, em poucas palavras, um breve resumo da ma- 
ravi:hosa história desta ordem de cavalaria, que conta quase um milênio 

e que se caracteriza pela sua posição de soberania. 
É difícil tarefa concentrar, em uma simples palestra, a narração his- 

tórica da Ordem, considerada a riqueza dos seus feitos heróicos e a gran- 
'deza do seu labor espiritual e assisttncial. Organizada e conduzida, no 

âmbito da cristandade, a instituição estabeleceu-se e tomou desenvolvi- 
mento sob a égide de São João Batista - o Precursor -, um dos pri 
meiros mártires da nova dmoutrina religiosa e consagrante do batismo de 
Cristo nas margens do iordão. - 

A Ordem, nas suas raízes mais profundas, começou como organi- 
eação hospitalar pura. Possivelmente na segunda metade do século XI. 

A Terra Santa sofreu várias conquistas, entre as quais a dos árabes 
no século VI1 e no século XI os turcos sedjúquidas invadiram a Síria. 

As peregrinações cristãs, em busca dos lugares santos, eram hosti- 
lizadas e as viagens penosas. Era indispensável o estabelecimento de uma 
instituição nosocomial de proteção aos enfêrmos. E, por isso, mercado- 
res de Amalfi solicitaram e obtiveram do califa, então reinante no Egito, 
a concessão de uma pequena gleba, junto ao Santo Sepulcro, par3 cons- 
trução de igreja e convento, onde seriam tratados os peregrinos enfêrmos. 
Naquela hora os conventos funcionavam como hospitais e os sacerdotes 
exerciam a medicina. A Casa foi entregue aos chamados "monges negros" 
da Itália. Este núcleo cristão tomou denominação de "quartier latin". 

As perseguições contra os peregrinos levaram o Papa Gregório VI1 
a sustentar a idéia das Cruzadas, pregadas por Pedro o eremita. Urba 



no 11, discípulo e sucessor daquele grande Pontífice, proclamou oficia!- 
mente aquêle projeto, no Concílio de Clérmont. E Jerusalém foi con- 
Quistada pelos cruzados, comandados por Godofredo dc Bulhóes, duque 
da  Baixa Lorena, Raimundo, conde de Tolosa e outros altos titulares da 
nobreza cristã européia. Em 15 de julho de 1099, soaram na Terra San- 
ta os clarins da vitória, depois de quarenta dias de cêrco e de violentos 
assaltos na forma da técnica guerreira vigente naquela época. Estava, 
assim, constituida, junto ao túmulo do Senhor, o reino latino do orien- 

te, de inspiração cristã e, infelizmente, efêmero. 

A história de Jerusalém, capital da Palestina, é conhecida desde 
tempos remotíssimos, pois, consta a sua existência dê um texto egípcio 
de dois mil anos antes de Cristo. Passou a cidade por muitas mãos e, 
em certa época, esteve sob o domínio de Constantino e imperadores cris- 
tãos que lhe deram grande esplendor, situação de grandeza que declinou 
com a decadência do império bizantino. Assim, pela mão dos cruzados, Je 
rusalém voltava ao seio da cristandade. 

Estabelecido o cêrco da cidade, Godofredo de Bulhões, impetuoso. foi 
o primeior a tarnspor as muralhas. Gonstruida uma torre de madeira, 
alcançou as seteiras, por onde penetrou na praça, ao mesmo tempo que 
put!ro reduto era invadido pelo conde de Tolosa. A peleja foi dura. 
Houve luta corpo a corpo. Terminada a batalha, aqueles intrépidos guer- 
reiros despiram suas cotas de malha, seus escudos e, de pés nus, queda- 
ram-se genuflexos diante do Sepulcro santo. Godofredo foi escolhido 
pelos seus pares para ser o rei daquele novo reino. Recusou. Não queri? 
que co!ocassem na sua cabeça uma coroa de ouro, quando de espinhos 
fsra coroado o Cristo Redentor, em agonia. Quiz ser apenas o "Avoué". 
kiefensor do Santo S.epulcro. Seu irmão Baudouin, que o sucedeu, to- 
mou o cétro e assumiu a realeza. Seguiram-se as conquistas de cidades 
costeiras, como São João d'Acre, Sidon, Beirut, Arsouf, Cesaréa, engran- 

decendo-se, destarte, o reino latino. Sete reis se sucederam a Bmdouin 
I, até a tomada de Jerusalém por Saladino em 1.187. Foram Baudouin 
I1  (1118-1131), Foulques (1131-1144), Baudouin 111 (1144-1162). 
Amaury (1  162-1 174), Baudouin I V  (1  174-1185), Baudouin V, sob a tu- 
tela de Guy de Lusignac. A queda foi, em parte, devida ao estado de 
Baudouin IV  atacado pelo mal de Hansen e, em seguida, a minoridade 
do seu filho, que morreu logo. 

Godofredo de Bulhóes interessou-se vivamente pelo hospital de Gé- 
~ a r d ,  cheio de feridos de guerra. Ccncedeu-lhe grandes privilégios e re- 
cursos financeiros. 

Corre uma lenda sobre as primeiras relações entre o beato Gérard 
e os cruzados. Durante o prolongado cêrco de Jerusalém, Gérard atirava 
pães do alto da muralha para os que sitiavam a praça. Descoberto o ar- 
dil, abriram-lhe o avental enccmtrando apenas pedras, onde se escondiam 
os pães. É uma lenda similar ao milagre das rosas, atribuido a I s ak l  
de Portugal e Isabel da Hungria. 
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A bula de Pascoal I1 considerou Gérard como fundador e diretor do 
hospital de Jerusalém, verdadeira casa de Deus, núcleo de Fé, sob a tu- 
tela da Sede Apostólica e a proteção de São Pedro -: "Institutor a prae- 
p s i t u s  Hierosolymitami Xenodochi". As referências elogiosas de Pas- 
coa1 11, foram ratificadas pelo seu sucessor Calixto 11. Esta obra de as- 
sistência hospitalar teve uma coparticipação feminina. Foi dirigida por 
uma nobre romana chamada Agnes (Alice). A secção feminina tomou 
;a denominação de Santa Maria Madalena. 

Gérard e Agnes, assim como seus colaboradores, resolveram aban- 
donar a vida secular. Optaram pelo re~olhim~ento conventual, fazendo os 
três votos de nobreza, castidade e obediência. E aquela casa de assistên- 
cia hospitalar transformou-se em confraria Adotaram uma regra e 
um hábito negro, ao qual foi aplicada a Cruz Branca, significando as 
oitos virtudes de Jesus Cristo. 

Máximas do enxórdio do sermão da montanha. 
Entrozaram-se naquele nomômio a vida hospitalar com a vida mo- 

nacal. 
Falecendo G r a r d ,  foi a chefia da casa entregue a Frei Raymond du 

Puy ou de Podio, que recebeu O título de Mestre. A denominação de 
Grão Mestre, mantida até hoje, só apareceu ao tempo do oitavo chefe 
da Ordem, Frei Roger des Moulins. Com Raymond, a Ordem, que 
objetivava apenas o tratamento dos enfêrmos, começou a se organizar 
militarmente. 

O reino era alvo de continuadas hostilidades, por parte dos infiéis, 
dos piratas e outros aventur.eiros rapaces, ávidos de lucros dos de toda sor- 
te. Mas obtida a vitória, a nova nação latina orient,al fora atacada por 
uma expedição militar turca, desbaratada pelos soldados de Godofredo 
de  Bulhóes. Os reis de Jerusalém apelaram para a Ordem, composta de 
cavaleiros audazes, cheios de Fé, exímios esgrimistas, ao tempo em que a 
espada de dois gumes era de grande importância na arte guerreira d3 
Idade Média. E o Mestrado da Ordem Joanina de cav,alaria correu para- 
lelamente à sucessão dos reis de Jerusalém, dando-lhes a garantia de uma 
milícia que ignorava o medo e os perigos. Estava sempre em pé de guer- 
ra para defender a Terra Santa. E, por isso, a instituição obteve gran- 
des privilégios durante a existência do feudalismo, estendendo sua in- 
(fluência sobre toda a Europa. Esta foi a fonte da sua soberania uni- 
veralmente reconhecid'a. 

Rayrnond Puy governou a Ordem durante cêrca de quarenta anos. 
Sustentou o reino com a ousadia combatente da fina flor do aristocracia 
européia. O rei de Jerusalém era obrigado a defender o seu reino, assim 
como o condato de Edessa, o Trípole e o Principado de Antioquia, acor- 
rentados ao reino latino por interesses comuns. Sòmente O condado de 

Edessa estendia-se do Tibre ao Eufrates, terras férteis da Mesopotâmia, 
núcleo de partida da marcha civilizaclora do oriente para o ocidente. 



O Principado de Antioquia foi invadido por ttircos e árabe:, aliados 
tia tarefa de expulsar da Síria os cristaos latinos. O regente d.9 Prin- 

cipado caiu e111 unia en-iiboscada e tnorreu com os seus gentis l-iomins. 0 s  
vitorioros, voltaram-se contra Jerusalém. O rei I3audouin colccou-?e 3 
frente (10; seus homens. 3I:stre Raymond, com seus hospitalários, me- 
tcu-se na contenda. Táo vigoroso foi o ímpeto, que o, i~iin~igos forain 
derrotarios. A batalha foi longa e cruel. Foi esta, provivelmente, a pri- 

iiieira vez que a Ordem se pôs em campo para sustentar o reinado lati- 
no. Ainda ressoavsm os ecos da refrega e novamente outra surgiu. Foi 
aconietido o condato de E'dessa. Agcra, as forças eram mais podero- 
sas, dirigidas pelo califn do Egito. O rei de Jerusalém foi aprisionarlc 
Mas, apareceu um herói de idade muito avançada, o condestávei Eust-d- 
qui2 Guariiier. Com os soldados que reuniu e cr ajuda dos c3valeiros 
de São Jcão, exp~ilsou a esquadra inimiga. O s  ~znvios em fuga enccntrarani 
a frota do doge de Venez3, que completou a obra de destruiqão. O 
debacle turco sarractno foi total. Príncipes turcos recomeçaram incur- 
çóes contra Antiquia.  Foram derrotados pela cooperação eficiente dos 
cavaleiros joaninos, destacando -se o Contlr d'Anjou, considerado urn 
dos niaiores capitães do seu temi>:?. Foi o si\l->stituto de Baudouin I í ,  
sol) o nonie de Foulques. 

Inocência 111, prcclainando a necessidade de defesa da  Terra Sant?., 
dirigiu-se aos bispo5 e j)relados, pu,ri<lo eni relêvo n obra ,praticada pela 
casa hospitalar de São João. 

Afonso I, o Batalhador, rei de Kavarra e Aragãio, sentindo-se velho 
e seiri filh,os, fez  testaiiiento deixando os dois reinos ( 1  131) aos cavnlei- 
rLis de Sáo João, da Ordem de Santo Sepulcro e aos Teniplários. Kay- 
~nontl e o patriarca de Jeriisaléni segtiirani para a península ibérica, eni 
busca dos bens doados. Xlas o rei Af,c;tlso não podia dispor assim de duas 
i~acóes, cobcando-as nas ináos de estrangeiros. Alguns ca?tclos, senlio- 
rias, taxas e outras concess0es regularizaratn a pendência. 

O cavaleiros de Sã3 Joáo contitiuaram a sustentar militarmente o 
rei110 latino e a sucessáo dos reis de Jerusaléiii, até o ano de 1187, quando 
ocorre11 a queda daquele baluarte cristão (10 oriente, na britalha que se 
travou entre Xazaré e Tiberiade. Tinham sido &corridos oitenta e 
oito anos de reinado cristão na Palestina, sempre atcrinentado pela lutn 
entre ,a cruz e o crescente. Mas, a Ordem permaneceu, embora püssan- 
do diversas mudanças da sede do convento até sua integração em Roma, 
onde se conserva até hoje. 

É interessante notar que, dcp6s de uiii certo período da existência 
da Ordem em Jerusalém, os cheies tanto do reinado, como do grão mes- 
tratlo, fcrani se enfraquecendo, prla idade muito avançada ou pela en- 
ferniitlade. O rei Uaudouin adquiriu, como dissemos, o mal de Hansen 
- le,pra n~utilante. Seu fi:ho e herdeiro niorreu logo, na miti~ridade, 

sob a regência de um homem de pouca envergadura e muita ambição - Guy 
de Lussignan. Um,a coroa vacilante em rnãos tan-ibém vacilantes. E a tem- 
pestade política de desencandeou. Saladino, ecpertissimo, cbservava dc lon- 
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gt O declinio daquela obra, cutrora tiio valeilt~etriente defendida. Deu 
o golpe final. O Grão llestre Roger Desmoulis, melhor preparzdo do 
que alguns dos seus antecessores de idade ass-iz provecta, prccurcu rea- 
gir. Mas encontrou um traidor, o Conde de Trípoli, que o induziu a nia- 
nobras guerreiras erradas. Estava de parceria com os turcos, iniejando 
P cátedra ou mesmo o trono. Koger Desmculins, no fragor da batalha, 
ficou imprensado sob o cavnlc. atingido, dizem, pelo próprio Gcnde rp- 
ferido. E Roger morreu as~ini.  Seus funerais foram solenes. Foi sul->s- 

tituido por Garnier de Nápoles da Síria. Procurou reunir os cavaleiros 
dispersas. Mas, o famigcrado Conde de Trípoli aconselhou Saladino a 
cercar Tiberiade, ridade situada. lias triargens do lago dcr mesmo nome. 
IJusigiian, sob a influência diabólica do Conde colocou mal as suas tropas 
O novo Grão Mestre, guerreiro, valente e ardoroso, bateu-se ccmo herói ma- 
~iejanclo sua durindana. Gravemerite ferido, conse,ottiu, entretanto, al- 
cançar Ascalon, onde morreu. A Ordciii, seni cheia, destroçada, conse- 
guju, coni dificulclxie, eleger tiovo Grão Mestre. Recaiu a escolha em 
Frei En~engarde Tlaps. Morto o rei. a rainha Sibila pediu para capitu- 

lar, sob condições. A l u t , ~  prosseguiu, até que o temível Sultão cedeu, 
ein parte. Os cristãos deveriam sair ou pagnr iuuito caro a sua permanên- 

cia. Não sairido, neni pagando, seriaiii escravizados. E~itregu: a cidade, 
ficou a população sujeita a . 0 ~  capriclios da infinita escala croinática da5 
eiiloqõe$ de Saladino, ora generoso, cotnpreetisivo, ora assaltado por v'o- 
Irntas atitudes eiiiocionais de fanatismo religic~o. 

E111 4 de julho de 1187 entrava Saladino lia cidade, declarando: \a-  
iiios desinfetar o a r  que eles respiraram. Liisigrian foi obrigado n r~ntiti- 
ciar, rec0:liendo-se. cotii sua esposa, para tini castelo na borda do niar. 
O hospital-convento estava cheio de feridos e por isso obteve pertriisião 
de perinanecer lia ciciade pelo e-paço de teiiiyc de uni ano. 

A Orderii eiitrou, então, na sua biiga fase de vida itincrante, trans- 
ferindo-se de tiin l ugx  para outro, de acordo cotii as convenièticias e 
possibilidades. Passou para Margat e depois para Aci-e, quando essa pra- 

Ca forte retoiriada pelos cruz,ados. Em Acre faleceu o G.M. E~nen~arclc.  
Foi substituido por Godefroy de Duissc~i ( 1192-1 194). 

Kova Cruzada ocorreii. Ricarclo, Coração de Leão, Pelipe ,%ugusto 
ctn França, Frederico Barbarroxa, da Alemanha, toinararri Acre depois 
de dois anos de cêrco. Salaclino foi obrigado a cnpitular sob duras condi- 
ções. Entregou a Cruz, tomada em Tiberiade. Foralii libertados 1590 
çristãcs aprisioiiados, assim como 200 ca\raleiros da Ordem. Ficaram em 
,poder dos cruzados, navios, riiuniçóes de guerra, tudo quanto se encon- 
trava no pôrto. Boa sorna teve de ser paga como incle~lização de guerra 
Mas, Jerusalém não foi retcmada. Barbarroxa morreu, o rei de França 
regressou ao seu país, enfermo, e Coração de Leão não quís av~nturar- 
se nessa etiiprêsa. Conquistou, entretanto, Ascalon, Jafa e a I'ha de Chi- 
pre, entregue a Guy de I,ussignan, cuja família a reteve por cêrca de três 
séculos. 



Duissoii, por morte, foi substituido por D. Afons:: de Portugal, fi- 
lho natural de Afonso Henriques, fundador da monarquia port~iguêsa. 
- D. Afonso tentoii reviver a rigidez da antiga disciplina. Tantas fèz, 
que foi cbrigado a renunciar. Godofredo I,e Rnth o substitu:~. Uina 
boa parte dos cavaleiros dcslocou-se para Chipre, a chamado de Lussignan, 
que se sentia pouco seguro militarmente. O Grá Mestrado seguint. coii- 
he a Frei Guerin de Montagu, em cujo período de govêrno houve a t tn-  
tatira tie invasão do Egito eni profundidade. O sultão abriu os dique< 
do Nilo. O exército cristão recuou. Seguirain-se escaramuças e tréguas. 

FreLerico 11, da Aleiiznnlia resolveu Fer rei (1- Jerusalém. Corooil-sr 
por suas práprias mãos, com3 Napoleãn. 

Chegamos ao período d: Cliipre. São Joáo d'Acre fransforrnara-se 
em cidade cosniopolita. hiescla indiscipliiladn. Pcssuia apenas dez niil 
comj~ateiites. O su:táo do Egito aproveitoti n oportunidade. Cercou a 
praça caril uni exército de duzentos e vinte iiiil hcmens. A carnificina 
ioi revoltante. Morreu o sultáo duraiite a jornada. Foi substituido por 
svu filho b1elec - Seraf. Ocupava o Gráo Mestratlo, Jenn de Villers 
(até 1296). Conclamou os cavaleiros clispersos, para que se concentraCsem 

cni L i m n s ~ ~ l ,  na Lha de Chipre, onde encontrou hospedagem, sem dircito 
de adquirir glebas territoriais. Eudes de Pin, que o substituiu, desmroir 
cios ntgócios temporais da ordeni. Devoto eni extremc. Chamado por 
Uonifacio 111, rilcrreu duraiite a viageni. Subiu ao pôsto máximo da Or- 
tieni, Giiillieriiie de Villaret, honiein de grandes mérito;. Renisceram 
esperanças. Travaram-se alianças e Jer-usaléiii, devastada, foi recupera- 
da para os cristáos. Infelizmeilte, o rei da Pérsia, uni dos aliados, teve 
r l ~  regressar ao :eu país. A posição n5o pôde ser mantida. Localiza- 
dos eni iima ilha, os cavileiros de São João foraiii, aos poucos, adqui- 
rindis pntler i~larítiiiio. Encheram-se de galeras e até uma famosa cara- 
\ela grande, sucesso iiaquela époc?. Lançaram, por isso, suas vistas sô- 
1)re a ilha de Kliodes, no mar Egeu. O próprio Gráo Mestre contorno11 
a ilha. estudando a possibilidade da ali instalar a ccnfrarin. Alas, c-n-' 
traiii grave e prolongada inoléstia, que o levou ao túmulo. Seu irm5o. 
Foulques de Villaret, assumiu a chefia da Orclein. Homem notável. E m -  
l~arccu para a Europa, e111 I>usca de recursos financeiros. Obteve o au- 
sílio de Fe'ipe o Belo e do Papa Cleineiite V. Conclamou c,s cavaleiros 
i10 sentido da nova einprêsa. E tnntos se apresentaram. que houve ne- 
cessidade de escolher os inais f ~ r t e s .  R ilha aprazível, com mil c qua- 
trocentos quilômetros quadrados de superfície. dotada de gleba fertilís- 
sima, cliini ameno, era, ainda, l~osiqáo estratégica conveniente para o coni- 
]>ate ccatra os sarraccncs. O Sumo Pontífice intere-sou-s~. Surgiram 
recursos monetários. O rei da Sicília e a república de Génova concede- 
ram galeras. Foi tomada "Ano Domini 1310 in Festa Assumptionis 
Beatae Mariae". Agora ficaram os hospitalários com soberania total. 
territorial. E os Ereires passaram a ser conhecidos corno cava!eiros de 
Rhodes. O domínio de Rhodes pela Ordem durou mais de dois sécul-,~ (13- 
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10-1522). Cresceu o poder i~iaritiiiio (17 Orcleni, durante aque'es cluzentos 
e doze anos. E lá foram se sucedendo os Grão Ptlestres, em re!ativa t r ~ n -  
quiliclade. Por  ocasião da chefia de Frei I'h'lip1)e Villiers d'Isle Adairi, 
a Ordeni perdeu a posse c domínio (Ia ilha. ZIouv: uiii traidcr que te- 
ve a cabeça cortada. A história dêsse pericclo rliodense é táo fabulosa. 
peli  iirultiplicidade dos acoiiteciment~s e feitos herílicos, que não é possí- 
vel encaixá-la eni uiiia simples pale-tra queo1)jetiva apenas a;sinal;lr 
"a vol d'oiseaii" a sútnula histbrica do inonastario hospitalar. Rhodes 
cristá repeliu três ineinciráveis cêrcos, inflingiiid:, perdas pc~adics i ina~ 

a seus jmderosos inimigos. Dificiliiiente pcdeiri ser encontrada, tia histó- 
ria das guerras, episódios épicos de tão altn corageiir e desprendinient:,. 
Foi iiotabilíssirira, por exenilr'o, a atuação de Frei Petlro dlAiihussori. 
trigésiiiio oitavo Grão Mestre Ocorreraiir os cèrcos eiil 1134, 1469 c 
1480. Foi treinendo o assalto no l>eriodo de d'Aubusscn. Tão  notável foi 
o seii lreroí~nio pessoal, que rectbeii o cliapéii cardiniliçio. Tinha ultrn- 
passado oitenta anos. Foi a e5pada e o esctido da ilha de lihodes. Sua5 
exequias foraiii solenes. O 111-stre de reriiir6iiias bateu coni o bastão 56- 
Ijre o túinulo e stias esporas fora111 que1)radas pelo escudeiro. 

A 24 de tlezenr1,ro de 1522, ap6s resistência desecperadl, que <luroii 
stis inêses, contra um exército podercsr., Isle Adam conseguiu rendi 
$0 honrosa. O s  cavnleiros podia111 ~ a i r  cia ilha coiir os seus rraiios e o 
tesour:, da Ordeiii. A evacuaçáo oiperoii-se a 1.O de janeiro de 1523. En-  
clieu-se a frot'i restante, coiiiposta c'e çitiqu:iita riatios. Unia Úiiica h n -  

deira flutuava, a meio pau, no navio capitâiria. Levava tima inscrição : 
"Afflictes spea iires rebuj". A frota sofreu tempestade, tiias conseguiu 
aportar e111 vári«s gc;.fos de Cândia, capital (Ia illu de C r ~ t a .  C3igarani 
ali, cêrca de cinco mil pessoas, eiitre lioi~iens, iilulheres e crianças; mui- 
tos feridos e enfêi-iiios. Tinham sido expiilsos por Solinião, que não to- 
lerava clualquer latino ein setis Estados. 

Terniincu, assim, o período de mais de duzent.cs piios do Grão Mrs- 
trado independente de Rhodes, período cheio de glórias eritrenrtaclo coni 
vicissitudes. O Grão Mestre Villiers de Isle Adaiir, que se conduziu corri 
grande coragerii perante o inimigo, que dispii~ilia de uni esército superior 
:r cluz:ntos riiil lionieils e quatroctiltas velas no inar, p:.ssou para Mes- 
si~i:i, onde foi recebido coni tbdas a hcnras pelo vice-rei, arcebispo, l'rio- 
res, nobreza e povo. 

Sua Santidade vi-mitiu que a Ordein se eatabe1ec:s.e provisòriatiicn- 
te ein Viterbo, situada a oitenta e quatro quilometros de Roma, ir i~nten- 

do todos os  seus privilégios e soberania. Começaram, entã~o, o3 estudos 
para uma locolizaçáo definitiva. A Orcleilr queria situar-se eril posição 
iitil aos peregrinos, porqiie para isso ela fUra fiin(1ada. Cavaleiro5 espn- 

iihóis lembrararii a ilha de Malta, acrescentada de  Gozz.~  e, possivelmente. 
também a cidade deTripoli, posiçórs que se aclravaiii sob a depcndgnci3 
d o  Imperador CarIos V, tan11)éin Rei cla Sicília. Utnn embaixada seguiri 
para a Espanha. Soiicitou, em feudo, as ilhas de  Malta, Gozzo e a cida- 
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1 d r í i .  .A itlbi,i agi-a:oii ao solxraiio e,l~nilliol, cjuc Li-a obrigado 
a n~antcr  guarniqóei, de defesa lia5 praças iiiencionadns. Figuradas çer- 

tas condições, M,?lta, G o z ~ o  e Trípoli foram entregues, pelo Tratadr, de 
23 ('e niarqo tie 1530. aos iiionges de Sáo Joá~) ,  que se chamarain cava- 
leiroi tle Rhodes e, dclmis, cavnleir i, d.;. Malta. :\ Ortlem plssou, eii- 
táo, a scr conliecida, nbreviadainciite, p i r  Ordeiii ile LIalia. A s  i lias refe- 
ridas, de Malta, Gozzo e Coinino, forain destacadas da  coroa da  Sicília. 
A erifeudaçáo fui aprolada pela Bula tle Clemeiitc 'L'. de 25 de .2bril de 
,1530. Outra Bula, de 23 de in:iio (10 iii:siiio ano, conf;rrnou. E, c111 
26 tle outu1)ro (1: 1530, o conveiito liospitalir estnl~eleceu-se na ilha de 

Jla!ta. I< I A  psrninneceu durgnte diizentos e sessenta e oito anos - 1530- 
11798 - qiie\ndo AIalta foi t-niacla pelas trop?, de Kapoleáo Boriaparte. 
violando neutralidad: tradicional, confiriiiada pelo tratado tle I'treclit. 

S o s  ilois sécii!os malteiis~s, a Or(lciii eiigraiideceii sei1 poder miii- 
tar, sol-)retudo iiiarítimo. Prosseguiii a série de seus Gr5o-Mestres, de i -  
tos \-italiciame~itc. Quatro fora111 dc nacionalidade ;l~ortuguêsa: 1). Afon- 
so, 1,iiís Mendes de Vasconcelos, Antonio Xlaiiuel de Vilhena e blanoel 
I'iiito da Fci~seca. Houve uma díivida que foi resolvid,n: a da  cunlia- 
gem de moeda. Restrição ftita na cessáo da  ilha, permitida depois por 
Carlcs V. Outro probleina. foi o do tributo sobre o trigo importaci~. 
Alas tudo foi aplainado. 

Passara a Ordein oito ano, 5?111 séde pr6pria. Re~~i i s t i t u ida ,  coiiie- 
çarani os iiionges a einpreendcr novas conquistas. E, por outro lado. 
outras investidas dos inimigo> iiiipediain a trancluilitlade clis traba'hoq 
de rotina. Conipuseranl novo e sevcro ergu'amento. A tentativa da  con- 
quista de hlonclon resultou eiii insucesso. I\Tovaiiiei~te, a Ordem pôs n;> 
inar os seus navios associados aos do Papa e aos de Carlos V. Tudo sob 
c >  coinando do famoso :ilriiirante Aiidré Doria. príncipe de Malta. Des- 

tacava-se entre aa galeras, uma grandc caravela joanina. Corn foi ton1.i- 
da. C-ipitulcu. Alas a frota da Ordeiil tevc de regressa; para Malta. 
aiiieaçada por uiii corsário que dii,puiilia de oitenta e duas galeras. h'o 
final do periolo de 3t~riiientado Villiers de  1'Isle .4dan1 houve perturba- 
qáo intestina entre cavaleiros de  nações diferentes e Henrique VI11 apo- 
dercu-se dos beiis da  coinunidade tia Inglaterra. Villiers riiorreu tiii 

1534, tendo chefiado a Ordem d:irantr treze anos. ?\'o período seguin- 
tc, de Frei Pedro Dupont, surgiu a ameaça clo cele,brado corsário B l r -  
lnroxa, que possuia as h7nras de gran ie almiraiite de Solimáo, sultã<~ 
dos turcos. Poasuia o corsário grande esquadra. Apderou-se  de TLI- 
nis de Algeria e ameaçou Trípoli. Queria ainda o corsário, coraj si> 
e sanguinário, ap~dernr-se. tanibém, dos reinos da  Sícilia e de  Sápoles. 
E r a  indispensável a in ter~ençáo cle Carlos V e unia embaixada seguiu 
;para AIadrid. O ilnperador, prudentemente, eritiou uiii embaixndor pa- 
ra entender-se com o corsário. Barbarroxa mandou matar o enviado es- 
panhol. Carlos V colocou-se lia testada do seu exército e associou-.e 
aos ca~alejros,  .As ba ta lh~s  foraili violentas. Rarharroxa lutoii delesoe- 
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I-damente, nins foi derrotado. A esquadra joanina regressou vitoriosa 
para a sua ilha. DLI Pont morreu logo depois. Carlos V declarou que 
o maior sucesso das armas fora devido aos cavnleiros de hlalta. E con- 
cedeu-lh-s grandes privilégios. 

Reczrneçaram as guerras contra os turcos, eii~peiihados eiii espul- 
sar a Ordem de Trípo'i. Agora, era outro corsário - Airadiii - senhor 
de Tagiore. Mas, lá estava, como governador, o grande Bailio da Ale- 
manha, Schiling, que derrctou os invasores. O sucesso causou grande 
alegria, logo desvanecida por ter ocorrilo o r o u h  das jóias que ornavam 
a imagem de Nossa Senhora de Philerni:, protetora clcs cavaleiros ínal- 
tcnses. 

O corsário Barbarroxs foi substituido por Dragut, iiiuito iiiais Lusa- 
(10 e fero7. Entrou na contenda SoIirnão, que, a todo custo, queria con- 
quistar a ilha de Malta. S?liinão encarregou Dragiit dc reunir todos ou 

c:r:arios que navegava111 sob a bandeira do crescente. Juntou a êstei tima 
frotp otoiiiaiu. D'Ouniedes, o Grã3 Mestre da época, era medíocre. Fa- 
lhou. K~colau I>ur,-and tle Villegagiion avisou que o objetivo daqu-la possail- 
tr esquadra era a tomada de Malta e Trípoli. E ofereceu seus serviços 
Enibarcou em uma nau e foi para hlalta. D'Oumedes era teimoso e 
avareiitc. S ã o  queria gastar coni enlprêsn d'ariii3s. E só se convenceu. 
qual120 riu aproximarem-se as velas da esquadra muç~ilrnana. O ter- 
ror foi geral no seio cls popiilação. Os cavaleiros começaranl a se orga- 
nizar para defesa, desprezatla pelo Grão ou, melhcr, pelo "Minimus" 
Mestre D'Ouiiiedes. Desen~harcarain as tropas inimigain e visaram a 
tamada do castelo de Saiito Ângelo, colocado em rocha escarpada, i~iqis 
,difícil de acesso do que um ninho de águia. Villegagnon e seus cavaleiros 
cntrar,nni na praça, içados psr cordas. Um estratagema salvou Malta. 
'Um dos cavaleiros que estavam eiii Messina, escreveu urna carta ao Grão 
Mestre e de modo que a niissiva fosse interceptada pelos turcos. Di- 
zia que André Doria reunira uma grande esquadra par? atacar os invo- 
sores pela retaguarda. O s  turcos fizeram-se ao iiiar alto. Prosseguiram 
enc-irniçadas lutas e, ao teinpo de Grão Mestre Cláudio de la Sang:e 
João cle La Valette, uni homem excepcional, assutniu o comando das 
galeras maltenses. Limpou as costas da Sicília e de Nápoles, dos cor- 
sários que espreitavam as prains. E João de La Valette foi o grande 
Gr50 Mestre eleito (1557-1568). Fôra soldado, capitão, general, almi- 
rante, iriarinheiro audaz, politico hábil, estimado pelos freires. Orgdtii- 
zou as finançns. A armada maltense cresceu pela construção de novas 
naus. Quando se realizou o Concílio de Trento, a Grão Mestre con- 
vidado ii~aiilou uin representante, u cavaleiro Roy,ns de Portalrouge. A 

congregação de Bispos estranhou que entre êles tivesse assento um siin- 
p'es religioso, deputado de uma sociedade de freires, tendo precedência 
sobre e1:s. Mas afinal, Royas foi culocad~ entre os emS,,3ixadores dos 
soberanos .cristãos. Royas sustentou a antiguidade da sua confraria, cria- 
da quarentn alios antes da priineira Cruzada. 
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\'o'taraiii os tiirco> i s  lides gtierreii-3s. 1Iah~~i i ie t  - o C r ã ,  LTizir. 
o iiiais velho dos Pacliás, ngo aprovava a aventura contra JIalta. Seri:! 
~n:llior coiiqiiistar a lliirigria. Sicilia oii a Itália. Mns, S-liiiiáo f ie i1  
jrif'cxível. E ~ p i õ e ~  disfarçados eiii pescadore, estireraiii em Malta, cstii- 
daiido ,q)ormeiiores de levaiitaiiiento orográfico e cutras condições. 0 
GráC Alesti-e n5o >e :~teiiiorizon. Concitou tod3s o s  ca\.aleiros que se acha- 
vani fora, para que se reunissem na ilha. Ariiiou os habitantes que eram bons 
arcabuzeiro.. L a  Valette presidiu a tiido. Foi uni i~ovo  d'Aubusçoii : 
~)reridciite, capaz, eficiente, cor:ijobo, inteligente, ai ida^. L? dtclarou: unia 
esquadra foriiiidável e urna nu~e i i i  de I~rirbaros 150 cair sobre tzta ilha. 
Sáo iiiiriiigos de Jesiis Cristo. Teiiios de defender a Fe. Se  o E ~ a i i g e -  

lho deve cede; ao Corão, Deus nos pcdirh a l ida que lhe dedicamos por 
~)rofissá\ .  lu t l  i ~ i  encariiiqada. I,ance, épicos se sticederaiii. priiici- 
paliiiente e111 derrcdor da fortaleza tlc S. 131iiio. Fora  coiistruida sobre 
rccheclo escarpado, para imp:clir itl\razóes iriaríti~iia,. Os  turcos atacaraili 
coiii artilharia e abundante tropa. Vili griipo de cnvaleiros defendia .J 

bastiâo. Era111 sesseiita lioinei~, contra um exército. Morreu o Uailio tle 
Nigroponte. qiie coiiiandava e, Ir,go dcpois, o l i d i  Alirandn. Atiraratil 
até que o ultiino honie11i morreu. 0 s  turcos penetraram n o  forte, onde 
4 encintrxaili agonizantes, que iam liquidando com dois golpes eni cruz. 
O pacliá, ao  entrar no forte, txclaniou: se &te pequeno forte nos deii 
tanto trabalho. o qiie acontecerá quancl~c chegarnios ao local onde se eii- 

contra o pai dêstes cavaleircs. Aconteceu a derrota daqucla miiltidáo de  
iiifiéis. A defesa de Santo Elnio é a iiiais b l a  pigina, o episódio iriais 
sangrento e t r 5 g i c ~  da  histbria miltense da 0rd:ni Soberana dos Cava- 
leiros tle Sáo João. Alas o 5acrifício náo foi inútil. Aquela heróica de- 
fesa condicionou a total derrota c1 s turcos, depois de u i in  guerra que 
durou quatro nlêses. X numerosa esquadra iiiiniiga, que chegara coni 
>uas velas paiidas, imponentes, arrogante. troando canhões, cntoand; cân- 
ticos guerreiros. vociferando contra os cristãos. regressala ein pânico, 
inurclii, humilhada. enxotada p r uin punhado d e  cavaleiros, nionges hos- 
pitalários militarizados. João de L a  Valette foi o h m e n i  da vitóri-i, o 
dínamo que reduziu a cinzas :IS preteiisões tiircas. Regozijaram-se o Pa- 
pn Pio V I  e o rei Felipe 11. O sucesso foi festej~tlo em Roma, até lia 
\ ia  pi~blica. Pela açáo coiistrutiva de IA Valette, a capital de Malta ficot! 
sendo, até hoje, L a  L7aleta. La Vnlette, coii~o soberano, recusou o chapéu 
cardi~lalício qtie d'Aubusson aceitara. O rei d a  Espanha fnvicu iquêle 
Grão RIestre, espada e punhal revestitlo de ouro, proclamando-o um dos 
iiiaiores capitáes do século. 

Frei Pedro de1 lfontc foi o C;râo hfestre seguinte. K o  seu período 
d e  govêrno, feriu-se fa~iiosa e terrível batalha de L p a n t o ,  ocorrida e111 
7 de outubro de 1571. Contra os turcos. Foi vitoricsa a liga cristã, iiiq- 
p i r ~ d a  por Pio V, com a cooperação clus cavaleiros joaninos. M o r r e k m  
oito iliil cristãos e vinte e ciiico tili1 turcos. Libertaram-se d a  escravidão 
quinze iiiil cristãos, Pela primeira vez, fc i  empregada, tia guerra e de  



ambos os lados, a propulsão 111ecânicn dos navios. Eis uii~a amostra tio 
que ce passoti etli Alalta quaildo governada pelos cavaleiros de SEo 
João. . . É impossível, nêste inoiuento, registrar a multip'icidnde de fei- 
tos ali ocorridos, frutos da maicr abnegação e coragem. 

Ltli  fato interessailte relativo ao continente americano deve ser iiien- 
cionado. Consta d3 c~inpra ,  nas A~ltilllas, da ilha de São Cristovão e 
jlho:as anexas. C111 máu ilegócio. 

Foi no govêrno de Frei Ferdii~ando José Ai~tcnio Hei-iiiail Liiis dc 
Hompesçh, que aconteceu a queda da ilha pclris forças napolcônicas. 130- 
naparte aii~bicionava o dLinínio d , hlccliterrâneo. visando conquistas fii- 

turas no oriente. Telilia a possibilidade do domínio da ilhn pela Austria. 
por ser o Grão Mestre daqu~la  naciona idade. Farejuii o iilterêsse da In- 
glaterra pyr aquela posição tstratégici. E deelarala: "I'Ile de Malta est 
pour IIOLIS d'un intérêt w j e u r .  I,e Gründ Maitre est mourant. . ." Cett: 
petit ile n'a pas de prix pcur nous". I< e-crehia para o Diretório, pro- 
pon!o aque'a invasão. O Iliretório não acliava convtnien:e 3 einprêsa, 
pcrque os ca~aleiros de Malta haviam se conservado neutros perante a 
França e até havia111 socorrido navios francêses. Bonaparte insistiu. E, 

fina'riiente, eiii S:tembro de 1797, Talleyrand, hlinictro do Exterizr, comu- 
nicou que c. Diretório, afinal, autorizava que Napcleão encarregasse o A'- 
mirailtc Brueys de "s' asstirer de Malte", "ile qui tôt ou tard sera riux 
anglais si nous avons la sotise cle ne pas les prévenir.. . "  

Era necessário LIIII prttêsto. Então foi expedido um "Exposé" de 'la 
conduite de Malte a l'égnrd de Ia France pendaut Ia  Revo:utionH. Era  a fábu- 
la do lobo e do cordeiro. E saiu dc Toulon a grande esquadra francêsa coin 
Napo1:áo a bordo dc nar-io "Oriciite". Vríi-ios generais partic:pavan~ da 
pajestosa e~~pediçzo. Aque'as forças estavam organizadas em quatro 
grupos. O grupo coi1ianda:lo por Desaix aproximsu-se primeiro, pedindo 
para toiiiar água. Foi crncedida 3 entrada no porto de quatro navios de 
cada v:z. Chegcu, depois o segun:o comboio, comandado pelo Almirante 
Druyes. Napoleão, iiilpaciente, saiu do riavio "Oriente", tomando uma fra- 
gata para se aprosimnr n~e'h,or da illia. No mar apresentava-se uma flores- 
ta (le iiiastros. O Grão Mestre reuniu o Ccnselho e recusou a intimação 
de Napoleáo. Foi oiivida, então, a voz de ataque fulminante. Cavaleiros 
de nacionalidnde francê:a 1150 queriam combater contra scus patrícics. 
Estavam alí para lutar contra os turcos e os inimigos do catolicisiuo. As 

praças fortes foram caindo: Gozzo, São Pedro, Melecha, Tigné, etc. Fi- 
ila'i~iente, nquêle numeroso exército. coniandado por vários generais, mar- 
chou sobre a capital. E foi o fim. O Bispo comanduu a capitulaçzo. Bo- 
naparte escrevfra ao Bispo: "La religion catlioliclue apoztolique e ro- 

maine será non seuleincnt respectée, maises ministres spécialement protegés". 
Ccm initiucio:as cláusulas foi assinado o ato de capitulaqão. Uin rela- 
tório dos acoiitecimentos foi remetido por Naipoleão ao Diretório. A 
Rússia protestou coin veeinência. O Grãi  Mestre Hoinpesch, transfe- 
rido para Trípoli a11d:cou. '4 rl.ic;á,: c10 Leu iu1,stitiito recaiu no czar 



Paulo I, Iiiiperadur cla Iiússia, tiltra católica. O iiôvs Grão 3íestre 
fci logo ascassiriatlo, eiii çonsí.qiiêiicia tlc unia conpir:ç5o da corte. Seii 
sucesscr, Alr'iali(1re I. tlecliiioii tlo Gráo Xestr?do, eiiilmra garantindo 

siia proteqac. A sede do convento 1)arsoii pnra São Petcrsburgo. T\'át-> 
perrl'urou tal szluçáo. Pio V. iin qualidade de siiprêmo ár)>itro n ~ ~ m e o i i  
o I'>ai!io Joáo Raptista Tomriiasi para as nltas fiinçóes de  Grrín Mestre. 
(Breve de 9 de fev-reiro de  1803). No  ano anterior, o Tratado de .Anii:n> 
yancionou os direitos da Ordeiii sô l~re  AIaita. Gozzo e Comino. Mas. as 
hostilidades entre a Inglaterra e a Franca tornarani êstc ato cacliic,~. Frei 
Toiiiiiinsi transfei-iii a séde <Ia Ordeiii 11nr:~ Catâtiia. I:alecentl,.: Tominasi, 
Pio VI1 nonieoii 11111 I/CO Tenente de AIagistério. O rei <Ia Siiécia ofe- 
receu a ilha de Gotland p:li-a cliie a Ordeiii se esta'ecesse ali, riii sol~ern- 
liia. Infelizmente, o 1,oco Tcnent:. i-:ciisoti ;L c fertn. Considero11 qiie 
tal :ititiide significaria a reniiiicin (105 ~1:reitos so l~ re  a ilha (1: Malta. 
Com a qiieda de Kapolcão e pelo Tratatl» dc IJ3ris (!e 1814. :L Jnglater- 
ra conseguiu a!caiiçar siia antign aspii-acão: a posse (1.3. ilha, tle 1,Ialta. 
Os tratados que se seguiram, de Viena, .Gx-la Chapellr e Veroiia, con- 
firmarani a p9s.e irialteiise tla Grã lretanlia.  E a Ordeiii nr?o foi ouvida! 

Teria sido iiielhor a posye sober:ina daqiiela ilha nórdica! 

Siirgirani entendiiileritob coiii a (2récia, para u retorrio de I i h o d e ~  
e ilhns anexas, às máos cristianiaaíssini3ç (10s inongcs dc São Joáo. Fa- 
Iharaiii tais iniciativas. 

Fjiialn~ente, clepo's de tantas traiisfei-ência\ de séde, a Ordeiii locali- 
zou-&e cin Roiiin, onde se encontra até h-je. Vários GraiiBcs Prioratos 

forani organizados. S ~ Q  Paiilo fci premiado com a criação da "Associaqiio 
(10s Cavaleiros da Soberana Orcle~n Militar tle São Paiilo", depois niii- 
pliada com o acréscimo "e Brasil hleritiional". 

C'OIIV~III acentuar a ext:iisa oltra aisistencial tluç a, institui<;áu ninii- 
téiii. São cêrca de sessente organizaç,cs nosocomiais distribuidas nas d i -  
versas ,pnrtes do ~iiunc~:., eilipregaiido, para tal tarefa, cêrca de cluzetitos 
méiicos, quatrocentas enfernieiras e inais dc mil ausiliares. S o  Erasi!. 
coiiianda sete a~ubulatórios nlédicos, dos quais cinco e111 Sáo I'aulo. 

A Ordem é universalmente rtconhecida como soberann. Teiii recí- 
proca representação dil)loiiiática em vinte e q~int ro  naqóes, incliisive o 
Brasil. E firma acordos int-r~iacionais. 

Lin 1879, cartas apostb!icas de 1,eáo SI11 rest:ibeli.cerani a dignic!a- 
de de Gráo Mestre, vacante desde lS05. Ccnferiu esta alta honraria ao 
ciit5o Loco Tenente Criovaili Battista de Santa Croce. O Papa conferiu- 
lhe as honras cardinalícias coin o título de etiiiniência e o Iiiiperador da  
hust r ia  a hierarquia de Príncipe. I< vêili se sucedendo cs Grão 3lestre.i 
coiil iiltervalos de Loco Tenêiicia. E estaiuos agora na presença do Gráo 
Mestre atual, Sua Alteza Eitiinêntissima Priiicipe F r a  Ângelo di JIoja- 

na di Cologna, recebido ein sessão s,zlenc do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de SZQ Paulo, para 11onra e glbria nossa. 



I)iscorren<lo no Brasil, em São Paulo, s0bre a Ordeiii de Malta, w- 
Iieria-me o dever e a satisfação de recordar os noiiles das egrégias per- 

sona!idades que, nos tenipos do inipério e da república, tiveram o privilé- 
gio de se inscreverem lios quadros sociais ds  instituição, a começar pc- 
10s nrssos dois saudosos Imperadores Pedro I e Peclro I1 e as escelsas 
e queridíssimas Imperatrizes D. Leopoldina e D. Tereza Cristina. 

Alas o tempo  ai longe. E acliii encerramos estas notas históricas. 

FINIS, LACS DEO. 

Ernesto de Souza Cailipus 

CAK'I'X 1)L: SUA ALTEZA EMINENTlSSIhl t \  O l 'KíNLIPE GKAO 
MESTRE DA OlIDEM SOBERANA HOSPITALAR E MILITAR 

SAO JOAO DE JERUSALÉ3f : 

01-dtni de Malta - Frá Ângelo de A/Iojaiia di Còlogiia 

Roma, 1 tle noreinhro de 1968. 

Illustrissiiiio Professore. 

I1 Confratello Carrara ~ i i i  ha cünsegnato i1 testo della Sua bella e6 
iiiteress,ante conferenza tenuta AII'Instituto Histórico e Geográf:co dc 
São Pau01 in 0ccaZi~ne della mia visita in Brasile neii juglio 1%6, testo 
che, con squisito tratto Ella ha voluto dedicarme. 

Le sono molto grato pel gentile pensiero che raviva i1 ricordo seiilprc 
caro de1 mio incontro con i Confratelli di São Paulo, nonché i sentimenti 
de1:a mia riccnoscenza per Ia particolare attestazione de] Suo personale 
attacainento al nostro Ordine. 

Con I'espressione dclla mia vira gratitucliile Le irivio, esimio Pro- 
fessore e cordiale saluti. 

Frá Ângelo de Mojana. 

Ilustríssimo Signore 
Prof. Ernesto de Souza Canipos 

Ilanato di Classe de1 Sovrano Mil. Ordine cli Malta 
Commendatore a1 Merito Melitense 
São Paulo de1 Brasile 



(.4cliegns para riiria reforintilação Iiist0rica) 

Teii Cel HESKICLTE OSC.AII \i'IEDEICSI'AHS 

I'ara iiiiia iiielhor coiiipreeiisrio (13s c-aitsas e das consequências. tan- 
to iii~ediatns conio i~iais  reinctas. (Ia ititçrveti;áo niilitar portiigiifisn ria eii- 
tão conflagrada Banda Oriental, seria iiecessái-io se r~furiniilasse quasr 
cori i~~letani~~ii te o que a maioria tios nossos historiadores tem escrito a res- 
peito, ~~ricipalmeiite r6l)re c-rtos aiitecerlentes tln cIclnoniinatla Caiii- 
panha Cisplatina, de 181 1 e 1812. ]$astaria, no entanto, qiie se tives.e da- 
do a ~iecessríria ateiiç5o a:: qiie, jií em 1919, ,Alfredo Vare!a conieçára 3 
divulgar, eiii "Duas Grandes intrigas", sAl)re "mistérios iiit,:rnacioilai; 
ati~ientes ao Brasil, Argentina, Criiguái e Parnguái", principal~nente e111 
seit 1.' tomo, c01110 req~~l tado de s u ~ s  pescluizas nos arquivos. pricipalnieii- 
te  no do Itainarati c no <Ia Hil)liot,:ca Nacional ,do Rio de Janeiro, e que 
se recorresse tnnibéiii ao que h:í i i~uito Tem setldo divulgado atravks das 
puhlicaç,es oficiais dss  de Porto Alegre, 13ttenos Aires e hlontevidéo, pa- 
ra que não se contiiliiasse a repetir certas omiqsóes detiirpadoras da  Ter- 
dade histórica e que não inais s: justificatii! 

Nascida de uma intriga ditiásticn e corilo reaçáo l~ri tâ~iica ao golpe des- 
fechado por Napoleáo I ria E.spanha, o1,riganclo seus soheratl,3s legítimos 
a lhe cecl,:rei~i a coroa ern proveito de tim dos irtiiãos do entáo todo 110- 
deroso Iliiperador dos Francêses, ri idéia dnqucla intervençáo niilitar tle 
1811 começara a delinear-se desde a ch igdr i  da esquadra anglo-prrtuguê- 
sa q ~ t c  trouxera o então príncipe-regente, o depois rei D João VI, sua ~ i i ã e  
ei~louquecida, a rainha D hlarin I de I>artugal e Algarve, toda a Corte 
l i~boeta  e a imensa leva tle fugitivos, ckrca de 15.000, passad'cs ao B n -  
si1 ante a avalanchs arrasadora doç exércitos napolcônicos e kspanhóis, 
com o que se transplantara para a Atiiérica do Sul a setilente tlo primípi<-, 
legitiniista nionárquicc e se dera novo alento à mística dinástica que vinh-i 
sendo açoitada pclas idéias repuliicanas do final do século anterior. 

Deve-se esta verdadeira transinigraçáo da Côrte portuguêsa para o 
Brasil às instâncias, neni sen~pre  muito amistosas e cordiais, dcs represen- 
tantes, em Lisboa, do govêriio real britân,ico, ?:ntáo em guerra contra .:, cres- 
cente predomínio francês napolecnicla no continente europeu. Tais instancias 
eram francamente apoiadas em seu tod,o pelo notável estadista português 
cle então, D Rodrigo de Souza Coutinlio, futuro conde de Ijnhares,  co~iio 
dos mais ativos mitiistros clo príncipe-regente. Chcretizavam-se, assini, 
velhas idéias dos tempos das lutas dinásticas com os reis da  Espanha, "pla- 
nos sábios" de entusiastas pelas l~o~sibilid,ades brasileiras e que datavam 
dos séculos apteriores. 



Ciii apaiiliado geral destas i:lbias coiistaiii eiii tlisciirsos parla~iieiita- 
res atribuídos ao estadista iiiv'ês \Yillixni Pitt. o Jovetn, a alma daquelas 
guerras contrn a França revo,ucioniria e napole6nica e contra os aliado? 
t~asioiiais  desta. Tais discursos vinham sendo di\-ulg;idos eni Portugal 
c apresentaiii, eiii siia essência, as iiiesmas diretivas at1,:tadas pela diplonia- 
cia de giierra i~iglês:~ lias .diias últiiiias cotiflagraçõ:~ iiiuiicliais. Coineça- 
va Pitt 1mr insinuar e conclanirir qiie :) tr3no de Pclrtiigal se transferisse 
à América do Sul, onde, ao  prêço de "iim tratado cscliisivo de coinérci~.," 
e coiii o auxílio de forças esp:dicionririas i~iglêcas, o ciitáo príncil)e-regeii- 
te fundnria uiil "Império b1eri,dicnal1', do istnio do Panain5 a Terra  do 
l.Ogo. O iiiesiiio ~ e r i a  l>oroatl:) "tle tfidas as gentes, que qiiizereni I A  es- 
tab:leccr-se, i exceção dos fraiicêses". 8-tes seriaiii perseguidos por "uiiia 
espécie de Inquisiçáo terrível. . . Náo haveria pessoa alg~inia f r a n c ê s  por 
nasciiiiento, oii cu;stiimes, neili livros escritos nesta lingua, salvo clua~idc 
já tratluziclo eiii outra. neiii iirAirícluo aI:,riiiii (Ic qiialqi~cr ilação que se- 
ja poder5 falar francês, e iiiiiito iiienos ensin5-lo: náo sc. despacharão nas 
alfande~ns fnzendas a l p i n a s  para os lmrtcs de França.  . . 0 s  habitantes 
do Gran(le Império e n Grá 13rftanlia seráo rirl~itsos rlo çoiiiércio iiniver- 
sal. . . " 

Seste  tiisciirsos, parcialiiiiiite coiiiciitados p:r AAlfredo Varela, a,; 115- 
girias 19  e 20 do 1.O tomo de "Dlias Grnncles Intrigas", e tanibéin por nbs 
mesmos, as páginas 135 e 136, ria "Rmevista do Yluseu Júlio de Castilho". 
1i.O 8 - 1957, aparece tima das niais antigas referências, t a l ~ ~ e z ,  às van- 
tagens da  edificnção tle uma nova cidade, para sede ou capital do Itiipério, 
em siias terras ceritr,nis, "nas vizinhanças do lago Xarais", no atual Ma- 
to Grosso, centro geogrifico 'da Aiiiérica clo Sul, tle onde "se aJlrirã.9 es- 
tradas reais, que. a maneira de rios, que correi~i para a periferia, coiidit. 
ziráo de Nova Lisboa para Pôrt.;) Brlo, Par& Rio de Jaiieiro, Olinda, Sal- 
vador, Calláo de Liiiia, etc, fazendo-se a o  117.sçmo t e~npo  navt.gávcis os rios. 
que o podem ser, nias forqoso e infali\-elniente o rio tla Plrntri desde o re- 
ferido Lago Xarais até a sua foz. . . "  

Proclaniava-se que "todas as iiações, todos os 1:ovos. tbdas as bail- 
deiras. todas as línguas, tb<las as religiões, coin certas restriqões, teráo 
franco e livre acesso então nos portos de lilar e nas possessões do centro. 
menos os fraiicêses: o s  navios desta naçáo n50 serão admitidos nem ain- 
tla para se livrareni de  naufrágios". Para começar, enquanto o príncipe- 
regente português "n5.o anuir às proposições da  Iiiglaterra, esta fará dois 
desenibarqiies, ou invasões siibitas e fornii(lávcis, uiria n?  centro do Brnsil, 
outra no Pará". 

E qu.e tais idéias atribuídas a \Irilliaiii Pitt, o Joveiii, represe~itavaiii 
,de fato o modo de  pensar da diploinaci,a de guerra da  Inglaterra, niesiiio 
após o faleciniento dêste estadista, ocorrido elii meiados de 1806, coni a s  
naturais modificações de detalhes aconselhadas de acôrd,o com a situação 
~ a r i j v e l  no moniento, o coniprorain, não só as duas invasões i~iglêsas no es- 
tuário do riu da Prata, ocupand,~ tempor?iriariieilte Ruenos -4ires e 1 I o n t e ~ i -  



cleo. eiitrc jiiiilio t l t  ISOG e jitllio tle 1gO7, coiii tanibéin o teor do loiigo lu;,- 
1iifes:o de 1 .' de iiiaio de 180S, r'irigido pelo pi-íiicip:-:regente 1) Jçáo, ao 
comunicar às (leiiiais nacões a iiiiidança <Ia sede ti: sua Corte parn o Rio 
tle Janeiro. Aí, "levantanh a voz t1o scio tlo ticvo Tiripério que vai fu t i -  

dar, protesta Siia Altczn Real qiie 1130 de~xx-2 as arriias senão <le ocôrdo 
coni o seu antigo c fiel aliado, Sua hlagestatle Britânica", na luta inicin- 
da por e-ta contra o predoiiiíiiio tiapoleôiiico e ,dn qual resultaria aqui a 
ociipaçáii iiiilitar da Guiana Francêsa, eni janeiro d e  1809, toclos os es- 
forços para atrair as autoridades l-iispânica do rio da Prata a se siil)ortlina- 
I - ~ i i i  voluntàriameiite à proteçáo ang'o-pai-tuguésa. 

Eiitreii~eiites, coiiio resulta50 da graiide atneaça iiiglêsa represeiitada 
pelas duas teiitativas acima citadas, visando a octipaçáo e a conquista de  
todo o estuário do rio da Prata, começara a esboçar-se nurna nova situação 
Itastaiite propícia â espaiisáo das idéias li1)erais e de autodetcrminaçáo de- 
iiiocrática e coiistitucioiial qiie j i  estavaiii empolgatido tcwlos os centws 
;rite:ectuais no coiitinente europeu, preanuiicindo até a loriiiaçáo de  uiii 
iiiivo, poderoso e irressistível foco de exl~aiisáo das niesnias idéias, em tôr- 
rio de Cuenos Aires. É que da reação pol~ular contra as duas investidas 
iriglêsas, itiicialnieiite vitoriosns, iiias dom:na(las e vencidas, graças ao 
apareciiiiento dos priiiieiros litleres iiiilitares e ~>olíticcs nacicnais argeti- 
titios, algo cotiio a consciência do 1)róprio valor começara a afirmar-sr 
eiii quase todos os ~ i i s c i d o ~  eiii terras sulailicricanas, inclusive uiii cer- 
to desprezo pelas atitorida(les iiietropolitanas e por seiis representantes, cu- 
ja p~isilaiiiinidade fUra riotória. Assitn, os vencedores não tardariam a 
exigir e a impor, niiiiia espécie c;e Cal>ildo aherto, a renúncia do próprio 
irice-rei, o espanhól tnarquês D. Rafael de Sobremotite, eni favor do ver- 
dadeiro Iierói da resistência e (Ia i-ecotiqiiista, TI Santiago de I,itiier.i, eini- 
g:ado graiicês 115 muito teiiilw a:) scrviço real dn. Il':spaiilia n o  rio da  Pra- 
ta, eml~ora  <lesgostand« a outro destacado líder ccasional, o espanhol 1) 
Alarti11 <le Alzaga, a ciijcs esf(:rços i e  d-via tni1i1)i.m o fracasso da se- 
gtintla investida inglêsa sobre 13itenos Ajres, o tt~esino que, inais tarde. 
~xonioveria Lima série de  intrigas e cliie levariarri sei15 patrícics hicpâni- 
cos de i\Zoiitevidéo a se afistareiii, cada vez riiais, das autoridades por- 
tenhas e até a assiiitiireni n respoiisn1)iiidatle tla fiittvra intervenqxo iiii- 
fitar portuguêsa tia Ikitida Oriental. 

No entanto, aqiiela paz que r~i i iava  oficialiiieiitr eiitre os castelha- 
110s tlo Prata e os portugriêses do Rio Ci-aide 'do Sul, desde 1301, por 
 muco qiie não fôra ititerroiiipida por i i i i i  ataque de surpreza planejado, 
~ i i i  22 tle setcnibro de 1805, pelo próprio vice-rei marquês de Sobrenion- 
te, o incstno qiie se iria cotiipcrtar tle iiianeira tão latiientável durante 
invas6e.i inglêsas. Segundo iiieiiciona Alfred:, Varela, i s  páginns h19 c 
620, iio 1.O toiiiu de "Duas Grandes Intrigas", Sobremonte solicitar7. 
iiaquela data, ao Cabildo de Buenos Aires, a aquiescência para atacar de 
siirpreza, como niiiiia espécie tle çuenra preveritiiva, as forças portuguê- 
sas localizadas iio Rio Graiitle tlo Sul, náo s<i coiii o fito d e  excrcer rc- 



presália à perda das Xlissóes Orientais (10 ri:> Uruguái como para es- 
estancar o contrabando e evitar iiialeq futuros. Sobranceiramente o cita- 
do Cahildo, 1150 r6 repeliu tal proposta, coriio tniiibéii~ ~bservoii textua1- 
riientc que "não conseiitirenios semelhante ação e n-ni assentiremos de 
fortna alguma, que os portuguêses sejatil atacados, enquanto gcsarmos 
de paz e amizade, coin que amtbas as n-içõcs se estão tratando. Se por- 
venttira os portuguêses se têm, adiantado pelas nossas fronteiras, êsre 
t o fruto qiie tiraiii os vassalos liábeis daquela tiaçRo". É que o Cabil- 
do portenho, dadn a precariedade das forças militares de que o viice-reino 
dispunha ixa ocasião, uni ataqtie ao Kio Grande (10 Sul podaria, na SLSL 

cpiniáo, provccar tal reaqão da parte coiitrrírin qiic, "no iiiesiiio instan- 
te veri:~ os portiiguêses entrareni por tiossa l>anda, fazerem a sua lin1i:i 
divisória por êste rio 'da Prata, l)riiicil)aliiiente por R4ontevidC.o até os 
sci~s confins". 

Sòtiiente apGs a expiilsáo dos iiilasorcs iiig!êses, eiiiplgados pela 
iiianeica coino havia111 conseguido clerrotar ns tropas nguerridas daquê- 
les, quando aitida se niantinliani ~>riiticatriente iiiobilizados para qiialquer 
eventualitlnde e cieiites da siitiaçáo çalaniitosa reinante n~ Rio Crranrlt. 
do Stil quaiitv i sua capacidade tle defesa tnilitar, deixar-se-ia111 T,inieri 
c o Cabildo de Bueno Aires influir pelas propostas feitas 1x10 já dtados 
D Martin de Alzaga, recém-eleito ",i!caitle t!:  1.O lato" no Cabildo, de- 
sarquivado o antigo plano de Sobreiiiontr, tiias com ol~jetivoi bein maii 
vastos. Dada a nova situação ii~teriiacioiial iiioineritâiiea n i  Europa. 
çorn a Espaiiha aliada a Napoleáo contra n Iiig'atcrra e Pcc:tiigal, plane- 
jou-se investir sóbre a capitania siilina I~rasileira, ociipá-la e inc~rporri- 
ia #aos doiiiínios liispânims, iiiclusive Sa1it-i Catarina, e a~siiri realizar o 
velho expansionista <los tenipos do SI-aiitle general 1) Pidro dç Cehnllos. 
o 1 .O vice-rei do Rio da Prata. 

Apoiado por D Maria110 Moreiio, iiiii dos futi~ros líderes <lu iiiovi- 
iiiento revolucioilário portenho de 25 de iiiaio de! 1810, êsse plano pro- 
iiiovido Imr Alzaga per1iianecer:n 1y.r iiiiiito teii~po esquecido no "Ar- 
quivo General de Ia Nación," an Biienos Aircs, entre os (locuiiientos 
do Cabildo, de 1808, referência 21-2-11, otilde sòiiieiite eiii 1054, o his- 
toriadcr argentino Ei~iriqiie de '(laiidia o iria rncontrar, ao p-squisar 
certos aspectos do quadro geral d a  política externa do antigo vice-reino, 
tlivrilgarido-o através de sua tese iiititulada OLa Coticliiista de1 Rio Gran- 
de de1 Sul y los Plnnes de Martiii de Alzaga y Mariano Moreno", apre- 
sentado, cmi subst-incioso estudo crítico, ao Congresso de História Co- 
tnemorativo do 4.O Ceiitenário da l~uridação de São Paulo, realizado em 
setembro de 1954, sob auspicios do Iiistituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, tese então iinânlniernente aprovado c10 certanie e da qual fo- 
nios pessoalmente o relator. 

I'ara pSlo em prática, traiislnc!oii-sc Alzaga sigilrzaineiite, cni inaio 
de 1808, e- coin plenos poderes para tratar do mesmo com o então coro- 
nel D Firaticisco Javier de TClio, gcvernador liispânico cite Moi~tevidéo. 



Os  detalhes do p'aiio de ca~iipaiilia então delineado, constante de carta-re- 
latório de Azaga, datada de 11 do mesmo mês, de Montevidéo, algo fan- 
t a s i o ~ ~  sobre itiobilizaqáo, logística, iiiarch:~ e Ceslocamentos de fòr- 
qas runio aos territí~rios portuguèses, demonstram bastantes conhecimen- 
tos, tanto estratégicos, como operaionais e táticos. Tratnndo da manei- 
ra de agir contra os núcleos de resistência da população suiriograndense, 
aconselha que fôssei~i tcdos destruídos segundo as lilesmas normas do 
sistema que mais tarde se iria designar coiiio parte da "estratégia FIO 
terror". A idéia sòiiietite foi abandonada por ordcni expressa de Buenos 
Rires, de 14 CIO mesnio rtiês de iiiaio, logo apOs 3 chegada, tanto l i  como 
em Montevidéo, das ptrirneiras notícias sobre titiia grande e poderosa es- 
quadra, coii-i contigente militares nnglo-portugtiêses, posrivelmente cctn 
tlestino a(? rio da Prata. 

Tratriva-se, rio entanto, (Ia gra~ide esqtiadra de liavios de guerra e 
de transporte, co~nl>oiada pela reduzida f:ctilha do vie-almirante inglês 
Sir Sidney Sniitli, e qtie acal~ara de trazer ao Brasil os fugitivos de Lis- 
Iwa, incliisive n Casa Real e a Corte pirtiigttê~as, esquadra que alarma- 
ria ainda iiiais o Cabiltlo de Kuetios Aires, cotiquarito acabara de rece- 
ber iiiiia nota oficial de I) Kodrigo de Soiiza Coutinho com certas amex- 
ças veladas, eiii fazer "caiisa comtini coiii sctt poderoso aliado. o rei da 
Iriglaterra", criso náo f6sse aceita a proposta do príncipe-regente 1) João 
elii tomar todos o vice-reino do Prata "sob siia real proteção", tiota s6- 
bre a qi~al nos ociiparetiios a seguir. Isto e a agitaqão provccada pelos 
rtiiliores relriciotiados cotii a próxitiia chegada a Montevidéo de iini envia- 
do especial ida parte do gcwêrno português recéin-instalado no ICio de 
Janeiro, o conhecido e liabilidoso marechal de campo Joaqiiitii Xaxier 
Curado, aceleraria o regresso de Alzaga para Buenos Aires. 

O segrêdo parece que foi perfeito da parte dos tnentores da tiiis'ão 
de Alzaga, apezar dêste liaver perinanecido entre 9 e -73 de iiiao de 1808. 
eiii Montevidéo, e a tnl ponto que até o arguto Alfreclo Varela se íleixa- 
ria engaiiar pe!a contra-infcrniação então divulgadas quanto ao verda- 
deiro encargo do "alcaide de 1.O ~ o t o "  do Cabildo tle Uuenos Aices, li- 
gando-o à chegada de Curado e ao eiicaiiii~iliamento dêste para uiii etiti-e- 
vista coin as atttoridades do vice-reino, fato Iioje solxjatnente esclarecido 
t, que liada teve que VFI- coni a referida tiiissão. Sòinente após Enriqui 
de Garidia Iiaver clianinda as ateriçõei dos demais liistoriadores argenti- 
rios quanto ao verdadeiro significado do conteúdo do plaiio propSsto por 
Alzaga é que tatnbéiii ê'es cotneçalriaiii a se aperceber do seu valor e na 
rlevidri fornia, para o esclarecitiieiito de alguns politos a:tida obscuro.; 
da diploinacia secrêta platina, na fase final do domínio hispânico. B que 
as diretrizes fundanieiitais (laatiêle i,laii.ir riiatiter-sc-iam quase i~iiutáveis 
por longo tempo aincln, a coiiieçar pelas referências repetidas a um plano 
semelhante, bastado rias aspirações do ano 1810", atrilmídas ao tiiestno 
11)rocer portenho D hlariano 33ore110, e que ilriatn reaparecer, tanto eiil 
1816, lias aspiraqnes de Artigas, coriio eiii 1826, tias delineadas pessoal- 
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mente pelo eiitão iiiinistro da guerra argentino, o brigadier-genera' D Jo- 
sé Maria de Alvear, para a guerra de 1825 a 1828, contra o Itnpério ar, 
Brasi:. 

Graças ao referido trabalho IiistOrico de ICnriqiie de Gandia, já hri- 
viamos procurado atrair também as atenções dos nossos historiadores. 
principalriieiite sttl~ri~ograndenses, para o que o plano de ,4lzaqa significa 
realiiientc, resuiiiido-o do acordo coiii tiossos pontos de vista5 pessoais e 
divtilgaiido-o i s  páginas 141 e 142, tia já citada "Revista do Museu Jú- 
1'0 de Castilho", n.O 8 - 1957, iiuiiia colaboração intitulada de "L% CCr- 
te ~)ortugiiêsa no Rio de Janeiro", iiini, ou iiienos nos niesnl>s têrinoi 
inencionados ~iiiiii outro trai>-.lho intcr.or nossn, " A  niissão de 1) Iliogo 
de Souza", tcse apresfiitada ao Conxrcsso de História .e Geografia ao 
l<i-Centenririo tio Sascimento de 13 I>iÔgo de S 1172, rea'i7ado eiii maio 
de 1955, eiii l3agé, Rio Gr.indc do Siil. 

Tanto ritiiii coiiio iioiikro, rnatlife~tareiiios entáo a nos-a cpiiiiáo, ~1:. 
que "êstes planos de Alzaga bastariaiii para justificar, ao menos aparen- 
temente, o esp.insioiiisi~io qiie a CDrte partuguêsa no Rio de Janeiro iria 
es1)oçar riiiiio rio I'rata, se <le fato fossem ci~~~hccitloi  ii2quela épcca" ! 

Logo após o deseilibarque tlc) príncipe-regente 1) J L ~ ,  da faniília 
real e [!e sua Corte, eiu 8 de iiiarqo (Ir 1808, no Rio de Janeiro, iiista1,ada 
a nova adiliinistração, trataria o n o ~ o  riiiriistério, tioineado j5 tio dia 11 
do iliesiiio iiiês, a toniar as primr.ii-as iiieclid:~~ para por eni execução o 
p!ano da criaçáo do novo Itiipério. Asjiiii, çiii 13 (le Itiarc;o, expedia 1) 
RoUrigo de Souza Coirtinho, coiifirni;:do tio iii;riistério c<~tii a pasta aiti- 
da unificada dn Gerra c Estrangeiros, cliretaiiiente ao Cal~ildo de Eumos 
Aires, uniu nota eiri que se coiiiunica~ a que o l)i inci~)e-regente .e,tava rc- 
solvido a toiriar todo o vict-reino tlo P r ~ t a  "sob sua real prcteçáo" e qrir, 
se tão amiga~el  proposta 1150 fosse aceiti, ;!e faria "caii~a ioiii~iiri ciiri 
,seti poderoso aliado, o rei da Inglatrrrn". Enquanta a esquadra inglê\;i 
de Sir Sidney Sniith se aprestava para i i i i i i  denionitraçZo de forço 11 ) 

,estii5rio p'atiiio, designara-se o jri citado iiiareclial de caiiipo Jcaquini 
Savier Curado para representar o govêrno do Rio <e Janeiro, deslocando- 
se para Bueiio Airea, via hlontevitléo, afiiri de entrar em iiegociac;»es sô- 
,I>re os detalhes de coiiio efetiivar aquela proposititra, cuja finrilidade pre- 
cípiia era a de evitar a passassetil os domínios hispânicos ao controle napo- 
leciiiic-o, tal coiiio siiceJera roiii a própria iiietrópole ibérica. 

Essa nota e as notícias da próxinia chegada de Ciirado eiii Puloritevi- 
r lh ,  para onde se havia Alzaga deslocado para recebê-lo e acciizpanhá- 
10 a Biienos Aires, provocoii intisitado alvoroço, breve transfc~rmado erii 
veridadeiras riianifestac;óes popiilares tiitidaiiiente anti-portuguêsas. Foi 
para evitar que a agitaçáo se alastrasse e tortiasse c?raterísticas de rebc- 
liãc lia capital e circuvizinhanqas, qtie o Cabildo resolvera suspender os 
preparativos para a planejada invabáo c17 Rio Grande do Sul e recotnen- 
dar a Alzaga (pie deixasse Motitevit!(.o c regressasse quanto ante5 p3ra 
Buenos Aircs. 



Na mesma !data, em 14 de maio de 1808, respondera também o Ca- 
bildo às ameaças veladas da nata de 13 de março anterior, diretamente 
D Rodrigo de Souza Coutinho, no Rio de Janeiro, repelindo com sobran- 
iceiras suas "proposições sedutcras e lisongeiras, para epar tawe de um 
domínio que prefere a quantos ocupam o "glôbo" e às "mais atrozes in- 
'júrias à sagrada pessoa e imaculada conduta de seu Rei e S ~ n h o r  e do 
seu verdadeiro amigo e poderoso aliado, o Impera~dor dos Francêses", 
preferindo "derramar gostosamente até o última gota do seu sangue, a 
permitir que se desmetilbre da coroa da Espanha, uma mínima parte des- 
tas  vastas possessões", como se poderá verificar em seu inteiro teôr, às 
páginas 33 a 35, no 1.O tomo de "Duas Grandes Intrigas", de Alfredo 
Varela. 

De tudo isto vinha sendo D Rodrigo de Souza Coutinho {perfeita- 
mente informado, inclusive sobre a existência, em Buenos Aires, de uma 
forte corrente de tendências liberais e até mesmo favoráveis à indepen- 
dência dos domínios hispânicos no da Prata, graças ao agentes que lá 
mantinha, notadamente o português Possidônio da Costa, estabelecido co- 
p o  comerciante na capital portenha. Preferiu pois sustar o envio da ma- 
rechal de campo Joaquim Xavier até lá e aguardar o desenrolar dos acon- 
tecimentos decorrentes da reviravolta provocada na Espanha pela verda- 
deira rebelião popualr, irrompida em Madrid, em 20 de março do  mesmo 

*ano, contra o govêrno de D Carlos VI  e contra o crescente predomínio 
político-militar "do seu verdadeiro amigo e poderoso aliado, o Impera- 
dor dos Francêses", como ainda em 14 lde maio o Cabildo de Buenos 
Aires se referira ingenualmente à pessoa de Napoleão I, já então em 
guerra declarada com a sua metrópole ibérica! 

Aproveitando-se das desavenças pessoais surgidas entre D Carlos V I  
R seu filho e herdeiro, I, depois D Fernando VII ,  após aquele haver vol- 
kado atrás em sua abdicação algo precipitada em favor dêste, conseguira 
Napoleão I atrair a aiqbos a uma entrevista em Bayonne, a pretexto de 
Bpaziguá-los, mas para coagí-10s a lhe cederem pessoalmente a coroa e 
lhe proporcio~laren~ a incorporação de toda a península ibérica em seu sis- 
tema de defesa do continente europeu contra a Inglaterra e os aliado oca- 
pionais desta. Foi então que o Imperador designou a um de seus irmãos, 
D José I Bonaparte, para ocupar o trono madrilenho como rei títere, en- 
Fiando, ao mesmo tempo, um poderoso exército para ocupar todas as 
praças fortes e sufocar o movimento de rebelião que já se alastrara por to- 
dos os recantos do país e que se iria transformar num verdadeiro 4ievan- 
te nacional contra o esbulho dos direitos legítimos de D Fenando VII .  
Para assumir a regência em nome do seu soberano e durante todo o tem- 
po em que estivesse fora do território naciona1,retido na França como 
prisimeilro de Napoleão I,  constituíra-se uma Junta Central Governativa 
do Reino da Espanha, sediada em Sevilha, disposta a prosseguir na re- 
sistência armada contra os "intrusos" e o indigitado rei francês, até as 
últimas consequências. 
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Com esta reviravolta tornara-se a Espanha em aliada de fato da In- 
glaterr,a e, consequentemente, também de- Portugal, iniciando-se a deno- 
minada Guerra Peninsular que, conuzida segundo as normas de uma vsr- 
dadeira guerra revolucionária, combinando as ações dos exércitos regu- 
lares com as d , ~  numerosas guerrilhas, provocaria o desgaste completo 
{das forças napoleônicas para lá destacada e que duraria até 1814, com a 
vitóra final dos exércitos aliados anglo-teuto-luso-hispânicos ao comando 
do general britânico Sir Artur Wellesley, duque d,e Wellington, nos Pi- 
reneus ! 

As notícias sobre a reviravolta ocorrida na Espanha causou, como 
era de se esperar, profunda consternação no rio da Pr,ata. A sensação de 
estarem os domínios hispânicos em toda a América do Sul como que de- 
samparados e entregues a si mesmos, iria facilitar, sem dúvida, ao desen- 
volvimento dos anseios de autodeterminação e até de independência en- 
tre os naturais do vice-reino, imbuídos já de idéias liberais e cuj,as rivali- 
idades com os espanhóis natos se acentuavam cada vez mais. estes não 
tardariam, como partidários mais ferrenhos da dinastia esbulhada por 
Nanoleão I e liderado por Alzaga, a ver em Liniers apenas o francês de 
origem e que, bastante ligado aos portenhos liberais, retardara a cerimô- 
nia publica e solene ido juramento de fidelidade a D Fernando VI1 e o 
reconhecimento oficial da Junta Central de Sevilha como autoridade máxi- 
ma na Espanha conflagrada, que, de aliada da Fr,ança napoleònica, pas- 
sara ser su adversária e, consequentemente, aliada da Inglaterra e de Por- 
tugal também. 

Embora acabasse Liniers realizando aquela cerimónia de fidelidade à 
nova situação criada na n~etrópole em 21 de agosto de 1808, o coronel D 
Francisco Javier Elío e o pequeno grupo que o cercava em Montevidéo, 
açulados pelos seus patrícios espanhóis de Bueno Aires, começaram assu- 
mindo certas atitudes algo afrontosas contra a autoridade do vice-rei, obri- 
gando a êste a nomear um novo governador e comandante para a então 
Intendência de Montevidéo. Reagindo à decisão de Liniers e apoiado, 
tanto pelo Cqbildo da sede de seu govêrno local, como pelo recem-chegado 
brigadeiro D Manuel José de Goyeneche, emissário da Junta Centra de 
Sevilha, prolnoveria Elío, em 28 de setembro lde 1808, a criação de uma 
Junta de Govêrno, a exemplo das já existentes na metrópole, sob a sua 
presidência pessoal e pràticamente dcsvinculada das autoridades de Bue- 
nos Aires. Dêste ato !de rebeldia resultariam fatalmente as tendências au- 
ronomista que, mais abrde, evoluindo num sentido mais amplo, criariam 
o ambiente para a separação completa da Banda Oriental. 

Pouco depcis, ao pretenderem os partidários de Alzaga fazer o mes- 
mo em Buenos Aires, a começar pela destituição de Liniers e sua substi- 
tuição por uma Junta de Eovêrno, ver-se-iam êles suplantados pela opo- 
dçáo maciça dmos portenhos, prêsos seus cabecilhas e exilados para a Pa- 
tagônica. Conseguindo, no entanto, Alzaga e alguns de seus companhei- 
ros fugir e a!cançar Montevidéo, daí iniciariam uma série de intrigas pe- 



rante a Junta Central de Sevilha, levando-a a substituir Liniers e a no- 
mear um novo vice-rei, o brigadeiro de marinha D Baltazarl Hi4hlgo de 
Cisneros, empossado em julho de 1809, sem nenhuma resistência digna 
de nota. 

Embora o afastamento de Liniers representasse um duro revez para 
O grupo de patriotas portenhos ideologicamente Liberais e de tendêndas 
até mesmo democráticas e republicanas, o novo vice-rei soube atrair a al- 
guns de seus líderes com os seus propósitos de apaziguamento, inclusive 
a D. Mariano Moreno, a cuja cooperação recorrera para enfrentar as gra- 
ves dificuldades financeiras existentes, ao ponto de aceitar as idéias do 
mesmo, decretando a liberdade de comércio com os inglêses. Neutraiiza- 
da assim, a influência exclusiva do grupo de Alzaga, facilitada a propaga- 
ção das idéias revolucionárias através das atividades de uma sociedade se- 
creta de cunho maçônico, a Sociedade dos Sete, iam se acalmanado os âni- 
mos de maneira aparente, ao menos, quando, em 13 de maio de 1810, re- 
ceberia Cisneros a notícia da derrota sofrida pelos exércitos da Junta Cen- 
tral de Sevilha na batalha de Ocaíía, e da consequente dissolução da mes- 
ma, reduzida a uma regência que fora se refugir em torno de Cáidiz, !no 
extremo meridional da Espanha. Mantida o notícia em segrêdo, já em 
15 se espalhavam rumores os mais contraditórios e alarmantes sóbke a 
mesma, acabando por levar os líderes da Sociedade dos Sete a exigirem 
a convocação de uma Cqbildo aberto, verdadeira assembléia popular, dla 
qual resultaria, em 25 de maio dr 1810, a destinação de Cisneros e a sua 
sybstituiçáo por uma Junta de Govêrno revolucionária, o primeiro passo 
para a independência absoluta, sòmente oficialmente prcclamada em 9 de 
julho de 1816, no Congresso de Tucumán. 

'Para. auxiliar as províncias do interior e a convocaçáo imediata de 
um cogresso para "estabelecer a forma de governo mais conveniente", s 
Junta presidida pelo coronel D Cornélio Saavedra, no mesmo dia de sua 
constituição, em 25 de maio, decidira enviar duas expedições militares, 
uma na direção do Alto-Perú (Bolívia), onde um movimento revolucio- 
nário havia sido subjulgado pouco antes com inaudita brutalidade e a outra 
na do Paraguái para obter a sua adesão. A primeira, inicialmente ao coman- 
do do coronel D. Francisco António Ortiz de Campo, desbaratou em seu nas- 
cedouro a reação preparada em Cordoba por Liniers, fizilando a êste e aos 
seus principais companheiros, e prosseguindo para o Alto-PerÚ já ao co- 
mando do coronel D António Ganzálcz Balcarce, onde, após alguns suces- 
sos, que lhe dariam quase que a adesão da província, sofireria um terrí- 
vel revez, em meiados do ano seguinte, em Huaqui, perante as forças rea- 
listas hispânicas comandadas por Goyeneche. A segunda, ao comando de 
D Manuel Belgrano, advogado e membro da Junta, acabou sendo detida 
e derrotada em Paraguarí, retrocedendo para o baixo rio Uruguai e sen- 
do posteriormente empregada para forças a submissão de Montevidéo, on- 
de a preponderânia hispânica local se manifestara contra a Junta porte- 
nha, preferindo permanecer fiel às autoridades da metrópole. 
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"Destarte malograram-se as duas primeiras tentativas de irradiação 
da idéia revolucionária pelos domínios vizinhos de Buenos Aires, o que 
era um sitoma desfavorável, pois, demonstrava que dentro em breve se 
formaria um círculo de ferro para a Revolução de Maio, de que ela só 
conseguiaria libertar-se, como de fato se libertou, lutando desesperada- 
mente com patriotismo e perseverança", segundo as palavras textuxis do 
general Augusto Tasso Fragoso, à página 88, em suas considerações in- 
trodutorias ao estudo histórico sobre "A Batalha do Passo do Rosário", 
edição de 1922! 



"PRIMEIRO CENTENARIO DA RETIRADA DA LAGUNA" 

Cel. José Hippolito Trigueirinho 

No altruístico e cívico labor de cultuar homens e seus notáveis fei- 
tos que se exaltaram na tessitura das mais brilhantes páginas da História 
Pátria, êste Sodalício vem promovendo, sistemáttica e patrioticamente, co- 
memorações de caráter cívico como esta, com o objetivo de incender os mais 
alcandorados sentimentos de admiração, respeito e devotamento a tudo 
quanto 'diz respeito à problemática brasileira. 

Bem por isso, em 1.965, quando o progresso exigiu que, no altiplano 
da Freguezía do 6, hoje Largo da Matriz Velha, se demolisse o padrão 
colonial alí erigido, comemorativo da partida das tropas provincianas que 
seguiram para Mato Grosso, onde escreveram imarcessíveis feitos, d e  

1.865 a 67, para a nossa História, demolição que daria lugar a uma cabina 
telefônica pública, exigência do progresso social, êste Sodalício promoveu a 
reconstituição daquêle símbolo histórico, para que 9 memória de tão bri- 
lhantes cometinzentos se eternize nos corações dos porvindouros, que por 
ali passarem. 

E então, no hoje "Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó", a três 
dezenas de metros do local onde plantado fora o primitivo padrão demo!ido, 
fez erigir um outro, em granito rosa da republicaníssima Itú, na ponta 
jnordeste do canteiro do jardim que defronta a igreja; padrão de fórma 
piramidal, de um metro e trinta centímetros de altura, em cuja face nor- 
'deste se lê a inscrição seguinte: 

"LOCAL DO PRIMEIRO ALTO DA EXPEDIÇÃO D E  
5ÃO PAULO, EM 10 D E  ABRIL DE 1.865, RUMO 
A O  PARAGUAI. HOMENAGEM DO INSTITUTO 
HISTÒRICO E GEOGRAFICO DE SÃO PAULO, EM 
,COLABORAÇAO COM A FEDERAÇAO DAS INDOSTRIAS 
D O  ESTADO D E  SA PAULO. 1.965". 

Nesse excelso labor de cultuar 6s feitos gloriosos dos nossos ancestrais, 
vem hoje êste Instituto cantar hozanas cívicas àqueles procedimentos so- 
brehumanos de 1.680 brasileiros, que escreveram para a nossa História o 
capítulo intitulado "A RETIRADA DA LAGONA", tido como dos mais 
expressivos feitos militares conhecidos; tanto que, nas academias milita- 
res do mais alto padrão profissional de várias naçeõs, é êle estudado e co- 
mentado como fonte geradora de dois nóbres sentimentos, que devem ace- 
;rar a personalidade do cidadão-soldado: O VALOR e a CONSTÂNCIA. 

Não lhe sobreleva em glórias a "Retirada das Dez Mil", dos an- 
tigos ten~pos; como não na excedem ,as mais modernas de Altenhein, de 
Praga, de Talavéra, de Moscou, do Marne, de  Caporeto, de Dunquerque. 
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Para bem estimar o que foi a Retirada da Lagúna, convem relembrar 
as circunstâncias políticas que, sob a perspectiva militar, a prepar;drarn. 

As tradicionais riva1idad.e~ entre espanhóis e portuguêses da Penín- 
sula Ibérica, trazidas pelas caravelas dos descobrimentos marítimos do sé- 
culo X V, implantaram-se nas terras do Novo Mundo, e mui especialmen- 
te na América do Sul. 

Debalde buscou o Pontífice Alexandre VI, com o Tratado de Tor- 
desilhas, em 1.494, traçar o meridiano lindeiro, cuja assinatura pe'a Es- 
panha e Portugal evitasse futuras disputas territoriais. 

Impositura incontrolável do destino, essas disputas se sucederam, des- 
tle o século XVI  em Santa Catarina e Rio Grande, até a século XVIII  
ria Colônia do Sacramento, malgrado os Tratados de Utrecht, em 1.715, 
de Madrí, em 1.750, e de Santo IIdefonso, em 1.777. 

Das lutas armadas com a Argentina e o Uruguái e suas implicações 
com a Espanha, resultou um estado de exaustão militar do nóvel Impdrio 
Brasileiro; exaustáo que se agravou ainda mais com nove anos de san- 
grentos conflitos internos, (de 1.822 a 1.831, que constituiram o alto prê- 
$0 da nossa emancipação política a 7 de setembro, às margens do Ipiranga. 

Pedro 11, o Imperador sábio e, por sua própria formação, democra- 
ta e pacifista, buscou reduzir os gastos militares impostos pela vastidão con- 
tinental do seu rico império, cobiçado que era pelas grandes nações européias 
colonialistas, que são não cansavam de acometê-lo; para, com o saldo resul- 
tante, ativar o desenvolvimento sócio-económico da nação. 

Emquanto o Brasil, a Argentina e o Uruguái participavam daquelas 
complicações diplomáticas e lutas guerreiras, o Paraguai usufruía longo 
período de paz externa de mais de meio século, decorrido desde sua eman- 
cipação em outubro de 1.811 até 12 de novembro de 1.864, data em que 
kleclarou guerra ao Brasil. 

Durante esse meio século, os seus governantes - entre os quais so- 
breleva mencionar o Dr. Frância, que o dirigiu ditatorialmente durante 
vinte e seis anos - valeram-se da protetora posição geográfica interior 
do país e da disciplina religiosa inculcada aos seus habitantes pelas mis- 
sões jesuítas acossadss pelos éditos pombalinos e pelos bandeirantes, pa- 
ra mobilizar a nação sob os aspéctos da auto-suficiência e do poderio mi- 
ditar. 

Falecendo Frância em 1.840, dois homens lhe sucederam no Para- 
guái: Carlos Lopes e Roque Alonso, que, diga-se a verdade, reorganiza- 
ram a administração interna ; libertaram mais de seiscentos prêsos políticos; 
criaram o Tesouro, o comércio externo até então fechado, o Comissaria- 
do da Guerra e a liberdade dos nascíturos depois de vinte e cinco anos 
de idade. 

Em 1.844 Carlos Lopes foi eleito governante por déz anos. E então 
o Brasil reconheceu a soberanía da nação guaraní, o que valeu o estrei- 
tamento das relações entre os dois países. 



CentraIizando a administração, baniu os adversários; elevou o exér- 
cito para 18.000 homens permanentes ; criau o serviço mi:itar obrigatório ; 
fortifico11 Assunção, Humaitá e o Passe da Pátria; construiu vapores 
de guerra; e mandou seu filho Francisco Solâno Lopes viajar pela Euro- 
pa e estudar. 

Emquanto assim procedia Carlos Lopes no verso da medalha, no seu 
reverso firmava com o Brasil, em 1.850, um tratado de aliança defensi- 
va, receios0 como estava da ambiciosa e agressiva Argentina, que já 
lhe tomára a Província de Corrientes. Por esse tratado, obrigavamo-nos 
a defender a independência do Uruguái, a livre navegação do Rio da Pra- 
ta e qualquer dos signatários que fosse atacado por Rosas, da Argentina, 
e por Oribe que empalmára o Uruguái e era ferrenho adversário do Brasil. 

Iniciando Oríbe, chefe do partido blanco, a perseguição aos brasilri- 
ros estabelecidos no Uruguai, com a confisco de 101 das 291 estâncias a 
êles pertencentes, bem como de seus rebanhos avaliados em 800.000 reses, 
viu-se o Brasil na contingência de assinar, em 1.851, uma aliança com F1ô- 
res, chefe do partido colorado, com o objetivo de apoiá-lo na derrubada 
[de Oribe. 

Sucediam-se, alternadas, as refregas na belicosa bacía platina, quan- 
do, em 1.862, falece em Assunção Carlos Lopes. Suced:-lhe na chefia 
cio govêrno seu fiIho Francisco Solâno Lopes. 

Empolgado pela política colonialista vigente então no Velho Mundo 
wnhou Lopes fazer das jovens e rnfraquecidas nações espanholas do Rio 
da  Prata um Império poderoso, rival do Brasil, de lusitâna origem. 

Para consegui-lo, contratou e trouxe da Europa engenheiros e me- 
cânicos; montou oficinas e arsenais, fundições e fibricas de pólvora; adqui- 
riu no Velho Mundo grande cópia de armamento moderno e m,aterial 
de transporte; organizou, em vários pontos do país, depósitos de ma- 
terial bélico e de subsistência; e, segundo dois abalizados autores estran- 
geiros, Mastermann e Thompson, em 1.864 seu exército, continuamente 
adextrado, contava de 80.000 a 92.000 homens. 

O Brasil continuava, entretanto, no esforço pacifista admirável, fia- 
do na fôrça moral dos tratados assinados e das lutas vitoriosas que tivéra 
no Prata, que lhe proporcionaram acentuada e vantajosa respeitabilidade. 

Não obstante, vózes autorizadas e patrióticas vinham aiertando, de 
ha muito tempo, o govêrno imperial sôbrc os perigos que se estavam pre- 
parando contra o Brasil. Entre elas a do General Alexandre Albino de 
 arv valho, governador de Mato Grosso, que, em relatório reservado, re- 
clama "não possuir saldados e dinheiro para, no caso de uma guer- 
ra  com o Paraguái, poder defender a nossa fronteira"; e, ha anos passa- 
dos, a do deputado matogrossense Antonio Corrêa do Couto no mesmo sen- 
tido. 

Infelizmente, veio o pior. Em agosto de 1.864, o nosso representan- 
te em Assunção, Ministro Vianna de Lima, Barão de Jaurú, já não tinha 
mais dúvida a respeito dos sentimentos hostís de Lopes para com o Bra- 
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sil, quando recebeu um protesto escrito do  Minis~ro do Exterior guara- 
ni José Rérges, em o qual afirm<ava que "a segurança e a paz da Repú- 
lblica do Paraguái ficavam ameaçadzis com a entrada do exército brasilei- 
ro  no território oriental". 

Senhsres; os números convencem mais que as palavras. Em 1.864, 
para enfrentar o aguerrido exército paraguáio de 90.000 homens, o Bra- 
sil dispunha de 17.000 solda~dos, 44 vapores de guerra e 4.600 marinhei- 
ros, a m,aioria dos quais desviada para funções políticas e o restante no 
mais lamentável estado de despreparo profissional e abandono. 

Esta divagação, à primeira vista fóra do têma que nos foi dado, pro- 
cura trazer, à evidência, por comparação, o desnível de fôrças existente 
entre os dois antagonistas : de um lado, o Brasil despreparado; o Brasil des- 
gastado pelas lutas internas da ccnsolidação da independência e pelas que, 
externamente, travava com a Argentina e o Uruguái; o Brasil combalido 
e psicológicamente pacifista; do outro, o Paraguái de ha muito prepara- 
ido; o Paraguái dotado dos mais modernos recursos bélicos da época; o 
Paraguái psicológicamente instruído para a guerra, com o mais poderoso 
exército da América do Sul inteiramente descansado! 

Continuando a perseguição aos brasileiros no Uruguái por parte dos 
blancos de Oríbe, o Govêrno Imperial ordenou, em outubro de 1.864: 
ao General Menna Barreto que, articulado com Flores, invadisse aquê- 
le país e assegurasse a vida e a propriedade dos brasileiros; e ao Almiran- 
t e  Tamandaré que fechasse o estuário do Prata, de modo a isolar o Uru- 
guái da Argentina. 

Diante de tão grave decisão, a 13 de novembro o Ministro Brasileiro 
em Assunção recebeu a nota diplomática da declara50 da guerra, datada 

de 12, que continha entre outras, estas palavras: "Em consequência de 
provocação tão direta, ficavam rôtas as suas relações com o Govêrno Brn- 
sileiro e impedia a navegação nas águas da Republica para a Bandeira do 
Impéro, sob qualquer pretexto ou denominação que fosse". 

Simultaneamente, h p e s  fazia aprezar, pelo vapor de guerra "Ta- 
cuary", o vapor !brasileiro "Marquês- de Olinda", que saíra de Assunção 
dois dias antes com o destino a Corumbá, levando o novo presidente de Ma- 
to Grosso, Cel'. Carneiro de Campos, sua comitiva e avultado numerário. 

Lopes teve bò,a concepção estratégica. Estando o Brasil em luta no 
sul com o Uruguái e a Argentina, decidiu atacá-lo pcr Mato Grosso. As- 
isim, obriga-10-ia a retirar fôrças do teátro meridional, para acudir o se- 
Fentrional. 

Lançou sobre aquela longínqua Província duas colunas invasoras: 
uma, (de 5.0001 homens, conduzida por cinco vapores de guerra, três es- 
cunas e duas lanchas artilhadas, subiu o Rio Paraguái com o objetivo de 
atingir Coimbra e Corumbá; outra, de 4.200 combatentes, por terra, 
flanqueando a fluvial, rumo a Dourados, Nioac e Miranda. 

Mato Grosso com 35.000 habitantes livres, 6.000 escrávos e 24.000 
indios, somando uma população de 65.000 almas; com 1.327 militares en- 



tre oficiais e praças, distribuídos por Cuiabá, Fórtes do  Príncipe da Bei- 
ra e do Casalvasco, por Vila Maria e Corixa (estas duas na fronteira 
boliviana), por Corumbá, Fórte Coirn,bra, Miranda, Nioac e Colonias Mi- 
litares de Dourados e hliranda; Mnto Grosso isolado da Corte p r  niilha- 
res de quilómetros, sem comunicações rápidas, sem estradas e pontes, 
desprovido de recursos; Mato Grosso com 1.327 militares ia enfrentar 
8.200 aguerridos inimigos, 5 vapores de guerra e 5 canhoneiras! 

O Império, premído pela evidência, apelou para as Províncias e cha- 
mou às arnias todos os cidadãos de 18 a 50 anos. 

A 10 de abril de 1.865, partiu desta Capital unia coluna composta de:  
- Corpo da Guarnição do P,araná 
- Corpo 'de A~tilharia do Amazonas 
- Corpo da Guarnição de São Paulo 
- 'Corpo de Cavalaria de São Paulo - Corpo Municipal Permanente de São Paulo, hoje nossa Eorça Publica 
- Comissão de 7 Engenheiros vindos do Rio de Janeiro. 

Ao todo, 568 honiens, dos quais 273 do nosso Gorpo Municipal Per- 
pnanente. 

; A pé, seguiu pelo ruiiio geral da atual Estrada de Ferro Mogiana 
até Uberaba, onde chegou em julho e recebeu sybstancial reforço de 1.200 
homens vindos de Minas Gerais. 

E m  dezembro, atingiu Coxini, onde se lhe ajuntou novo contingênte 
de Goiás, com 280 combatentes. 

E m  abril de 1.866 alcançou o Rio Negro, onde se incorporaram B 
coluna novos reforços de Goiás e Mato Grosso, que elevaram o efetivo 
total a 2.907 homens. 

Enl setembro chegou expedição a Miranda, onde o Cel. Carlos de MO- 
rais Camisáo, o já quinto comandante, após adextra-Ia convenientemen- 
te, em janeiro de 1.867 reorganizou-a, formando uma Brigada; e com 
d a  partiu, em fevereiro, rumo ao Rio Ápa, fronteira com o Paraguái, 
que alcançou em fins de abril. 
, A 1.O de maio invadiu o Paraguái com 1.680 combatentes e ocupou 
o povoado de Lagúna, em cujas imediações Solano Lopes possuía flores- 
cente estância. 

Havia a coluna perlongado, a pé, 2.700 quilómefx-OS 'de São Paulo a 
Cagúna, em dois anos de marcha. 

Reunidos os oficiais em conselho, consideraram : os pcderosos refor- 
ços que o inimigo vinha recebendo ante a invasão; a proximidade das suas 
)bases, que possibilitaría toda a assistência cxrente; a falta de reforços 
para os nossos; as crescentes dificuldades para os nossos, se continuas- 
jsemos a penetrar o só10 paraguáio. E m  razão desses fatoires negativos, 
decidiram pelo melhor : a retirada, sdvando-se a patrimônio material e 
moral do Brasil, antes que um desastre total pudesse empanar-lhe as gló- 
rias até então conquistadas com ingentes sacrifícios. 



A 8 de maio de 1.867, teve ela início; e se denominoq "RETIRA- 
DA DA LAGÚNA" pelo empréstimo do nome do povoado em que teve ori- 
gem. 

Aos sacrifícios feitos até aquela data sobrevieram os martírios. 
Já não bastavam os inimigos superiores em efetivos, armas e recur- 

ISOS, & acossarem, noite e dia, os nosisos compatrícios, procurando truci- 
)dá-10s e ,apanhar-lhes as armas, as bandeiras, as roupas, os calçados, os 
alimentos e tudo mais que Útil fosse. 

Já não ,bastava o incêndio da macéga ressequida que circundava nos- 
sa coluna, procurando matá-la pelo fogo, pelas explosões das munições, 
pelo calor insuportável 'da natureza acrescido do do fogo, pela fumaça 
asfixiante que roubava o ar i respiração vital. 

Já não bastava a terra arrazada, onde raramente se encontrava uma 
rês, um cavalo, uma roça dadivosa; pois a região fora pilhada de c&rca 
de 80.000 reses, de não se sabe quantos equínos e de alimentos de toda 
espécie. 

Como se já não bastasse esse inimigo implacável, voltaram-se também 
contra aquêle pugílo 'de bravos as iras da natureza. 

- - 

E desabaram as mais tempestuósas chuvas, próprias daquela esta- 
ção, fazendo transbordar os rios, inundar seus vales, aumentar as áreas 
pantanosas, enchaircar nossa gente e seus comboios, dificultando sobre- 
maneira a sua progressão. 

E vieram ,as doenças graves: o escorbuto, a malária, a cólera, ob,ri- 
gando, tal a carência de medicamentos e leitos, os são a, tocados de 
imensa dor, abandonar os 137 doentes graves à sua própria desdita, sob 
fas matas povoadas de inimigos e féras. 

E veio o espectro da fóme, que ,definha o corpo e humilha o espírito, 
quebrantando as mais 'duras resistência humanas. 

E havia ainda as distâncias imensas e vencer, a falta de estradas, a 
ausência de habitantes fugidos pelo terror, a inexistência de comunica- 
ções rápidas que poderiam reacender as esperânças. 

Todos esses martírios foram por êles estoicainente provados; porém, 
nenhum dêles, como todos em conjunto, não Ihes abateram nunca o âni- 
mo. A todos esses holrrores infernais aqueles bravos se sobrepuzeram, 
(sem perder um c o m t e ,  um fuzil, um canhão, uma bandeira, que o Bra- 
sil lhes confiára. 

Já agóra er,am apenas 700. Perdêramos 980 combatentes, além de 
camaradas, índios, mulheres e comerciantes. 

Ao atingirem a margem esquerda do Rio Aquidauana, no Porto do 
~Canuto, a 11 ,de junho, após trinta e cinco dias de infirtirológica retira- 
da, o sexto comandante dessa tropa inigualad,a, Major José Tomás Gon- 
içalves, resolveu dar por finda sua missão, que possibilitou o cometimento 
desse feito militar sem paralelo na História. 

E, a 12 de junho de 1.867, baixou a seguinte ORDEM DO DIA. 
"A retirada, soldados, que acabais de efetuar, fêz-se em boa ordem, ainda 



Que no meio (das circunstâncias 3s mais difíceis. Sem cavalaría contra 
o inimigo audaz, que a possuía formiidável; em campos, onde o incêndio 
da macéga, continuamente acêso. ameaçava devorar-vos e vos disputava 

o ar  respirável; estenuados pels fome; dizimados pela cólera, que vos 
roubos, em dois dias, o vosso Comandante, o seu substituto e ambos os vos- 
sos guias; todos êstes males, todos êstes desastres vós os suportastes 
numa inversão de estações sem exemplo, debaixo de chuvas torrenciais, 110 

meio de tormentas, de imensas inundações, em toda desorganização da na- 
tureza que aparecia contra vos conspirar. Soldados! Honra à vossa cons- 
tância, que conservou ao Império os nossos canhões e as nossas Bandeiras". 

O Padre Lombardi, em seu filosófico tomo "O Homem e a Histó- 
ria", afirma: "Os eventos históricos que se sucedem, grandes e pequenos, 
não são senão o desenvolvimento de uma idéia: a nossa própria vida, nós 
hesmos com as nossas ações e paixões". 

Já por isso, o lusitâno e genial poeta-soldado cantou: 

"Em perigos e guerras esforçados, 
Mais do que prometia a força humana, 
Entre gente remota edificaram 
Novo reino, que tanto sublimaram". 

Sublimaram também, igualmente, com suas ações e paixões a His- 
tória Brasileira, os heróicos 1.680 patrícios, os 216 índios terenas, os 39 
quiniquináos, os 20 laianos, os 85 guardas nacionais e ,as 71 valentes pa- 
trícias, que escreveram essa inigualzda página de "A RETIRADA D A  
LAGONA", monumento sempre vivo do VALOR e da CONSTÂNCIA 
ido soldado brasileiro. 

Arna1,do Núnes, em 1940, so,b o título "LAGONA", cantou-a em 
;belíssirno poêma, do qual merecem ser aqui transcrit'os os seguintes versos: 

"Arduo problema são as retiradas 
~Estratégicas, essas arrancadas 
IEm que o Comando, além do mais, se exgota, 
Para não dar ensejo à indisciplina 
Ou debandada - o que sería a ruína 
O u  desastre mais grave que a derrota. 
Por  isso, ha retiradas memoráveis, 
Que ficam na História inapagáveis, 
~Ben'dizendo-se então sua fortuna 
Que ecoa muita vez no mundo inteiro, 
Como êsse grande feito brasileiro 
Que foi a Retirada da Lagúna." 

São Paulo, 8 de maio de 1.967. 
1.O Centenário do Memorável Feito 



O RIO SAO FRANCISCO 

JOAO (GUALBERTO D E  OLIVEIRA 

Quando percorremos os fastos da História que dizem respeito ;aos 
ivenerandos rios da Terra - o Tigre, o Eufrates, o Ganges, o Nilo, o Ti- 
bre, o Reno, o Danúbio, o Tejo, o Volga e o Escalda, sem falar no Ama- 
zonas, no Uruguai, no Prata e outros desta parte do Hemisfério Sul de 
nosso continente - não podemos deixar no esquecimento o nosso gr,ande 
e próvido São Francisco, situado bem no coração do Brasil, e que até 
~ q u i  não foi mais que o grande esquecido. 

Nasce a imensa caudal no Estado de Minas Gerais, segue o seu ex- 
tenso curso através da Bahia, separa os Estados de Pernambuco e de Ala- 
goas e, após perconrer quatro mil e quinhentos quilômetros todos dentro 
de nossa pátria, se lança, em largo estuário, no Atlântico. Seu descobri- 
mento se deu quase que simultâneamente com o do Brasil - pois data de 
4 'de outubro de 1501 -, graças à expedição de André Gonçalves e Amé- 
bico Vespúcio. Mas sòmente algumas 'décadas depois mereceu a atenção 
dos colonizadores portuguêses, pelas riquezas imensuráveis encontradas 
em seu vale. A seguir, caiu em relativo olvido durante mais de três sécu- 
los ! 

Como era natural, muitos viajantes chegaram a conhecê-lo de perto, 
escrevendo 5 b r e  êle entusiásticas páginas, mas os govêrnos subsequen- 
tes não lhe deram a importância devida. Felizmente, nesse como em outros 
ângulos das nossas dificiências nacionalistas, tivemos a argúcia, a larga 
irisão aquilina do nunca assaz louvado Euclides da Cunha, um dos pri- 
meiros patrícios a proclamar-lhe a grandeza, o valor e a sua singular sig- 
nificação em nossa geografia física e econômica. 

Refere o inolvidável escritor dos "Sertões" que, no período da luta tra- 
vada no litoral contra o invasor holandês, e quando, no ânngo dos pla- 
naltos, ondulavam as "bandeiras", desabrochou na região banhada pe- 
10 médio São Frnncisco um intenso povoamento cujos benéficos resulta- 
'dos só mais tarde deveiriam notar-se. 

Êsse fenômeno verificou-se obscuramente, por diversos motivos. De- 
terminaram-no a princípio as "entradas" dos paulistas e outros pelo ser- 
tão a dentro, em busca das minas de Moréia, as quais, embora Iemdárias 
2 ne,bulosas. foram objetos de cobiça que se prolongou até ao govêrno Lan- 
castro, atraindo para Maracaúibas, além do Paraiiliri~n, sucessivas ondas 
de colonizadores. Circunscrito às veredas usuais c0nducent.e~ à costa, mais 
curtas, porém cortadas pelos paredõe~ das serras a pique ou das florestas 
inextricáveis, o caminho natural tinha de ser mesmo o do rio. 

Abrindo aos exploradores duas entradas únicas, a da nascente e a da 
foz, e levando em s:u dorso inquieto os hin~ens do sul ao encontro dos 



homens do norte - como disse o mestre -, o grandi rio erigia-se desde 
I ~ g o  com a feição de um "unificador étnico", como longo traço de união 
entre as duas sociedades que se não conheciam. E esclarece: "isso pur- 
que, provindcs dos mais diversos pontos e origens, ou fossem os paulistas de 
Domingos Sertão, ou os baianos de Garcia d'Ávila, ou os pernambucanos 
de Francisco Caldas, com os seus pequenos exércitos de tabajaras alia- 
dos, ou mesmo os portuguêses de Manuel Nunes Viana, que partiam da- 
li da sua fazenda chamada "Escuro", em Carinhanha, a fim de comandar 
os emboabas no rio das Mortes os forasteiros, ao atingirem o âmago da- 
quêle sertão, raros voltavam." 

Após esta digressão, permitimo-nos as seguintes considerações de 
outra ordem: 
, Forma o vale do São Francisco uma série de bacias secundárias, al- 
gumas das quais são perenes e outras efêmeras. Assim sendo, o rio comporta 
o desenvolvimento progressivo de um plano de conjunto, subordinando OS 

seus melhoramentos a uma ordem de preferência, planejada de acordo com 
as  necessidades de hoje e de amanhã. Suas reservas de riquezas naturais 
são as mais diversas. Na região das cabeceiras, encontram-se jazidas de 
rnanganês, minério de  ferro, bauxita, ouro, diamantes, cromo e calcáreo; 
ma parte média do percurso, verificam-se ocorrências de minérios de zinco, 
chumbo, cobre, jazidas de ouro, pedras preciosas, calcáreo e quartzo. E 
por fim, já na aproximação da embocadura, nota-se a existência de jazi- 
das de fosfatos, de rutílio e calcáreos. 

verdadeiro mar interno de água doce, que é o São Francisco, 
tem tal nome por haver sido descoberto no dia consagrado ao santo de 
Assis - 4 de outubro -, e banha nada menos de cinco! Estados: é, por 
assim dizer, a aorta do Setentrião. Estende a sua bênção, as suas benes- 
ses par quase quinhentas léguas, sempre em território nacional, lançando- 
se no Atlântico, depois do grandioso e turbulento espetáculo de uma sé- 
rie de cataratas que constituem a chamada e decantada cachoeira de Paulo 
Afonso. 

Em 1879, uma comissão de técnicos so,b a chefia do engenheiro Mil- 
nor Boiberts estudou seu ctirso, dividindo-o em cinco secções, a saber: do 
oceano a Piranhas, de Piranhas a Jatobá, de Jatobá a Sobradinho, de So- 
bradinho ,a Pirapora e de Pirapora às cabeceiras da serra da Canastra, 
em Minas Gerais. Na opinião do citado engenheiro, a quarta secção em 
que a volumosa caudal foi dividida - da cachoeira do Sobradinho ao sal- 
to de Pirapura - pode considerar-se como "rio desimpedido", porquan- 
to nesse trecho êle se estira por uma reta d'e mil e trezentos e vinte e oito 
quilômetros de distância. 
, São muitos os topônimos que já lhe têm sido conferidos ao longo dos 
tempos. 

Uns chamam-no "rio da unidade nacional" porque, apesar das gran- 
diosas cachoeiras de Casca de Anta, Pirapora, Itaparica e Paulo Afonso, 
êle foi sempre o traço de união, o caminho interior ligando o Nordeste e 
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o Sudoeste do Brasil. Sôbre as suas águas inrequietas desceram os pau- 
listas de Domingos Jorge Velho a combater o quilombo dos Palmares, na 
serra da Barriga, em Alagoas, e subiram os emboabas em demanda das 
lavras de ouro nas minas-gerais. Nos ciclos do couro e da mineração, re- 
presentou o elo gigantesco que ligava, entre si, os dois núcleos mais im- 
portantes de povoamento. Aliás, sempre foi assim. Neste século, qwn- 
do não se tinham ainda compjetado as rêdes rodoviárias e ferroviárias da 
região, o São Francisco era o caminho único, sem falar no marítimo e no 
aéreo, vindo depois a pôr em contacto as populações do nordeste e do sul 
Brasil. 

Quanto à designação de "rio dos curraisJ', remonta ao período da pe- 
petração dos "boiadeiros" baianos. O vale, mercê da atração das águas em 
catadupa, da vegetação das margens e do sal abundante nos "barreiros", 
desempenhou o papel de um centro catalizador do rápido povoamento da 
eona. Nas suas margens e ribanceiras brot,aram e se multiplicaram os 
"currais" - antigas fazendas de gado. Datam dessa época as povoações 
que, com o tempo, se tr,ansforinariam em cidades. Não tiveram outra ori- 
gem Cariranha, Piião Arcado, Juàzeiro, Cqbrobó e mais centros urbanos. 

Outiros, com boa dose de razão, o apelidam de "Nilo Brasileiro". Is- 
to porque, exatamente como acontece com o rio sagrado dos faraós, nos 
greais egípcios, as cheias do São Francisco beneficiam anualmente, fecun- 
dando-a com seu húmus precioso, uma zona de clima sêco, que abranje o 
sertão nordestino e o do noroeste da Bahia. Na estação adequada, que se 
estende de janeiro a março, as águas incham, transbordam do avantajado 
álveo, cobrem as ilhas flúviais, penetram pelos leitos enxutos dos afluentes, 
onde o cascalho alveja ao sol, e quando um adia baixam de nível deixam 
o solo úmido e fértil para toda espécie de plantio. É quando a população 
ribeirinha o aproveita para a "cultura de vazante", constituída por man- 
dioca, feijão, milho, cebolas, alho e até cana para os "bangüês". 

Assim, os sertanejos rendem graças a Deus pela enchente do seu gran- 
de rio, porquanto sabem, por experiência de séculos, que as suas volumo- 
sas águas fertilizam o sertão adusto e derramam a abundância pelas regiões 
onde, durante dois terços do ano, o sol dardejava seus raios causticantes 
ma terra calcinada, na qual só se via xiquexique, mandacaru e fiacheiro. 

Aqui, como no Egito, a felicidade de uma população inteira depende 
(das cheias dêsse curso de água que, cortando o sertão brasileiro, ora des- 
liza tranqüilo, sereno, quase sonâmbulo, ora se arremessa afoito, impetuo- 
so, alucinado, por entre pedras heróicas, que resistem, há milênios, ao seu 
pssédio constante e brutal. . . 

Assim é o abençoado rio São Flrancisco, que não leva "nas dobras de 
seu manto a morte", mas sim a riqueza, a fecundidade, a abundância de 
tudo parta todos ! 



TRILOGIA ITAUNA: O S  PADRES DO PATROCÍNIO, 

A S  IRMÃS DE S. JOSÉ E O CQLÉGIO D E  S. LUIZ "' 

Hélio Damante 

"Graças ao incansável zêlo do padre Jesuino do Monte Carmelo, 
quando o venerando bispo Dom Antônio Joaquim de Me10 resolveu criar 
um colégio para meninas dlirigido pelas Irmãs de S. José, que, a esfar- 
ços seus, foram mandadas para Itu, encontrou a Igreja e a casa do Patro- 
cínio que otimamente se prestaram à realização do pensamento de Dom 
+4ntônio". Nesta frase de Azevedo Marques, nos seus "Apontamentos 
Histórjcos", resume-se um dos mais importantes capítulos da vida reli- 
giosa e social de São Paulo, quiçá do Brasil. Aquêle que se desdobra no 
que chamamos de triologisr ituankz, objeto dêste pequeno estudo. 

1 - O S  P A D R E S  D O  P A T R O C f N I O  

A Casa do Patrocínio ergueu-a em Itu, após enviuvar e abraçar o 
estado eclesiástico, o padre Jesuino do  Monte Carmelo, consumado 
artista do pincel, construtor e arquiteto, que haveria de merecer uma 
biografia entusiásta e fiel da pena de Mário de Andrade. 

Juntamente com seus filhos, os padres Elias do Monte do Carmelo 
e Simão Stock do Monte do Carmelo - nomes que denotam a profunda 
devoção carmelita da família, pois com os remanescentes da Ordem do 
Carmo, Jesuino (santista, mulato e, no século, de sobrenome Gusmão) 
formara seu espírito - deu origem a um verdadeiro cenóbio de sacerdo- 
tes ilustrados e piedosos. Dentre êsses, ao lado do fundador, dois have- 
riam de granjear particular notoriedade: Diogo Antônio Feijó, depois 
Regente do Império, e dom Antônio Joaquim de Melo, sexto bispo dio- 
cesano de São Paulo. 

Seculares embora, os Padres do Patrocínio, como os chamava o po- 
vo ituano, para os distinguir dos Padres do Carmo ou do Bom Jesus, -vi- 
viam em uma espécie de comunidade. Devotando-se ao estudo de proble- 
mas fisolóficos e teológicos não eram estranhos a preocupações políticas. 
Entregues, por vêzes, à prática de rigoroso ascetismo, sobre o que há tes- 
temunhos insuspeitos, foram religiosos piedosos e castos, constratando com 
a frouxidão de costumes do clero da época. Feijó, sacerdote exemplar 
não obstante suas idéias pouco ortodoxas, ilustra bem o alio padrão dês- 
ses homens. 

A sua influência deveu o Patrocínio ser chamado de "Pórto Real de 
[tu", alusão a Port Royal, devido á: acusação de jansenismo que os rondou. 
Assunto, aliás já devidamente estudado pelo cônego Fernandes Pinheiro, 
Aluísio de Almeida, Otávio Tarquínio de Souza, p,adre Luiz Talassi e 



mcns. Paulo F!orênclo da Silveira Caliiargo, entre outros. De scus eru- 
ditos ensaios resulta depoimento unânime em favor da integridade dos 
Padres do Patrocínio, embora nem sempre de sua ortodoxia, como é o 
hotório caso de Feijó, regalista e liberal, introdutor de Kant no Brasil. De 
qualquer maneira, suas preocupações filosóficas e políticas konsti'tuem 
um capítulo indispensável à história das idéias em nosso País. 

Do Patrocínio a po!ítica ia conhecer o braço forte de Feijó, ora man- 
tenedor da ordem, ora simples rebelde, e a religião a influência renova- 
ldora de dom Antônio Joaquim de Melo, assim como Jesuino do Monte 
Carmelo legou-nos um patrimônio e uma escola artísticos, com passagem 
inclusive pela música. 

Um exemplo ainda para arrematar o significado dessa singular ins- 
tituição. Adversário do celibato eclesiástico, embora pessoalmente fôsse 
um padre sem concubina ou "comadres" como era comum; ameaçandci 
um cism,a quando da nomeação do bispo do Rio de Janeiro, Diogo Antô- 
nio Feijó era, não obstante, partidário de reformas benéficas no govêrno 
eclesiástico, senão do próprio clero e até mesmo dos conventos. assim 
que o vemos, em 1831, defender na Assembléia Geral Legislativa a idéia 
da criação de um Presbitério junto aos Bispos. 

Presbitério que, com o tempo, assumiria a jurisdição dos Cabidos - 
fonte na época de uma série de a,busos - e que outra coisa não era, 
~ z ~ z z a i b b i ~  mutarudis, que o Conselho de Presbíteros, de expresga recomen 
dação conciliar, regulado pelo mota próprio "Ecclesias Santae" de 6 de 
agijsto de 1966, do Papa Paulo VI e ainda recentemente estabelecido na 
Arquidiocese de São Paulo! 

2 - AS IRMAS D E  S. JOSÉ 

O ímpeto reformador que Feijó levou para a política, dom Antônio 
Joaquim de Me10 trouxe para o sólio, a serviço da autenticidade da reli- 
gião (1) .  A experiência, quer intelectual, quer religiosa do Patrocínio ins- 
ípirou certamente ao grande bispo dois empreendimentos de inusitada im- 
portância: a fundação do Seminário Episcopal de São Paulo (1856), 
konfiado aos capuchinhos, e a vinda para Itu das Iirmãs de S. José e con- 
sequente fundação do Colégio, no prédio que Jesuino do Monte Carmelo 
pão pudera concluir, morto que fora em 1819, mas o fizera seu filho Elias, 
logo no ano seguinte. 

Foi &se um dos primeiros estabelecimentos destinados á educação da 
mulher brasileira, em regime que substituia o dos professores "em casa", 
quando os havia; a educação na Europa, reservada às famílias ao mesmo 
tempo abastadas e esclarecidas ou o privilégio que a caridade cristã, dês- 
de aliás os tempos coloniais, concedia às orfãs ou expostas de, na sua t r i ~ -  

1 - Octávio Tarquínio de Souza conta que dom Antônio Joaquim de Me10 
era de grande humildade e muito severo consigo mesmo. Ao saber que 
fora nomeado bispo de São Paulo, ao fato chamou de :infausto acon- 
tecimento". Mas deve-se ver nisso também um mouco de "verve". . . 
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te condição (e não fora outra a condição de 'Feijó) encontraem insti- 
tuições que as amparassem e Ihes desseiil algumas luzes. 

É fácil de vêr-se a influência de um Colégio como o Patrocínio numa 
pciedade igual à paulista de segunda metade do século passado, em ple- 
/no apogeu do patriarcado, relegada a mulher a uma posição inteiramen- 
te secundária e à qual se abria assim larga pcrta cle integração social, se- 
não de refinamento de costumes. . . 

As Irmãs de S. José chegaram a Itu no dia 4 de outubro de 1858, 
transportadas em carros de boi, cobcrtos de to ld~s ,  cedidos por Augusto 
Certain. Procedentes de Chainbery, França, já haviam transposto o ocea- 
po, em cinquenta dias de viagem em bsrco a vela e tinham visto morrer 
em alto mar a superima, irmã Maria Basilia Genon. Depois de breve 
descansa no Rio de Janeiro, rumaram para Santos e subiram a Serra pe- 
la velha aalçada d o  Lorena, em ban4gatês em meio à luxurianfe natukeza 
dos trópicos, que se Ihes descobria. . . 

Eram elas as Irmãs Maria Justina Pepin, Angelina A~rchard, Marta 
de La Croix Codet, Maria Elias Mievre, Maria São Paulo Angelier e 
Maria Cunegunda Cros, fazendo-se notar "por suas interessantes toucas 
,brancasM. O próprio bispo interrompeu visita pastoral para vir ao seu 
encontro. Como assinalava um colaborador do "Correio Paulistano", nes- 
sa hora "fora escrito pela mão do Onipotente, no grande livro da vida, 
io nome de dom Antônio Joaquim de Llelo". 

No ano seguinte vinha da França a Irmã Maria Theodara Voiron, 
para assumir a direção do Colégio do Patrocínio, que a 13 de novembro 
de 1859 iniciava suas atividades, desdobradas hoje numa moderna Fa- 
culdade de Filosofia. Madre Theodora, superiora por sessenta e seis anos 
a fio, morreu em 1925, condecorada c0111 a Legião de Hcnra e aureo- 
lada de sólida fama de santidade. 

Já esboçamos a influência que estava reservada a um Colégio do ti- 
po do Patrocínio na vida de São Paiilo. A respeite, vale recordar, toda- 
via, um pormenor: Quando, na segunda ~iletade do século passado, o ca- 
f é  deslocou-se do Vale do Paraiba para as terras ~ i r g e n s  do Oeste, pas- 
saram a multiplicar-se as fazendas, vilas e cidades que tomavam o nome 
de  Pa~&ocinio. A tal ponto que se pode afirmar ser Nossa Senhora do 
Patrocínio a padroeira da expansão cafeeira paulista (2 ) .  Não estaria ai, 
geralmente, o dedo de antigas alunas do Colégio ituano, filhas ou espôsas 
de fazendeiros, de des,bravadores ou de incorporadores de estradas de ferro? 

3 - O COLÉGIO DE S. LUIZ 

E m  1863, de volta de uma viagem à França, o capelão do ,Colégio 
do Patrocínio, padre Antelmo Goucl, francês como as Irmãs, teve como 
companheiros, a bordo do "Guyénne", dois jesuitas : Jacques Razzini, 

2 - Tito Lívio Ferreira contou-nos que uma imagem de N. Sa. do Patro- 
cínio foi levada em banguê (cadeirinha) de Itu para Jau, cidade de 
que 6 a Padroeira. 



visitador, e Emílio Pardocchi, socius do visitador. Vinham a serviço 
da Missão Romana", destinada a suceder i "Missão Espanhola" ,através 
da quad a Companhia de Jesus, restaurada dêsde 1814, trabalhava há a1- 
guns anos no extremo Sul ( 3 ) .  

A insistente convite do padre Goud, ambos, após breve estada no 
Rio de Janeiro, seguira111 para Itu, como simples visitantes. Foram pro- 
vavelmente os primeiros jesuitas que, depois da expulsão, pisavam as ter- 
ras de São Paulo, "cujas vistas - escreveu numa memória histórica o 
padre José Maria Mantero, S. J. - os levava como que extasiados pe- 
los feitos heróicos dos seus irmãos de hábito". 

Lá encontraram vitoriosa a idéia de se fundar um Colégio da  Com- 
panhia, para meninos. Idéia lançada pelo padre G u d ,  que os precede- 
ra, e decididamente apoiada pelo vigário, Miguel Corrêa Pacheco . Com 
a autoridade que lhes revestia o Geral, Pedro Beckx, não foi difícil a 
ambos apoiá-la. Menos de dois anos depois chegavam a Itu os quatro 
religiosos que vinham fundar o Colégio de S. Luiz ou simplesmente Co- 
légio S. Luiz: o padre Antonio Onoratti, reitor; o padre Bartolomei. 
Taddei, que iniciando em fins do século, na igreja do Bom Jesus, o Apos- 
tolado da Oração no Brasil tanta influência teria na renovação religiosa 
advinda com a República; o irmão escolástico José Giomini e o irmão 
Afonso d'Amicis. Todos da Província Romana, à qual coube assim a 
restauração oficial da Companhia em São Paulo. 

Entraram em Itu pelas 10 horas d a  manhã do dia 13 de dezembro 
de 1865, acompanhados do visitador Razzini e escoltados por 40 cavalei- 
ros. Trataram dêsde logo de fundar o Colégio e cntão desabou o mun- 

do. 0 s  preconceitos de origem pombalina existentes contra os jesuítas 
(e não de todo desfeitos hoje), tão fortes que ainda na década de 90 
impediam a Eduardo Prado de erguer em São Paulo utii monum'cnta a 
,Anchieta, moveram céus e terras para obstar o projeto. 

O inspetor provincial da Instrução Piblica negou a licença e só a 
firme perseverança dos ituanos, que recorreram a Córte, conseguiu obter 
a, autorização. Mas, quando esta chegou, dezoito mêses se haviam passa- 
do e os padres tinham ordem de regressar, juntamente com o irmão João 
Maria Alberani, que substituis os outros dois, já enviados para Santa Ca- 
tarina. Mudadas as circunstâncias não o fizeram. 4 12 de maio de 1867, 
ocorrendo no então calendário a festa do Patrocínio de S. José, inaugu- 
rava-se com solene missa o "S. Luiz". No dia seguinte iniciavam-se as 
aulas, no antigo edifício do convento dos franciscanos, consagrado a S. 
~Luiz de Tolosa (o padroeiro do Colégio é, entretanto, S. Luiz de Gonza- 
ga). Ali veio posteriormente a instalar-se uma fábrica de tecidos, pio- 

nera no seu gênero e hoje também centenária. 

3 - O ;padre Aristides Greve, S.J., prepara a história da  "Missão Romana", 
tendo já publicado capítuIos na revista ASIA, números 24, 25 e 26. 



Um artifício permitira aos jesuitas encetar a notável obra educa- 
cional, digna de seus antecessores dos primeiros séculos: a direção e res- 
ponsabilidade do estabelecimento foram confiadas a um brasileiro, o pa- 
dre Jerônimo Pedroso de Barros, mais tarde cônego da Sé de São Piaulo. 
Inicialmente matriçular,arn-se dezoito alunos. O primeiro a fazê-lo toi 
Adolfo Augusto Pinto, depois o grande engenheiro, urbanista e publicis- 
'ta, além de católico de escol, nosso patrono no Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo. Entre os professores se ia contar dêsde logo com 
o maestra Elias Alvares Lobo, afiihado de Feijó, e mais tarde com o pa- 
dre Rafael Gallanti, S. J., que assinava as muitas edições de sua ainda 
corrente "História do Brasil" como "professon do  Colégio S. Luiz de Itu". 

Curioso designio presidirá, porém, à consolidação dos jesuitas em 
Itu e conxquentemente à restauração da Companhia em São Paulo, pio- 
víncia de que lhes cabe por direito o titulo de fundadores. 

Em fins de 1759, Pombal decretara a expulsão dos jesuitas. Entre 
eles estava um ituano, o noviço José de Campos Lara, de uma então já 
tvelha estirpe paulista. Juntamente com seu irmão, Miguel de Campos, 
acompanhou o destino dos exilados. Em Roma ordenou-se, em 1762, aos 
27 anos. Slobrevindo a "extinqão universal da Con~panhia" (1773) pas- 
sou a Portugal, depois da queda de Poinbal, e daí voltou a Itu, cnde mor- 
reu em 1820. Foi, portanto, contemporâneo dos Padres da Patrocínio, 
mas não pertenceu ao grupo. 

Quase octogenário preferia levar existência de misantropo em sua 
chácara, onde sonhava a abertura de um seminário ou colégio para me- 
ninos. Ainda e n ~  vida pôde ver a restauração da Sociedade e não escoa- 
dia - como seus irmãos da Russia, protegidos de Catarina, a Grande - 
a esper,ança de que um dia os jesuitas pudessem voltar. A destinaqão 
da chácara e respectivo sobrado para fins educativos, estava em suas 
disposições de última vontade. Seu sobrinho e testamenteiro, o padre 
José Galvão de Barros Franca, já avançado em anos, lutava: para curn- 
@ir-lhe as disposições, ernbura fosse legítimo herdeiro do imóvel. Com 

a ajuda do i~rmão Joaquim do Livramento, um ermitão e esmloler v5n- 
do de Florianópolis, onde ligou seu noine a notável obra hospitalar, con- 
guiu ali manter, até 1861, uma espécie de seminário menor. 

Com a abertura do "S. Luiz" se lhe deparou a oportunidade de cum- 
prir a vontade do antigo jesuita. Ofereceu aos religiosos não só o ter- 
reno como também ajuda financeira para a construção de um edifício 
próprio. "Notável edifício", diz Ado:fo Pinto ein sug Autobiografia ain- 
da inédita. (4). Ali passou o Colégio a funcionar a partir da abertura do 
ano letivo de 1872, exataiiletlte a 19 de fevereiro, aniversário da morte 
ido doador, cinquenta e dois anos antes! Curnpria-se plenamente, diz ain- 

4 - A "Autobiograj%a" inédita de Adolfo Augusto Pinto, por n8s prepa- 
rada e anotada, vai ser editada pela Comissão de Literatura do Con- 
selho Estadual de Cultura. 



da  o padre Mantero, o destino que à sua propriedade dera o padre José 
de Campos Lara, d3 Gcmpanhia de Jesus. 

Meio século a fio perillaneceu s "S. Luiz" em Itu, para ganhar fa- 
ma semelhante à cimo Caraqa mineiro, sendo porém muito mais evoluido 
nas técnicas pedagógicas. Veiu depLis (1917), para a Capital, venden- 
do-se o antigo prédio, construido pelo irmão Alberani, ao Exército, pa- 
ra quartel. Ainda e seinpre escola; a'arido de inocidade, gerações que se 
reilcvam e parte111 para a aventura da vida. . . 

Completa~a-se assim a singular trilugia ituana. O Colégio S. Luiz, 
riia verdade remota revivescência do antigo Colégio de São Paulo de Pira- 
tiniilga, liga-se, eni linha reta, ao do Patrccínio e êste aos célebres pa- 
dres que fundarai11 e por alguns anos povoaram de discussões eruditas. 
breces e penitências o ilustre casarão. Para todos os três se refletirem 
na obral aiilc'a atual e necess6rii, da renoTação ratólici do País. 
São Paulo. setembro 1967. 



FREI AXTONIO, 1 . O  VIGARIO E CRIADlOR D E  CAMPINAS. 

Celso Maria de Meli0 Pupo. 

E111 nosso outono do ano de 1.500, "a  Providência Divina fêz apor- 
tar ao Brasil", "em companhia de Peclro Álvares Cabr,alV, "Frei Henri- 
que de Coin~bra e mais alguns Religiosos Franciscanos. Foram pois, os 
filhos de São Francisco, cs  primeiros 11lissi011ári3ç na Províincia de San- 
ta Cruz", únicos durante nossos prin~eiros anos. 

São Francisco de Assis foi miço rico, filhv de pai poderoso do senhor 
de um comércio próspero e de abundailtes rendas, que passou voluiltària- 
mente da opulência a indigência, i vida de mendigo, numa pobreza su- 
blime pelo reqto da sua fxistência, coroando-se de glória eterna. Foi exem- 
plo e ensinamento, prática e apostolado. difusão de santidade, de amor e 
do reinado de Cristo, que frutificou criando a legião dos franciscanos. 
missionários dos nossos primeiros séculos e pregadures do Evangelho pe- 
las terras do Brasil nascente, em cujos núcleos populacionais cresceram 
os seus conventos, centros distril>uidores de fé, de abnegação, de despren- 
dimento e de santidade. A Ordem Franciscana foi, no Brasil, uma das 
de maior influência nas elites seiscentistas e sctecentista; nestes dois sé- 
culos, a ela pertenciam, eni sua maioria, os poderosos da terra, que se sen- 
tiam engrandecidos no hábito de terceiros franciscanos, declinando sem- 
pre, em seus testan~lcntos, a5 suas qualidades de irmãos, encomendando 
suas ,almas ao "Padre Mestre São Francisco", e estabelecendo suas se- 
pulturas nas capelas da Ordem as (luais doaraiil e legavam com genero- 
sidade. 

Filho de um iriilão terceiro, nasccii e111 Beapendi, i ~ u m  berço de ou- 
ro, pelos anos de 1741, o menino Ailt6n;a de Pádua. Seu avó materno, 
rico e poderoso capitão-mor de Baependí, madeirense que já estava no va- 
le do Paraiba ao alvorecer do setece~itilimo, casado com paulista de tradi- 
ção bandeirante dos Lomes Bicudos, dos Oliveiras d'Horta, Penetraar 
nas Gerais e descobrira veios auríferos nas margens do rio Beapendi on- 
de se fixou e adquiriu vasto território, construiu sua casa e fundou a fa- 
mília, hoje enorme P espalhada por todo o Brasil, dos Nogueiras de Bae- 
pendi. 

De uiil filho e dez filhas c10 capitão-mor, floresceram valorosos ra- 
mos familiares, destacados na religião, ila c«!tura, lia política, na admi 
nistração e na scciedade, portadores qur se fizeram ilo Império, de títulos 
nobiliárquicos, desde o i n ~ i s  alto de inarqiiês de Bea,pendi, continuado pe- 
los condes de Baependi, Carapebús e Penaniacor; pelos cle viscondes de 
Jaguari, Nogueira da Gama, São Francisco, São Laurinod e Tourinho; e 
pelos de barões de Aguiar Valiili, hlmeida Vaiim, Ataliba Nogueira, Ba- 
nanal, Carmo, Juparaná, Moniz de Aragão, Ribeiro Barbosa e Santa Mô- 
nica. Ângela Isabcl, uma das filhas do capitão-inor, casca-se com 0 trans- 
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montano Domingos Teixeira, de Vilela do Tâmega, formadto com êle o 
casal tronco da família Teixeira Nogueira de Campirias, e contando en- 
tre os seus filhos o menino Antônio de Pádua. 

Mas, Antônio de Pádua não nasceu para as glórias terrenas; aspirou 
a indigência dos Mínimos de São Francisco de Assis, o seu burel e pés 
descalços, o seu cilício, os seus jejuns, as suas contemphções e meditações 
profundas, o seu apotolado e a sua caridade. Batizado na freguesia da 
sua terra natal, assistindo ao ,batear da escravaria em busca do oiro, co- 
mo faina cotidiana de uma mineração rendosa, passou a n~eninice na ca- 
sa avoenga do Engenho, sólida construção de grossas paredes de taipas. 
altas e estreitas janelas, reforçada porta de frente e snilas de pinturas que 
se tornaram famosas. Das alturas da casa austera, espraiava sua visão pe- 
la imensa propriedade, pelas matas ou pelos campos de criar, em busu  
dos recortes do leito tortuoso por onde se espreguiçava o rio Beapendi, 
que, em outra margem, haveriã de ter a atual cidade e sua nova matriz, 
ainda em terras do latifúndio, a tudo indiferente o menino Antônio, con- 
,templativo e extasiado aos pés de Nossa Senlior,a do Monte Serrate da 
capela do Engenho. 

Aos vinte anos de idade, totnou êle o hábito de franciscam no Con- 
vento de Nossa Senhora dos Anjos de Cabo Frio; professou um ano de- 
pois, para ser ordenado no Rio de Janeiro, em 1768, pelo Bispo benediti- 
no Dom Frei Antônio do Desterro. Passou-se, então para São Paulo, 
admitido ao estudo de filaçufia do Convento, onde foi eleito confessor 
de seculares aos 27 de jlho de 1771. Em seguida, ter-se-ia encontrado com 
o velho parente Francisco Barreto Leme, que buscava a criação da fre- 
guesia de Nossa Senhora da Canceição das Campinas do Mato Grosso. 

Mato Grosso era designação genérica da nuta virgem exuberante, da 
mata gigantesca de terras ferazes, da mata profusa de-árvores altaneiras, 
Jequitibás imensos e cedros vigorosos, perobeir,as, cabreúvas e guarantãs, 
compondo multidão de seres dominadores e soberanos nas terras milená- 
rias do Brasil infante, terras fecundas e pujantes, geratrizes de grandezas, 
mães prolíficas de florestas que amendrontavarn, que extasiavanl pela so- 
branceria, que encantavam pela musicalidade dos seus gemidos, pela doçu- 
ra do seu silêncio, pelo verdejante de suas franças e colorido vivaz de sua 
florescência, e pela alegria festiva dos seus habitantes canoros. 

Era assim o mato grosso de Jundiaí; era assim aquela floresta que 
cobria chãos desde a vizinhança de Rocinha até as barrancas do Jaguari, 
transpondo-o para alcançar os campos de Mogi. Mas o bandeirante cor- 
tou-o com seu caminho para Goiás, partindo de Jundiaí, passando por Dois 
Córregos, pelos Três Canlpinhos, ou Campinas, pelo Mato Dentro, pelo 
Atibaia e pelo Jaguari que sen~pre limitou as terras campinenses. O ma- 
to grosso de Jundiaí não esbarraria o paulista invencível que o transpôs 
em busca das minas, r,asgou-o em sua investida deixando um caminho co- 
mo marca de sua coragem, pernoitou bem no centro da floresta gigante, 
dessendentando e descansando nos Três Campinhos benfazejos que res- 
taurav,anl fôrças e reacendiam energias. 



O mato espalhava a uberdade da terra, como sabia toda gente que 
passava por Campin3s;por isso exigia um anin~oso para derrubá-lo e cul- 
tivar o chão, até que, entre os anos de 1741 a 1744, surgiu um pjoneiro 
que se encorajou e se transferiu, com sua família, de Taubaté para Cam- 
pin,as, abrindo naquele mato de terras fertilíssimas, o primeiro sítio com 
sua plantação de milho, de feijão, de arroz e de algodão: era 'Francisco 
Barreto Leme que como germinativa semente se fixou em Campinas atrain- 
do novos moradores. Outros o seguiram, multiplicaram-se sítios para os 
quais não havia necessidade de adquirir terras, bastando ocupar as devo- 
lutas, construir casa de pau a pique coberta de sapé, cultivar o solo, zelar 
das plantações e colhêr os frutos para sustento da família. Assim se for- 
mou o bairro rural das Campinas de Mato Grosso, que durante vinte anos 
contou como única realizaçã~ de caráter coletivo, o "cemitério bento" que 
poupava aos campinenses a viagem de dois dias para Jundiaí levando ca- 
dáver que se putrefazia em tão longa e penosa caminhada. 

Como em todo o Brasil, a população de Campinas se compunha de 
católicos de profundos e enraigados sentimentos religiosos, que se conso 
lidaram em séculos de tradição; mas pelo seu isolamicnto, "viviam faltos 
de pasto espiritual", privados pela grande distância que os sep,arava de 
sua freguesia, dos sacramentos e atos refigiosos. E Barreto Leme, O 

pioneiro do povoanlento rural, havia de ser também o mais atormentado 
pelo afastamento seu e de seus vizinhos, das graças e bênçãos, do amparo 
e pastoreio religioso, de que SE regalariam se houvesse capela que abri- 
gasse e permitisse o exercício do ministério sacerdotal, embora fugaz e 
passageiro. 

Aqui ainda sobrenada o zêlo e o entusiasino de Barreto Leme, que 
já com idade de setenta anos, assumiu a tarefa de prqugnar  pela constru- 
ção de uma capela para o seu pobre bairro, de população escassa mal se 
aproximando de duas centenas de almas e pouquissimos escravos, uma ca- 
pela que seria o centro dos sítios da paragem das Campinas, paragem e 
@uso desertos de sua gente que vivia toda na roça. Barreto Leme reque- 
reu ao Bispado a licença necessária i construção desejada, confiante na 
sua energia quando lhe faltava a cooperação dos vizinhos, pois, os pobres, 
formando a volumosas maioria "sempre tinham pr têrmo de sua esperan- 
sejava realizar; e o encontrou, como se conclui da transformação de uma 
panhavam os esforços do pineiro, davam-lhe fraco apoio ainda. 

Necessitava Barreto Leme de cclaborador para a santa obra que de- 
,sejava realizar; e o encontrou, corno se conclui da transformação de uina 
fase em que se estagnou o idéia e se procrastinou o projeto após demar- 
carem-se os alicerces da igreja, que "nisto ficaram" como diz o livro do 
'Tombo - para a fase de atividade entusiástica de construção da capela 
Interina, instalação do distrito, criação da freguesia e fundação de Carn- 
pinas. 

As freguesias se criavam onde houvesse igreja construida; e só com a 
chegada do novo Bispo de São Paulo, Dom Frei Manuel da Ressurrei- 
ção, franciscano, operou-se o mihgre de ser concedida a faculdade de se 
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criar uma freguesia com capela provisória, de sapé, em bairro pobre que 
não tinha recurso para levantar sua igreja. Onde o fator novo na situação 
prolongada em que jazia Campinas? Qual a fôrça transforn~adora de uma 
estagnação que se dinamiza e floresce num sólido crescer. Teria Barre- 
to Leme encontrado seu caodjunto em Frei Antônio, o parente francisca- 
ino, irmão de hábito do novo bispo paulopolitano, moço que desde 1770 
achava-se no Convento de São Francisco em São Paulo? 

Pode-se afirmar que Frei Antônio, no fervor do seu apostolado, no 
amor pelas almas que viviam carentes de pasto espiritual, inflamou-se de 
zêlo pela gente da paragem das Campinas, aliando-se, então, a Barreto 
Leme e desdobrando-se em trabalhos pelo estabelecimento definitivo de 
urna assistência religiosa, para acluêles roceiros e sitiantes, uns na labuta 
da semeadura, da capinação, das colheitas; outros na direção de suas pro- 
priedades e responsabilidade pelos fâinulos e escravos. 

Com os favores e concessões do Bispo Diocesano, tendo ao encontro 
dos seus desejos o anseio do Capitão Gnearl Morgado de Mateus, de ins- 
tituir novas povoações na capitania, não demorou a criação da freguesia, 
a nomeação do próprio Frei Antônio para criador e primeiro vigário de 
Nossa Senhora da Conceição das Campinas, a licença para instalar-se a 
paróquia em capela interina de barrotes e coberta da palha, como comple- 
mento da nomeação do velho Barreto Leme para fundador de povoado com 
a faculdade de escolher o mais apropriado lugar para a nova e futura ci- 
dade, e de demarcar as ruas e quadras dentro de determinadas dimensões. 

Confirma o precioso Livro do Tombo de Campinas, que, depois da 
demarcação dos alicerces da igreja, nada mais se fêz pela sua construção: 
nisto ficaram até a chegada do Exmo. e Rvmo. Sr. D. Fr .  Menuel da 
Ressurreição, Bispo desta Diocese". Foi quando Frei Antonio de Pádua, 
nomeado criador e pároco em ca,pela interina que benzeu na instalação da 
freguesia e distrito constituintes da fundação de Campinas em 14 de ju- 
lho de 1774, rezou a primeira missa paroquial em solo can~pinense e ini- 
ciou seu tra,balho prático de criar Campinas, ao lado da  constante assis- 
tência religiosa que se desenvolvia com a presença de um vigário. Mas, 
"esta fseguesia principiou sem haver um vintém", levando Frei Antônio 
de Pádua, nos intervalos de trabalho de sua pobre paróquia, a posfiar-se 

na estrada de Goiás, talvez junto ao pouso dos Três Campinhos, recolhen- 
do esmolas que pedia aos viajantes, e que fez êle avolumar chegando ao 
nível dos setecentos mil reis, quando a maior fortuna de sitiante de Cam- 
pinas cifrava-se etn um conto e quinhentos, e a segunda fortuna desta 
terra, a de Barreto Leme, era igual ao 'que se gastou na igreja de Frei 
Antônio, deixada por êle apenas carente de acabamentos. 

Nesta igreja, Frei Antônio enquadrou as janelas e portas com ma- 
deir,as de lei, estendeu as vigas dto telhado, os caibros, as ripas de coquei- 
ro, assentou e ajustou as telhas de sua cobertura, depois de fazer socar 
as taipas de suas paredes largas, de oitenta centímetros, d,e altura notá- 
vel, delimitado a igreja mariz definitiva que media internamente mais de 
sete metros de largura, por vinte e nove n~etros d t  comprimento, dos quais 



nove pertencia111 à capela 111or. Estas taipas de Frei Antônio, as primei- 
ras construidas em Campinas, do último quartel do século dezoito atra- 
vessaram o século dezenove, para serei11 lamentavelmente derruidas em 
1929. 

Inteligente, organizador e profundainento bondoso, por quatro anos 
paroquiou Frei Antônio e111 Campinas; foi o primeiro morador do povoa- 
ido, e111 companhia de seu pai que para aqui transferirta residência no se- 
gundo semestre de 1774. assiiil coilio de seus irinãos, José o futuro padre 
vigário da Vara, Felipe o futuro pioneiro da indústria açucare ir,^ em Cam- 
pinas, seguidcs de suá mãe ~ona-Ângela  Isabel, de outro irmão, Joaquim 
também futuro pioneiro da mesina indústria, e das irmãs Joana e Maria 
Ângela, esta viúva rica, com escravos e moradia própria. 

Preparando a fundação, participando dela, criando material e espi- 
ritualmente Campinas, nas taipas seculares construidas ccm o seu sacri- 
fício e com a sua hun~ilhação, no seu apostólico ministério, batizando, ab- 
solvendo, unindo pelo nlatrin~ônio, consolando e distribuindo bençãos e 
caridade, fazendo Campinas de corpo e alm,a, forjando c~rações e pro- 
pagando as excelências da terra, Frei Antônio deixou a nlarca indelével 
de sua ação apostólica e dedicada. Façaiilos aqui falar o professor João 
Lourenço Rodrigues, que na sua proibidade de historiador e rebuscador 

de fontes históricas, pôde afirmar: "São dois vultos da distória local. 
Um dêles é Francisco Barreto Leme; outro Frei Antônio de Pádua Tei- 
xeira. Dois beneméritos". 

São ,ainda os primeiros livros da paróquia, atestado de sua passagem 
santa e erudita; Frei Antônio com sua letra inconfundível, do mesmo tra- 
ço e do mesmo aspecto da letra de Frei Antônio de Sant'Ana Galvão, o 
santo fundador do Recolhimento de Nossa Senhora da Luz, aue com o 
sá,bio naturalista Frei José Mariano da Conceição Veloso, foram comtem- 
porâneos os três, no Convento de São Pau!o onde estudaram filosofia e 
onde ocupar,am os primeiros cargos da Ordem, Frei Antônio abriu e es- 
criturou os primeiros livros de assentamentos de batizados, de casamen- 
tos e de óbitos da paróquia, assim como o primeiro Livro do Tombo, no 
Qual escreveu a primeira história de Campinas, sob o título de "Breve 
Notícia", tão honrosamente citada pelos maiores historiadlores campinen- 
ses. 

Vemos, no ano de 1870, Francisco Quirino dos Santos, nome aureo- 
lado de poeta e jornalista, escrever: "Estes sertões como lhes chamam o 
Livro do T o m b  que temos em n~ãos, eram trilhados antigamente, de pas- 
sagem, pelos afoitos paulistas" ; e, "em face de um clima luxuriante de for- 
ça e vida e demais fartura de mantimentos, na frase do discreto e~cô~rço 
histórico onde bebo esta narrativa". Como Quirino dos Santos abeberou- 
se no relato histórico de Frei Antônio, o Doutor Ricardo Gumbleton Daunt, 
historiad~r e fisolósofo, ein 1879, dizia ao iniciar seu conhecido trabalho 
"Meminiscências": "Apesar do Alti~anaque de Campinas, no primeiro to- 
mo, conter uma interessante notícia da criação da freguesia, extr,aída do 
Livro do Tombo da matriz da Senhora da Conceição". 
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Não foram só êstes dois a se acolherem na "Breve Notícia" de Frei 
Antônio. Mais niodernaiiiente, eiil publicação de 1913, Benedito Otávio, 
um ~ G S  maiores pesquisadores da história niunicipal, escrevia :" Sendo 
êstes sertões trilhados por niuitos tempos com a estrada das Minas de 
Goiaz, dizia o primeiro Livro do Tonibo"; e, "nesta intenção andavam - 
continua o livro citado". Ainda podeinos ler eiii "Recordações" de Leo- 
poldo do Ainaral, editada em 1927, a referência de que "já existia nesta 
paragem um cemitério bento, como afirma o Livro do Tombo", e, "já 
existia a nova matriz construida de taipas socadas a pilão e coberta de te- 
lhas, como consta do aludido Livro do Tombo". 

E foi o mesmo historiador Gumbleton Daunt, quem n~ândou extrair 
do Livro do Tombo, pelo escrivão do Juízo Eciesiástico de Canipinas aos 
10 de maio de 1861, certidões da "Breve Notícia" da fundação, fazendo- 
as arquivar no Instituto Histórico e Geográfico Brasi'eiro, da então ca- 
pital do país, AI4 PERPETUAM REI  MEMORIAM. 

Assiiii, vemos as maiores autoridades em história de Campjilas, fun- 
damentando-se, valorizando e d,ando utenticidade à "Breve Notícia da 
Fundação ou Ereção desta Freguesia de N. S. da Conceição das Caiii- 
pinas", a primeira história da cidade, deixada no primeiro Livro do Tom- 
bo, pelo primeiro historiador de Campinas, stzu primeiro vigário e criador, 
Frei Antônio de Pádua Teixeira. 

Foi nesta primeira história de Campinas, foi &te Frei Antônio pri- 
meiro historiador da cdade, quem registrou primeiro a benemerência 
Barreto Lenie, daiido fundamento para que os pósteros a reconhecessem, 
como hoje se faz. São as palavras sôbre os impecillios encontrados para 

construir-se capela em Caiapinas, "até que Deus por sua infinita mise- 
ricórdia foi servido facilitar-lhes 03 meios para conseguiretn o grande te- 
souro que hoje possuem; por que suscitou valeroso ânimo ao grande zêle 
de Francisco Barreto Leme, por cujo empenho e cuidado conseguirani 
no alio de 1772 licença do Rvdo. Governador do Bispado para eregireni 
sua freguesia a parte". E ,  continua Frei Antônio, ao referir-se ao dia d3 
fundação, 14 de julho: "aquêle dia de tão universal contentamento o qual 
todo se deve ac fundador Francisco Barreto Leme em primeiro lugar, pois 
ancioso não anelava outra coisa mais que aumentos de sua inatriz". 

Por índole e por formação, era Frei Antônio profundador modesto: 
nada registrou do próprio trablho que deveria ter sido posto, pelo menos, 
em segundo lugar, e que teria ficado integralmente desconhecido, não fos- 
se a necessidade de recomendar ao sucessor na paróquia, o esfkço "in- 
terponho a sua diligência e o seu cuidado com pedir esmolas aos viajantes 
que vão para as minas de Goiás"; não fosse o relato do estado 'de sua 
igreja no fim do seu paroquiato; não fossem as reclamações se um seu 
sucessor sôbre a falta de colaboração dos sitiantes, e demais notícias que 
levam a estas conclusões, con-io as palavras incisivas de Quirino dos San- 
tos: "o nosso vigário, antigamente, interpunha-se (demos pêso às tradi- 
ções) no meio dos viandantes, quando sulcavam a estrada, que isto então 
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apenas era, busca das minas de Goiás, a exortá-los, com suma diligência e 
zêlo cristão, afim de darem para se acudirem as exigências do culto. Com 
êstes mieos mais com aturado empenho de muita paciência é que se foi 
levantando a Matriz para substituir a capelinha provisória". 

Frei Antônio encerrou seu paroquiato em 16 de novembro de 1778; 
deixou-se ficar em Campinas no convívio de seus pais e irmãos até mar- 
ço de 1779 quando ao seu Convento em São Paulo, engrandecido pelo no- 
tável trabalho que desenvolvera em Campinas. Logo em seguida, aos 5 

de maio, foi eleito Presidente do Convbento (Residência) de São Luíz, em 
I tu;  desta cidade e dêste Convento, não mais se afastou. 

As notícias e registros do Convento de Itu, rarearam-se por eventos 
de sua vida; Frei Antônio dep i s  de ser seu presidente, foi eleito seu Por- 
teiro aos 6 de outubro de 1781, ano que o historiador Nardy Filho mar- 
cou : "encontrando-se o Convento Franciscano bem danificado e necessi- 
tando de grandes e urgentes cocêrtos, é por determinação do Provincial 
Frei José dos Santos Passos, feita a sua quasi reedificação, cujas obras 
ficaram conculidas em 1784". 

Eleito Comissário de Terceiros em 1787 e novamente em 1790, Pre- 
sidente em 3 de março de 1792 até a elevação da Residência a Convento, 
quando passou a Guardião eleito em 31 de agosto de 1793, foi ainda Co- 
missário de Terceiros em 1789. O mesiilo historiador ituano nos informa 
que, "em 1802, foram concluidas as obras da igreja da Venerável Ordem 
Terceira de São Francisco", realizadas, como se vê, no comissariado de 
Frei Antônio de Pádua, cujo exercício de tão altos cargos decorreram e111 
épocas de grandes realizações, que a falta de documentos não permite mi- 
nudenciar. 

NEo se apaga a evidência de que a construção de duas igrejas, uma 
em Campinas e outra em Itu, e a reconstrução do Convento de São Luís 
desta cidade, ou foram obra de Frei Antônio, ou se fizeram sob o influxo 
do seu apostolado, ao qual foi êle levado pelas suas virtudes. Tlianscor- 
reram no Convento de Itu os últimos vinte e seis anos de sua existência 
preciosa, que mereceu de seu biógrafo e irmão de hábito, o seguinte re- 
gistro: "religioso exemplar, edificou a todos pela nlodéstia do seu tra- 
to e piedade de suas ações. Sexagenário e prernunido dos Santos Sacra- 
mentos, abdormivit in Domino em o Convento de São Luís de Itu, aos 31 
de maio de 1805, com quarenta anos de religião". 
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AKTONIO DA GAMA RODRIGUES 

MÉDICO INSIGXE, CIDADAO PRESTANTE 

CESAR SALGADO 

Se a humanidade não tivesse os seus heróis e os seus santos, ela se- 
ria como uma planíce, rasa e monótoma, sem o relêvo das cordilheiras e 
dos píncaros, que atiram a nossa \ista para O alto. 

E grande coisa é podermos olhar para o alto! 
Dizem os antrupólogos que os remotos ancentrais do "homo sapiens" 

~ilantinham a cabeça baixa, como antropóides de qucm eram próximos 
parentes. E acreditavam alguns eruditos investigadores da evolução da 
espécie humana que, na escala de milênics, o homem primitivo, a  OU- 

co e pouco cotls~guiu erguer a cabeça, até fixá-la verticalmente sobre os om- 
bros, e fitar, de face, o sol e as estrêlas. Neste momento, uma centelha de 
espiritualidade teria iluminado o célebro do rude habitante das cavernas que, 
deslumbrado, foi capaz de tirar de sua, ~o rdas  vocais não mais um gru- 
nhido mas a primeira palavra! 

E o homem surgiu do abismo da sua animslidade para a vida da inte- 
ligência, como a pérola, liberta da crosta que a oprimia. 

Os  heróis e os santos são anormais, não no sentido patológico em 
que comunente se emprega êsse qualificativo, mas o são, porque se ex- 
cluem do tipo normal dos mortais, pelos predicados incomuns que os sin- 
gularizam. 

E, se na verdade, uns e outros devem a essas virtudes extraodináriaa 
a proeminência a que se alcandoraram, não se pode desconhecer o quanto de- 
vem êles, também, ao destino ou à graça, que os escolheu para grandes 
emprêsas. 

Nós ,admiramos os heróis e os santos, com respeito e veneração; maq, 
até certo ponto, os sentimos apartados de nós, em outro mundo que não 
é o nosso, porque é de poucos eleitos. E dentro de nossa incurável vaida- 
de, quando com êles nos medimos, nem sempre o fazemos oom sincera 
efusão de alma e sim, com reservas que podem não ser ortodoxas, mas 
são humanas. 

D,aí o se reconhecer, muitas vezes, a inconveniência de ser herói. Sc 
o santo, na frase de José de Anchieta, tem, em determinadas circunstâm- 
cias, de beber "tragos de morte", o herói, para sobreviver, deve alimen- 
tar-se de "tragos de glória". E a glória, como a "donna" da aria dos te- 
norinos "é mobile qual piuma a1 vento". 

A maneira mais simples de sepultar um herói não é a morte, mas o 
olvido. Felizes os heróis que morrem em pleno fastígio, como aquê- 
les astros que se afundam no horizonte espadanando luz, e deixam empós 
uma fulguraçáo que nos atinge através dos séculos. 



O tempo não condescente com os heróis que teimam em permanecer 
na ribalta. É preciso dar lugar a outros candidatos à glória. 

Nada mais melancólico do que uiii herói vencido pelo tempo. Êle 
passa a ser, como tantos outros, um "ex". E já se considerou hcni o 
que é um "ex-herói"? 

Quantas vêzes nós os encontrarilos apeiados do pedestal em que se exibiam 
a admiração dos povos, e se ,acotovelar com as multidões indiferentes, e 
a sofrer como os réles cidadãos, as agruras das metrópoles deaunianas, 

ora pendurados no estribo dos bondes sacolejantes, ora arguninetando 
com o vendeiro da esquina sobre o custo das couves. 

Decididamente, hoje mais do que nunca, se evidencia a inconveniên- 
cia de ser herói. 

Também os santos pagain o seu tributo à instabilidacle dos juízos 
humanos e às exigências de seus devotos. 

Nós pobres (pecadores, que lutanlos extremamente contra o diabo. o 
mundo e a carne, entendemos que êles, na beatitude onde vivem, livres 
para roda a eternidade dos perigos que nos assaltam, devem velar por nós 
e garantir-nos um lugar na mansão dos justos. E se os nossos votos e 

promessas não alcançam pronto deferimeto, nós que não temos a pa- 
ciência de já começamos a murmurar e usamos até de repersálias contra o 
patrono desatento. 

Que o diga Santo Aiitónio, crivado de alfinetes e metido de cabeça 
para baixo num ,pote de água até que a súplica das nioças casanienbeiras 
ou dos donos de objetos perdidos seja atendida. 

Nem se esqueça o que aconteceu a São Sebastião, na cidade de igual 
nome do litoral paulista, onde êle se viu enredado nu111 processo crimi- 
n,a1 como responsável, em virtude de rogo de a,temorizaclas beatas, pela 
morte de uni bandoleiro que infestava a comarca. 

Denunciado, pronunciado e prêso, qual réu de crime de homicídio. 
São Sebastião só conseguiu deixar o altar que lhe foi dado por menagem, 
para a procissão em sua própria honra, mediante "habeas corpus", e de- 
vidamente escoltado ! 

Não se conclua do exposto, nem se procure advinhar no meu pensamen- 
to, a idéia da inconveniência de ser santo.. . 

O dr. Antonio da Gama Rodrigues não foi herói nem santo. Foi um 
homem que viveu dignamente ,a sua vida e soube conquistar o direito ao 

aprêço de seus contemporâneos, pelo muito que fêz em prol de nossa terra. 
Médico "doublé" de humanista, êle se appesenta com uma persona- 

lidade de características bem acentuadas, dessas que não se enquadram 
na categoria amorfa das criaturas das quais nada mais se tem a dizer, se- 
não que foi "um bom homem". 

Há OS que sabem ser passivamente ,bons - e nada mais. Mas ser 
bom, não é isso: é criar, é, realizar, é dar, é amar, E soferr. E Antonio da 
Gama Rodrigues viveu intensamente a sua vida, dentro dêsse idtal de bon- 
dade que nobilita a existência. 



Aos 25 de julho de 1876, nascia em Salvador, na Bahia, o infanite 
Antonio Thiago, filho do português Antonio Joaquim Rodrigues, e liga- 
do por vínculos ancestrais à ilustre Casa das Fontainhas e aos Gamas de 
Prado, que se aparentavam, segundo um linhagista, com Vasco da Gama 
e D. João de Castro. 
Aos quatros anos de idade, o menino Antonio Thiago, cujo nome seria, 
no futuro, Antonio da Gania Roclrigues, embarca em con~p,anhia dos pais, 
rumo ao velho Portugal. 

Internado, aos onze anos, no Colégio do Espírito Santo, dos padres 
francêses da Congregação do "Sacré Coeur et du Saint Esprit", o jovem 
estudante revelou desde logo a capacidade de sua inteligência, situando-se 
entre os primeiros, na conquista de préniios e distinções. 

Em 1892, contando apenas dezesseis anos, Antonio da Gama Rodri- 
gues ingressa tia vetusta Universidade de Coimbra, para seguir os cursos 
de Filosofia Nptural e de Medicina. Laureado em ambos, após excelkn- 
tes provas, recebe o título da bacharel em ciências médicas no ano de 1899. 

Esses informes, assim como outros muitos desta dissertaqão, e os co- 
lhi no ótimo trabalho "Gama Rodrigues, Humaiiista e médico" do bri- 
lhante histriador e polígrafo Alves fvlotta Sobrinho, amigo devctado da 
ilustre figura que se rememora. 

Fácil é de se imaginar o quantto teria influido na formação cieniti- 
fica e humanista de Gama Rodrigues, a geração coinibrã de seu tempo, 
na qual se ,apontavam nomes como os de Antonio José de Almeida, Age- 
xandre Braga, Eugênio de Castro, Antonio Nobre, Afonso Costa, Sidô- 
n i ~  Paes, Egas Muniz, além de outros de igual porte intelectual. 

Em Coimbra, Gama Rodrigues viveu intensamente a vida de estu- 
dante, como bem acentua, nestas palavras, Alves Motta Scbrinho: 

"Quantas vezes não abandona o rigor fradesco dos muros universi- 
tários, ,para lá fora, festejar a liberdade, a vida e seus prazeres! Eles 
estão nas repiblicas e nos cafés, nas pensóes e nas tascas, nos teatros e 
nos bilhares, nas ruas e na estradas, nos bosques e nos can~pos". 

"As pés de Coimbra, por entre vinhedos e choupos estende-se O Mon- 
dego, em cujas margens carpiram infelizes amores, e a i d a  hoje tri- 
canas doiradas de sol vão plantar amores impossíveis nos sonhos pan- 
teistas de seus doutores". 

A longa permanência ein terra lusa não lhe fizera Esquecer o torrão 
natal. Nem os pais que lá ficaram, nem os parentes, nem os amigos fo- 
ram capazes de retê-lo afastado da pátria. Ei-10, pois, de torna vlagem, 
em 1900, na sua cidade de Salvador, para revalidar o diploma, na W u l -  
dade de Medicina da Bahia. A tese que ali defendeu, versando dssunto 
de medicina tropical brasileira, obteve distinção, fato inédito naquela es- 
cola, entre postulares formados no estrangeiro. 

D,a Bahia, logo após, Gama Rodrigues se traslada para o Rio de Ja- 
neiro, onde inicia a sua clínica na Rua do Ouvidos, e presta serviços, gra- 
ciosamente, à Beneficiência Portuguêsa e à Ordem Terceira do Carmo. 
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São as primeiras revelações do espírito filantrópico do ilustre médi- 
co, traço que se reafirmaria constantemente no longo exercício de siuas 
atividades profissionais. 

Já o Vale do Paraíl~a o chamara para breve estágio em Queluz, jun- 
to de U I ~  seu parente, o ilustre jurista, dr. Afonso Dionísio da Gama. 

SEU destino iri,3 cumpri-se nessa região bem-aventurada, onde a na- 
tureza e o homem se conjugaram para lançar os fundamentos iniciais da 
real grandeza de São Paulo. 

Inicialmente, em Cruzeiro. Káo foram pacíficos os dias de sua per- 
manência nessa cidade. Agnóstico àquêle tempo, e algo irônico, o dr. 
Gama Rodrigues envolve-se em rude polêmica tendo por antagonista o 
vigário da Paróquia, sacerdote benquisto e cioso de seu ministério. Amai- 
nada e refrega, o jovem esculápio pôde dedicar-se com zêlo inexcedível 
não só à prática da medicina, mas a empreendimentos no campo da hi- 
giene urbana e da profilaxia de moléstias endêmicas que castigavam a rc- 
gião. Sua ação benemérita alarga-se pelos municipios vizinhos, cujas ín- 
vias estradas percorria - diz o seu documento cronista "ao sol ou à noi- 
te sob a poeira ou sob a chuva.. . de farque, muitas vezes a, cavalo". 

Em Queluz, êle é visto infatigável e onipresente, ncs hospitais, à ca- 
beceira dos enfêrmos, nos cemitérios como ajudante de coveiro, para de- 
belar o curso de uma epidemia de varíola. 

Numa de suas andanças assiste a Euclidcs da Cunha, vítima de m1 
súbito. 

Teria Gama Rodrigues nessa oportunidade, pressentido que iria ser um 
dos mais ilustres e aut~rizaclos pesquizadores da obra do genial autor dos 
"SertõesJ', de cuja memóriri se tornou ctiltor e pregoeiro, com extremos 
de zêlo e dedicação ? 

O renome do médico de Cruzeiro já ganhara outras cidades do Vale cio 
Paraiba. E, chamado a Lorena para atender a uma sobrinha do Conde de 
Moreira Lima, encontra na sua inseporada cliente aquela que seria a com- 
panheira de seus dias. 

Aos 7 de fevereiro de 1903, celebram-se coin toda a pompa, na vasta 
mansão daquele egrégio titular do Império, as bodas do dr. Antonio Ro- 

drigues e de D. Leduina Braga. A noiva, filha do comendador Arlindo 
Braga e de dn,a. Carlota Moreira Braga, era sobrinha, em linha paterna, 

do insígne Theophilo Braga. 
O dr. Gama Rodrigues ligava-se pelo casan~ento a duas das mais 

ilustres famílias do patriciado paulista. 
Os filhos do casal souberam honrar o nome de seus ancestrais: An- 

tonio Carlos, o primogênio, seria o herdeiro das eminentes qualidades de 
seu progenitor, na profissão que abraçou. É êle o Prof. Carlos C;(ama, 

consagrado não só entre nós, mas ainda no estrangeiro, como um dos mais 
Iídimos expoentes da ciência médica brasileira; Fernando Aiberto, di- 
plomado em engenharia, após curso brilhante, vai especializar-se nos Es-  



tados Unidos; Raul, con~o os seus antepassados, senhores rurais, afazenda- 
se em Cruzeiro, em propriedacle que ,pertencera a SE« tio-avô, o C o ~ d e  
de Moreira Liina. 

Guaratinguetá e Aparecidn foram as novas etapas das atividades cien- 
tíficas, sociais e culturais do dr. Gama Roclrigues ; depzis, Taubaté, Lo- 
rena e, finalmente. São Paulo. 

Onde quer que êsse excelente médico houvesse permaecido ou atua- 
do, não só em São Paulo, mas no Sul cle Minns, aí ficaram as lembranças 
de sua passagem cano  s i n ~ i s  cle sua alta inteligência e de seu nobre cora- 
ção. 

Porque o dr. Gama Rodrigues não se notabilizou apenas por seus mé- 
ritos de cientista exímio, mas, notndament'c, pelos sentimentos de huma- 

nidade de que du largas provas, ao longo de sua vida, tão útil e tão rica de 
benemerências. 

Ouçamos o lexpressivo testeniunho do ilustre dr. Altenfelder Silva: 
Foi o maior médico que conheci e estou formado há trinta anos!. . . Nun- 
ca encontrei colega algum, professor ou nã'o, maior do que êle! Foi o tipo 
mais acabado do médico de faniília: era notável em todos os ramcs da Me- 
dicina. E jamais com seu saber humilhou colega algum e no seu coraqão 
magnânimo não havia lugar para malquerenças ou ódios". 

Eis uma síntese consagradora, que poucos terão merecido. 
No mesmo diapasão, o autor já cit3clo de sua ótima biografia: 
'i Processcu intervenções miraculosns, em circunstância impossíveis, 

que raciocínio menos pronto, mãos menos hábis.  pullso menos firme, de- 
sistiriam de enfrentar". 

Sua contribuição à literatura médica brasileira foi farta e %aliosa. 
Ccntam-se por dezenas os seus estti(lo~, monografias, confrrências, arti- 
gos sobre assuntos dos iilais interessantes, nos cloniínio, da clínica e do 
cirurgia. - 

Certo, não cabe nos limites de unia si~n~ples palestra discorrer com 
maior profundidade sobre os aspectzs tle uma personalidade mu!tifornic 
e sedutora como a de Gsma Rodrigues. Temos, pois, de deixar de parte 
n~uitos atos e fatos, também significativos, que rcalçain o valor dêsse emi- 
nenete patrício. Alguns, entretanto, não poderiam ser olvidados, como o 
seu enlêvo de permnnente enan~oraclo pela cidade que veio a ser entre to- 
das, a eleita de sua afeição : Lorcna. 

Lorena, terra de fidalga história, foi teiiia co~istant~e de seu culto, co- 
mo bem se vê, em expressões colhidas ao acaso em seus escritos e discur- 
sos : 

"Terra querida de Lorena. . . Lorena ! Terra de São Paulo ! Terra 
do Brasil ! Terra moça, linda, darinhosa, cheia cle faceirioe ! ?\erra 
{promitente e sedutora! Terra prodigiosa a distril~uir fartamente prodi- 
galidades mil! Nasceste bela, exuberante cle seiva, sob o velário das nú- 
vens, entre a montanha e o mar, afagada pela dcçúra do Paraíba român- 
tico e apaixonadmo, que te acaricia sei11 cessar, pelo muito que te quer . .  . 
Lorena, tu és bela, sedutora e generosa !. . . " 



Nesses ditirambos extravasa-se todo o coração $e Gama Rodrigufs, 
num preito enternecido à cidade que o acolheu e à grei patriarwl que Ihe 
deu foros de cidadania paulista. 

Leia-se o seu trabalho "Gens Lorenensis - (Do Sertão de Guaypa- 
caré à famosa cidade de Lorena)" e ali se verá o empenho do filho ado- 
tivo em realçar as glórias da nobre cidade do Capitão-Mor Manoel q o -  
migues Salgueiro. E tódas as figuras que deram lustre à tradicional He- 
pacaré são mencionadas com justos encón~icos, pelo papel que desem- 
penharam nos fatos da civilização paulista. Lá está a transcrição d9s co- 
mentários de Saint-Hilaire na sua "Peregrinação Pela Provincia de São 
Paulo", a respeito do que observou em Lorena:" O caráter dos lorenen- 
qe8 é fr,anco, inteligente e caprichoso na realização dos melhoramentos 
locais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ) As lorenenses são notáveis pela sua 
formusura e pelo bom gosta com que se vestem, além de sua educação apu- 
rada e notável talento". 

Na galeria das personalidades mais conspíc~ns da terra, Gama Ro- 
drigues menciona em especial deferência, a Viscondessa de Castro Lima, 
D. Carlota Leopoldina de Castro Lima, viúva do senhor Joaquim Moreira 
Lima, "essa impressionante figura de mulher - são palavras suas -. 
modesta e generosa, na época a mais represeutativa personalidade da ilus- 
tre estirpe do Capitão-Mor Manoel Domingues Salgueiro". 

E êle acrescenta: "Essa excelça senhora, a quem Lorena tanto de- 
ve, num rasgo d,e generosa benemerência, oferta, mesmo em vida, vulto- 
síssimas parcelas de sua imensa fortuna para incrementar todas as inici3- 
tivas piedosas, culturais e assistenciais". 

E mais adi,ante: 
"Se Lorena é ainda hoje doce e suave recanto de velhas tradiçes pau- 

listas, feliz retiro de bondade; pelas suas numerosas e excelentes ins- 
tituições de caridade e assistência pode ser considerada como um verda- 
deiro "paraiso para os pobres", tudo o deve, em primeira plena, a essa 
boníssima e extraordinária senhora que foi a Viscondessa de Castro Li- 
ma, e depois a seus grandes e admiráveis filhos e netos, o Barão de Cas- 
tro Lima, o Conde de Moreira Lima, a Baronesa de Santa Eulália, o Co- 
mendador Arlindo Braga, da Bocaina, o conde dr. José Vicente de Aze- 
vedo, D. Odila Rodrigues e Azevedo e tantos outros, que, continuando 
as longas tradições familiares tão alto elev,arain a fama, a cultura, a dig- 
de Lorena". 

O Conde de Moreira Lima, varão de insignes virtudes, merece-lhe 
estas referências: "Afastado, embor,a, da política, recolhido ao severo 
trato, de sua vida particular, também o Conde de Moreira Lima jamais 
deixou de ser o cooperador seguro e esclarecido da gr,andeza de Lorena. 
(. . . . . . . . . . . . . . . . .  .) Por isso póde deixar escrito em seu memorável 
testamentc: "Levo a grata satisfação de não ter deixado em Lorena, mi- 
nha querida terra natal, um único terreno de minha propriedade sobre 
o qual não tenha estab-lecido uma construção". 



6 1  Homem magnífico!" - exclanxa Gama Rodrigues - E informa: 
"Em 1590, cotisfgue trazer para Lorena os padres Salesiinos, que assu- 
mem a tarefa da abertura e instituição de um educandário para meninos, 
que veio a ser o "Ginásio Municipal São Joaquim". Agasalha-os à sua cus- 
ta no "chalet" anexo à igreja de São Benedito, de cujo culto e funcio- 
namento também se incumbem, e aí c-meçou o que, em poucos anos, veio 
a ser um colégio verdadeiro, com todos os requisitos das grandes casas 
de educação". 

E conclui, ainda se referindo ao Conde cle Moreira Lima: "O amar- 
gor da política decaida não teve fôrça para modificar êste grande cora- 
ção, que todo se dedicou à sua terra e à sua gente. Sempre assim fo- 
ram os homens de Lorena". 

Na  exaltação dos filhos mais ilustres da cidade, Gama Rodrigues 
rende as homenagens de sua admiração Aquela gente de prol, herdeira das 
mais dignificantes tradições da velha raça paulista. E aí se patenteia a 
exquisita sensibilidade de seu espírito, devotado ao culto e à evcc,ação da3 
gerações que ilustraram a nossa terra. 

O dr. Antonio da Gama Rodrigues era, na ace,pção exata do termo, 
um "gentleman"; e, consequentemente, um honlen~ polido. Educado nas 
normas de um estilo civilizado de vida, que não c~ndescende com certas li- 
berdadles que, em última análise, denotam falta de berço ou de educação, 
o dr. Gama Rodrigues nunca aderiu à ccnfraria dos descamisados, dês- 
ses pohres de espírito que julgam ser prova de superioridade, de acordo 
com os novos tempos, arrancar o paletó e comer ccm as mãos. Repugna- 
va, certamente, ao nosso distinto compatrício aceitar certas práticas que 
implicam na qbdição de usos que o homem estabeleceu após sécu'os de 
aprimoramento. O sabonete, a gravata e o garfo são sín~bolos que mar- 
cam uma etapa significativa na evoliição das sociedades ci~ilizadas. 

Longe vão 0s tempos em que os canhões de Paris troavam quando 
o rei de França ia a seu banho anual. 

A gravata é um requinte de bom-gosto. Ela significa que o homem 
após haver aprendido a vestir-se, isto é, a cobrir a nudez, inventou algo. 
aparentemente inútil, mas de significação muito maior do que pode pa- 
recer aos frívolos, para remate de sua indumentária. 

Ignoro o nome daquele hoteleiro do Recife, que se opós, durante a 
ultima Grande Guerra, a que uns tantos oficiais americancs, sem gravata, 
tivessem ,acesso ao salão de refeições. 

Por  que, até hoje, não se condecorou com a Ordem do Cruzeiro do 
Sul aquêle nordestino, em reconhecitliento à sua bela e brava atitude? 

Não sei se algum pceta já teria escrito uma ode ao garfo. Pois se 
o homem se distingue dos animais pela inteligência e pela palavra, dis- 
tingue-se também pelo uso do garfo. 

Conta-se que certa vez, o dr. Gama Rodrigues, levado a um churras- 
co, no sítio de certo amigo, foi instado pelo dono da cas,a a tirar o pale- 
tó. - file que não fizesse cerimônia e ficasse à vontade, como tantos outros. 



O dr. Gama sorriu e agradeceu. Daí a momentos, voltava o hospedeiro 
a repetir a sugestão. O ilustre conviva desconversa. A um terceiro apê- 
10, já insistente, o dr. Gamo interpela: "Diga-me uma coisa, amigo: é 
obrigatório tirar o paletó?" E o anfitrião, meio desenxabido: "Oh não, 
doutor !" - "Nesse caso, retrucou o dr. Gama, eu prefiro não tirar!" 

Na hora do churrasco, êle pediu prato, faca e garfo. Como homem 
de boas maneiras, sabia que o churrasco, tal como se ccstumam comê-lo, 
é um retrocesso às prisas eras do homem das cavernas. 

E dize-se que foi preciso uma revolução para que se introduzisse em 
'São Paulo o hábito até então desconhecido do churrasco.. . 

Com a larga popularidade que desfrutava em todo o Vale do Parai- 
ba, difícil seria ao clr. Gama Rodrigues esquivar-se ao chamamento da 
política. Teria sido mister que êle se houvesse amarrado, cano Ulisscs, 
ao mastro da indiferença, par,a resistir aos acenos, não tanto da sereia 
enganadora, mas dos amigos e correligionários, que desejava111 ver na Câ- 
mara dos Deputados do Estado um candidato indenpendente. 

Árdua e quase invencível façanha era naqueles tempos bater às por- 
tas do Parlamento Estadual sem o "placet" da pcderosa Con~issão Di- 
retora do velho Partido Republicano Paulista. Tal a soma de poderes 
dêsses órgão, tão rígida a sua organização e tã,cd imperativos os Gus de- 
cretos, que se atribui a alguém esta frase: "Há no mundo três entida- 
des admiráveis: o estado-maior do exército alemão, a Companhia de Je- 
sus e ,a C~missão Diretora do P.R.P." 

Gama Rodrigues logra vencer as resistências da cúpula d a  veterana 
grei partidária e, em 1917, se elege, "extra-chrpa", deputado à cas ,~  le- 
gislativa da Praça João Mendes, onde se mantevc e111 sucessivas reeleições, 
durante doze anos. 

Sua atuação na tribuna a ar lamentar foi das mais brilhantes e oro- - 
fícuas. Orador de palavra fácil e elegante, senhor dos assuntos que tra- 
zia ao plenário, polen~ista de juízo pronto e réplicas oportunas, o depu- 
tado Gama Rodrigues, falando da )>ancada solitária da aposição, se fêz 
ouvir pela autoridade com que defendia os seus enunciados. 

Nbenhum dos problemas de maior importância para os interesses de 
São Paulo transitou pela Câmara à rnnrgein de sua atenção. E seus co- 
nhecimentos se revelaram abrangendo vários setores, desde a Higiene, a 
Educação, a Agricultura, até os de ordem administr,ativa. 

A idéia municipalista, que representava uma justa reivindicação em 
favor dos n~unicípios, sem voz nos conselhoc dirigentes do Estado, teve 
no dr. Ganzn Rodrigues, confirma-o Plínio Salgado, o seu pioneiro e de- 
cidido paladino. 4 êle se deve a fundação, em 1921, em Lorena, do Par- 
tido Republicano Municipalista. 

O projeto de voto secreto, hibernado havia três anos, nas gavetas das 
comissões, vem, a requerimento seu, à discução para receber substitutivo 
de sua autoria. Também a lei de criação do Tribunal dei Contzs deve- 
lhe eficiente colaboração. 
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O aproveitamento do Vale do Paraiba, tema crônico de várias adiiii- 
nistrações, mereceu do diligente deputado de Lorena acurados estudos e 
oportunas sugestões. 

Vê o dr. Gania Rodrigues, nos princípios do Parlanientarisnio, a 
possibilidade de se remediarem muitos males que debilitavam a nossa es- 
trutura político-administrativa. Intervem nos planos da organização da 
Justiça Militar do Estado e debate o problema da profilaxia da lepra. 

Eni 1930, a ordem constitucioiial $3 pxís cede ao impacto de unia 
revolução que se dizia regeneradora dos nossos costumes políticos. As 
Câmaras são dissolvidas e, São Pau!o invadido, o país cai sob o guante 
da ditadura. 

Gama Rodrigues ju!gou, como outros iiluitos de I>o,a-fé, que o nio- 
mento seria proprício à obtenção de reforiuas substanciais em benefício 
do país. Breve, porém, êle iria reconhecer e confessar o seu desengano 
ante o rumo decepcionante dos acontecinientos. 

E disse adeus à política para retomar seus afazeres profissionais e 
voltar ao trato de seus autores prediletos. 

Nos seus Últimos anos, Gama Rodrigues dedicou-se com devoção 
ao estudo da  vida e da obra de Euclides da Cunha. É uin episódio como- 
vedor, a mostra, para nosso consôlo que, neste tempos heclonistas, ainda 
há quem seja capaz de se isolar no silêncio de seu gabinete, indiferente ao 
ruído do mundo, para o culto da meiiiória de um lioniein que nada niais 
deixou além de Üm grande livro. 

O mérito de Gama Rodrigues no exame da personalidade de Eucli- 
d.es é o haver revelado aspecto inéditos da vida do grande escritor, como 
se vê de seus livros "Euclides da Cunha - Engenheiro de Obras Públi- 
cas no Estado de Sã Paulo", "Vidas Paralelas: Euclides da Cunha e 
Monteiro hba to" ,  "Porque Euclides da Cunha Escr~eveu "Os Sertões". 

Mas não ficaram ai as atividades do diligente memorialista: Gama 
Rodrigues escreve em jornais e revistas, arregimenta estudiosas, promo- - 

ve conferências, organiza grêmios, tud.3 par,a melhor conhecimento e exal- 
tação daquela figura estelar das letras brasileiras. A "Sala Euclides da 
Cunha", ,anexa ao Colégio dos Salesiaiios eiii Lorena, é einpreendimen- 

to  seu. Ali se promov~m reuniões e palestras, exame de documentos; 
ali se organiza uma biblioteca e~~pecializada e se reunem r4elíquias eucli- 
deanas, tudo sob a direção e a inspiração de Gama Rodrigues. Suas ati- 
vidades não se restringiram só a ~ o r , e n a .  

"Nós de São José do Rio Pardo - escreve Oswaldo Galotti - mui- 
to lhe devemos por sua contribuição extraordinária. Não só a palavra 
amiga e constante do colabarador, estiniulando-nos, auxiiiando-nos na 
organização das comemorações euclideaiias, mas a participação direta nas 
pesquisas e nos estudtos de assuntos e problemas referentes ;3 Euclides. 
Todos os anos que aqui vinha para as festividades d: agosto, trazia um 
novo trabalho, uma nova tese". 
, Assim era Antonio da Cama Rodrigues: Um homein que sabia agir 
coni vontade e realizar com perfeição. 



CARLOS EVLER 

Geraldo de Resende Ma;rtins 

Recebeis hoje, entre vós, nada inais nada menos que um cidadão errado! 
,Nasci engenheiro . . . e formei-me em Direito! O meu curso foi concluí- 
do nos idos de 1918 na Eaculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, ma- 
gistralmente dirigida pelo grande Afonso Celso, Conde com grandeza em 
todos os sentidos! Escrevera êle o "Porque me ufano do meu país" livro 
magnífico que cantava o Brasil, numa prósa que também era verso, poe- 
ma magnífico, hoje reabilitado, porque durante o "curto período" foi su- 
mamente ridicularizado por maus brasileiros que diziam ser necessário aca- 
bar-se com o "ufanismo" ! 

Formado em Direito nunca fiz outra coisa em minha vida, de inten- 
FO trabalho, senão engenharia! E engenharia é geografia aplicada e geo- 
grafia e histãria se irmanam xifopogamente formando o retrato do que 
sômos nesta terra abençoada em que vivemos. 

Em 1922, eu recém-casado, conversando com meu sogro, Engenheiro 
Carlos Euler, lastimou-se êle de não ser eu engenheiro, sendo seu genro! 
E dizia que tendo eu feito todos os reconhecimentos das possíveis ligações 
rodoviárias entre São Paulo e o Rio de Janeiro, gostaria éle de aproveitar 
essa minha sensibilidade de "reconhecedor" para dar uma diretriz ao 
traçado, que êle iria estudar, ligando São Paulo ao Paraguai, missão que 
a êle fora confiada e que consta de Relatório apresentado, em 1923, ao 
então Ministro Francisco Sá. Ao que eu ponderei: "Dr. Euler, não é 
obstáculo. Farei o reconhecimento e dentro de poucos dias o Senhor te- 
rá uma antevisão da linha ligando Salto Grande do Paranapanema e Guaí- 
ra". O que (realmente aconteceu. 

Como Conselheiro do Govêrno de São Paulo na Comissão Interesta- 
dual da Bacia Paraná-Uruguai, tivemos em 1964 uma reunião do Consc- 
lho em Maringá, e relatando o fato ao que acabo de me referir, emocio- 
nlei-me muito porque, 40 anos antes, antevira o que seria êsse maravi- 
lhoso rincão brasileiro, hoje cheio de progresso e de cidades que ,brota111 
e criam riquezas! 

Como fundador da Associação de Bôas Estradas, com Washington 
buiz, Américo Neto e o Derrom, já estudadas, nos idos de 1920, todas 
bs possíveis ligações entre as duas g r and~s  capitais: pelo atual traçado, 
@or São João Marcos e por Arrozal do Pirai. Entretanto, como São 
Paulo já havia construído uma boa estrada. até Bananal, o grande Presi- 
[dente, chegando ao Palácio do Catente, optou pela solução mais rápida 
que era a de ligar Bananal ao Rio de Janeiro, o que foi feito   elo Enge- 
nheiro Joaquim Thimctheo de Oliveira Penteado. Aconteceu até um fato 



curioso: certa vez, fazendo um reconhecimento com meu irmão Luiz e mais 
dois companheiros, reforçados, "carreguei às costas" um Ford, do Rio de 
Janeiro até Bananal, atravessando com grandes dificuldades toda a bai- 
kad,a fluminense. Chegamos exaustos a Bananal onde dormimos e quan- 
do, no dia seguinte, accnrdando tarde, seguin~os em direção a São Paulo, 
ultrapassando São José do Barreiro, vejo o Dr. Washington Luiz, calma- 
mente, coonversando junto à cêrca, cor11 um cabocloi clue carpin a sua roça! 
[Quando me viu, perguntou de onde eu vinha, e informando+ de que es- 
tava chegando do Rio, pediu-me esclarecimentos de por onde tinha pas- 
'sado . . . porque não havia estrada! 

Inf~rmei-o dos detalhes de nossa odisséia e, depois do relatório, disse- 
3he: "Presidente. Já lhe contei a minha história e o Senholr deve ago- 
ka contar-mq a sua! O que está fazendo, nestn alturas, a conversar com 
êsse cabocio?" - Ele, olhando para o relógio, informou-me" Faltam 
11 minutos para o meio-dia. E u  inarquei um almôço, em São José do 
IBarreiro, para essa hora. A estrada está boa e estamos a uiil quilômktro 
e meio dessa localidade. Quando faltar um minuto e meio para meio dia 
partirei daqui e chegarei à hora! "Era extremamente pontual, porque 
pontualidade não é chegar nem adiantado nem atrasado, como faziam os 
ique o sucederam no "curto período" e mesmos depais. 

Mas sobre os traçados da Riu-São Paulo tenho o prazer de oferecer 
a êste Instituto uma página de "O Jornal" de 12 de Dezembiro Me 1925. 

Escolhi como meu ,patròno nesta casa o Dr.  Carlos Euler, iião pe- 
30s laços familiares que ncs ligaii~, i l~as  porque foi um dos expoentes da 
Engenharia Nacional, Personalidade marcante de técnicos e de cidadão 

\que colocou tood o seu saber e capacidade profissinal a serviço da PF- 
tria mesmo quando isto prejudicava os seus interêsses pessoais. 

Foi amor acenclrado pda  pátria que o levou às nlais diversas ftin- 
qõej e que norteou todos os seus atos. 

Nascido em Cantagalo, no Estado do Rio, em 1859, foi mandado, 
)pelos (pais, a estudar na Cluiç,s onde, feitos os ,prii?ieiros testudos, matri- 
iculou-se na célebre Escola Polytéciiica na Zurich, e ali seguiu o curso de 
Pontes e calçadas, formando-se em 1882. E é de notar que, sem colegas 
pem amigos que falassem português, nuncn esqueceu a língua de sua ter- 
ra de nascimento e sempre cultivou o amor pelo Braisl. 

0 seu curso na Polytécnica foi brilhante e vários dos seus profes- 
gores quizeram tê-lo c01110 assistente. Sempre recusou dizendo que qu:- 
ria exercer a sua profissão aqui na sua terra natal. Depois cle formado 
fêz uni estágio nas oficinas de "?\larcineile et Canillet", durante 1 ano. 
Aos 21 anos, morando na Suíça, e sendo seu pai cidadão suíço, poderia 
ter optado pela naciona1ida:le dêsse pqís, mas preferiu ser braiileilro, pois 
já o era de nascimento >e de coração, fazendo e~ltãr uma declaração oficial. 

E m  1883 voltou definitivamente ao Brasil iniciando, no mesmo ano 
a sua vida profissional como engenheiro d3 Estrada de Serro Suinidou- 
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ro, no Estado c10 Rio. Poi também engenheiro da Leopoldnna ( m ã o  
,brasileira), da Aracajú, da Benevente a Minas e, finalmente, da Cen- 
tral do Brasil, onde ingressou em 1895. 

Em todos os postos que ocupou nessas diversas ferrovias a sua pas- 
U ~ I O  se- sagem se inarcou por vários empreendimentos de envergadura c.- 

j a n ~  os estudos e construção de importantes ramais e inúmeras outras ini- 
&i porém à E. I?. C. B. que dedicou a maicr parte da sua vida 

tendo nela feito unia longa e destacada carreira que durou 
25 anos. 

Certa vez, sendo Engenheiro Residentle eni P'almira, as  pontes da 
Central c~meçaralli a "inergulhar"! Isso porque elas eram calculadas 
para certos "trens-tipo" e êstes, ein virtude do aumento do tráfego, eram 
aumentados sem que as pontes fòssein reforçadas. Era Ministro da Viação 
o Dr. Miguel Calmon e o Diretor da Central estava preocup~dísçimo. 
O Dr. Andrade Pinto, chefe da linha, lembrou-se então, que tinha na sua 
divisão, um engenheiro formado em Zurich e que sabia calcular grandes 
estruturas. Chamou Dr. Euler e foi, com êle ao Diretor e ao Ministro, 
para dar uma solução ao caso. Teve êle carta branca para r~solver o 
problema. Viveu, durante meses, dentro de uni trem que era uma verda- 
deira "Seção Técnica" e recalculando tadas as pontes, verificou que al- 
gumas delas estavam com uma sobrecarga de 50 e até 60% ! Um absur- 
do! Organizou então as "turmas de caldeireiros" que viviam na linha 
a executar os indispensáveis refórços. Foi um trabalho notável que lhe 
valeu a elevação ao pôsto de Chefe da Seção Técnica da Centra do Brasil. 

N,esse pôsto <de expansão às siias aptações, ali florescendo em um 
sem número de atividades e dando àquela seção um brilho invulgar. Foi 
hêsse período que se instalou sob sua orientação o Laboratório de ensaios 
!da E.  F. C. B. e se organizou uma Cardeneta de Eniargos que par mui- 
tos anos estêve em uso. Data igualmente de então o projeto e c&nstrução 
da linha elevada, entre S. Diogo e São Cristóvam, com o viaduto monumen- 
$a1 transpondo a Avenida do Mangue e as léves e elegantes estruturas 
das pontes metálicas sobre as ruas Figueira de Mello e São Gristovão. 
E já com a experiência que não tinham sido seus antecessores, êstes i ia-  
autos foram calculados prevendo o aumento, sempre crescente, dos trens- 
ppo. E até hoje lá estão, com a sua irnponência, a atestar os aonheci- 
mentos da engenharia nacional, graças à inteligência e capacidade do jo- 
,vem filho de Cantagalo. 

Sempre atento aos probleina~ do iiosso grande Estado, calculou e 
fêz executar a renovação total ou parcial de muitos trechos do ramal de 
São PAulo, com alargamento da bitola de Jacareí a Norte que era ape- 
nas de metro. Também por sua iniciativa foi estudado um projeto de 
nova estação inicial para a Praça da RepÚ,blica, no Rio, no qual se pre- 
via a eletrificação das lindas suburbanas, serviço que foi, desde então, 
insistentemente preconizdo por êle, que não assistiu à sua realização mui- 
tos anos depois. 





ao seu encontro, eu que já havia passado por e'a, andando, várias vêzes! 
Mas retorilei trazendc-o abraçado; e continuamos a jornada e eu, cem os 
instrumentos, bússola, pass6metro e aneroidje, a fazer anotações. 

Quando desembocamos na baixada caímos e111 cheio num bananal, 
recentemente plantado e, segundo os hábitos regicnais, plailtavai~~ a ba- 
nana e deixavam as árvores, derrubadas e posteriori, para apodrecer! 
Mas elas ainda estavam integras e atravessar a coivára foi obra titânica! 

Chegamos, enfim, i casa de um caiçara! Choupana imunda, e o 
nosso amigo se deitou, numa esteira, e disse que dali não saia! Foi car- 
regado para uma canoa e nela alcançamos um cortuine, onde arranjei 
uma lancha que nos levou a Santos, onde Dr. Euler, preocupado, nos 
aguardava, (quase i meia noite! Mas o reconhecimento estava feito e foi 
com justo júbilo que constatei que os "pontos de passagem", por mim 

assinalados, foram exatamente os aproveitadcs pelos estudos definitivos, 
E um dos notáveis engenheiros que trabalhou nessa Con~issão foi o Dr. 
Luíz Alberto Whately. Membro destacado dêste Instituto. 

Durante a sua vida, foi também Dr. Carlos Euler incumbido de diversas 
missões onde representou com brilho o Brasil, como no Congresso de 
Engenharia que se reuniu r111 Berna, e no Congresso Sul Atiiericano de 
Vias-Férreas, reunido em Buenos Air,is. Foi também Diretor da E .  F. 
Oeste de Minas le Engenheiro Chefe da "Itapura a Coriimbá", aind.a em 
'construção, trabalho que realizou coii~ presteza surpreedente. 

Assi foi, num pálido resumo, a carreira ativa e fecunda dêsse espírito 
de elite. 

Para finalizar o meu "speech" quero ainda relatar dois episódios pas- 
sados ccmigo e que aqui têm cabimento: 
- Em 1932 fui a Cananéa, a pedido de ineu Pai, Dr. João de Assis 

Lopes Martitis, salvar a concessão do pôrto de Cananéa, obtida pelo tra- 
balho beneditino de uma grande paulista, Dr. Roberto Peake, era &:e pro- 
curador de uns Almeida e Silva, família do Vale do Paraíba, que tinham 
,o,btido a concessão do pôrto pelo fato de serem cct~cessioliários de uma 
estrada de ferro que, partindo do pôrto Antônio Prado, no norte do Es- 
tado, çairía, eln perpendicular sôbre Cananéa. Obra grandiosa e até os 
possos dias ainda não realizada! Preconizada pelo grande Cincinato 
praga, no seu livro "Magnos Pi-oblemas de São Paulo". Entusiasmei-ine 
$elo Vale do Ribeira e tendo enc~ntrado essa magnífica região comp:eta- 
tamente abondonada, estudei-a com toda a meticulosidade e, de raiva, 
num fim de semana, em Rodeio, escrevi um livro chamado Cananéa, em 
(1937, que têve a honr,a de entrar em bibliografia notável ,produzi& pelo 

nosso eminentíssimo Presidente, Dr. Aureliano Leite. 
Certa vez, viajando de Cananéa para São Paulo, em companhia do 

Dr. Antônio Paulino de Almeida, vinhamos conversando sôbre histói ia 
e êle em dado momento disse que estávaiiios passando pelo IV  Genterilá- 
rio de Iguape! Acabara de fazer esta afirmação quando aparece, numa 

curva da estrada exatamentje o Prefeito de Igupe! Contei-lhe o que se 



passara e disse que precisávamos comeiilorar c0111 grande festejo essa 
data. 

Tinha eu, nessa época, um jornalzinho cluiiizenal, "Gazeta do Sul", 
que publicou em grande manchete a notícia, dizeiido que seria erigido um 
marco cujos dizeres seriam redigidos por um dos nossos maiores histn- 
riadores, meu eminente primo Afonso d'Escragiiole Taunnay. Quando 
brocurei Dr. Taunay êle ficou muito espantado com a minha afirma- 
ção e disse que não podia assumir essa respcnsabilidade porque não ha- 
via documento algum que mencionasse a "fundaçã3" de Iguape! Con- 
tou-me êle que desenvolvera-se aqucla povoação crniliosta de pescado- 
res e de foragidos de Cananéa e de Rfgistro onde muito ouro era "regis- 
trado" (e vem daí o seu nome) e onde, pela riqueza existente na região. 
também populavan~ malfeitores, ladrões e assassinos. Mas que docunien- 
to nenhum existia sobre a data de fundação da cidade. Que eu voltasse, 
dentro de alguns dias, que êle pensaria no caso. 

Realmente, quando êle já havia preparado os dizeres da marco a ser 
erigido : "Comemorando a permanência quinhentista de civilizadores en7 
Iguape, a comissão organizadora desta festa, quadri-centenária, etc. " E  
a data vocês podem escolher à vontade" . . . disse êle. 

- Acontece que certa vez, estando em Pôrto Alegre, recebi um tele- 
fonema de eminente amigo x-Ministro da justiça, Dr. Aclroaldo Mesqui- 
ta da Costa, convidando-me para jantar, e passando pelo hotel em que eu 
estava hospedado, íamos em direção à sua residência quando êle disse: 
"Estou arrependido de lhe ter convidado para jantar! Sou o Presiden- 
te Perpétuo do Instituto Hisórico e Geográfico do Rio Grande do Sul e 
temos reunião hoje à noite e eu não falho, quando o meu programa era 
o de conversamos em nossa casa depois do jantar". 
- Isso não atrapalha em nada, Senhor Ministro. Se Vossa Exe- 

lência permitir vou consigo i reunião clo Instituto". Ao que êle respondeu 
que teria grande prazer com isto. E realmente fôinos. file me aprese- 
tou fazendo um pequeno discurso, altamente elcgioso, e iniciou-se a sessão. 

Por casualidade discutia-se exatamente a data da fundação de Pôrto 
Alegre e havia 3 correntes que se digladiavam propondo 3 datas diversas! 

No mais aceso da discussão pedi a palavra e contei o caso que omr- 
rera em Iguape e a opinião abalisada de Afonso dlEcragnole Taunay 
que dizia que só pode ser uma data certa para fundação de uma cidade 
\quando se dá um desembarque, como ocorreu em Cananéa ou quando se 
coloca um marco ou pedra fundamental! Era exatamente o caso de Pôr- 
to Alegre que originalmente era uma fazeilcla, um aglomerado de casas 
Que se tornou uma dinâmica e linda Capital! 

Foi água na fervura. Os ânimos se acalmaram e foi a grande inspira- 
ção do historiador paulista que veio a solucionar o caso. 

Não me alongo mais. Penso que escolhi bem o meu patrono, uin gran- 
de ,brasileiro que sempre trabalhou pelo nosso pais e que há 40 anos pas- 
sados estudando a Brasil-Paraguai, buscava tnerc~do para nossos produ- 
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tos industrializados. Estudando uma nova ligação pela Central de Mo- 
gi a Santos, p;,eccupava-se com o escoamento de nossa produção e com 
o congestionamento de nosso pôrto. 

Chego ao fim da vida como um homein realizado, ao ganhar, do Ins- 
titulo Histórico e Geográfico de São Paulo, o prêmio de ser aqui rece- 
bido. 

"Ouvi ccmovido o orador que me saudou c recebi as suas palavras 
com toda humildade. "Eu não mereço tanto !" 

Meus eminentes aniigos, o meu sincero iiluito obrigado! 



MARTIM LOPES LOBO DE SALDANHA 

(Governador e Capitão $General da Capitania de São Paulo) 

ANTONIO BARRETO DO AMARAL 

A CAPITANIA D E  SÃO PAULO 

Quase ao findar 'do ano de 1709 D. João V desmembrava da capita- 
nia do Rio de Janeiro uma das mais vastas porq6es de seu território, 
constituida, por São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Comunicava el-Rei, em carta de 9 de novembro, a António de Albu- 
querque Coelho de Carvalho que o nomeara "por gouernador de Sam 
Paulo e das Minas de Sam Paulo, ou districto das Minas, e façaes ri 

Vossa residencia em qual quer destas partes que vos parecer mais conueien- 
tes para se estabelecer em milhor forma o gouerno das Minas". 

A administração da na,scente capitania não teria "outra sqbordina- 
ção mais que ao Gouernador e Capitâo-general da Bahya, asim coino o 
tem os gouernadores do Rio de Janeyro". 

Estava, pois, crialda a capitania especial de São Paulo, da qual, em 
razão de crescente desenvolvimento, resultante da mineração c comércio 
e do aumento da população, se separaria a parte correspondente à re- 
gião das minas. 

El-Rei, em cada de 21 de fevereiro de 1720, dirigida a Ayre-; da 
Saldanha de Albuquerque, governador e capitão-general do Rio de Ja- 

neiro, fá-lo ciente de "ter rezoluto q' se crie hum novo gouoO de Ssm 
Paulo separado do das minas". 

Transfere, então, D. Rodrigo Cesar de Meneses, quarto governador 
da capitania a sua sede para a cidade de São Paulo. 

Nova mutilação sofre, entretanto, a 11 de agosto de 1738, visto como 
:'seria util estivesse debaixo de hu s6 mando toda a mar.a, e Costa do 
Sul daq.la Cap.nia athê a Colonia, e q' para se acodir a conseruação da 

mesma COI.~ e estabe1ecimt.O do Rio de S .  Pedro era precizo for- 
tificarse na Ilha de S. Catharina algu porto, onde com segurança se 
refugiassen~ as nossas embarcações, e q '  as minas dos Goyás Cuybá, e 
mais descubertas devião ter 11u GouOr. particular ficando subordinado ao 
das Minas geraes". Unem-se ao Rio de Janeiro a ilha de Santa Catarina 
e o Rio Grande, por provisão régia daquela data. 

Não para aí o retalhamento do território da capitania. Em 1748 
S. Magestade "resolveo que se desmembraese a Capitania de S. Paulo. 
fazendo-a comarca desta (do Rio de Janeiro), e criar dois governos-ge- 
rais em Goiás e Cuiabá". 



Somente a 6 de janeiro de 1765 é que seria restabelecida por D. JO- 

sé: que nomeia a D. Luis António de Sousa Boteiho Mourão, Morga- 
,do de IVlateus, para seu 9.0 governador e capitão-general, segundo cons- 
ida carta régia de 4 de fevereiro dirigicla ao conde da Cunha. 

A CHEGADA DO CAPITÁO GENERAL 

A Morgado de Mateus só após um govêrno de onze anos seria subs- 
tituido na administração da capitania. 

A 21 de abril de 1775, dirige-se aos juízes ordinários, vereadores 
e mais oficiais de câmara da cidade comunicando-lhes que em breve te- 
rá sucessor e pedindo-lhes "q' com toda a demonstração de alegria, eplau- 
sive festejo o recebam nesta Cide dando-lhe a conhecer ogosto, eprazer 
q' todos devem ter com a sua filiz chegada aesta Capitania7'. 

Ao capitão-mór de Guaratinguetá, aos de Mogí das Cruzes, Jacarei. 
Taubaté e Pindamonhangaba escreve a 18 de maio participando-lhes que 
lhe chegara "a noticia, inda q' Sem positiva certeza, que o Illmo e Exmo 
Snr. Martinho Lopzs Lobo de Saldanha, Gov. e Cap., General", q.ue o vem 
suceder, faz por terra SEU transporte devendo ter partido do Rio de Ja- 
neiro a 14 daquele inês. E pede-lhes que disponham suas ordenanças de 
arte tal "que estejão promptas a recebe-lo na sua chegada ato destr.0 com 
aquelle devido Cortejo ao respeitavel Caracter de tão Illustre General". 
Que entrem em entendimento com a câmara para, acomodá-lo decente- 
mente se chegar a pernoitar na vila; que consertem os caminhos por on- 
de transitar; que cientifiquem as Tropas Auxiliares que devem estar 
prontas "a fazer-lhe omesmo devido Cortejo e a seguir em tudo as ordens, 
que elle determinar". 

No mesmo dia dá a conhecer as câmaras de tais vilas a suposição 
em que se acha de que partira do Rio de Janeiro o novo capitão-general. 
Diz-lhes "que para a sua passagem Se antecipem Cuidad0sam.t' aproinp- 
tificar, não só os Caminh~s, e Comodidades da Sua apozentadoria, mas 
a disporem tudo o mais, que for precizo para Se acharem promtos a re- 
cebe-lo Com plauziveis demonstrações de gosto, esem faltarem com OS 

devidos Cortejos a tão illustre General". 
Mas o homem que viria pôr em sobressalto, com suas tropelias, a 

população da capitania só deixaria a capital a 28 de maio. 
Seguindo por Sepetiba, Paracatú, Cunha e São Luís do Paraitinga, 

a 6 de junho en~ontra~r-se-á em Guaratinguetá debaixo de um terrível 
temporal que o pegara desde a véspera. 

Põe-se, no dia imediato, a caminho de Aparecida e vai dormir em 
Pindamonhangaba. A 8 estará em Taubaté a 9 na "villa nova de S. Jo- 
sé, que so hé villa no nome, pcrque os moradores que são só Indios, se 
acham dispersos pelas roças", como mandara contar ao Vice-Rei, nar- 
rando a viagem. 



Passará em Jacareí no dia 10 e pernoitará na aldeia de Nossa Se- 
nhcra da Escada, chegando a 11 a Mogí das Cruzes, onde dormirá. 

A 13 irá o Morgado de Mateus recebê-lo solenemente, duas léguas 
antes da Capital, lá para os lados da Penha, "escoltado por humas com- 
panhias de cavalaria de Auxiliares". Na entrada da cidade "a ordenan- 
ça de Auxiliares e companhias pagas" saúdam-no com descargas de mos- 
quete e uma salva de artilharia. 

Nomeado por decreto de D. José, datado de 9 de junho de 1774, 
passa-lhe S. Magestade Carta Patente em 2 de janeiro de 1775, "para 
servir por espaço de tempo de três anos e os mais que decorrer enquan- 
to Eu  não mandar ao contrário", como Governador e Capitão-general 
da capitania. 

Toma posse na Sé, na tardinha do dia 14, com todas as cerimônias 
protocolares, recebendo "do Snr. Bispo as mayores distinçoens, em que 
continua sem interplação de tempo", desse mesmo Bispo que será de- 
pois seu mais ferrenho inimigo. 

É o Capitão- general pessoa das mais gradas do Reino, conio ates- 
tam Provisões e Cartas Patentes Régias, j i  nomead~ governador e ca- 
pitão-general de Pernambuco, para onde não chegara a i r ;  que em "con- 
sideração aosmerecimentos e serviços" recebera em maio de 1774 merce 
do título do Cons.elho del-Rei; que em novcmbro do mesmo ano fora no- 
meado Brigadeiro de Infantaria dos Exércitos de S. Magestade em vir- 
turde de que "haverá 45$000 de soldo por mez e gozará de todas as hon- 
ras, privilegios, graças, izençoens e franquezas que direitamente lhe per- 
tencerem", e isto "tendo em consideração os merecimentos e mais cir- 
cumstncias que concorrem" na sua pessoa; que apenas nomeado, conse- 
guira que "seu soldo de outo mil cruzados" fosse elevado para dez mil 
"que vencia e seu antecessor" e que obtivera mercê de vencer "O soldo 
que lhe compete por ajuda de custo desde o dia que se embarcar nesta 
Corte". 

Em sua carta-patente el-Rei dispôs que "gozará de todas as honras, 
poderes, mandos jurisdição e alçada que têm e que até agora gozarão 
os providos no dito Governo, e do mais que por minhas ordens e Instru- 
ções lhe for concedido, com subordinação somente ao Vice-Rey e Capi- 
tão-General do Mar e de Terra do Estado do Brasil". 

Desses plenos poderes, mandos e jurisdição, irá usar com rigor de- 
masiado, para infelicidade das gentes de São Paulo. 

JUSTIÇA E ARBfTRIO 

Recebera o capitão-general Martim Lopes Lobo de Saldanha, "an- 
tes mesmo de deixar Lisboa para vir tomar posse do govêrno de S. Pau- 
lo", poderes que até então não haviam sido outorgados a qualquer dos 
governadores das capitanias. 
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Pela Carta de 14 de janeiro de 1775, el-Rei de Portugal atendendo 
ao que se lhe representara sobre "a indispensável necessidade q' ha de se 
crear na Capital dessa Capitania huina Junta de Justiça, na qual sejão 
sentenciados todos os Réos que cometerem delictos que por elles mereção 
não só as penas arbitrárias, mas até a ultima", enfaixava-lhe nas mães 
o poder da, justiça. 

Concedia-lhe "toda a cumprida jurisdição que necessaria vos for" 
para os casos de desobediência formal dos soldados e oficiais aos seus 
superiores; (de deserção dos mesmos; de sedição; de rebelião; "de to- 
dos os crimes de Leza-Magestade Divina e Humana, e aquelles que são 
contra o Direito Natural e das Gentes", permitindo-lhe "fazer aprehen- 
der, processar e ~ronunciar  os Réos", em processos sumaríssimos 011 

apenas ver,bais, onde unicamente figurasse o "mero facto da verdade da 
culpa". 

Ao réu dava-se tão somente vista do processo "em termo cotnpe- 
tente para allegar e provar a sua defesa, reduzido a maior brevidade que 
couber no possível". 

Por sobre todos êsses poderes absolutos e arbitrários o governador 
tem o voto de qualidade na "setença, após proferida sobre o dito proces- 
so verbal e sumaríçsiii~o pelos competentes Juízes, que serão cinco dos 
Ministros Letrados dessa Cidad~  e das Terras a ella mais vizinhas, e nas 
faltas dos sobreditos quaisquer advcgados de boa nota que vos parecer 
nomear nos cazos occurrentes, sendo ju iz  Relator o Ouvidor Geral des- 
sa Cainara". 

E para que a Justiça seja feita conforme a entenda o governador da 
capitania, el-Rei é "servido disptnsar todas as formalidades civis que re- 
quererem determinado tempo e determinado numero de Testemunhas pa- 
ra as Devassas se concluirem e todos os mais termos que as leys pre-.- 
creveram para os Processos criminaes". 

Ficara armado, assim, de todos os poderes o capitãs-general L o h  
Saldanha para aplicar a Justiça aos paulistas. 

Escolheria os advogados que lhe parecessem, para substitutos dos 
Magistrados Letrados da terra; dispensaria as formalidades civis que re- 
queressem tempo e determinado número de testemunhas e, para seu maior 
prestígio de juiz absoluto, ficavam derrogados os termos prescritos em 
leis para os processos criminais, dando-se execução às setenças "sev 
Appellaqão, Agravo ou duvida alguma no breve tempo que for pelos Jui- 
zes arbitrado". 

Chegado a São Paulo tem o governador uina preocupação imediata. 
Levantar a forca para aplicar Justiça. 

Dirige-se à Câmara Muincipal cientificando-a do "seu voto de qua- 
lidade", propalando enfaticamente os poderes absllutos com que vem ar- 
mad,o na, qualidade de presidente da Junta e fazendo ver que "é indispen- 
savelmente necessário para execução da mesma ordem régia que vossas 



mercês sem perda de tempo mandem levantar uina forca nos subúrbios 
da cidade". E vai ditando instruções aos "juízes qu: ora são e ao dian- 
te forem" para que "façanl prender e remeter a culpa ao escrivão da 
Junta", assim que havendo qualquer devassa ou querela prcnunciem al- 
gum delinquente. Recomenda-lhes que assim procedam "sob pena de 
que se conhecerá e procederá nas correições", 

h'ão quer que se alege desconhecimento de suas ordens em ocasião 
alguma. 

Assim, determina "para que os juízes, e camaristas futuros não ale- 
gurn ignorância, farão vossas mercês registrar esta nos livros da Câ- 
mara a qual será o escrivão obrigado a ler no ato das posses, também 
sob pena de culpa se assim o não fizer". 

Quer a forca porque, a 21 de junho, mal acabara de ser empossado, 
já pedira ao Vice Rei, ao relatar-lhe o estado em que achara a capitania 
3 as suas necessidades, "hum executor da alta justiça porque aqui não 
ha nenhum que saiba executa-la". 

Era o indício de como aplicari,a a Justiça na capitania a êsse mes 
nio povo que, dois meses antes fora convocado "para se assentar no me- 
lhor meio de armarem arcos para a sua entrada", dessa gente boa que 
resolvera, para, demonstrar sua alegria em recebê-lo, que dos três arcos 
montados fossem pagos um "à custa dos homens de negócios e outro i 
custa dos oficiais a saber carpinteiros ferreiros alfaiates sapateiros e tam- 
bém taverneiros e oficiais de artes". 

Deseja, por todos os meios, "dar execução i ordem régia de 14 de 
janeiro de 1775" e apela para o Marquês de Lavradio, a 22 de março de 
1776, a fim de que "se digne mandar-me agora, na conduta do Capitão 
Fernando Leite de Guimarães, hum algoz dos que há nas cadeias dessa 
Relação, porque nesta Capitania não há quem saiba fazer a, execução da 
morte". É preciso fazer funcionar a Junta de que é presidente; em São 
Pau!o existem "muitos fascinorozos inatadores" e as cadeias estão cheias 
deles. Que o Vice-Rei lhe mande o carrasco. 

E não socega ao ver que o pedido não é tomado em consideração. 
Tem a respeito do algoz, como que uina ideia fixa. Não poderá demons- 
trar sua autoridade enquanto não se vir atendido. 

Um mês depois escreve pedindo a S. Exa. a prizão de António Nu- 
pes, de Ubatub,a, que, informa, ser insolente criminoso, fugido da cadeia 
da vila e refugiado em Paratí. Quer que o mandem para São Sebastião, 
"seguro em ferros". Tem "empenho em fazer justiça" e de dar "con- 
gigno exemplo nele". E para não perder a ocasião conclue solicitando 
,"seja servido mandar-me huin do, algozes das Cadêas dessa Capital, por- 
Que ha alguns insolentissimos réus que a Junta da Justiça, em que pre- 
zido, necessita mandar justiçar, porque quanto mais tardão os castigos 
mais irreparavel hé a falta do exemplo". 

Está mesmo obsecado pelo pensamento, ~ o i s ,  ainda não decorrido pra- 
zo idêntico, torna ao Vice-Rei, muito humilde,. pedindo que lhe devolta 
um escravo fugido e aproveita o ensejo para dizer "que o Ouvidor Ge- 



ral do Crime se lembre de executar com promptidão a ordem de V. E X . ~ ,  
fazendo remetter com a mayor brevidade hum algoz". 

E temendo o que dele julgasse o Vice Rei do Brasil solicita: "per- 
suada-se V. Ex.a que nada me custa tanto, assim pelo meu gênio como 
pelas prudentíssimas reflexões de V. Exaa que eu mnis que tudo desejo 
seguir". 

Do seu gênio arrebatado e da maneira pela qual aplicaria a Justiça 
aos povos dão-nos conta os muitos documentos da época. 

Quer impor logo de início e por forma violenta, sua vontade nos 
usos e costumes da terra. 

Expede, a 23 de setembro de 1775, um bando que é lido diante da 
Câmara de São Paulo à população alí presente. 

Visa por cobro ao há,bito arraigado há mais de século entre as  mu- 
lheres paulistanas de se cobrirem ou se enrolarem em pedaços de baeta 
"feitos não só para agazalhar, mas também para esconder". 

E, con~o em tudo põe a marca da, violência, declara no bando que 
"portanto mando tq' de hoje por diante nenhuma mulher de qualquer es- 
tado ou condiçam q' seja, possa andar rebuçada, nem de dia, nem de noi- 
te, nem com chapeo sobre miaato, ou baeta, e q' som.fe possam andar de 
baeta,ou de manto com toda a cara descuberta, e com chapeo quando an- 
darem de capas, ou com roupons, ou outras semelhantes roupas eisto de 
baixo das penas pecuniarias e deprizão, estabelecidas na referida Ley, 
que executarâm todos os Of.'"e Justiça Sub pena das Cominadas Sus- 
pesoens; e todos os officiais, e osldados pagos, e Auxiliares, e dc Orde- 
nanças, aos quaa  incumbo tambem a referida execução inalteravel Seni 
a excepção de mulher alguma, q '  for compreendida nas ditas prohibiçoens". 

A 17 de novembro dirige-se ,ao Ministro de Estado contando-lhe co- 
mo agira e pedindo sua aprovação. Alega ter achado :nesta cidade O in- 
culto uzo de andarem as mulheres rebuçadaç em dous cova,dos de Baeta 
,preta assim como se cortavão nas Lojas, e com chapeos dezabados na 
Ca,beça; e deste modo com as caras todas tapadas, tanto nas ruas, como 
nas Igrejas, se precipitavão muitas a entrarem até de dia em cazas de 
homens, onde nam entrarião, se Ihes nam désse o barbaro rebuço, de que 
tambem me constou uzavão alguns criminosos para se encobrirem as JLIÇ- 

tiças, e alguns facinorozos para cometterem delictos, como algumas ve- 
zts tinha acontecido nesta Capitania. . . ". 

Não tendo sido atendido pelas senhoras da capitania lança novo ban- 
do ameaçando-as de mandar atirar-lhes nas pernas em caso de resistência. 

Quer ser obedecido, embora pela força e pelo terror. 
No bando de 16 de março de 1776, determina "a todos cs morado- 

res desta Cidade, que em a, noite precedente que se contam 18 do Cur- 
rente Mez illuminem todas as suas janellas sub pena de ser prezo qual- 
quer que não pozer Luminarias". 

Deseja prestar uma homenagem ao "senhor Marquez de Pombal, 
Instrumento das nossas fellicidades" escapado com vida de um atentado. 
Mas é sob ameaça que compele os municípes a obedecê-10. 



Arbitrário, manda prender, pelo mestre de campo de Ubatuba, a câ- 
mara que tivera exercício em 1778, e enviá-la a sua presença, por lhe 
haver censurado os atos. 

Há sempre um traço de preponderância em suas atitudes.. Dando 
notícia ao Vice-Rei de assuntos vários, não deixa de incluir três linhas 
em que se patenteia seu estado de ânimo. Diz nelas: "logo que aquí che- 
guem os prisioneiros os remetto a V. E x . ~  que estou certo ha de fazer um 
exemplar castigo nos tres Portugueses traidores". 

São prisioneiros que vão remetidlos ao seu superior hierárquico e 
com os quais nada tem. Como subalterno não lhe cabe opinar no assun- 
to. Mas, temeroso de que posso haver clemência para com os patrícios, 
coloca na carta seu manhoso Darecer. 

Tem, ainda, a audácia de aconselhar ao mesmo Vice-Rei "o confisco 
sem forma alguma de processo" de bens de terceiros, o que muito depõe 
contra sua forma de agir como juiz. 

Assim é que, em carta de 5 de maio de 1777, dirigida ao Marquês 
de Lavradio mostra, a satisfação de que se acha possuido em "terem os 
Auxiliares daquella Comarca (Paranaguá) completado a deligencia da 
prizão do Capitão José Rqbello e seu filho" e propõe "quce dos despo- 
jos daquellks se brindasse a, tropa que foi a esta execução, para que com 
este exemplo se interessem todas as que lhe encarregarem". 

Ele mesmo desejaria fazer a partilha mas é obrigado a aguardar 
instruções superiores. Insinua, entretanto, a o  Vice-Rei : "segundo as 
minhas pequenas luzes eu me resolveria a dar-lhe logo tudo o que a estes 
homens pertencesse, porem nada faço sem ordem de V. Exaa. 

É o saque e o suborno. A saque da coisa alheia sem respeito à lei 
e à propriedade e o su,Krno ao militar para compelí-10 ao cumprimento 
do dever. 

Sete dias depois volta A carga. Participa a chegada clos presos s 
Santos e seu pronto embarque para a Capital "a ordem de V. E x . ~  p , r a  
Ihes dar o castigo que merecem", e não se esquece de lembrar que "con- 
tinuo a recomendar se faça a apprehensão em outros similhantes, como 
ao administrador da armação das balêas nomeado por Cevalhos, que de- 
zejo se consiga". 

Caetaniho, isto é, Caetano José da Costa, pardo, trombeta dos Vo- 
luntários Reais é a última vítima do capitão-general e o caso mais dolo- 
roso dos destn,andos praticados pelo Senhor absoluto da Justiça da ca- 
pitania. 

Amigo íntimo, pagem e confidente de António Lobo de Saldanha, 
fhho e ajudante de ordens do governador, "refinadíssimo frascário", per- 
tencia-lhe ao grupo, bom tocador de clarim e rabeca. 

Conta o capitão-general em seu ofício dirigido a 14 de novembro de 
1781 a Martinho de Me10 e Castro, que "desejando adiantar a utilissima 
obra do caminho desta Cidade ao Cubatão de Santos, q' determinei fazer. 
como participo a V. E x . ~  no meo officio de 12 do corrente mez, fui pes- 
soalmente ver os trabalhadores para os animar e, deixando determinado, 
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voltar ao tempo q' chegasse aquella obra ao sitio do Rio Pequeno, se di- 
vulgou nesta cidade a promoção do novo governador do mez dei Agosto, 
sem embargo do que certifiquei que, chegando o trabalho ao dito sitio, 
hia ve-10; assim sucedeu, marchando no dia 16 de setembro desta Cida- 
de pernoitar a huma casa de campo dos ReligiososBenedictinos, denomi- 
nado S. Bernardo, onde officiaes dos dous regimentos pagos, alem de ou- 
tras muitas pessoas me acompanharam e por me obsequiarem tinhão in- 
tento reprezentar huma comedia, com .varias danças, naquella noute, pe- 
las 9 horas". 

Participava do grupo que tomava parte no espetáculo, Caetaninho, 
"que tinha hido no corpo da partida que mes escoltava", como escreve 
o capitão-general. 

Supõe-se que, desavindos António Lobo de Sandanha e o mulato 
"por não querer este aceder ao que aquelle lhe exigia, de .t,ocar certa 
peça de musica, em que não estava bem versado, ou talvez por causa de 

quase completa embriaguez", armara tremendo barulho, recebendo o fi- 
lho do governador um corte feito a faca por detrás da orelha. 

Preso o agressor é garroteando e brutalmente ferido pelos que o do- 
minaram, marcha a pé, espancado, até a cidade onde é recolhido à prisão. 

A vítima, que recebera ligeiro talho, vem em rêde, lançando, pelo 
Caminho do Mar, gemidos profundos, "gritos descomedidos afim de com- 

mover o povo considerando-o em perigo de vida, e inspirar-lhe vingança". 
Prepara o pai, então, o julgamento do réu. Conta em seu ofício que 

"fiz vir o Ouvidor da Camara, Estevãs Gomes Teixeira, fazer o corpo de 
delicto e segurando-me este Ministro que só pelo facto publico porque foi 
executado este assassinio na vista de mais de 50 pessoas e na presença de mais 
de 2.000 e ultimamente na minha, sem que medeasse outra couza do que 
hum pano que estava na boca do tablado, se podia sentenciar à morte ain- 
da que tivera muitas vidas pelas muitas circunstancias que concorrião: 
porem que procedia à devassa, que tirou em dois dias, e depondo as tes- 
temunhas a verdade se procedeu a Conselho de Guerra, em que elle foi 
Auditor, que formou, e findou persuadido a que o Reu não estava incur- 
so em pena Capital porque o ferido era camarada e ficava vivo e se rlevin 
sentenciar a carrinho perpetuo, conforme o artigo 8.O da Guerra do regu- 
lamento até O fim huma monstruozidade de nullidades". 

O ouvidor da comarca a quem, aliás, o capitão-general não via com 
olhos, como a todas as demais autoridades da capitania, e de quem já se 
queixara a D. Maria I quando das eleições I& vereadores da câmara e 
por haver suspenso o juiz de fora da vila de Santos, não se intimidara, 
fizera devassa, reclamara um conselho de guerra que "julg~u-o só c0111 
divergencia de tres votos, absolvido da pena de morte natural, mas não 
de morte civil, condenando-o a carrinho perpétuo". 

Senhor das Justiças da capitania, nomeia então Martim Lopes Lobo 
de Saldanha novo conselho composto de vogais que lhe eram inteiramente 
~ubmissos. Intimida-os, corrompe-os e obtem que seja o réu condenado 
a " soffrer o supplicio de morte para sempre". 



CENSURAS A O  GOVERNO D O  NIOKGADO D E  MATEUS 

Desde sua chegada a sede da Capitania de São Paulo teve o capitão- 
general Martim Lopes a preocupação, que o não abandonairia por tcdo O 

tempo da governança, de recriminar a administração anterior, de achar 
mal feito tudo o que alí encontrara, de menosprezar o que realizara o an!c- 
cessor, o Morgado de Mateus. 

E essa atitude é bastante de admirar quando se conhece que teve iní- 
cio logo no primeiro dia em que escreveu ao Vice-Rei, isto é, a 21 de ju- 
nho, ou seja aptnas uma semana depois da chegada, quando não houvera 
tempo suficiente para conhecer aquele a quem acabava de substituir e nem 
a mínima parcela de suas iniciativas. 

Ccntando nessa carta o estado em que encontrara a capitania dá "por 
bem empregado todo o incomodo e iinpraticaveis caminhos nos dezesete 
dias da minha marxa; por ver as povoações e villas deste Governo, que 
achei rerluzidas á mayor mizeria e ao mais abatido espirito". 

Sem ter demorado um dia sequer e111 qualquer das vilas ou distritos 
de seu percurso vira a miséria e o abatimento de espirito. E gabava-se 
de ter f ~ i t o  "quanto pude por animar estes povos e parece-me alguma 
cousa sonsegui". 

Deparava tudo em precárias condições. "O inizeravei estado em qiie 
achei este Governo", diria, itnpossibilitava-o de socorrer o brigadeiro Jo- 
sé Marcelino, que lhe pedia auxílio. 

Os soldados não têm barracas, os cofres estão sem dinheiro, não há 
nem um côvado de pano para fardar cs  Voluntários.. Narra que o an- 
tecessor diz "que o regim.tO está todo fardado e sem embargo de dever 
persuadir-me a isto eu temo Ihz falte111 algumas couzas, como tambem 
ferramentas que devem levar comsigo". 

Torna ao Vice-Rei, Marquês de Lavradio, em carta de 2 de iulho. 
E nela se acumulam as invectivas a D. Luís António. Acha dificuldades 
em formar os corpos que deverá enviar ao sul "pois a decadencia e f,dt:i 
de tudo nos armazens e no cofre da Real Fazenda ainda hé mayor do 
que eu expunha a V. E x . ~  na carta antecedente". 

As dívidas são enormes, a tropa não recebe há quatro anos e no co- 
fre se achou somente "a quantia de 1.794$000 r.= e ainda estes perten- 
centes a deposito,s extranhos, para os quais falta muitos mil cruzados". 

Prossegue informando que "diversas aplicações dos 'Reaes Quin- 
tos destinados p.a a tropa e os dizimos pertencentes a folha eccleziastica, 
e tudo em pagamento com rebates, que hé publico e notorio fazia e rece- 
bia meu Antecessor pela intervenção de hum seu criado e ajudante de 
ordens Rayinundo José, chegando a tanto o seu dezaforo ou pcuco juizo 
de que viva voz me disse, e por escripto em humas mentirozas instruc- 
çoes, que intentou dar-me e lhe mandei reformar depois de o convencer, 
me affirmava nellas que me deichava n ~ . ~ o  dinheiro para, a expedição e 
que tinha achado esta Fazenda Real empenhada em trinta e dous contos 
e pago vinte e oito". 
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Não trepida, ein taxar o Morgado e seus auxiliares de gatunos dos 
dinheiros públicos. Para si não houvera aqui gente pior "pois chegou O 

excesso de consternar, vexar, perseguir e querer perder ao actual Ouvi- 
dor desta Comarca, que juntam.' servia de Provedor, por se oppor a se- 
melhantes desordens e não querer assignar a arrematação dos dizimos, 
escandaliza aithé ás crinrnças, em q' nem na Junta, nem na Praça, quiz meu 
Antecessor admitissem os inayores lanços q' offerecião, ~ c l o  que a perten- 
do fazer anullar e ressacir a Real Fazenda de mais de 20.000 cruzsdos. 
que aliaz segundo é publico perceberia o mesmo meu Antecessor". 

E, para findar, faz ver a S. Ex.a que o auxílio que para o Sul pode- 
rá enviar em mantimentos, não será grande, "pela geral falta delles, que 
já avizei a V. E x . ~ ,  a qual descubro proveniente, porq' os lavradores são 
Auxiliares e o meu Antecessor os trazia em huina roda viva e percizs 
fuga, com as suas expedições, que nunoa, se fizessem. pois só servirão de 
consumir os povos, de destruir a Real Fazenda e enganar a S. Mag.e". 

De tudo culpa o antecessor. De atrasos na escrituração, de desvios 
de dinheiro, de arrematações escandalosas, de expedições militares sem 
proveito, dessas mesmas expedições "que tiveram um bom resultado, que 
foi o garantir o direito brasileiro sobre territórios que os espanhois pre- 
tendiam para sí, nos sertões de Iguassú e Iguatemí". 

Não esperara pela partida do antecessor para dar início i série das 
inverdades que, por sete anos lhe assacaria. 

No dia da partida daquele, escrevia ao governador de Santa Catarina. 
António Carlos Furtado de Mendonça, e não deixava de dizer 'iq' o meu 
Antecessor o Sr. D. Luís Antônio, depois de se conservar nesta terra até 
o dia de hoje, não fallando nunca certo, nem com regularidade me ins- 
truiu neste governo, esta madrugada, pelas 3 horas, fez papel de ascen- 
ção, dezapparecendo, dizem-me que para a Villa de Santos". 

A 14 de julho manda notícias ao Marquês de Lavradio sobre a or- 
ganização das companhias e desordens havidas na capitania. E não po- 
de finalizar sem algumas linhas a respeito do Morgado de Mateus. Quei- 
xa-se dele e que "sahiu daqui no dia 10, pelas 3 horas da madrugada, ás 
escondidas, deixando-me as escuras porque a maior parte as ordens de S. 
Mag.e mas não communicou". 

Ao seu "amigo do coração" o capitão-general de Goiás manda con- 
tar porque viera como governador de São Paulo, "forsa do destino, p.R 
ter mais que trabalhar que todos, porque na verdade achei esta Capita- 
nia reduzida a ultima mizeria em todo o sentido". 

Nada se fizera em São Paulo até então a seu entender. Vaidoso te- 
rá um trabalho imenso perante o qual o dos demais capitães-generais fi- 
cará a perder de vista. Regressará, entretanto, à Pátria deixando São 
Paulo em condições piores do que aquelas em que encontrara. 

As diatribes a D. Luís António sucedem-se unias ás outras. Não 
sabe nada a respeito do Passo da Vacaria, "nem de toda esta Capitania, 
por não ter quem me informe, nem o ter feito o meu Antecesror, que en- 
cheu a altur3 de 24 dias que aqui se dilatou na ccnforn~idad~ que ja e s -  



puz V. E x . ~  não me fazendo sciente de nada com formalidades", nianda 
dizer ao Marquês de Lavradio ao apresentar-lhe o capitão de aventurei- 
ros António Rodrigues Fortes. 

Não se conformava com que o antecessor, conhccendo-lhe o inau ca- 
rater nos poucos dias e mque com êle privara, houvesse partido seni lhe 
dizer adeus. Volta e nieia, na sua correspondência com o Vice-Rei faz 
referências a, isso. "Enfim, meu E."" os regimentos de Auxiliares, que 
multiplicava meu Antecessor, reduzidos a numero e fornia competente, 
hão de avultar tão p u c o  como as nlais pataratas clelle, que em vinte dias 
que aqui demorou me enganou e mentiu sempre", escreve a 16 de dezem- 
bro de 1775. 

Di,as depois, na véspera do Natal, é a António Carlos Furtado de 
Vedonça que encan~inha suas censuras a respeito do  estado da capitania. 

-Acha a Real Fazenda destituida de tudo: não há gêneros para fazer bar- 
racas. Talvez de propósito o fez D. Luís António. 

A Real Fazenda encontrou-a totalmente exaurida, certamente de ca- 
so pens,ado, como insiste e111 dizer, no mesnlo dia, em carta ao general 
João Henrique Rolm, e a 21 de março do ano seguinte ao Marquês de La- 
vradio. 

Suas críticas atravessam todos os limites da capitania. É ao Vice- 
Rei, no Rio de Janeiro, a Furtado de Mendonça em Santa Catarina, ao 
general Bohni no Rio Grande do Sul. Lança por todo o Brasil o des- 
crédito ao homem a quem veio substituir. Ao capitão-general de Goiás, 
José de Aln~eida Vasconcelos do Sobra1 e Carvalho, acusando O recebi- 
mento de carta que lhe dirigiu, do general de Mato Grosso, responde fa- 
zendo as referências de sempre ao cofre total~nente esvaziado, agora com 
"pagamentos particulares que fez, no dia em que recebeu por parada a 
carta em que lhe avizava ter chegado ao Rio de Janeiro até o dia em que 
tomei posse deste Governo, em que despendeu mais de quarenta contos 
de reis", e não se esquece de contar que o outro "em huma neite niarchou 
oculto sem dar mais luzes, nem tn: dizer o ultimo a Deos". 

E foi êsse "ultimo a Deos", certamente, que tão caro custou à re- 
putação do Morgado de Mateus. 

LUTA ENTRE O CAPITAO-GENERAL E O TENENTE-CORONEL 
POLICARPO JOAQUIM D E  OLIVEIRA 

Apresentava o capitão-gener,al, e111 1779, um pedido ao Vice-Rei D. 
Luís de Vasconcelos e Sousa. 

Queria que lhe remetesse "prezo para ser çastigato" o tenente coro- 
nel Policarpo Joaquim de Oliveira, dos Dragões Auxiliares, caso inten- 
jtasse permição de S. Ex.a para embarcar para a Côrte ou se demorasse 
no Rio de Janeiro. 

Pedira-lhe o tenente-coronel "licença para ir cuidar, em huma Ses- 
rnaria que tem no termo de Guaratinguetá" confinante com a capitania 
,do Rio de Janeiro e para ir A Capital "a varias pendencias", no que aquie- 
cera. 
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, Mas, como tivesse a Junta da Real Fazenda arrendado em junho an- 
terior a fazenda do Colégio "a Rodrigo Pedroso de Barros e seus socios, 
Bernardo Bicudo Chassiin e Agostinho Delgado Arouche, pelo triennio 
que de ha de principiar em Janeiro de 1780, por preço de hum conto e 
cem mil reis livres p,ara a Fazenda Real, cujo preço excede o da remata- 
ção antecedente em quinhentos mil réis, do que rendeu a referida fazen- 
da em seis annos preteritos, que o meu antecessor rematou ao Tienente 
Coronel Joaquim de Oliveira na quantia de seiscentos mil réis e111 todo o 
referido tempo de seis annos", constava que êste tentava evadir-se, "ta!- 
vez para fugir de despejar e entregar a fazenda"; dirigia o pedido, "tan- 
to pela sua, rebeldia, como pela dezerção que intentar, e para que não pa- 
deça o lucro da fazenda". 

O capitão-general, sempre inclinado a desfazer e a censurar os atos 
e serviços do Morgado de M,ateus, não perdia qualquer oportunidade pa- 
ra tentar desacreditá-lo junto ao Vice-Rei. 

Fora por esse motivo que solicitara, a 28 de agosto que detivesse e 
lhe mandasse preso o tenente coronel dos Dragões. E no dia imediato. 
dando notícias da ,arrematação, insinuava ter ter havido um negócio me- 
nos honesto entre êles ou, pelo menos que D. Luis António se houvera 
com desleixo nos interesses da Real Fazenda. 

Não era sem segunda intenção que, ao finalizar a correspoi~dência 
incluia o trecho: "cujo preço excede o d3 arrematação antedcdente em 
quinhentos mil reis, do que rendeu a referida Fazenda em seis annos pre- 
teritos, que o meu antecessor rematou ao Tenente-Corcnel Polycarpo de 
Oliveira na quantia de seiscentos mil reis em todo o referido teiupo de 
seis annos". 

Sôbre o mesmo assunto escreve ,a D. Maria I, em dezembro dêsse 
ano, queixando-se de que "a excessiva proteção que encontrou sempre no 
Governador e General desta Capitania de São Paulo, nieu antecessor, Dom 
Luis Antônio de Souza, o Tenente-Coronel de Auxiliares Polycarpo Joaq." 
de Oliveira, proteção com que se offendersn~ gravemente os interesses da 
Real Fazenda", levaram-no a cometer os maiores desatinos em Parnaíba e 
Araçariguama, e que "a mesma cega protecção com que hera favorecid~ 
e parte incobriu elle niesmo á sombra do valimento q' se lhe descobria 
para com aquelle Governo, e mayores forças, em que o constituia hum ar- 
rendamento feito em tanto prejuizo da Real Fazenda". 

Não faz, entretanto, qualquer referência a o  estado em que a fazenda 
fora recebida e em que, agora, se encontrava. 

É certo qeu "expulsos os jesuitas em 1759 e sequestrados seus bens, 
ficaram êstes em abandono durante sete anos, até 1766, quando D. Luís 
Antônio aqui chegou e tratou de regularizar a sua administração". 

Propriedades certamente estragadas pelo abandono em que jazeram, 
nada ou quase nada poderiam produzir e, dessa maneira, "os arrendatá- 
rios tiveram necessidade de prazo largo para reparar as ruinas e tirar al- 
gum proveito". Retocadas, reconstruidas e cultivadas, haviam de obter 
melhor preço ein arremataniento após decorridos seis anos. 
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Mas, corno nada podia fazer contra o Morgado de Mateus, além das 
más referências contínuas que enviava 30 Rio de Janeiro e à Corte, lan- 
çou seu ódios contra o tenente coronel dos Dragões. 

Era êste homem de "carater insolente e devasso", contra quem levan- 
tavam-se as queixas do povo, do pároco de Araçariguama e do capitão- 
mór de Parnaíba. Levava "vida torpe e escandalosa, arrastando a esta 
mesma outras muitas pessoas". 

Vivia "sordidamente amancebado", proinovia "na sua própria casa 
funções e bailes da qualidade que são proibidas nesta América"; efetuava 
prisões em seu domicílio; levantara uma forca a que fazia "subir pade- 
cente, com Alva vestida, com baraço; pregão e algoz e declinando da pe- 
na última, a que os havia condenado, a rogos do Padre que OS acompa- 
nhava", fazendo, no entanto, açoitá-los por um verdugo. 

Tendo êle regressado do Rio de Janeiro, sendo mesmo portador de 
uma carta do Vice Rei Luís de Vasconcelos e Sousa, para fazer a entre- 
ga da fazenda, nada lhe sucedeu e obteve até nova licença para voltar a 
Capital. 

Entretanto, conlo D. Maria I, por provisão do Conselho Ultramari- 
no de 24 de dezembro de 1779 mandasse informar a representação que 
lhe "fez o Capitão-mór da Villa de Santa Anna de Parnahyba, Antônio 
Correa de Lemos Leite, da dezordenada conducta do Tenente Coronel de 
de Dragões de Cavallaria Auxiliar Polycarpo Joaquim Olivira", o gover- 
naoor cientifica-a a 4 de agosto de 1780, "não ter preso ao dito Tenente 
Coronel por se conservar no Rio de Janeiro", e pedia a D. Luís de Vas- 
concelos e Sousa "mandar passar ordem para q' o dito Tenente-Corone! 
Polycarpo Joaquim seja prezo e manda110 na primeira embarcação q' des- 
sa Cidade vier a Santos". 

A 4 de abril de 1781, enviava o capitão-general notícias à Corte. 
Metera o tenente coronel dos Dragões ''e111 uma caza forte na fortaleza 
de Sancto Amaro da Barra Grande da Vilh de Santos, capturado a or- 
dem da Raynha Nossa Senhora, até que a mesma Augustissiina Sobera- 
rana" resolvesse as queixas que contra êle faziam. 

ORGANIZAÇÃO MILITAR - AUXÍLIO 
A O  SUL 

A D. Luís António, tão desacreditado pelo décimo governador de São 
Paulo, coube constituir, em 1767, a "primeira tropa de carater permanen- 
.te. Era o exército, não mais provisório, porém tropa auxiliar com hie- 
rarquia militar instituida". 

Organizara seis Regimentos Auxiliares, que o capitão-general Mat- 
tim Lopes Lqbo de  Saldanha viria encontrar, tidos por Martinho de Me10 
e Castro como de grande importância, e aos quais incumbiam as funções 
da tropa regular quando ausente da Capitania. Com esta, que consistia 
em "sete Companhias de Infantaria, dispersas e dezorganizadas, sem al- 
guma forma de mrpo ou disciplina", devia o novo governador formar um 
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iregimtnto de infantaria 110s moldea "dos que se achão estabelecidas nes- 
tes Reyn-os segundo recoiilendação contida na Carta Iiégia de 14 de ;a- 
neiro de 1775. 

Na iliesnia ordenava S. Magestade que logo que chegasse à capita- 
nia, sem perda de ui11 inotiiento, assiiil procedesse e clue igualmfnte for- 
iniasse uma legião de Voluntários, coiuposta de seiscentos honiens de in- 
fantaria e quatrccentos de cavalaria, em tempo de paz, e eni caso de p e r -  
r s  de mil e duzentos infantes e os inesmos quatrocentos cavalarianos, dez 
honiens de estado-maior, sendo seu coronel o governador e capitão-gene- 
ral de São Paulo. 

Disciplii~ar-se-ia e se poria ein estado de ser útil de conforn~idade coin 
as Instruções Militares assinadas pelo Secretário de Estado da Mai-inha 
e Doriiinios Ultramarinos, Martinho dc Me10 e Castro. 

Os homens da Legião de Voluntários seriaili obrigaclcs a servir por 
oito anos, juntar-se-iam às companhias pelo prazo de uni mês ein cada 
ano para se exercitarem, vencendo, então, meio soldo, pão e farinha 
voltando após a seus trabalhos e ocupações. 

Teriam de se fardar coino a tropa regular, c0111 uniformes "justos. 
ligeiros e sein ornatilento que possa einbaraçzr proprios emfiin de huma 
tropa composta de Sertanejos e Caçadores, que mais ha de marchar pe- 
los hfattos e coiilbater nclles do que em raza Caii~panha". 

Segundo as Instruções, era obrigação da capitania de São Paulo so- 
correr os  distritos ciui lhe firmavam a Barreira Meridional. Cabia-lhe, pois, 
manter suas forças militares "armadas, exercitadas, disciplinadas e pron- 
ptas de tudo o necessário para marcharein em socorro de Viainão, Rio 
Pardo, e Rio [Grande de São Pedro", logo solicitadas pe!o Vice-Rei do 
Brasil, ou pelo general comandante daqueles distritos. 

Empossado a 14 de julho no govêrno da capitania, a 26 do mesmo 
mês punha-se e111 contato coin o general João Henrique de Bohn~,  co- 
mandante das forças brasileiras estacionadas no Rio Grandc do Sul para 
cientificá-10 das deterniinações que trazia de "passar ao exeército que V. 
E*. comanda, sempre que V. Exa. me requerer e tiver precizão desta 
tropa para defeza dessa Províncias". Sentia não poder dizer-lhe que esta- 
va tudo pronto, podendo, porém, assegurar que à proporção que fosse 
"fazendo cada huma das companhias destes corpos eu estou na resolução 
de as ir fazendo passar a asse continente". 

A 2 de julho dava conl~ecimento dao Marquês de Lavradio de que 
"por estes oitos dias seguintes faço marchar e embarcar em Sanctos para 
Santa Catarina o denominado regi~n.~o que achei formado som.e completo de 
bfficiais inuteis e de agregados" c, dias depois, escrevia ao governador 
idlalí participando que "nesta semana faça tenção de fazer partir duas 
!companhias que a into trabalho tenho coinpletado para essa ilha, para da- 
hy passarem ao exercito, e assim irei continuando, caso q' caibam nas 
minhas forças levantar a trop3 que me foi ordenada" 

Os espanhois do Sul causavam preocupações. Por  isso nas Instruções 
trazidas por Martim Lopes Lobo Saldanha, determinava-se que se infor- 
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masse "com toda a indikiduação do caminho ou passagem por onde da 
nossa parte se pode penetrar até as Missões ou Aledeas de São Miguel, 
.São Lourenlço, SZo Luiz e São Nicotau, ~ituadas junto ao Rio Uruguay, 
para sendo praticavel se pcssão surprehender todas as Casas e Estancias 
\que lhe pertecem, de sorte clue dellas não possam tirar os Castelhanos os 
consideraveis socorros de Indios, Gados, Cavallos Bestas Muares e Previ- 
sões com que engrossão e sustentão as forças com que nos vem atacar". 

O tratado de Madrí, revogando expressamente o Tratado de Tordesi- 
lhas, assinado aos 13 de janeiro de 1750, embora o "mais" proprio para se 
estabelecer uma solida y durable armornia entre las dos coronas", não vie- 
ra solucionar desde logo os limites entre Portugual e Espanha. Mal recebido 
quando do conhecimento dos dois países, foi em Li*a e Brasil, "conside- 
rado lesivo aos interesses da Coroa Portuguesa, notadamente n ela entrega 
,da Colónia do Sacramento. 

Os índios guaranís, em número de trinta mil, mais ou menos, que ha- 
~bitavam as sete reduções existentes na "parte do território que ao oriente 
do Uruguai se cedia a Portugual", e às quais se referia Martinho de Me10 
e Castro em suas Instruções, levados pelos jesuitas, tomaram armas e 
atacaram os demarcadores das fronteiras. 

Os  habitantes ingleses e portugueses da Colónia do Sacramento, itii- 
portante centro comercial "ilhado em meio c10 solo coloniaI espanhoi", 
'não se confirmaram com a entrega ao govêrno de Castela. 

Rebeleram-se os jesuitas de norte a sul, opondo-se i demarcação. 
Embora vencidos padres e índios nas batalhas de Caibaté, Churiebí, S. 

Martinho e S. Lourenço, levadas a efeito contra êles por tropas espanholas 
e portuguesas partidas das cabeceiras do Rio Negro, tal e tão grandes 
dificuldades sugeridas in loco aos demarcadores, que D. José e D. Carios 
111, êste um dos opositores ao tratado, prcmoveram-lhe a anulação pelo 
Trrdtado do Pardo, de 12 de fevereiro de 1761. que "devolvia a Portugal a 
Kolónia do Sacramento. 

A 5 de outubro de 1762, porém, D. Peclro de Zeballos, com cêrca de 
seis mil homens sob proteção de navios de guerra, punha cerco à Colonia, 
para tomá-la a 29. Aproveitava-se, assim, da nova luta entre portugueses e 
kspanhois em razão a guerra que se originara do chaniado Pacto de Fa- 
mília. 

Pelo Tratado de Paz, celebrado a 10 de fevereiro de 1763, viu-se 
Castela forçada a restituir aos portugueses a Colónia do Sacramento. Zc- 
ballos, porém, avançara demasiado, chegando aos painpas do Rio Grande, 
apossando-se de Santa Tereza que pertencia a vil3 na margem setcntriorial 
da Lagoa dos Patos. 

Obrigado a devolver a Colónia por força daquele tratado guardou para 
Castela o Rio Grande. 

Nos anos que medearam entre 1763 e 1775, vários encontros tivzram 
portuguese e espanhois, cons~rvando-se êstes na sul do Brasil. Zebállos re- 
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Vai encontrando certa facilidade em "formar o corpo de Voluntarios 
e logo o da cavalaria, com a condição porem de fardar a todos de q' mto. ne- 
cessitam". A dificuldadr- está apenas nisso e nem convém, por vergonhoso, 
apresentá-los no esta'dio em que se acham nús e descalços. Faz promoções 
na infantaria; adestra a tropa; so:icita instrutor que venha ensinar ao? 
trombetas "os primeiros pontos de guerra". 

Depara, entretanto, obsticulo cle difícil transposição. Há uma terrível 
epidemia de bexigas na capitania que faz grande baixa nos soldados e qu: 
enche deles o hospital, e atacados das quais sucumbiram vinte sete dos 
quie partiram para Santa Catarina, ficando os demais incapazes. 

A 29 de agosto recebo do Vice-Rei fardamento para oitocentas praças 
porém desacom~anhados dos respectivos calçados. Reclama do Marquês de 
Lavradio, pois na capitania não há couros e sapateiros. Insiste quanto às 
barracas, que são indispensaveis. Pede novamente as bandeiras e que lhe 
enviem botica porque no Sul não as há. 

Dois dias antes fizera seguir para Santos, sob o mando do sargento-nior 
Pedro da Silva mais !duzentos homens do regimento de Mexia, prontos a 
embarcar na fragata, agora com o mastro reparado. 

Já tem preparadas e completas quatro companhias de cavalaria volun- 
tária, da melhor gente local, e obteve "dos Capitães que não só dessem os 
cavallos, que estão promptos, mas que os arreiassem de tudo, dessem espa- 
das, pistollas, e clavins a sua custa" e cinco companhias de infantaria, fal- 
tando-lhes apenas os oficiais e uniformes para uma parte delas, porque 
'tlão bastaram os recebidos. 

Para Laguna expede, a 15 de setembro, 1200 alqueires de farinha e 
170 de feijão. Preparou o itinerário das trepas a cavalo, ou seus pousos, 
desde São Paulo até a Vila das Lages, em que "se entra nos marcos do 
continente do Rio Grande, onde os tranzitos são hum pouco mais puxado 
por conta dos pastos para os cavalos", e para cada um remeteu manti- 
mentos. 

Por lá irão os infantes Voluntários porque "alem de ser penoza pela 
grande distancia" poderão as praqas desertar ainda que não tivesse havido 
necessidade em as recrutar "com prisões". 

Ao Sul os horizontes continuam sombrios. Tanto assim que a 29 de 
outubro o Vice-Rei escreve-lhe fazendo "ver a importância e necessidade 
com que devem marchar as tropas voluntárias". 

Recebida a carta a 14 de novembro aprçssa-se Martim Loprs. Convoca 
todos os alfaiates da cidade e das vilas que dela distam até dzzesseis lé, auas. 
Farda seis companhias de infantaria e duas de cavalaria da Legião de Vo- 
luntários e se põe a expedí-las por terra, com urgência. 

Vão as primeiras so,b o comando do capitão António Rodrigues Fortes, 
paulista de Guarulhos que já estivera várias vêzes no Sul como capitão 
,de Aventureiros, sargento-mór Maiiuel José da Nóbrega Botelho, tenentes 
Prudente Borges da Costa e Fraticisco Pires Borja e as duas últimas 
nos dias 8, 11, 14, 18, e 26. 



Por mar irão, a 27 do mesmo mês, as tres conzpanhias do Regi- 
mento do coronel Mexia, sob o amando  de seu tenente coronel, João 
Alves Ferreira, capitão da praça do Rio de Janeiro. 

Completar-se-á a remessa dos contingentes da Legiãc de ~olu&ír ios  
com a partida das quatro companhias de cavalaria, no período decorrido 
de 20 de jan-irc a 17 de fevereiro de 1776, comandadas pelos capitães José 
Joaquim de Macedo Leite, José Joaquim Pinto de Morais Leme, Gpi.ci~ 
Rodrigues Pais Leme e José Rodrigues de Oilveira Montes. 

E m  'oito meses, apenas, conseguira preparar a Legião de Voluntários 
e reorganizar as forças regulares que encontrara "dispersas e dezoryani- 
zadas, sem alguma forma de corpo ou disciplina". As companhias que 
seguiam por terra encontravam, por ordem sua, recrutas aptos a preen- 
cherem os clarios daqueles que enfermavam ou vinham a falecer. Deligen- 
ciara para que se dessem substitutos, nessas condições, aos que "foram 
por msr ei no exército" e providenciara também substitutos aos que, inais 
tarde vieram a. falecer ou desertaram. 

Cuidara, enbre o preparo de uma companhia e outra, de tratar da 
construção de um quartel para a tropa e de uma enfermaria militar, que 
se levantariam em terrieno que lhe doara o bispo frei Manuel da Ressur- 
reição. 

Para êsse fim oficiava, em 19 de novembro de 1775 à Corte, propondo 
medidas que julgava oportunas e justas, que seriam adotadas e colocadas 
e111 prática somente no govêrno de Bernardo José de Lorena. 

Expedidas as trepas para o Sul em perigo de convulsão põe-se a tra- 
balhar nos Auxiliares. E já a 20 de março de 1776 escreve ao Marquês 
de Lavradio participando que "prezentemente ando regulando os Auxi- 
liares e formando os regimentos que puder formar". Com êles ira iazer 
os serviços da capitania. 

Quatro meses após, tem prontos quatro regim~ntos, cada qual de 
dez companhias de infantaria, estas com sessenta horiiens. Estão distri- 
buidos o "premeiro de S. Paulo, que se estende até Mogiguassú; O se- 
gundo que se estende até o Facão; o terceiro, da Marinha de Santos, que 
chega A Villa de Iguape; o quarto da Marinha de Parnaguá, quc guar- 
nece da Cananéa até a Curitiba". Aqui forniou quatro companhias, com 
um efetivo de cincoenta homeiis cada uma. Em Jundiaí, na mesm,n região 
compreendida entre São Paulo e Mogí Guaçu formou uma companhia de 
dragões e uma outra de cavalarin de Conceição até Cunha. 

Êstes dois corpos de cavalaria com oito companhias, cada qoal com 
~incoenta praças. 

Dirra-se de corpo e alma ao empreendimento, recrutando para mais 
de seis mil homens, dentre um2 população de cfni mil aimas apenas. 

Fôra, c0111 sobêja razão que, a 20 de abril de 1777, mandara dizer 
ao Marquês de Lavradio: "a minha rêde te111 sido tãto miuda que os que 
escapara111 de soldados pagos são Auxiliares e todos os de que se pode 
tirar alguma utilidade se acha111 empregados no serviço". 



PERDA DE IGUATEMÍ 

Plantado às margens do rio Iguatemí, cêrca de vinte léguas acima 
de sua embocadura no Paraná, frente às terras castelhanas do Paraguai, 
gchava-se o presídio de Nossa Senhora dos Prazeres. 

Coubera a D. Luís António de Sousa Botelho e Mourão, Morgado 
de Mateus, levantá-lo nos extremos matogrossenses, sentinela indicadora 
da soberania lusitana e111 ttrras da Ainérica. 

Em São P,aulo, tivera então o inícilo do recrutamento de homens para 
lá. A 10 de novembro de 1766, João Martins de Barros fora encarregado 
da fundação da colónia, que custaria aos paulistas milhares de vidas. Par- 
tia com sua gente a 25 cite juiho do atlQ seguinte, em 35 canoas, num total 
de 331 pessoas. 

Logo após determinava o Morgado de Matcus aos capitães-mores de 
Mogí das Cruzes, Jacareí, Taubaté, Guaratingetuá e Pindamonhangaba 
que providenciassem a remessa de vinte homens cada um, a fim de se- 
guirem o mesmo destino, o que se dava a 10 de fevereiro de 1768. 

Em março e abril de 1769 novas expedições partiam transportando 
centenas de pessoas à colónia-presídio. 

Pelos caminhos iam ficando cruzes que marcavam o sofrimento do 
indivíduo levado para os sertões de Mato Groqso para garantir n soberania 
de uma pátria que iniciava sua formação. 

E no desenrolar dos anos que se suced?m até a chegada a São Paulo 
de seu décimo governador, avoluma-se a procissão dos rnartírics. Reba- 
nhos humanos são tangidos para Oeste. Alastra-qe a maleitn; o fogo destro1 
lares; anda nua a guarnição da praça e as sepulturas abrem suas bocas, 
às centenas, alimentadas pelo produto da fome, da miséria e das epide- 
mias. Mas dessa maneira é que se Iiá de impedir a passagem do caste- 
lhano, fixando-se a fronJeira e garantindo-se a soberania do país. O pre- 
sídio de Nossa Senhora dos Prazeres e São Francisco de Paulo de Igua- 
temí deve ser mantido a qualquer preço, pois é "considerado de grande 
importância para aterrorizar os castelhanos e evitar que êles subissem até 
Santa Catarina ". 

O Conde da Cunha já o mandara dizer ao Morgado em carta de 4 de 
novembro de 1766: "A Colónia que V. E x . ~  lhe parece estabelecer na 
fronteira do Paraguay para nossa Atallaya e para servir de introdução 
ao negocio, convenho que se funde aonde V. E x . ~  se persuadir o conhecer 
Que hé mais conveniente ao nosso intento, e tão bem para a conucrvarmos, 
e defendermos dos ataques que sem duvida há de vir a ter dos Caste- 
I hanos ". 

0 s  corpos dos paulistas deviam assinalar as fronteiras entre as cluas 
soberanias Ibéricas, edargando,  a qualquer cust'o, o avanço do espanhol. 

Mas assim não o achou Martim Lopes Lobo de Saldanha. Bastara 
que a obra tivesse origem no gorêrno do Morgado de Mateus. 



Escrevendo ao l7ice-Rei sobre as forças da capitania e de suas neres- 
sidades, pouco depois de assumir suas funções, a 14 de novembro de 
1775, já se refere à "inutilissima praça do Yguatemy". 

Reputa c forte uma maldição. É o "maldito Yguatemy", como escre- 
ve, ,ainda a S. Excelência, quanclo a 27 de abril de 1776, queixando-se 
das despesas excessivas, participa a remessa de víveres para os desafor- 
tunados habitantes do lugar. 

Decorrido um ano, ante a ameaça de invasão espanhola, não +rata de 
pnovidenciar os soclcrros indispensareis. Escreve ao marquês de Lavradio 
pedindo-lhe "por quem hé, me diga o seu voto de como hei de haver neste 
caso, que na aflição em que cstou de náo poder sloccorrer aquelie maldito 
Yguatemy", que 10 meu predecessor quiz edificar, sem que nada fizeste". 

Logo a seguir entra em comunicação com o capitão-general de Mato 
Grosso para o cientiificar do movimento das tropas inimigas. Não crê que 
tenham como "o seu destino só aquella chamads praça, que não hé, nem 
nunca o foi, nem poderei nunca louvar ao Sr. Dom Luiz Antonio o esta- 
belccel-a". 

Somente em abril de 1777, "cedendo às boas razões do vice-rei" 
que lhe faz ver a premente necessidade da manutenção da praça é que 
se resolve socorrê-la. 

Determina que o capitão de Ordenanças André Dias de Almeida, de 
Araritaguaba, se prepare para seguir, ao primeiro aviso, com destino ao 
Iguatemí, levando gente e mantimentos. 

Quer, entretanto, que o Vice-Rei lhe mande dinheiro para quk a expe- 
dição se ponha de partida. Custará ela nunca menos de 20.060 cruzados, 
com os quais não conta a capitania de São Paulo. 

O mês de maio .termina e os socorros nãlo segueili. 
Acusa, em carta do dia 10, a chegads da "conducta dos vinte contos 

de reis". Remetera parte para o exército e uma outra conservara "no co- 
fre desta Junta para ir supprindo as grandes despezas dellas, sem que o 
Yguateniy tire n8em hum real, porque não posso e aquella exptdição só ;i 
hei de fazer quando V. E x . ~  para isto me acodir". 

Junho tem início e a situação permanece inalterada, pois a "expedi- 
ção de Ygua.tcmy está detida por falta de dinheiro". 

No último dia dêsse mês escreve Martim Lopes ao Vice-Rei comuni- 
cando que ela "só se detem por falta de dinheiro, que eu não tenho, nem 
já para sustentar esta gentc nesta Cidade". 

A êsse tempo, lá na praça forte, a situaçã9 é desesprradora. Anioti- 
nada pela tenente Francisco Pereira, alferes Francisco e José Fogaça de 
Oliveira e o vigário António Ramos Barbas e Louzada, a p~pulaçã~o d,epu- 
sera de seu coinandct o capitão mór Joaquim de Meira Siqueira, que subs- 
tituira José Gomes de Gouveia. 

Mas, nem mesmo assiiu, se aprestou a partida dos socorrros. Apenus 
a 23 de agosto o capitão-generd, escrevendo 23 marquês de Lavradio sô- 
bre a suspensão de hostilidades entre Portugal e Espanha, dá-lhe vagas 



notícias a respeito de tão grave ocorrência: "Eu bem quizera não parecer 
importuno; porem a dleçorden~ em que se acha o Yguatemy, onde depuzc- 
rão o Commandante, nomeando para ser o Vigario daquella terra, pede 
hum prompto soccorro, com official que vá governar, não me parece justo 
o mandal-o sem que leve parte do que se deve aquella tropa, que se vir che- 
gar conducta sem pagamento toda dezertará". 

Encarece que, para essa finalidade, não tem dinheiro, o que espera 
do Vice-Rei, tornando a lembrar, ainda uma vez, em cgrta de 14 de 
outubro. 

O inevitável, porém, aconteceu. 
Embora assinado a 1 . O  de setem,bro daquele ano o trato de Santo Idel- 

fonso, "tratado preliminar de paz e de limites", Agostinho Fernandes Pi- 
nedo, governador do Paraguai, ou por não haver recebido a notícia nos lon- 
gínquos sertões onde se achava, ou fingindo desconhecê-lo, aproveitou-se 
da desorganização da praça para atacá-la a frente de 3000 homens, mais 
ou menos, na sua maior parte mestiços e índios de Curuguatí. 

Pela madrugada dlo dia 25 de outubro foi o forte tomado sem qual- 
quer resistência ou com apenas aquela que lhe ofereceu o capitão José RG- 
drigues da Silva à frente de dezesseis homens. 

A 27 foram assinados os termos da capitulação entre o vigário António 
Ramos Barbas e Louzada e o tenente Jeróniino da Costa Tavares, regente 
da praça, com D. Agostinho Fernandes de Pinedo general da cidade do 
Paraguai. 

Perdia-se, em parte por incúria de Martiin L ~ p e s  Lobo Saldanha ou 
quiçá pela sua má vontade em colaborar em uma obtra realizada pelo Mor- 
gado dle Mateus, a praça-fforte que Portugal reputara indispensável à dc- 
fesa do seu patrimônio territorial na América e "que tanto dinheiro, an- 
tas vidas e tantas lágrimas custou ao povo paulisa". 

Não o achava êle porém e o fazia sentir em carta dirigida ao Vice- 
Rei, a 5 de janeiro de 1778, no dia imediato ao do de tomair conheci- 
mento da capitulação da praça. Rememorava-o de que, em janeiro de 1776 
e em agosto de 1777, tinha tido a honra de mostrar "a i n ~ t i l i d . ~  daquellr 
estabelecimento, que só o era emquanto os nossos inimigos o consentissem". 

CULTURA DE ANIL  - REMESSA DE ANIMAIS PARA A CORTE 

O Ministério dos Negócios Ultramarinos entusiasmado com as amos- 
tras de anil recebidas do Rio de Janeiro, expedira, em 1773, instruçócs 
ao ma'rquês de Lavradio sobre o iiicentivo da sua cultura e a maneira 
de explorá-lo, pois "que delle ha mattos que produzem infinitamente ain- 
da sem cultura". 

No ano seguinte, recebidas no Reino dezenove amostraç e dezoito 
arrateis de anil, S. Excelência dava-se pressa em recomendar procuras- 
sem as fábricas daquela cidade aperfeiçoar-se no preparo do produto, de 
maneira tal que viesse a concorrer com o mercado de Espanha em qiia- 
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lidade e em preço, uma vez que aquele continha bastante terra e muita 
cal, o "que não deixa de trazer prejuízo". 

Não lhe fosse acontecer o que se dera com o do Fará e do Maranhão, 
cuja, qualidade inferior acarretara a não aceitação do artigo. 

Cientificado em novembro de 1776, pelo novo capitão-general, "da 
fertilidade que ha nessa Capitania da Erva a que chamão de Cauvú, de 
que se tira o Anil", tratou logo Martinho de Me10 e Ca,stro, por ordem 
de D. Maria I, de remeter-lhe cópia da correspondência que trocara ante- 
riormente com o marquês de Lavradio, "sobre este importante Artigo da 
Cultura do dito Anil, de que se pode fazer hum gra,nde ramo de comercio". 

Mandava, ainda, que o governador de São Paulo fizesse "estabelecer 
ness,a Capitania as ditas instruções em tudo o que puderem ser appli- 
caveis". 

Assim instamdo, ,mereceu-lhe o anil algum interêsse, instalando o pti- 
meiro ramo de comércio na capitania, ''que era inteiramente destituido 
delle" e no qual utilizariam as pessoas mais pobres do local, dado ser o 
fabrico de ,baixo custo, aproveitadas dentre os moradores dos subúrbios 
da cidade. 

Recebera Martim Lopes, ao vir para o Brasil, o encargo de remeter 
para o Reino todas as aves e animais que lhe fosse pssivel, do que se 
desincumbiu com aquele ardor que costumava empregar em todas as suas 
ações, fossem elas boas ou más. 

A 7 de abril de 1778 enviava pelo mestre da sumaca por invocaçã;, 
Nossa Senhora do Monte do Carmo Santo António e Almas, José Antó- 
nio Ferraz, uma onça parda e um casal de emas. A estas seguir-se-ia O 

envio de um casal de antas, "bastante grandes", e de guarás, de que era 
portador Matias José Ferreira de Abreu, o qual para cá viera como escri- 
vão da Junta de Arrecadação da Real Fazenda e que regressava à pátria 
nomeado primeiro contador do Real Erário. 

Decorrido um ano sem que efetuasse novo embarque, Martinho ' e  
Me10 e Castro dleterminava, de ordem de S. Magestade, enviasse o go- 
vernador de São P,aulo para a Côrte "t'oda a qua1id.e de Passaros, gran- 
des e pequenos que houvesse nessa Capitania, e q? repita essas remessas 
por todos os Navios q' se oferecerem, emlquanto se lhe não mandar o con- 
trario", dispensando aos pássaros o necessário cuidado par;a que não mor- 
iressem. Que remetesse, taqbém, "toda a q ~ a l i d . ~  de Animaes quadrupe- 
des, q' houver e se puderem descobrir". 

Cumprindo a real ordem expedia Martim Lopes Lopo de Saldanha, 
a 4 de abril de 1781, quatro viveiros de pássaros ao Vice-Rei do qrasil, 
a fim de que os embarcasse, oportunamente, para Lisboa, efetuando unia 
nova remessa, agora de nove viveiros, no mês de maio do mesmo ano. 

Seguir-se-iam, logo depois, onze viveirlos e uma anta de um ano e 
"outra conducta de passaros e animaes quadrupedes", destacando-se, entre 
êles, dois gatos do mato e uma nova anta. 
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Enriqueciam-se, assim, os zo~ológicos e museus da, Corte ao mesmo 
tempo em que se dava uma "idéia ao público europeu do maravilhoso muti- 
do animal dos trópicos". 

CAMINHO DO MAR 

A abertura da Estrada do Mar, de real interêsse para a Capitania, 
é abra de grande projeção para a época. 

Mandara executá-la "desta Cidade ao Cubatão de Santos", por onde 
se transitava sob os maiores perigos, em ombros de índios, passando-se 
"por huns apertados tão fundos, nascidos da primeira picada que os pri- 
meiros habitantes tinhão feito". 

Para tanto contribuiram as Câmaras de São Paulo, Santos, Itú, Ati- 
b i a ,  Sorocaba, Parnaíba, Jundiaí e Mogí-mirim, com "o donativo gratuito 
de 2.66&$095reis", iniciando-se os trabalhos em maio de 1781, exata- 
mente quando o governador já se achava em vésperas de retorno à Europa. 

Na feitura da estrada tiver,a em mente as vantagens que adviriain 
ao povo e "aos interesses da Real Fazenda, convidando ao porto de San- 
tos todlo o commercio das Capitanias do Sertão." 

Ficaria essa obra consagrada num dos primeiros atos do capitão- 
general Bernardo José de Lorena e que seria mandar repará-la em 1790, 
atestando, assim, sua grande utilidade. 

DESENTENDIMENTOS COM O CLERO 

A diocese da capitania de São Paul~o, constituida por cincoenta e nove 
paróquias e quatro &issões de índios, "que foram da administração dos 
extintos Jesuitas", distribuidas por quatorze comarcas, encontrava-se sou 
o govêrno do bispo frei D. Manuel da Ressurreição, confirmado pelo papa 
Gemente XIV em, ,bula de 17 de junho de 1771. Havendo tomado posse 
do bispado a 17 de maio do ano imediato, por procuração, fizera sua en- 
trada solene alií aos 19 de março de 1774. 

No dia 14 de junho do ano seguinte coube-lhe dar posse, na Sé Ca- 
tedral, ao novo capitão-general, rendendo-lhe as maiores distinçóes. 

Aí se fazi8a "o culto divino clom tanta perfeicão, como em nenhuma , . 
outra parte da America era feito", mandaria Martim Lopes contar ao 
marquês de Lavradio, em ofício de 20 de fevereiro de 1776, entusiasmado 
ccrm-a solenida,de e a pompa das festividades promovidas pelo bispo, com 
quem vivia em harmonia. 

Encantara-se dele. Ao govêrno português já dissera antes, a 30 de 
novembro, que não encontrara defeitos no clero e nem orgulhlo em frei 
D. Manuel. 

Via nele "Hum constante desejo de ser util ao real serviço", reco- 
mendando aos párocos que çolaborassen~ nos tra,b,alhos atinentes ao alis- 
tamento militar, que tanto lhe preocupava o espírito. 



Possuidor, entretanto, de gênio impulsivo, não conseguiu manter as 
boas relações que desfrutava com o prelado. 

Fez-se mens,ageiro das reclamações, das queixas que os moradores 
das vilas da Capitania julgavam de apresentar contra os seus párocos, "re- 
servando-se o direito de usar de linguagem autoritaria e imperiosa", quan- 
do as transmitia a D. Manuel da Ressurreição. 

Daí nascer o desentendiimento que entre ambos degeneraria em luta 
que havia de perdurar até o final do govêrno de Martim Lopes. 

Suas primeiras arremetidas são contra os vigários de Mogí-mirim e 
Mogí das Cruzes, aos quais, em ofício de 11 de agosto de 1776, articula 
graves acusações. 

Encaminha, a "conta" que lhe dera a Câmara da primeira daquelas 
vilas "d,as pertubações e descompozições" do padre José Pais de Almeida. 

Incrimina-O da prática de "intoleraveis absurdos com que se faz es- 
candalozo e abominavel" e, autorita,riamente, faz sentir ao bispo que espe- 
ra suas providências para apuração exata ','dos referidos crimes e desser- 
viços1'. 

Quer que, do que se apure, lhe apresente "hum translado authen- 
tico" para resolver como deverá agir, aguardando seja o padre removido, 
interinamente, da freguesia. 

Contr,a o segundo, padre André Frazão de Meireles pesam mais gra- 
ves queixas, como membro que fora da proscrita sociedade de Jesus. 
É acusado de "transgressõe~ e rebelliões" e já está encarcerado na cadeia 
da cidade. 

O mal estar existente entre ambos se faz sentir em cfício que dirige 
a 7 de abril de 1779 ao Ministro de Estado Martinho de Me10 e Castro 
com referência às ordens da rainha D. Mpria I para, que coadijuve o bispo 
na elaboração de uma relação das igrejas da diocese e das côngruas dos 
seus párocos. 

Não contente com as vagas referências alí feitas, torna no dia ime- 
diato a escreyer ao Ministro, já agora com demonstrações profundas ae 
haver perdido a serenidade. 

Pede-lhe providências paar que seja tirado da Vila Nova de São José 
o seu pároco, frei João Monteiro, carmelita. Não as dá êle por "temer 
embaraço mayor com o Bispo desta Dioceze, que o protege, como a todos 
OS que, como este, concorrem para a subsistencia do referido Bispo com 
quazi tudo o que lhes rendem as sua Igrejas, porque conhecem que a não 
ser assim não podem conservar-se nellas, onde não são pastores, mas sim 
lobos vorazes". 

Nas mesmas condições reputa estar o pároco de Jacareí. É o padre 
António Ribeiro de Cerqueira. 

Fôra tirado da paróquia de Juquerí a seu pedido, mas o Bispo, aciri- 
tosamente, deu-lhe "por castigo das culpas que nella cometteu, até a de 
tirar da cadêa prezos que estavão" alí a sua ordem, uma paróquia mais 
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Não satisfeito com as reclan~ações enviadas ao Ministro de Estado 
dirige-se diretamente à rainha D. Maria I, ein data de 24 de agosto. 

Torna às graves acusações a frei d. Manuel: absorve as cauções que 
manda depositar para os banhos de casamentos; obriga escravos a pagar 
provisões quando se casam; a sua ,ambição levou-o a obrigar os clérigos 
recem ordenados "a que tirem provizão para dizer Missa Nova e as três 
de penitencia" e outra para que continuem aquele sacrifício embora lhes 
haja conferido todas as ordens; opôs-se à tradição de, pelo sábido de Ale- 
luia, ir o pároco "pelas cazas dos seus freguezes deitar Agua Bents", e 
receber a oferta que lhe faziam como sinal de gratidão, obrigando "a to- 
dos os freguezes que fossem de conmunhão, que cada hum desse huin 
vintm, dos de dentro da cidade e dos de forja, que chamão de roça, uin 
tostão"; as mulheres de vida facil, "que por sua infelicidade vivem com tão 
irregular conducta", são a bel prazer dos párocos multadas em cera para 
a Capelg do Sacramento; os oficiais da Câmara têm dele medo e são-lhe 
dependentes, "huns por terem filhos clérigos, outros porque intentão orde- 
ná-los". 

A 25 $e agosto dirige-se a D. Manuel da Ressureição pedindo-,he, 
em nome de S. Magestade, que detzriiline sáia o padre António José clc 
Abreu da Capital, no prazo de 24 horas, para que se evitem "as funishs 
consequências de que precizanlente redundarão da péssima conducta da- 
quelle padre". Assim procedendo evitar-lhe-á que use dos meios que lhe 
são permitos afim de que o citado padre "não exista neste continente". 

Temeroso do resultado de seu ato vio!ento escreve no mesmo dia para 
o Reino, a0 Ministro Martinho de RiIelo e Castro preparando-lhe o espí- 
rito a respeito do padre Abreu. 

Manda contar que "sendo filho de pais incognitos, se desvanecia de 
ser filho de hum Frade Franciscano". É indivíduo orgulhoso, intrigante, 
"não vivendo de outra cousa mais do que semear libello difamatoric- se- 
gundo a sua orgulhosa natureza". 

Queixa-se de que é uma vítima do padre, que dele fala pelo que lhe 
diz respeito ao nascimento e à sua administração. Mas não é só. Há mais. 
"Chegou a petulancia deste clerigo", a dizer-lhe que não tinha assento 
algum na Sé, quando fora alí assistir a uma novena. "Só o teria, lamcnta- 
se, onde a minha modéstia cala, por não serem capazes de se referir ds 
horrorosas e inauditas expressões deante das pessoas que constão da Rrla- 
ção inclusa". 

Atendido por frei D. Manuel da Ressurreição, que providenciou o 
hfastamento do padre Abreu, não socegou, entretanto. 

Em janeiro do ano seguinte torna a dirigir-se ao bispo, investindo 
contra o padre Ivo José Gordiano, da freguesia de Mogí das Cruzes. Pin- 
ta-o da pior forma possível. Mau pastor de almas "não só tomou hum 
conhecimento illicito com huma mulher chamada Anna Maria, mas 201 
respeito della tem feito taes dezordens que, por indignas não me atrevo 
a por na respeitavel presença de V. Ex" Rev.ma". 



Aguarda que o bispo "de as providencias tão precisas a semelhante 
dezordem", proibindo ao padre de oficiar em qualquer igreja, em virtude 
da sua incompatibilidade moral, "e castigando-o com o merecimento de 
tão enormes culpas, para exemplo dos Clerigos desta Capitania, uiiicos 
que nella me desinquietão e me obrigão a uzar dos meios q' me são licitos 
para conservar esta Capitania no mais tranquilio socego". 

Dois dias depois dirige-se a Martinho de Melo e Castro para queixar- 
se do vigário da freguesia de Araritaguaba, Inácio Francisco de Mor;iis, 
um  eclesiástico^ como os demais, que são as únicas pessoas que lhe dão 
trabalho e preocupações na capitania que ;administra, pois que, "vivendo 
na mais libetrina conducta, o seu Bispo Diocesano attende pouco ou nada 
as representações q' os povos lhe fazem a respeito das dezordens dos seus 
clerigos". 

Mal dá tempo a que frei D. Manuel da Ressureição investigue as irro- 
gula,ridades apontadas e tome qualquer medida coercitiva aos abusos aca- 
so praitcados pelos seus jurisdicionados. 

Não há mês em que lhe não dirija uma reclamação a respeito dos 
clérigos e dos assuntos religiosos. Quase nada mais faz na Capitania a 
não ser procurar material para acalentar a luta que entre ambos esii 
travada. 

A 8 de março volta à presença de S. Reverência paar apostrofar a 
José da Silva Oliveira Rolim, que julga estar oculto "de forma q' até 
agora me não tem sido possivel saber aonda", esperando para ser orde- 
nado. Quer que D. Manuel se digne "não conceder as referidas ultimas 
ordens a este insolente" que às suas culpas juntou aquela que reputa mais 
grave, a "dezobediencia contra o caracter de que estou revestido". 

Não contente escreve, uma semana depois, à rainha D. Maria I ,  ia- 
kendo graves acusações ao bispo que increpa de desonesto, que pi tado 
vem recebendo ouro e pedras preciosas para conceder determinadas faci- 
lidades na ordenação daquele que se acha refugiado na casa do antístite, 
"onde se tem dilatado para mostrar a este povo que eu não tenho jurisd;- 
ção nenhuma nos clérigos". 

Mas a ordenação de José da Silva Rolim não podia êle tolerá-la. Se- 
ria por demais e o desprestigiaria sobremodo ante a opinião do povo de 
São Paulo. 

NZo se pode conter. E, novamente, nesse mês de março de 1780 di- 
rige-se ao Bispo. Amontoa tudo que tem contra os padres, "as continua- 
das queixas que do clero desta Capitania me estão chegando todos os 
dias, sendo certo q' em nenhum deixão de inquietar o socego publico 
e desservir a Raynha Nossa Senhora". 

Passa em revista aos prelados. É a má cçnduta de Frei José, vigário 
da vila de São José, a quem se ~ermit i ram quantos qbusos quiz praticar 
e que ora "se fez apóstata, fugindo com huma mulher cazada", sendo prêso 



i sua ordem em Jacareí; é o padre António Ribeiro, fugido de Pernan1.- 
buco para São Paulo que obteve a freguesia de Juquerí, onde cometeu 
"os mais enormes delictos, até o de tirar da prizão a huma mulata", que se 
achava prêsa por sua deterniinação, "levando-a para sua caza e desfructaii- 
do-a illicitamente", e a quem o Bispo, como castigo deu uma melhor e 
mais rendosa freguesia, a de Jacareí; é o padre André Arzão, que prati- 
tara desordens no termo de Mogí das Cruzes de quem o Vigário Geral 
tirara "huma devassa com testemunhas industriadas por elle, repudiando 
as q' devia ouvir"; é aquele padre António José de Abreu, cura da cidade 
de São Paulo de quem se queixara pela "sua depravada lingua e genio 
intrigante" e que recebeu, como castigo, "conservar-lhe por muitos mezes 
a congrua e menenses de cura; são, ainda, os padres Ivo Gordiano e Mo- 
rais, de Mogí Guaçú e de Araritaguaba e, por último, José da Silva de 
Oliveira Rolim, "q' condecorando-o V. Rev.- com a ordem os q' 
receberão do mesmo Ordinado o fructo do trabalho em que se empregou 
toda a sua vida na feitoria dos diamantes". 

Tôdas as oportunidades lhe são propícias. Após dirigir-se à Rainha 
oficia a Martinho de Me10 e Castro, agora prestando-lhe informações a 
respeito da congrua do bispo. 

Vingara-se dêste ponderando à Junta da Real Fazenda da Capitania, 
que com êle concordara, os "motivos por que se devião suspender os 
800$000 r.s q' augmentaram a congrua" de S. Reverência, que GS alcan- 
çara com falsas premiss,as alegando a má situação financeira de sua chan- 
celaria, quando era das melhores. E aproveita-se do ensejo que se lhe ofe- 
rece para contar que o bispado obrigava as partes dele dependentes a "pa- 
gar emolumentos dobrados do que se pagão no juizo secular"; aumentava 
seus cabedais à custa dos negros cativos, aos quais fazia pagar provisões 
para o matrimônio - a primeira para confessar os seus fregueses e a SE- 
gunda para o poder fazer aos das freguesias cantigas"; que igual número 
de provisões cobrava aos que eram ordenados, "a primeira para a Missa 
Mova e tres da penitencia e x segunda para continuarem aquele sacrificio". 

Contra o mesmo padre Ivo Gordiano volta-se ainda, em abril de 1781, 
agora não junto ao bispo, mas perante Martinho de Me10 e Castro, ale- 
gando que ecrtamente iria colher o mesmo nulo resultado das vêzes ante- 
cedentes. Envolve na denúncia o presbitero do h4bito de São Pedro e vi- 
gário da vila de Mogí Mirim, António do Prado Siqueira que agira "ultra- 
jando a Justiça" a favor do primeiro. 

Mal decorridos dois dias volta a escrever ao Ministro, depondo contra 
o padre franciscano António de Santa Teresa Xavier "que na verdade se 
esqueceu inteiramente das suas obrigações" vivendo vida de libertinagem, 
a coberto "coin o indulto do Coadjutor da Freguezia de Sãmo Roque". De- 
nuncia, também, a dois membros da mesma ordem, padres Manuel de 
Santa Gertrudes Fogaça e frei João Bernardes, acoimando-os da prática 
de vila escandalosa. 



Havendo escrito nos dias 5 e 7 de abril ao Ministro de Estado não 
se dá por satisfeito e no dia 8 apresenta-lhe nova queixa, esta agora dirc- 
tamente contra frei Dom Manuel da Ressurreição, pelo qual fora humilha- 
do publican~ente. 

Quando de sua chegada à Capitania, na ocasião da Quaresma, envia- 
ra à Sé, para satisfazer preceito da Igreja, "um copo para tomar o Lava- 
torio sobre a Con~unhão por evitar etiquetas". Não o consentira Dom 
Manuel que, nas quaresmas seguintes, até a de 17m, mandara que a éle 
dessein "o sobredito Lav,atorio por hum calice". Porém, na de agora, que 
tivera lugar a 20 de março, aplicara-lhe a "Comunhão e o Lavatorio por 
huin copo de vidro na mão do Sachristão a quem devia este obzequis, 
porque a ordem era de que me déssein pelo mesmo vazo que n todo o 
povo". 

Sofrera toda a humilhação, sem reclainar, por ser bom católico e se 
prezar de saber prestar o respeito que merece a Santissima Mesa; mas 
a ofensa fora grave demais. Não pela quaIidade do vaso, mas por se jul- 
gar ofendido ein sua qualidade de general. 

Seria essa a última das que poderia receber, já que tivera pública rea- 
lizayão. A cólera que conseguira dcminar desde o dia da Quaresma atÊ 
aquele em que tudo mandara contar a Martinho de Me!o e Castro reavi- 
vou-se d'e novo. Só mesmo um caminho poderia seguir. Mal decorridas 
vinte e quatro h ~ r a s  oficia~:a ao Ministro pedindo sucessor. 

Estava cansado das querelas e das lutas cem Do111 Manuel da Res- 
surreição. Faltavam-lhe agora as forças, pela sua idade, "e effectivas mo- 
lestias, como por querer ao Bispo desta Diocese absoluto Seilhcr do Go- 
verno Eccleziastico e Politico, em que continuaiuente se está metezldo, 
eniharaçando tudo quanto pode as minhas providencias e engrossando o 
formidavel partido de parcialidade que tem formado, para o que se trin 
valido de todos os mo<los, até o de descompor a taodo o que não o segue, 
vexando-o com escândalo geral QS seus mais estimados, supitando a s  Ca- 
maraq para não darem as contas contra elle, aos Lettrados para não inter- 
porem agravos das iniquias sentenças com que faz extorquir pelo seu Juizo 
tudo o qiie estesi povos podem hidquirir, como tenho participado a V. E x . ~  
ein repetidos officios e ultimamente por me pers~~adir  terá dado corltas 
cnntar mim, pretendendo denegrir o credito que tenho adquirido com o 
meu zelo nos pequenos serviyos que as minhas deminutas forças tem feito, 
ao que me capacito pela liherdade com que! publicamente falla de mim e 
de ineu governo com o mayor desprezo, sendo o unico objecto dc todas as 
suas conversações e assemhleas". 

Dava-se por vencido ila luta contra Dom Manuel da Ressurreição. 
Mas, antes de embarcar, ainda queixar-se-ia ao Ministro Me10 e Castro 
"das continuas dezordens c10 Bispo", da petulância c10 mesmo padre Ivo 
José Gordiailo, do padre Atltónio dn Prado e Siqueira e da prepztência 
dos clérigos da Diocese, que vivam "ultrajando o caracter do Governador 
desta Capitania". 



FIM DE GOVERXO 

Desatenções sofridas por parte do Govêrno português, como bem claro 
fazem os termos de sua carta de 30 de janfiro de 1750 ao Ministro de 
Estado Ultramarino, levar3m Martili1 Lopes Lobo de Saldanha a reiterar 
o pedido que apresentara em abril de 1778. 

Estava bem certo, como dizia, de que os seus serviços, nos quais eni- 
pregara todos os esforços e, "feitos com o mayor zelo", não mereciam 
aprovação por parte da Rainha. 

Conformava-se com a vontade de D. Maria I e esperava "a iiicom- 
paravel graça" de lhe darem sucessor. 

As lutas sustentadias com o Bispo, o clero e a Câmara de São Paulo, 
que lhe esgotaram os nervos e que mais se acirravam com o correr do tem- 
po, levaram-no a voltar, em abril de 1781, a presença de Martinho de 
Me10 e Castro, insistindo nas solicitações anteriores. 

Já não mais suportava a Capitania. Aproveitava-se do tenente coranel 
Henrique José de Siqueira, em viagem a Portugal, para o fazer portador 
de seu maior desejo que era o "deixar este governo e regressar para essa 
Corte". 

Ao prestar informações sobre a denúncia que contra si deram o Bispo 
e a Câmara, suplica, mais uma vez, que o tirem klalí. Espera que o hfi- 
nistro obtenha da Soberana o consentimento: que ela de sua pessoa se 
amercie e o livre "deste labirinto de intrigas, parcialidades e desordens". 

Em agosto recebia, finalmente, noticias de que lhe davam a Francisco 
da Cunha Menezes por sucessor. 

Teria de esperar por êle até 15 de março de 1782, após haver gover- 
nado cêrca de sete anos. 
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DOM FRAKCISCO DE CAMPOS BARRETO 

DOM ACKELLO ROSSI 

Está ainda por se escrever a história do Brasil inspirada no crisria- 
niztno. Para tanto não bastaria apenas assinalar o papel preponderante 
da Igreja na vida de nossa Pátria, pois se encontra ela indissoluvelmentc 
ligada aos acontecimentos decisivos de nossa nacionalidade. Seria neccs- 
sário encarecer sua mis,são providencial nos destinos do Brasil para res- 
saltar a vocação d e  índole pacífica e fraterna dêste imenso país, colossa~ 
como um continente, conservando porém,, milagrosamente, a força pujcnte 
da unidade de território, de língua e de religioo. 

Não foi por acaso que no frontespício da história pátria e das nossas 
cidades, como a de São Paulo, figura a celebraqão do sacrifício eucarís- 
rico. É a missa o centro de união com Deus e com os homens. Podemos 
imaginar o espanto e a admiraqão dos nossos indígenns vendo, na pri- 
meira missa, coii~o aqueles homens, que venceram o Oceano, se posta- 
vam, em torno do altar, em atitude recolhida. piedosa e plncífica. Evideii- 
temente esse não é o comportamento dos bárbaros. assassinos e destruido- 
res. E a missa, apesar de cerimônia desconhecida pelos índios, estabelrceu, 
desde o início, o traqo de união, e de simpatia entre descobridores e indí- 
genas, base de um povo que, no caldeamento das raça?, encontra sua ex- 
pressão e grandeza. 

A história eclesiástica do Brasil projeta luzes sobre o espírito de 
nossa gente e um capítulo interessante dessa narrativa é fccalizar expoentes 
impressionantes do episcopado e do sacerdócio que contribuiram pode- 
rosamente para o desenvolvimento e o progresso material e espiritual do 
nosso p v o .  

Nesse contexto, desejaria fixar a figurn de D. Francisco de Canipos 
Barreto, o 2 . O  Bispo Diocesano de Campinas e o fundador do/ Instituto 
das Missionárias de Jesus Crucificado. 

Conheci-o quando eu era coroinha eni Valinhos e, melhor ainda. quan- 
do seminarista em Campinas e em Roma. Pelas aparências externas, Dom 
Barreto, homem reto, trabalhador infatigavel e administrador admiravel, 
era também para mim tipo neurastênico e impertinente. Por isso chequei 
a pedir a Deus que, ordenado sacerdote, não ine fizesse secretário par- 
ticular dêsse prelado austero mas temperamental 

Deus não só teve compaixão de mim nias, numa prova de sing~ilar 
predileção, que jamais saberei agradecer suficientemente, indeferiu meu 
pedido e minha primeira designação sacerdotal foi exatamente a de secre- 
tário particular de D. Francisco de Campos Barreto. 
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Então vi como as aparências me enganavam. O trato íntimo, fami- 
liar, diuturno com êsse homem de Deus só conseguiu aumentar no meu 
ânimo o apreço, a adtiliração e a veneração do apóstolo, abrazado em zêlo 
pastoral, que conquistava muitas almas para o Senhor e lutava inçessan- 
temente para vencer seu temperamento, chegando, no final de sua vida, à 
aspirada mansidão, que arrebata os corações. 

Homem de fé, transforriiava-se em leão psra lutar sem tréguas, quan- 
do a impiedade e os adversários, prevalecendo-se de circunstâncias poií- 
ticas, como ocorreu na revolução de 1930, opunham obstáculos na sua 
caminhada de evangelizador e pregador da justiça e da caridade. 

Homem de disciplina, era ovelha docil às menores determinações de 
seus superiores hierárquicos, do que deu prova cabal quando destruiu toda 
a propaganda dIa devoção a N. Sra. das Lágrimas, porque a Santa Sé 
manifestou algumas reservas sobre esta invocação. 

D. Barreto sabia distinguir, em sua pessoa, o príncipe da Igreja e O 

indivíduo e por isso, em sua residência, notava-se o contraste vivo entre 
as salas destinadas ao desempenho de sua função episcopal e os aposentos 
reservados ao seu uso pessoal. 

Já advertí que as aparências conspiravam contra D. Barreto. 
Sua fama era de homem rico e que vivia no fausto. 
Quando a 22 de agosto de 1941 espirava D. Barreto, cercado do ca- 

rinho de D. José Gaspar de Afonseca e Silva, rodeado de seus sacerdotes 
e das religiosas de Jesus Crucificado, sentí alguém puxar-me pela batitia. 
Era um conhecido advogado da cidade que desejava certificar-se se real- 
mente aquele era o quarto de dormir do g~ande  prelado campineiro. "Mas 
êste quarto é paupérrimo, dizia-me, não tem nem siquer águ,a encanada. 
Só ,bacia com jarro. . . " 

Era assim a vida de D. Barreto na intimidade: pobre, desprent!ido, 
desinteressado das coisas terrenas, humilde e penitente, usando o seu cilício 

De família abstada, com dotes extraordinários de administrador, 
muitos aguardavam ansiosamente seu testamento para s,aber de suas 
enormes riquezas. Nesse testamento nem siquer houve menção de dinhei- 
ro: a vid,a de D. Bárreto fora uma constante distribuição de bens 30s ne- 
cessitados. 

Certa feita, alguém, com autoridade alvitrou que a Diocese de Cani- 
pinas, tida como muito rica, devesse pagar o impôsto de renda. D. Bar:-e- 
to, então, elaborou O elenco das instituições e das pessoas que viviam, estu- 
davam e eram sustentadas pela Diocese de Campinas e tão impressionante 
e insofismavel era a demonstração que o Bispado sim é que merecia m e -  
ber substancial subvenção do Estado, pois realizava o milagre, como feliz- 
mente ocorre ainda hoje com muitas instituições da Igreja, de  multiplica^, 
com alguns pães e poucos peixes, a aliment3ção e a educação de urna 
multidão de pessoas. 



Porque os santos são os m'aiores benfeitores da humanidade, a ação 
de D. Barreto transbordou os limites mesmo de sua existência terrena e 
hoje, apesar de morto, vive D. Barreto através de um Instituto religioso, 
o mais florescente do Brasil, que pereniza o espírito e o zêlo apostólico 
do 2 . O  Bispo Diocesano de Campinas. 

Fundado por D. Barreto, em 1928. o Instituto das Missionárias de Je- 
sus Crucificado já conquistou o Brasil e o trabalho inteligente, piedoso, 
devotado de quase 2.000 religiosas - um verdadeiro exército azul - se 
faz sentir, desde os limites com a Guiana Inglêsa até os confins com a Ar- 
gentina, em todos os sectores de nossas atividades universitárias, esçola- 
res, profissionais mas sobretudo atr,avés de um apostolado missionário iun- 
to As classes mais necessitadas material e espiritualmente. 

Prevenindo de alguns decênios o Conc. Vaticano 11, D. Barreto in- 
troduziu não sòmente formas pastorais adequadas aos nossos tempos e à 
nossa gente, como as visitas domiciliares, o apostolado junto aos milita- 
res, estivadores, leprosos, para citar alguns exemplos, como também subs- 
tituiu o hábito religioso para as atividades externas das missionárias. 

Muitos julgaram que o desenvolvimento extraordinário das Missioná- 
rias de Jesus Crucificado acarretaria, após a morte de seu fundador, difi- 
culdades insuperáveis, até mesmo de ordem económica. No entanto, quan- 
do, visitando as minas de Nova Lima, apanha inqidamente uma pneumo- 
nia e Deus o leva para a eternidade, a Congergação, por êle fundada, não 
sofre senão a dor de haver perdido, na terra, um pai, que providenciou, 
amorosamente e em tempo, os meios necessários para levar avante uma 
obra de intenso apostolado, em que a preocupação primária deveria ser 
"O reino de Deus e sua justiça", certa de que tudo o mais lhe seria dado 
de acréscimo. 

Sabendo que poucos momentos ainda lhe sobravam de vida, o Arce- 
bispo de São Paulo perguntou a D. Barreto se não desejava confiar qual- 
quer coisa à Madre Geral das Missionárias de Jesus Crucificado e o pre- 
lado moribundo respondeu: "Não é necessário. Já falamos demais". 

Pois bem, êste homem admirável, que dirigia com sabedoria os em- 
preendimentos tcdos da Diocese de Campinas, que é modelar em nosso 
país, não quis renunciar, antes de morrer, de assinar folhas em branco 
a fim de que Mons. Dr. Emílio José Salim levasse avante, com suas bên- 
çãos, a iniciativa de dotar Campinas com uma futura Universidade Ca- 
tólica. 

Campinas, privilegiada por muitos títulos, teve a graça de contar com 
insignes e santos prelados: Dom Nery, Dom Barreto e atualmente I)otn 
Paulo de Tarso Can~pos. Se Dom Nery foi o apóstolo da união e da cari- 
dade, D. Barreto deu à Diocese a necessária organização, que opera a 
multiplicação das forças. 

Hoje, a 26 anos de sua morte, sua memória é evocada, com grati- 
dão e veneração, por todos os recantos do Brasil. 



De ascendência bandeirante, da família de Francisco Barreto Leme, 
fundador de Campinas, D. Barreto ccnseguiu transmitir a vocação de pio- 
neiros da fé e do apostolado às suas filhas missionárias, que perenizam 
seu espírito através de suas magníficas realizações apostóIicas. 

E nesta homenagem que o Instituto Histórico e Geográfico fidalga- 
mente presta ao Arcebispo de São Paulo, desejei relembrar a figura de 
meu primeiro e inolvidável mestre de vida pastoral, que o Senhor provi- 
Idencialmente colocou em meu caminho, há 30 anos atrás, para preparar- 
me já desde o início de meu sacerdócio para esta tarefa gigantesca de 70- 
vernar S5o Paulo. 

(Oração no Instituto Historico) . 



ENGENHARIA NO BRASIL 

ALBERTO PRADO GUIMARÁES 

Como que a perluqtrar agio'ogicanlente datas das mais caras ao scri- 
tir da gente bandeirante, coube-nos em 19 de março último, no dia de 
São José, evocar, nesta casa de tão hiernticas tradições, 3. figura excelsa 
do nosso patrono, o saudoso e santo Arcebispo DOM JOSÉ GASPAR 
D E  AFFONSECA E SILVA. E hoje, dia de São Paulo, é nos dado, 
nesta sessão solene, em que se ccmemcra com festas a fundação d~ muito 
Gustamente orgulhosa e amada metrópole paulistana, - assombro dos tem- 
pos modernos - a honra insigne de, por nímia generosidade de colegas 
engenheiros, assumir o encargo de reger por um ano a recem-~ormaJa 
Comissão de Estudo e Elaboração da História da Engenharia no Brasil, 
a principio especia'mente composta de engenheiros inscritos neste sodalício. 

Compete-nos, pois, de passagem, significar às autoridades, aos con- 
vidados e aos ilustres consocios presicntes, toda a nossa expressão de agra- 
decimento ao estimulo que nos dão. piara iniciar a magna tarefa de dar 
corpo unico à relação de cometimentos dos mais edificantes, a mancheias 
dispersamente espalhados por empreendedores audazes e pcrsistentcs, por 
todo o vasto territorio brasileiro, no concernente à faina industrial, hoje 
tão agigantada e promissôra em nosso meio (sócio-econa~~ico. 

Ao sermos, há pouco, aqui recebidos nesta casa, já tão nossa porque 
tão 3miga e aconchegante, foi-nos lançado um desafio pela palavra viva 
e insinuante, do companheiro de semipre, o historiógrafo da velha Escola 
de Pauta Souza, Eng.O Alexandre D'Alessandro, abrindo-nos " u n ~  gran- 
de credito de confiança", do qual no dizer dos colegas proponentes da nos- 
sa entrada neste afavel convivio, "se constituiam em prazerosos fiadores", 
non sentido de ser por nós difundida a História da Engenharia no Brasil. 

Não tardou, portanto, que viesse o antes simplesinente almejado o se 
concretizar efetivamente agora, nestn Comissão, que desde logo foi aco- 
lhida com pressuros,a demonstração de simpatia, não só agradavel, como 
também exigente, de nos fazer coinpromissados a pesquizar e pôr no prélo 
o mais rapidamente a descrição dos passos mais destacados das atividades 
industriais do Brasil, através dos esforços e obras realizadas pelos mais 
conspicuos pioneiros da façanha ciclopica de dar deenvolvimento às la- 
tentes riquezas nacionais. 

Com a iniciativa e ajuda eficiente do Eng.O Mário Leite, que deu 
alma a idéias por todos afagadas, pudemos de pronto imprimir fôrma ao 
nosso desiderato, constituindo sob a égide deste nobilissimo Instituto, uma 
Comissão Especial, composta de 4 representantes da Divisão de HistGria 
da Engenharia, do Instituto de Engenharia, a saber: os Engs. Alexandre 
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D'Alessandro, Alvaro de Souzn Liina, Helio de Caires e quein vos falu, 
logo honrado com o encargo de presidente; de 2 rcpreçen'antes da Fed-ra- 
ção das Industrias do Estado de São Paulo: Engs. Frederico Abranches 
Brotero e Lauro Siciliano; e 3 representantes da velha, rica e honrnda cepa 
original - o Instituto Histórico e Geografico de São Paulo: Engs. José 
Morais Filho, Mario Leite e Mário Savelli. 

A Comissão, em suas normas, já aprovadas pelos seus coinponentes, 
bem como pelas dignas entidades patrocinadoras, indicou o Eng.O Alexan- 
dre D'Alessandro para secretaria-la, com tempo integral, a fim de Gar 
pleno andamento aos trabalhos de pesquizas, de nomeação de novos parti- 
cip,antes, de relator~s, correspondentes e informadores de toda a espécie, 
em todo o país. 

As naturais contingencias de despezas no início, como foram estipu- 
ladas pelas tres mencionadas associações, serão divididas entre elas até  
que por cótas, donativos ou qualquer outra maneira, <e possa contar Com 
recursos adrede auferidos, da parte das instituições que pódem e devem 
inscrever-se para essa obra de benemereiicia e de exfmplo aos vindouros, 
de registrar para todo o sempre os fatos memoraveis do p3ssado da rioizâ 
Engenharia, que tanto tem ligação com a industria, os meios de trans- 
portes, o fornecimento de energia, a mineração e também da gloricsa en- 
genharia militar. Assim, é de se destacar das normas aprovadas o seguin- 
te item, conforme texto: 

"A Comissão, em seguida i sua instalação, prsvideiicialá 
sobre a remessa de circulares a todas as associações de en- 
genharia e arquitetura, aos institutos de historia e geografia 
e às demais instituições nacionais, que possam interessar- 
se pelo assunto, comunicando o propósito das três institui- 
çõespaulistas de cultura, ciência e industria, e solicitxntlo 
a necessária colaboração, definida ein dados e noticias l ~ c a i ;  
ou regionais sobre o passado da engenharia e sobre a sua 
atualidade". 

Outrossim, a título de início de trabalho, foram descriminadas as se- 
guintes secções atribuidas respectivamente a cada um dos nove primeiros 
convocados: 

1) Ensino da Engenharia - ao Eng. Alexandre D'Ales- 
sandrcl. 

2)  Energia Eletrica - ao Eng. Mário Savelli. 
3 )  Organização Profissional - ao Eng. Helio de Cnires. 
4) Portos Maritimos e Fluviais - ao Eng. Alvaro de SOU- 

za Lima. 
5)  Transportes em geral - ao Eng. Mario Leite. 
6) Aviação e Telecomunicação - ao Eng. Frederico Abran- 

ches Brotero. 



7) Legislação pertinente à engenharia - ao Eng. José Mo- 
rais Filho. 

8) Industrias de Automoveis e Rodovias - ao Eng. Lau- 
ro Siciliano. 

9) Mineração e Metalurgia - ao Eng. Alberto Prado Gui- 
marães. 

Com o correr do tempo, irão sendo ampliadas as tarefas e organi- 
zados os novos quadros para obtenção dos subsidias riecessarios, sem se 
olhar demasiado ao f,ator tempo, pois uma obra desse alcance carece de 
ser analisada e tamisada, o que demanda de profundas investigações, pes- 
quizas pertinazes, além de honestidade de julgan~ento da parte dos re- 
latores. 

Compreende-se de outro lado, quão delicada será a tarefa final dos 
redatores, em equipe, mórmente no que se reclama de critério uniforme 
e de homogeneidade de estilo na exposição, no remate da obra a ser reali- 
zada, que deverá ter carater definitivo, não devend40 dar margem a dis- 
cussões ou criticas, senão em casos excepcionais. 

Tarefa de não menor monta é a que se verificará quando for c AIO- 

mento de se alongar a diferentes regiões, não só a procura de dados fide- 
dignos, como de nomeação de colaborad,ores, nestas condições não forçosa- 
mente engenheiros, mas de pesscas idoneâs e afeiçoadas a estudos dessa 
natureza, impessoais e objetivos. Não nos furtamos a transcrição, a pro- 
posito, de oportuno trecho de oração postuma de D. José Gaspar, no Ins- 
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro. focalisando então, com rara pro- 
priedade "mutatis mutandis" as dlificuldades e a ordem de grandeza da 
missão a nós atribuida: 

:'Esp,aço e tempo - Geografia e História, ambos aqui se 
encontram sob as luzes de vossas peregrinas inteligencias, 
provindas de quase todos os quadrantes da Federação e en- 
tregues ao nobre esforço de apalpar os relevos da terra, me- 
dir as altitudes das montanhas, desenhar a direção dos rios, 
registrar as tempearturas do ar, traçar as coordenadas das 
cidades, numerar os moradores do país, e depois recolher 
em anais que nossos filhos lerão, como um c3tecismo civi- 
co, os gemidos de nossa raça, as esperanças de nosso povo, 
suas derrotas e vitórias, seus êrros e acêrtos, seus defeitos 
k qualidades, a vida, enfim, dêste noso Brasil, como a vive- 
ram nossos avós, como a vivemos nós, por entre brumas 
que escurecem o mundo, e como a desejamos vivida pelos 
nossos descendentes prodigiosamente fecundas dentro dos 
contornos intangiveis da Patria." 

Geografia e História - porquanto teremos de palmilhar, com botas 
de sete leguas, todos os rincões da Patria estremecida, e vêr na superficie 
e nas entranhas da terra, o que há de planejado, arquitetado, localizado, 
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medido e realizado pelo engenheiro no afan de descobrir e manobr,ar nia- 
terias primas, riquezas jacentes, de extender vias de acêsso, de captar fon- 
tes de energia, para levantar o país e dar a seus filhos os direitos a uma 
vida melhor, ao seu bem estar e à sua pujança. 

O estudo da História é uma mostra p0sitiv.a de amor à verdade, unia 
vez ,que a História em sua mais Iídima acepção fil0~0fica só tem como fito 
a procura da verdade dos fatos, sem nenhum outro intuito subalterno. A 
verdade, e a verdade em toda a sua pureza, sem subterfucios ou sofis~ilas 
- a verdade e tgo somente ela, em sua esplendida nudez. 

O pr,agmatismo britanioo distingue com grande finura de espirito 
entre: HISTORY - uma sistematica descrição de fatos, particularmente 
aqueles que afetam uma nação, instituição, ciencia ou arte, habitualmente 
conjugada com uma explanação fi!osofica das suas causas, ou mais sinte- 
ticamente, o ramo do conhecimento que recorda ou explica eventos passar 
dos, e STORY - termo propriamente usado para relatar fatos autenti- 
c o ~ ,  embora de modo anedotico ou em ficção literaria, resultantes de acon- 
tecimentos realmente verificados, em sua linha mestra, mas fantasiados em 
seus pormenores, como no-lo definiu o genial Eça, neste último caso: 

"Sobre a nudez forte da verdade, o manto diafano da fantasia." 
Ou como nos diria com felicidade o nosso muito caro consocio Tito 

Livio Ferreira, historiador d,esde a pia batismal, vernaculista drs mais 
aplaudido: "E onde a história hesita, a lenda continua. . . " 

Essa opinião, entretanto não pode ser levada "a outrance", de modo 
a desanimar a tendencia do homem de tomar iniciativa ou realizar a qual- 
iquer preço, mesmo que fuja, aparentemente, ao estímulo imperecível, conio 
nos preceitúa o soberbo vate: 

"Porem não deixe enfim de ter disposto 
Ninguem a grandes obras sempre o peito: 
Que, por esta ou outr,a qualquer via, 
Não perderá seu preço e sua valía." (Lus. CV-Est. C).  
E neste momento, reportamo-nos ao companheiro do "Queiroz" e 

dos outros "vencidos da vida"", na ''klle epoque'' portuguê~a, a Eduardo 
Prado, transportando-n.os a trecho de raro valor antologico e de preciza 
definição psicologica : 

"O homem deve viver no seu ttmpo, mas a tendência para a contem- 
plação do passado é dom nobilissimo de sua alma. 
Quem se aplica ao presente é movido quase sempre pelo interêsse. 
Quem trata do passado é desinteressado e só o desinteresse enobrece, 

eleva e dignifica as aspirações do homem." 
Possam, enfim, as elucubrações ,a que nos vamos entregar, quiça 

durante um lustro ou mais, servir de balsamo ao que nos atenaza o rapido 
voltejar da maquina do tempo, que não perdoa a quem quer que seja. 
Sirva, ao menos, esse tentame, de procurar no culto do passado um deri- 
vativo em util aplicação do tempo outonal que nos resta, reservando-nos, 
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porém, a tarefa angusta de perquirir a verdade e servi-la com toda a de. 
\ oção. 

Na exegése historica, contamos com a inteligencia, cultura e capaci- 
dade de trabalho dos bons companheiros de Comissão, com o alto prestigio 
das entidades patrocinadoars e sobretudo com o indispen~~wel apoio prcve- 
niente de outros Estados da Federação, o que nos torna confiante de atin- 
gir o alvo colimado. 

E possam também os nossos estudos, revelar com gaudio, o que hou- 
ver de grande, e realmente de grandioso, a ser encontrado; no que puder- 
mos afirmar para lustre da nossa gtnte e para clarear as veredas do futuro 
desta Nação que tenta libertar-se de atrazo, e servir acs posteros de exem- 
plo de trabalho ordenado e proveitoso, ou que, tão logo se arremate a nos- 
sa missão grandíloqua, possamos repetir como o inigualavel Camões: 

"Além disos, o que 3 tudo enfim me obrigo, 
É não poder mentir no que disser: 
Porque de feitos tais, por mais que digo, 
Mais me há de ficar ainda por dizer." (Lus. VI I I -Es t .~ )  





Faculdade de Direito, pela qual vos graduastes em ciências jurídicas e so- 
ciais em 1909. 
i Data do final 'do vosso curso o inicio da vossa atividade política. As 
forças dominantes no país haviam lançado o Ministro da ~ u e r & ,  marechal 
Hermes Rodrigues da Fonseca, seu candidato à presidiência da Repúbli- 
ca. Em oposição à candidatura militar, outras correntes de opinião le- 
vantaram o nome de Ruy Barbosa. O candidato à vice-presidência era c, 

presidente de São Paulo, Manuel Joaquim de Albuquerque Lins 
"O Estado de São Paulo", o "'Correio Paulistano", além de outros 

orgãos da imprensa, colccaram-se ao lado do candidato civilista; "O São 
Paulo", com Pedro de Toledo, Rodolfo Miranda, Brasílio Machado, Ma- 
nuel Pedro Viillaboim, passou a defender a candidatura militar. No Es- 
tado, o marechal ~ e r m e s  era candidato da oposição; e o jovem bachare- 
tando Aureliano Leite veio a formar nas fileiras da oposição. . . 

E' nesse ano de 1909 que se dá a fundação da Academia Paulista de 
Letras. Iniciativa de um médico eminente, Joaquim José de Carvalho, 
ela nasceu, em verdade, na casa de Sílvio de Almeida. 

Relatais, em vosso discurso de recepção na Academia, como fostes 
emissário de comunicações e convites aos primeiros acadêmicos. Destes, 
apenas remanesce monsenhor Manfredo Leite, sacerdote de peregrinas 
virtudes e um dos mais notáveis oradores sacros de seu tempo. Nunca 
imaginastes, porém, que o destino vos reservasse a substituição de Pres- 
ciliana Duarte, na cadeira n. 8, iluminada pelo espírito de Bárbara Elio- 
dora. Já então, o modesto estudante ostentava uma bagagem literáriz 
respeitável, iniciada com "Dias de Pavor", em 1924, chegando até en- 
tão à "História de São Paulo", resumo cronológico e que se converteu 
em 1954 na monumental "História da Civilização P,aulistaJ', uma das 
mais altas comemoraçõe~ do quarto centenário de Piratininga. 

O vosso primeiro livro trata de "Pessoas e Cenas da Revolução de 
1924 em São Paulo"; as "Memórias de um Revolucionário" dizem res- 
peito à Revolução de 1930; "Martírio e glória de São Paulo" celebra a 
Revolução Constitucionailsta de 1932. Em 1930, em 1932, em 1964, sem- 
pre estivestes na estacada. A história dêsses movimentos revolucionários 
constitui um pouco a história de vossa vida. 

Em consequência da Revolução de 1924 e sem razão plausivel, o go- 
vêrno federal decretou o fechamento da Liga Nacionalista, entidade cí- 
vica e cultural que nascera sob os arcadas da Faculdade de Direito, em 
)1917. Era seu presidente o professor Frederico Vergueiro Steidel. Pou- 
co depois, a 26 de dezembro de 1925, Reynaldo Porchat renuncia, em 
Idramático discurso, ao mandato de senador. E na Mensagem doi Povo 
Paulista ao grande mestre, a 4 de janeiro de 1926, encontro juntos, pe- 
la primeira vez, o meu nome e o vosso. 

Na própria casa de Reynaldo Porchat, à rua das Palmeiras, surgem 
os entendimentos para a formação de um novo Partido político. No es- 
critório de Prudente de Moraes Neto, à rua Quinze de Novem'Ui-o, efe- 



tua-se a reunião de alguns moços, sob a presidência de Waldemar Fer- 
reira, para discutir as bases da nova agremiação. Funda-se, afinal, o 
P,artido Democrático, instalado a 21 de março de 1926 e cuja história 
foi traçada pelo Sr. Paulo Nogueira Filho, em dois esplêndidos volumes. 

A' sombra da bandeira dêsse Partido, chefiado pelo conselheiro An- 
tônio Prado, ambos nos acolhemos. Se a vossa atuação foi destacada e 
a minha obscura, tal se deve aos atributm pessoais de cada um de nós. 
Vosso companheiro nas lutas partidárias, estive convosco ao lado de Ar- 
mando Salles, no Partido Constitucionalista e de Eduardo Gomes, na 
União Democrática Nacional. Juntos servimos à história e As letras flo- 
ridas, em dois Institutos Históricos e Geográficos e na Academia Pau- 
lista de Letras. A uma indefectível sclidariedade e a uma amizade fra- 
terna, que dura há quarenta anos, é que devo a lembrança de meu nome 
para vos saudar neste momento. 
i Nos pródromos da  Revolução de 1930, coube-vos a missão de levar 
aos conlpanheiros do Rio Grande do Sul a palavra dos democráticos de 
São Paulo. Vossas ''Mtmórias de um Revolucionário" relatam o epi- 
bódio. A êle se refere o Sr. Paulo Nogueira Eilho, nos dois primeiro. 
volumes de seus "Ideais e lutas de um burguês progressista". 

A 24 de outubro de 1930 é deposto o ~residtnte  FVashington Luis, 
cujo exemplo de probidade e de intrepidez há de ser apontado sempre As 
gerações futuras. Organiza-se em São Paulo o govêrno dos quarenta dias. 
Vicente Ráo, Chefe de  Policia, confia-vos uma das mais árduas tarefas 
,do momento. Como delegado, fostes o responsável pela guarda e seguran- 
ça do chefe civil da Revolução, Sr. Getúlio Vargas, em sua passagem 
por São Paulo. 

Ocorrem, porém, os conhecidos episódios, que impõem a renúncia 
dos membros do Secretariado. Demitem-se os democráticos que ocupa- 
kam postos de confiança. A ditadura transforma São Paulo em terra con- 
quistada. O coração dos paulistas sangra de desespero. E a voz de Ibrahim. 
'qual novo João Batista, acorda as energias adormecidas, nas páginas imcr- 
tais de um poema em prosa - Mixha termi! Minha pobre tierra! 

, Nos dias de martírio, isso foi uma clarinada. Valeu como um to- 
ique de reunir para todos nós. E o dia 23 de maio foi como que uma ali- 
tecipnção dos nossos dias de glória. Nêsse instante, Ibrahim Nobre foi 
o maior homem de nossa terra, transformado, por um milagre do ver- 
bo, no Cabo Maior dos Paulistas. Mas, ao lado de Ibrahim, também VOS 

iencontráveis; e, convosco, Silvio de Campos, Antônio Pereira Lima, Lu- 
(ciano Gualberto, Cesário Coimbra, Júlio de Mesquita Filho e outros mais. 
Na pacata Associação Comercial, Carlos de Souza Nazareth e Clovis Ri- 
beiro trazem ao movimento a solidariedade das classes conservadcras. 

Depois. . . é a Revolução de 9 de Julho. Modesto soldado do Bata- 
lhão Piratininga, trago hoje êste depoin~ento: nos momentos cruciais 
da luta, quando em Vila Queimada aumentava o bombardeio aéreo, ou 
quando em Itapira sibilavam as balas nas ruas da cidade, acompanhando 



a nossa retirada, surgia por encanto, vindo não se sabe de on&, a figura 
ereta dêsse mineiro de Ouro Fino, em tr,aje meio militar e meio civil, a dc- 
monstrar o seu desassotqbro e a sua devoção à nossa causa. 

Tendes, Sr. Aureliano Leite, o récorde das prisões políticas. Con- 
fesso, envergonhado, que estive prêso apenas uma vez; vós tendes o ro- 
sário de treze prisões.. . A primeira pessoa de quem os homens da dita- 
dura se lembravam ereis vós. Há disso um episódio marcante. Em 1938, 
'a prisão política geralmente preferida pela polícia situava-se na rua do 
Paraiso. Assim, quando chegou ao Automóvel Club, onde vos encontrá- 
veis, a notícia de um levante na Força Pública, Pereira Lima vos falou: 
"Aureliano, ein verdade te digo que ésta noite tu te encontrarás comigo 
no Paraiso". . . As duas da madrugada, lá se encontraram os perigosos 
conspiradores. 

Contudo, nada conseguia entibiar o vosso ânimo. E, para honra vos- 
sa, veja-se êste tópico de uma carta do professor Francisco Morato a Pau- 
lo Nogueira Filho: "Hoje, em umas linhas a lápis, que conseguiu trans- 
mitir à família através da incomunicabilidade do cárcere, ordenava-lhe Au- 
reliano Leite que absolutamente nada pedissem por êle, pois que não quer 
dever favor algum a êsses abutres". . . (Conf. Paulo Nogueira Filho, 
A Guerra Civica - 1932, I, 118). 

Após as prisões, o exílio, os sofrimentos do deportado sem recursos, 
a acolhida carinhosa da gente portuguesa. Logo no dia da chegada, al- 
guns dos exilados foram ao Teatro D. Maria 11, no Largo do Rossio, 
buscando uma hora de repouso ao fim da longa e dolorosa travessia, 3 

bordo do Ps&o I. Entre o primeiro e o segund.9 ato, surge no proscê- 
nio o gerente, anunciando ter conhecimento de se encontrarem no recinto al- 
guns paulistas expatriados, em virtude da Revolução. Todos se sentiam 
ufanos com a sua presença, pedindo-lhes voltassem ao Teatro, mas, sem 
necessidade de passarem pela bilheteria.. . 

São Paulo vos aguardava em vcsso retorno, para eleger-vos seu re- 
presentante na Câmara Federal. Vosso mandato foi interrompido pelo 
golpe de Estado de 10 de novembro de 1937. Mas, logo no primeiro ano 
da legislatura, pronunciáveis os célebres discursos de 26 de junho e de 
19 de setembro de 1935, o primeiro a respeito da questão ortográfica, o 
segundo sobre a tentativa infeliz de se denominar língua brasileira a Iín- 
gua portuguesa falada no Brasil. 

Os oito anos de ditadura, que se seguiram, foram de vossa parte oi- 
to anos de coerência com o vosso passado de democrata. Ao lado de leais 
companheiros, combatestes na sombra, solapando os alicerces do Estado 
,Novo. Gxn a queda do ditador, a 29 de outubro de 1945, realizaram-se 
as eleições para a Constituinte, que promulgou a Carta Política de 1946. 
[E entre os representantes de São Paulo que a assinaram estais vós, Sr. 
Aureliano Leite. 

Esta não é a oportunidade para uin estud,c. da ação profícua e vigi- 
lante que esercestes como parlaiuentar. É mister recordar, todavia, que 
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vos devemos ter sido inscrito no art. 129, VI, da Constituição o preceito 
mercê do qual se possibilitou a naturalização dos cidadãos portugueses c o ~ i  
a simples exigência de um ano de residência no país, sanidade física e 
idoneidade moral. A Constituinte não confiou ao legislador ordinário a 
tarefa de regular a matéria; com o privilégio instituido, criou uma cate- 
goria especial entre os cidadãos brasileiros e os estrangeiros: os pbrtii- 
gueses. . . 

Acredito que o mais alto serviço que prestastes a São Paulo, ao cur- 
so de unia vida exemplar, foi o vitorioso desempenho que destes i mis- 
são recebida do governador Arliiando Sal'es junto ao govêrno de Minas, 
no sentido de se proceder à revisão do laudo Villeroy, eesitabekcendo as 
lindes definitivas entre os dois Estados. Aprovado que fora êsse laudo 
'pelo decreto ditatorial n. 21.329, de 27 de abril de 1932, só um entendi- 
mento entre os govêrnos d: Minas e São Paulo poderia reabrir a questão. 

Sei bem, Sr. Aureliano Leite, o quanto vos custou vencer a resistên- 
cia do governador do Estado irmão, bem cem0 o papel então desempenha- 
do  pelo Sr. Milton Campos, que com sadio patriotismo vos propiciou a 
sua eficiente ajuda. Sem o vosso tacto diplomático, a vossa persistênciz, 
o vosso poder de convencimento, é possível não tivessemos o convênio de 
28 de setembro de 1936, que colocou um têrmo definitivo a uma conten- 
da de dois séculos. 

Eis aí o sentido desta homenagem que hoje vos prestamos. Vindo 
de Minas para São Paulo, nunca renegastes vossa torrão natal; antes, 
para aqui viestes a fim de melhor servi-lo no moiliento oportuno. Mi- 
neiros e paulistas, entrelaçados na mesma comunhão de afetos, plantam 
suas raízes no chão de Piratininga, na casa avoeiiga dos primeiros pavoa- 
dores da terra. 

Do alto da montanha, contemplais as sementes que lançastes ao so- 
lo na áspera caminhada. Tôda a encosta resplandece cem o perfúme e o 
colorido das flores, que constituen~ a sagração de uma grande vida. O s  
vossos amigos tomam um punhado delas para hoje vos ofertar. Sois vós 
mesmo que vos premiais por aquilo que fizestes. 



ANCHIETA, O NATURALISTA 

C. H. Liberalli. 

"O informante da terra, das plantas, dos bichos, dos fndios diz Afrâ. 
nio Pexoto, na sua "Introdução" às Cartas de Anchieta - compara-se e 
excede aos melhores, antes e depois. Pero Vaz, Vespúcio, Pero Lopes. 
Hans Staden, Gândavo, Nóbrega, os Jesuitas das Cartas Avulsas, Fernão 
Cardim.. . têm em Anchieta um competidor, em observação, descrição, in- 
terpretação, que os hombreia e sobreleva, só mais tarde excedido por um 

tratamento sistemático, o inventário descritivo de Gabriel Soares; até o seu 
tempo nenhum excedeu, descrevendo o Brasil e os Brasis, a Anchieta". 

Se assim é (e o juizo tem o pêso de uma autoridade como pouhs) ,  
Anchieta foi homem que soube ver. Ver, na atitude intelectual sincera e 
critica, de quem só admite a própria observação e experiência, como cri- 
tério da verdade, nas coisas naturais; afastados do seu pensamento, ness? 
instância, qualquer preconceito, crença ou paixão. Foi com êsse espírito 
"científico" que Anchieta escreveu a famosa descrição plu~imrunz rerum 
~zaturdium 'da Capitania de São Vicente, e salpicou aqui e ali, de observa- 
ções dêsse cunho, outras suas epístolas. São apenas descrições, é certo. 
Mas, para descrever com exatidão, é preciso ter visto, não com aquela vi- 
são superficial que apenas deslisa sobre a superfície das coisas e dos fenô- 
menos, mas com a visão percuciente, em profundi~dade, que exige, (como 
apontava Francis Bacon), "imaginação sutil e bastante ágil para ver as se- 
melhanças das coisas e ao mesmo tempo, suficiente firmeza para distin- 
guir os matizes que as diferenciam". 

Ao lado dessa "visão sutil", há outro apanágio do trqbalhador cientí- 
fico que se encontra em Anchieta: cautela no afirmar. Geralmente, só des- 
creve o que viu ; quando lhe contaram o fato, o diz ; e quando é pouco cri- 
vel, mesmo para os ingênuos padrões da época, (inclusive para os ditos 
"científicos"), aponta a inverossimilhança : "A êste respeito contarei cou- 
sas estupendas e não sei se serão críveis; mas tanto os índios como cs por- 
tuguêses que passaram muitos anos da sua vida nesta parte do globo, unio ore 
as afirmam". Mesmo quando supõe realidade às crenças dos índios em seus 
espíritos, atribuindo-os a demônios, está de acordo com sua ortodoxia ca- 
tólica e com o pensar do tempo. Ainda aqui, porém, reponta a mente crí- 
tica do homem de ciência: sempre indica a z:ox poputi, o universal consen- 
ko, como base da sua afirmação. Nunca observação própria. De certo 
modo, antecipadamente se excusa do que houver de êrro no relato. Nêle 

(Lido no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, no Simpósi0 An- 
chietano, de 19 de março de 1966, 4 3 2 . O  aniversário do nascimento do Pe. José 
de Anchieta, data do encerramento do Ano Anchietano e da chegada de sua 
reliquia) . 



encontramos a miudo: "É cousa sabida e pela boca de todos corre.. . "; 
"São testemunhas disso os nossos Irnzãos.. ."; "O que seja isto, aindr? 
não se sabe com certeza". 

As poucas falhas descritivas - a que Oliverio Mário de Oliveira Pin- 
to, em notas 4s "Cartas", classifica severamente de "enonnidades em maté- 
ria de zoologia" - são as que se referem à existência de dentes, no céu- 
da-boca da capivara; de que os beija-flores se alimentam de orvalho; e que 
se geram das borboletas (ex-papilione). Pela sua própria naturêza, tais 
èrros são resultado de observação. Errada mas claramente enunciada. "A 
verdade sai mais frequentemente do êrra que da confusão", era ainda Ba- 
con quem dizia. E o êrro de observação - também inseparável da Ciên- 

cia - deve ter alguma explicação: no caso dos beija-flores, s-u vôo é tão rá- 
pido que não se percebe de que se alimentam êles, quando imergem os bi- 
cos nas corolas. Dir-se-ia que bebem o rocio das pétalas. Até provar-se 
o contrário, era uma hipótese de trabalho. Método perfeitamente cien- 
tífico. De provirem de borboletas, Anchieta acrescenta cauteloso : "afir- 
mam todos". Crença dos íindios, os portuguêses a adotaram. Não repug- 
nava 4 Biologia do tempo, que fazia os ratos nascerem por geração cspon- 
t b e a ,  das raupas sujas e do lixo. Afirmava-o categòricamente um con- 
temporâneo de Anchieta, o maior médico e naturalista daquelas eras: João 
Batista Van Helmont (1577-1644). 

As obras que fundam a Zoologia e a Botânica modernas, as de Ges- 
sner, de Aldrovandi, de Belon, de Rondelet, de Fuchs, de Garcia da Orta. 
apenas estavam surgindo à luz ou não haviam sido ainda publicadas. An- 
'chieta pertence nêsse domínio ao período  da transição entre a ciência me- 
dieval, copiada dos Antigcs e degenerada por considerações de ordem cs- 
peculativa (a  semi-ciência fantástica dos Best'aria, Herbalrk, e Lapi&m'a) 
e o alvorecer da ciência moderna, 9 qual já pertence seu estilo, pela obje- 
tividade e precisão em conceituar o material de estudo. Se, cr~onològica- 
mente, Hans Staden o antecedeu na descrição de coisas naturais da terrz 
brasílica, o faz incidentemente, no decurso do re'ato da sua aventura. Fal- 
ta-lhe o método científico. Em Anchieta, não. Tôda a epístola de S. Vi- 
cente, "ao Último de maio de 1560", é um relatório técnico, uma descrição 
sistemática e ordenada, de fatos pertinantes aos vários campos da História 
Natural, e mesmo de ciências que dela escaparam: Mete-rologia, Climato- 
logia, Antropologia, Sociologia, Farmacologia,. . . 
, Por tudo isso, e par ser nosso, integralmente nosso, semeador das se- 
mentes primeiras ,da Ciência, como da Fé, a não cairem em terra sáfara, 
merece Anchieta, também, o epíteto de "primeiro naturalista do Brasil". 



SÃO PEDRO, URIA IGREJA DO BRASIL NO EGITO. 

= Do111 Carlos Tasso de Saxe-Coburgo e Bragança = 

O Brasil e o Egito, dois países tão distantes, mas que, em virtude 
do interêsse de D. Pedro 11, pela terra dos Faraós, tornaram-se espiritual- 
lilente próxi~llos no que diz as tradições r ao seu passado. - Estão em 
hemisférios opostos, mas em latitudes iildênticas, a partir do equador, 
com clima parecido e CQII muitos problemas, como o das sêcas, para re- 
solver. - A grande admiração do Imperador D. Pedro I1 pelo velho Egi- 
to, é conhecida; realizou duas mtn~oráveis viagens aquêle país, tendo pia 
nejado uma terceira para 18%. que não chegcu a efetuar.- Tudo quanto 
era possível conhecer sobre o Egito, D. Perlrc I1 conhecia, iticlusive exis- 
tiam várias n~ún~ ia s  no Museu do Rio de Janeiro, adquiridas por D. Pe- 
dro I a um mercenário enl trânsito pelo Rio, sendo algumas delas extre 
mamente raras e valiosas. - Essas múmias, durarite m lênios, desafiaram 
o tempo e111 sua terra, mas, na Guanabara, dentro (1: poucos anos, torna- 
ram-se vitimas e alimento predilctmo do nosso terrível "cupim3'.- 

O nosso segundo Imperador, que, em suas duas viagens ao Egito, nos 
deixou anotações parciais (1)  sobre sua viagem de 1876, mantinha contac- 
tos permanentes ccni os egiptólogos da época. - Poiicos, entretanto, sa- 
bem que o Imperador do Brasil tinha uma Igreja que lhe era dedicada em 
Alexandria, na qual, em todas as Missas, era lembrado, e que, no dia 2 
de Dezembro de cada ano, era celebr3da u'a Missa solene em sua inten- 
ção (2).  

A Igreja de São Pedro, que existe até hoje em pleno funcionamento, 
tem, como centro e orígem, a fainília dos Condes Deb11ané.- O Conde Mi- 
guel Debbané, cidadão napolitano ( 3 ) ,  era cônsul geral das D U ~ S  Sicilias 
no Egito, e, com a queda daquêle Reino, ficou repentinamente sem o seu 
cargo, que devia, talvez, dar-lhe maiores despesas do que rendas, mas que, 
todavia, lhe uma posição de destaque.- Com a queda do sei1 
Rei, Francicco 11, o Conde Dehbané lembrou-sr de que uma Princesa do 
Reino das D«as Sicílias era Imperatriz do Brasil.- Não sqbemos se Deb- 
bané se dirigiu à Imperatriz, ou qual terá sido o caminho seguido, o fato 
- 

1 - Dom Pedro I1 - Viagem ao Alto Nilo, em 1876 - Publicado pelo Dr. 
Afonso de E. Taunay, na Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, vol. 72, 2 a  parte, pág. 217, 1912. 

2 - Devemos parte da documentação que nos possibilitou a publicação deste 
trabalho, ao Ministro Fausto Cardona, que serviu como Secretário e En- 

carregado de Negócios no Cairo, na época da restauração da Igreja de 
São Pedro. - Queremos, de público, externar os nosos melhores agra- 
decimentos ao prezado Diplomata e Amigo. 

3 - A Família Debbané é de origem siria, tendo um ramo se fixado em 
Nápoles. - Faltam maiores detalhes, inclusive sobre a concessão do 
Titulo de Conde. - O Conde Miguel Debbané inic5ou sua vida como 
comerciante, tendo retinido sólida fortuna. 
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é que, em 19 de Dezembro cle 1867, o encontramos Cônsul Geral do Iin- 
pério do Brasil.- Assim, dirigia-se êle, e111 francês, naquela data, ao Mi- 
nistro dos Negócios Estrangeiros, Antonio Coelho de Sá Albuquerque 
(4) : "Alexandria, 19 de Dezembro de 1567 (5 ) .  Senhor Ministro, Te- 
nho a honra de expor a Vossa Excelência que a Capela Consular, atua1, 
me parecendo demasiadarilente pequena, tenho o projeto de mandar fazer 
u'a maior e mais rica, às minhas custas, em Alexandria, em terreno que me 
pertence, junto ao meu edifício consular; a lilesma será dedicada a São Pe- 
dro, Patrono de nosso Imperador ( 6 ) ,  e coiiservará perpetualmente, c 
noma de Capela Coilsular do Império c10 Brasil, e, colccada sob a proteção 
brasileira, fizanterá fiam sempre, ncstas paragens, a lenzbranp gloriam. 
;Cada dia, a missa será celebrada psra a conservaçáo dos dias d.e Sua Ma- 
gestade o Imp~rador, de Sua Magestade a Imperatriz e da Família Impe- 
rial, e a cerimônia anual, para a qual nós celebranlos a festa patronímica 
(7) de Sua Magestade, adquirirá mais esplendor e mais solenidade. Por- 
tanto, eu vos peço, Senhor Ministro, se vós aprovais minha prcposta, de 
,ser intérprete da mesma, junto ao nosso soberano. Se eu for suficiente- 
mente feliz de obter, por vossa benevolência, a alta sanção Imperial para 
o projeto que tenho a honra de vos submeter, de m'a participar, para que 
eu -possa, imediatamente, mandar começar os trabalhos, vos seria profun- 
damente reconhecido". Esta simpática iniciativa encontrou eco imediato 
na Brasil e, no dia 6 de Fevereiro de 1868, o ministro con~unicava a Deb- 
bané a autorização Imperial. Começou-se a preparação do terreno e, no 
dia 2 de Dezembro do mesmo ano, foi colocada a pedra fundamental (8), 
na presença, conlo convidado de honra, dlo Conselheiro Christiano Bene- 
idicto Ottoni, que se encontrava, de passagem, em Alexandria. Como O 

Conde Debbané pertencia ao Rito Grego-Unido, rito católico que está sen- 
do praticado, não sòmente no Oriente, mas também nos Balcãs e na Ru- 
tênia, bem como em certos lugares da Itália Meridional, os Católicos fta- 
lo-Gregos, a Igreja Consular de São Pedro foi consagrada naquêle rito. 

4 - Conselheiro Antônio Coelho de Sá e Albuquerque, nasceu na Freguezis 
de Muriboca, Pernambuco, a 18 de Outubro de 1821. Faleceu a bordo 
do vapor "Paraná", e m  frente a costa da Baha, a 22 de fevereiro d e  
1868. - Presidente das Províncias do Pará, Maranhão, Ceará, Paraíba, 
Alagoas, Bahia e conv'idado para o Rio Grande do Sul, que deixoxu de 
aceitar. - Ministro de Estado da  Agrcultura e Estrangerios. - Per. 
nambucano dos M d s  ilustres. - Maiores detalhes no Diccionario Bio- 
gráfico de Pernambucanos Celebres, Frandsco Augusto Pereira da Cos- 
ta, Recife, 1882. 

5 - Ofício n9 28 - Correspondência consular de Alexandria de 1867. Ar- 
quivo do Ministér:~ das Relações Exteriores. 

6 - Debban6, como católico-ortodoxo, não conhecia São Pedro de Alcântsra, 
daí dedicar a Igreja a São Pedro Príncipe dos Apóstolos "Patrono do 
Imperador". - A Igreja foi, portanto, de$icada, por engano, a São Pe. 
dro Apóstolo. 

7 - Confusão de Debbané, queria dizer aniversário. 
8 - Oficio N . O  15, de Debbané a José Maria da Silva Paranhos, Ministro dos 

Assuntos Estrangeiros, de 9 de Dezembro de 1868. - Ministério das 
Relações Exteriores. 



Sôbre a co!ocação da primeira pedra, o conde Debb,anE enviou ao então 
Ministro dos Negócios Estrangeiros, o futuro Visconde do Rio Branco 
(9), pnnenorizado relatório em francês, o qual transcrevemos, poi, deve 
ter sido a primeira cerimónia solene e pública, relativa ao Brasil no Egito : 
"Senhor Ministro, (10) - o aniversário de Sua Magestade, o Imperador, 
graças à ajuda das circunstâncias, foi celebrado êste ano com uma soleni- 
dade completamente nova e estou feliz de poder relatar o acontecido a 
Vossa Excelência. No dia 2 de Dezembro, desde manhã, seguindo o há- 
bito, as bandeiras de todas as potências Estrangeiras, representadas no Egi- 
to, estavam hasteadas nos edifícios consulares, e as do govêrno egípcio 
nos fortes da cidade e nos navios de guerra ancorados no As oito 
horas, u'a Missa solene foi celebrada na Capela Consular, por Monsenhor 
Joanikios, Arcebispo de Palmyra, Representante, em Alexandria, de Sua 
Grandeza Monsenhor o Patriarca do Rito Greco Melkita, rodeado pelo 
seu Clero. Eu assisti a esta cerimónia, em grande uniforme, com os fun- 
cionários de meu Consulado Geral. No meio das numerosas pessoas que 
vierram para juntar-se ao cortêjo consular, tenho a satisfação de poder 
mencionar Sua Excelência o Senhor Christiano Benedicto Ottoni, Mem- 
bro do Conselho de Sua Magestade o Imperador, que se achava de passa- 

gem por Alexandria, estava feliz de poder, tão longe da Mãe-Pátria, par- 
ticipar da celebração do aniversário de nosso bem amado Soberano e de 
encontrar, em nós, ccrações que batiam, em uníssono, com o seu. Após 
o Te Deum de Ação de Graças, que se seguiu à Missa e as orações de cun- 
servação dos dias de SS. MM. o Imperador, a Imperatriz e todos os Mem- 
bros da Família Imperial, eu aclamei três vêzes o nome do Imperador, no 
meio de calorosos aplausos da assistência. Por fim, para aumentar a reper- 
tussão da cerimónia, eu tinha escolhido aquêle dia solene para colocar a 
primeira pedra da capela, a qual, a meu pedido, o govêrno do Imperador 
Hq l a ~ t ~ r i z o ~  a wzanhr co~sf twir  solb a sw protkção. Por consequência, 
às dez horas, na saída da Missa e do Te Deum, me dirigí, com Masenhor 
o Arcebispo e todos os assistentes, ao terreno ao lado do meu jardim, onde 
as fundações da futura capela tinham sido preparadas para as circunstâncias, 
tendo tido lugar a colocação da primeira pedra, conforme demonstra o ver- 
bal, do qual Vos remeto a cópia em anexo (11). A assistência era nume- 

9 - José Maria da  Silva Paranhos, Visconàe do Ro Branco, a 20 de Junho 
de 1870. - Archivo Nobiliarchico Brasileiro, Barão Smith de Vascon- 
cellos, Lausanne, 1918. 

10 - Oficio nQ 15 de DebbanB a José Maria da  Silva Paranhos, Ministro dos 
Assuntos Estrangeiros, de 9 de  dezembro de 1868. Ministério das Re- 
laçBes Exteriores. 

11 - O teor do verbal francês é o seguinte: "Chancelaria do Consulado Geral 
do Brasil no Egito. - Extrato dos Atos Públicos, Amexo N.O 1 ao 
despacho NQ 15, de 9 de Dezembro de 1868, do Consulado Geral do 
Brasil no Egito". 
"No ano de mil oitocentos e sessenta e oito, terçafeira, dois de de- 
zembro, às dez horas da manhã. N6s, Conde De Debbané, Consul Geral 
do Brasil no Egito, assistido de Sua Grandeza Monsenhor Joanikios, 
Arcebispo de Palmyra, representante de Sua Grandeza o Patrarca do 





Arcebispo de Palmyra, Monsenhor Joanikios, juntou um ato declaratório 
que igualmente, foi inserido na pedra fiii~danieiital e na pedra que ficou de- 
baixo do altar mór (14). 

Dois anos decorreram exataillionte clecorreram da festa do lançame!l- 
to da primeira pedra, quando, no mesino dia e rilês do ano de 1870, a 
Igreja foi inaugurada, para iilais uma v,oz coincidir cotil o aniversário do 
Imperador. 

As cerimônias da coi~sagraçáo foram, desta vez, oficiadas por Sei. 
Grandeza Monsenhur Gregorius Yo~~ssef,  Patriarca de Antiochia, de Ale- 
xandria, de Jerusalém e de todo o Oriente, sendo que pouco deferiram das 
de 1868, pois, houve nlúsica, bandeiras hasteadas, salvas. banquete, brin- 
des etc. No fim do seu relatório ao Ministro do Exterior (15), Debba- 

da dita capela, Monsenhor, tendo recitado as  orações de costume e tendo 
dado a sua bênção, nós colocamos a primeira pedra da capela acima 
citada, a fechando com pá e imassa. E m  seguida, nós redigimos o se- 
guinte verbal, em três originais, para que seja, com nossa declaração 
em língua árabe, anexado e um depositado em uma caixa de metal 
branco e incluido na  primeira pedra, o segundo fechado na  nave da 
citada capela e o terceiro para ficar nos Arquivos do Consulado Ge- 
ral do Brasil em Alexandria. Os três originais, após terem s'do lidos 
em alta e boa voz, foram selados com o nosso sinete consular e fir- 
mados por nós, por -Monsenhor Joanikios e por todos os acima citados, 
em Alexandria, no dia, mês e ano mencionados. 

Assinado: 

Conde Miguel Debbaní! (L.S.) 
Josnikios, Arcebispo de Palmyra, 

Represeentante de Sua Grandeza o Patriarca 
de Alexandria, Cairo e Dependências. 

Christiano Benedicto Ottoni 
etc. etc. 

14 - Na proclamação oficial que o Arcebispo Joanik:os fêz na ocasião, 
podemos destacar o que se segue: " . . .Nós, em virtude dos poderes que 
nos são conferidos no Egito, celebrando a festa de Sua Magestade 
Imperador do Brasil, terça feira 2 de Dezembro de 1868, após ter 
celebrado a Santa Missas na Capela provisória, instalada na casa de 
S. E. o Conde, procedemos, seguindo as regras litúrgicas de nosso 
Rito Grego, a colocação da primeira pedra, Em Nome do Pcci, Do Filho 
e Do iisyirito Santo, A.>,zem. Na pedra agora colocada, foi colocada 
uma caixa contendo a declaração feita pelo Conde, pelo presente ato, 
uma reliquia da  verdadeira Cruz, com O s  textos litúrgicos exigidos 
e as relíquias dos Grandes Santos hfiguel, Joanikios, Pan'teleimon, 
Hilário, e seus Companheiros. 
Feito sob o Império de Sua Magestade Fidelíssima Dom Pedro 11, 
Imperador do Brasil, no XXIIV ano do Pontificado Glorioso do Santo 
Paãre o Papa Pio IX, o IVQ ano do evento de Sua Beatitude Gregorius 
José ao Trono Patriarcal de Antióquia, de Alexandria e de Jerusalém, 
do VIIV ano da subida ao Trono de Constantinópla de Sua Magestade 
o Sultão Abdul Aziz Khan, filho do Sultão Mahmoud Khan e sob o 
reinado de S. A. '0 "Khédiva" Ismail Pacha, filho do falecido Ibrahim, 
filho de Mohamed Aly. . . O .  

15 - Ofício NV 7, de 10  de Dezembro de 1870. 



né sublinha que "a Igreja é a única, no Oriente, que ostenta a bandei- 
ra do Brasil, estando digna, sol) todos os pontcs tle vista, de represzritar 
nesse longínquo país .t. riosso grande Inipério". O Patriarca Gregório 
tainbéin não deixou passar a oprtuni(1ade e, para con~cmorar a gi-andc 
data, fêz unia longa prcclan~a~ão (16). 

Nesta Igreja foi celel>rada, talnbéiii, u'a Missa e111 ação de graças 
pelo êxito das nossas tropas na guerra do Paraguái. 

0 s  anos foram passando, o Consulado devia ter feito outras ceri- 
mônias suntuosas naquela Igreja do Crasil, no Oriente. Encontram05 re-- 
ferêtlcia (17) da visita (10s Imperadores, quando de sua viagem ao Egito 
etn 1871, i Igreja que tinha sido dedicada a São Pedro "Príncipe dos 
Apóstolos", pois, o de Alcântara os crientais pouco deviam conhecer. E m  
1906, o Capelão da Igreja foi nonieaclo a C h e g o  Honorário da Catedral 
de Salvador, na Bahia, por Doi11 Jerôninio Totné da Silva. 

O tempo foi fazendo, também, sua obra de destruição na Igreja de 
São Pedro, lia qual foraili sepulta-los, não sòiuente seu construtor, mas 
vários membros da Família Debbané. 

16 - Em sua longa alocução, o Patriarca Gregorius, entre outras coisas, diz 
o seguinte : "N6s dirigimos nossas palavras e nossos agradecimentos, 
muito justamente merecidos, a Sua Magestade o Imperador do Brasil, 
que Deus proteja aquêle que, concedendo a Sua Excelência o Conde 
Debbané, Consul Geral do Brasil, a nacionalidade Brasileira, o aeumu- 
lando de honras e dignando-se de colocar sob a Sua Alts  Proteção esta 
Igreja, tem feito um favor a toda nossa comunidade, que se honrs 
ela mesma de tôdas as  honras e todos os favores concedidos ao Conde 
Debbané". E ainda: "Que esta Igreja tendo sido perfeitamente ter- 
minada e ornamentada, o fiindador por sua solicitação de i 9  de De- 
zembro de 1867, obteve pela autorização de 6 de F'evereirol cTe 1868, a 
colocação da Igreja sob a proteção de Sua Magestade Dom Pedro 11, 
Imperador muito Cristão e muito poderoso do Brazil, o Soberano que 
ama tanto a Deus, que, por esta razão, o Altar Mór foi dedicado ao 
Patrono de Sua Magestade o Imperador do Brasil, São Pedro, Prín- 
cipe dos apóstolos". 

17 - O Historiador o eminente Diretor do Museu Imperial de Petrópols, 
Prof. Francisco Marques dos Santos, em seu belo trabalho "Aspectos 
da primeira viagem dos Imperadores do Brasil ii Europa e Egito 
(1871-1872) Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
vol. 188, pág. 55 a 91, $1'945, nos relata que, quando de Sua chegada, 
os Imperadores do Brasil, seu genro, o Duque de Saxe, assim como o 

irmão dêste, o Príncipe Philisppe, foram recebidos ao chegar em Ale- 
xandria, a bordo do Puhna, no dia 28 de Outubro de 1871, entre ou- 
tras altss autoridades, pelo nosso Cônsul Conde Miguel Debbané. Sò. 
mente ao deixarem novamente o Egito, parece que os Monarcas visi. 
taram, com diz Marques dos Santos: "No dia imediato, 11 (de no- 
vembro 18711, depois de visitar o jardim do nosso ci3nsii1, Conde Mi- 
guel Debbané, partiram para Brindisi, às dez horas e um quarto, a 
hordo do vapor Ceyicn". Nos jardins de Debbané, qiie tanto mencio- 
nava em si:as cartas aos Ministros dos Negócios Estrangeiros, estava 
já inaugurada a Igreja ãe São Pedro, que, evidentemente, D. Pedro I1 
o a Imperatriz devem ter visitado. 
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Em 1912, o Conde Nicolas Deb,bané realizou uma conferência (18) 
no Instituto Egípcio, sobre D. Pedro I1 no Egito, baseando-se no Diário 
do Imperador, na viagem ao Alto Nilo (19). Êste fato e mais a apresen- 
tação de Oliveira Lima, valeram-lhe a eleição a sócio correspondente do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 23 de Agosto de 1912 (20). 
Nico!au Debbané, que foi o terceiro Administrador, depois de Miguel e 
José Debbané, faleceu qo Rio de Janeiro, em 1937. O seu sucessor foi O 

seu irmão, Conde Ferdinand J. Debbané, arquiteto ilustre em Alexandria. 
O mesmo, verificando e estado precário em que estava a Igreja construi- 
da por seu avó, resolveu restaurá-la nos anos de 1955 a 1957. Durantt 
estes trabalhos de restauro, ,a Igreja foi ampliada, em virtude do número 
de fieis ter aumentado consideràvelmente. Conservau-se, porém, aproxi- 
madamente, o estilo, mudando-se as entradas, que passaram a ser laterais, 
tendo sido aplicado na fachada lateral o escudo do Brasil República. No 
dia 7 de Julho de 1957 tiveram lugar a reinauguração e a bênção do novo 
altar, realizacla por Monsenhor Elie Zoghby, Arcebispo Titular da NÚ- 
bia, Vigário Patriarcal Ger,al do Egito e Sudão e numeroso Clero. Um 
coro bizantino, vindo especialmente do Cairo, cantou a Missa, em sua 
maior parte em língua grega, sendo uma parte celebrada em língua ára- 
be. Retomando a velha tradição, esteve presente o Eqbaixador do Brasi! 
e Senhora Carlos Maximiano de Figueiredo e o Secretário da Embaixa- 
da e Senhora Faust Cardona, que presidiram, com o Conde Ferdinand 
Debbané, a cerimônia da reabertura do templo. Foi assinado um pergami- 
nho pelos presentes, bem como Monsenhor Zoghby pronunciou uma sig- 
nificativa homília (21 ) . 

A Igreja de São Fedro, construida graças à generosidade da Famí1i.i 
Debbané, constitui, até hoje, um marco, um monumento ao Brasil, nas 
longínquas terras do Egito. 

O Conde Miguel Debbané, sóbre o qual o Brasil tanto fascínio exer- 
ceu, e cuj,o entusiasmo por D. Pedro I1 foi tão acentuado, merece a gra- 
tidão e o reconhecimento do povo brasileiro. 

18 - Conferência publicada na Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, vol. 75, 29 parte, pág. 131, 1912. 

19 - Dom Pedro I1 - Viagem ao Alto Nilo, em ,1876 - Publicado pelo Dr. 
Afonso de E. Tauniy, na Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, vol. 72, 2 r  parte, pág. 217, 1812. 

20 - Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, vol. 75, 2.a 
parte, 1912. 

21 - "Le Lion" - Revue Grecque - Catholique, Année XXII, NQ 2, AoUt 
,1957, 165 Av. RamsBs - Cairo. 



O CIVISMO D E  IBRAHIM SOBRE 

Aureliano Leite 

Quando, lá pelos fins de 1966, estive na situação dramática em que 
vemos hoje Ibrahim Nobre, disse-lhe bem baixinho, só para que êle ouvis- 
se: hodie, mihi;  crus, tibi.. . Todos sabem o que significa o velho pro- 
vérbio latino : hoje, eu ; amanhã, tu. . . 

Nunca pensei que chegasse tão cedo o dia de minha vingança. Em 
nossa idade, os anos parecem dias. Chegou, cheg,aram afinal os sadios 80 
anos de 1,brahim. Rufem os tambores ! Vibrem 0% clarins toques de triun- 
fo ! 

Mas a minha vingança será maior quando lhe solenizarmos os 90, por- 
que, não tenhamos dúvidas, êle com essa admirada juventude, com êsse 
vigor físico e intelectual que nos mostra, chegará e passará de tala erguida 
o limite imaginado. 

Quando, porém, falo em vingança, não quero que se tome a feia ex- 
pressão no sentido vulgar, de tirar desforra ou represália, mas na satis- 
fação e alegria que experimentamos no momento em que alguém de nos- 
sa estima atinge, vinga a felicidade merecidamente desfrutada. 

Será que eu ccnsidero a velhice uma felicidade? Falando-vos com to- 
d a  sinceridade, sim. Considero a velhice uma felicidade, claro que nso 
perfeita, como seria se tivéssemos em torno de nós todas aquelas criatc- 
ras que já se foram da vida terrena: a esposa, os pais e irmãos, os ami- 

gos diletos. . . 
Mas, mesmo nessa dolorosa circunstância, a velhice reflete um dom 

a quem poucos no mundç Deus ou a natureza confere. 
Encaremos o Ibrahim no gozo de seus 80 anos, redondos. Es,tá-nos 

aqui presente. Ei-10 ereto como um rapagão. Belo como um Ad~nis .  Aco- 
lhedor e fino tal um príncipe. Lucidez perfeita. E,rudição clara e rici. 
Civismo quente e apaixonado. 

Quando fui trazido para esta assombrosa S ã s  Paulo, aos 1902, vin- 
do erqbora daqui de perto, de além das lindes deste Estado, caipirinha 
mal vestido, longe da casa paterna, com poucos conhecidos de minha idade, 
um dos rapazes que logo me chamaram atenção foi Ibrahim, pelo popte 
físico e pela vivacidade intelectual. 

~ s s e  porte física que, até hoje, êle apresenta deve-o ao esporte que 
cultivou. Foi um valente nadador que recebeu medalhas e troféus em vá- 
ritas competições. 

Mas, antes de conhecê-lo, soulx que fora coroinha na ve;ha e deçapa- . 
recida Sé, ou na também desaparecida Igreja dos Remédios. Lograria a 
ventura de conservar vivo, até, hoje, o sentimento religioso como devoto 
sincero da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Aparecida. 
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Ibralii~ii niorav,a naquela éltlrca, na Travessa do Quartel, em sobra- 
dão que hospedara o priiileiro e l~rcstigioso Ginásio do Estado, que reu- 
jnia em sua congregacão os mais faiiiosos ~trofersôres secundários do E:.- 
tado, entre êles, Sílvio de Alnieida, Jcié Vicente, Oscar Nobiling, Baillot. 
Augusto Freii-e dn Silva e José Cândido de Sousa. 

Sua faiiiília, Nobre nas atitudes e 11.0 nome, ccmpuiiha-se do casal e 
d e  numerosa irmandade, m6ços e inôças, todos nsotadaiiiente de belo porte 
e formosa inteligência. De iiianeira que a inteligência e o porte de  Ibrahim 
constituiaiii regra sei;. exceçáo na sua estirpe que deriva dos velhos tron- 

cos piratiiliiiganos. 
Pri~ilava eiil se api-esentar cada dia coiii bela e nGva gravata. Ra- 

pagão de 15 para 16 anos, j5 era assim. Dai a pouco, tornava-se dispu- 
tado pelas môças mais bonitas do bnirro c h a i ~ ~ a d o  Sul da Sé. Que digo 
e u ?  De toda a parte iiieridional da cidade, pronta a alçar o pulo com que 
sairia da casa d'os milliares para 3 dos milhões cl: almas. 

Claro que a supreiiiacia dxcluele v~n tu roso  j o ~ e r n  devia causar mui- 
to despeito e inveja iná entre os inenos fa~oreciclos pe1.o~ dotes fís~icos e 
roupas bem talhadas. Gzilte~iiporâtleamente, vi tim estudante matar 02- 

tro de inveja de seu porte físico que atraia quantas namoradas quisesse. 

Mas com Ibrahim isso jaiii,nis poderia acontecer, dado o seu carater 
doce, acolhedor, expansivo, fundamente sinipático. 

Dentro da Faculdade de Direito para que entrou ein 1905 e se for- 
mou em 1909, continuou a mesma criatura, e por tal foi querido e presti- 
gioso, não, só pelos colegas como por profess6res, à vista da dedicação a s  
diferentes cadeiras do curso e o aproveitamento reveltLdo. 

r\Tiiiguéii~ vá supor que nas esco'as superiores de nosso tempo, assim 
como nas de hoje, o estudante saia de lá saltendo as lilaterias do curso. 
O que lá se al>rfiide é saj)er com, e onde estudar. O estuclo verdadeiro 
faz-se cá fora, no exercício cla l>rofi-são. 

M3s iião resisto 5 tentação de falar i1111 pouco da turma acadêmica 
de Ibrahim apelitlada "das distiiiqóes". Resiiltou tal apelido do episódio 

que ficou célebre nos anaih da velha Faculdade das Arcadas. 
Pedro Lessa, n o t á ~ e l  111-cfe.sor. coiii tiiiia coragem incrível atentando 

!contra os regimentos de eniino. r-solveu a fiin de chaniar atenção para c 
relaxamento das autoridades que no Brasil se responsabilizain pela intru- 
qão e educação da i~iocidarle - Pedro Lessa resolveu praticar sensacional 
escândalo, clar na sua cadtira, que ccilstituia a maior barreira do Curso 
itle Direito, distinções a totalidade dqs alunos. revelasse no exanie final 
o melhor pr:paro,ou nada svubesse da matéria. .  . 

Ibrahim pertenceu a essa histórica turma, recebendo como todos os 
seus colegas a nota grau 10 ein Filosofia de Direito. 

Pois bem, da histórica turma, coii~o, que a lavar-se da  nódoa sem 
cii:pa que a mnrcara, sairiam, a ccmeçar por Ibrahim, notabilidades que 
honrariam São Paulo, o Brasil, 110s iiiaiores postos do professorado, da  11x1- 
gistratura, (ia aclvocacia, da políticn .e da diploiiiacia. Leiiibremos alguns 



compa~lheiros de I l~ra i in :  Speiicer Vaiiiprí., 1Tanoc.l Carlos de Figueire- 
do F~erraz, Nereu Ramos, Carlos de l\I,crais rii~clra~le. Carloj dn Silveira, 
Otavio Moreira Guimarães, Cnrl,:;ls Vilalva Junior e niiiitos outros. 

Ora, com todos os requisitos f ísics.  intelectuais e n~orais que o dis- 
tinguiam tinha o nosso octog:nisio que \.encer na \.ida prática para 3 qual se 
passou, após casado de piiro amor e ohtcr o seu caniido de bacllarel em ciên- 
cias jurídicas e sociaes. Começou, C . C I ~ O  sempre c,om:ça o recém-forrilado 
que não possuis fortes padrinhos na política cloiiiinaiite, numa delegac;a. 
de polícia, acolá nos confins do Estado. 

Nomeou-o para ela Rafael Saiiipaio. L-iclal. Foi Sale:ópolis, em ho~iir-  
magem a Carnpos Sales, antes S .  José do Paraitinga, a 35 quil6metros ,íe 
Guararema, ,a designada para seu conlêço de carreira. O jo\-eiii e incx- 
periente bacharel, para ton-iar posse do cargo em falta de clualquer condu- 
ção, teve que vencer, sczinho, a pé, durante a n,oite, a distância entre 
'Guararema e Salesópolis. 

Por sinal que, e111 nosso tempo. constitt1i3 regra no ideal do bachare- 
]ando, que conieqara sonhando com a presidência da Repúl>lica e, (!e de- 
grau eni clegraii, acaba satisfazendo-se com a delegacia de pdícia, da então 
Xiririca, hoje Elclor,aclo. P6s i i i i  versos es.;a vocaçã,o o poeta da  época, 

talvez Tapajós Gomcs, talvez Queiroz Assun~áo.  definind~ o calouro, 
o calo~iro enfeitado, o veterano, o en1p:nado e finalmfnte o bacharelando, 
respectivamente, primeiro, segiindo, terceire, quarto e qilintanicta. 

Delegado em Salesópolis, já I l ~ r a l i i ~ ~ i  começava a revelar, aléili --ia 
1)ravura pessoal que não conhecia perigus, o sentimento de l~unianidade~ 
b~ilevolêcia, de civisnio de clue era possuidor. Forain êsses o i  iiistru- 
mentos pessosis clue eiiipr$egava para iilaiiter pacíficas e obedientes 3s 
leis as paragens que alcançaraili a ventura de sua pres':nça. 

Eclgard Batista Peerira coiitoii, antes de o.nteii1, e111 noitatla inolvi- 
dável, no Clube Piratininga, entr,c coisas interessantes da vida de Ibraliim, 
o que foi a sua estreia na Dei-gacia de Salesópolis. 

Removido para localidades inai.; adiaiita(las. acal~ou eni boa hora, n:i 
cidade c1.e Santos, a mais difícil. a i i~ais  c3inplicada das circunscriçóes 

paulistas, no aspecto d s  ordem púb;ica, (Ia disciplina, em especial lia Z ' I -  

na  do seu fanioso porto, uni dos iiiais iiioviiilenta:los eiiiljarcadouros cir; 
mundo, para onde coiivergiam homens revoltados dos piores credos polí- 
ticos, que iam (10 anarquisilio ao coiilunisiiio - 1l)rnhiiii acabou se tci- 
nando quase u111 pastor daqiiela tur l~a ,  l«granclo tleln a obediência à au- 
toridade, à lei, sei17 prática de co~tunieiros atos de ~iolência, clue fera a 

arm,a predileta de seus antecessores, em luta perene c.rm as greves e com 
'os tulllultos. 

É de ver êle narrar, coiii fidelidade, nessa sua maiieira colorida, di- 
ferente, de debulhar a vida de policial, os episódios arriscndos eni que te- 
ve de intervir e resolver, seili tiros nein refradas, se111 patas de cavak,!: 
siem espadagadas, usando apenas da palavra, dessa palavra clile encanta, 
tal coino só êle sabe articular. 



Era Ibrahim, no rigor do termo, um policial? Não, era muito mais, 
era uma autoridade verdadeiramente dedicada á causa pública, era um 
sacerdote do civismo. 

Conta-se que, na velha Roma, de regra, recebia a corola de folhas de 
carvalho (coroa cívica) aquêle que na guerra salvara a vida de outro ci- 
,dadão. A quantas coroas faria jus Ibrahiin, por quantas vidas s a lv~s  no 
exercício de sua arriscada função na cidade de Brás Cubas?! 

Depois de Santos, outro pôsto de importância e sabedoria lhe foi con- 
Iiado. Precisav,a-se de seus serviços na Capital e ei-10 Promotor Públi- 
co. 

Roberto Lira, em sua o,bra Teoria e Prática1 da Promoto& Públ ic~,  
cita a opinião de Anselmo Petletin, de que para a investidura dêsse Miais- 
'tériur se faça a escolha severa de pessoas que mais se recomendein~ pela 
gravidade e pela probidade do que pelo talento e eloqüência. Ora, no 
baso de Ibrahim, não havia o que preferir, pois as duas grandes qualida- 
des êle as reunia, explêndidamente. 

Não se cometerá exagêro marcando-se històricamente o Ministério 
!Público de São Paulo em duas épocas - antes de Ibrahim e depois de 
Ibrahim. 

Antes, era o promotor, sem dúvida honrado, rigoroco aplicador da 
lei, obediente a velhos moldes demasiado rigorosos ,que chegava por vê- 
zes ao carrasquismo, entendendo que o seu dever era acusar, acusar, mes- 
mo contra convicções próprias. Chamava-se acusador, tinha que sustentar 
o libelo dos autos por todas as maneiras. 

Com Ibrahim, êsse hábito foi se at!cnuando, foi se humanizando. De- 
fender a sociedade sempre mas vendo também no réu um seu semelhante, 
um infeliz que podia recuperar-se. Defender a sociedade sem tripudiar 
sobre a desventura do criminoso, abrindo uma brecha para a sua reabi- 
llitação, para o seu retorno à v'd 11 a comum. 

Pergunto: não está nesses gestos a prática de um verdadeiro civicmo? 
Nesse pôsto de Promotor Público da Capital veio encontrá-lo a R?- 

volução de 1930. 
Falo nesse assunto com alguma autoridade, pois fui um revolucioná- 

rio de 30. Fui dos que, apesar de palidamente, assim como uma formiga 
para um formigueiro, a pregaram e a fizeram. 

Pensávan~os em conseguir para o Brasil um regime de verdade de- 
&nocritica, em que as eleições presididas por um tribunal específico, se 
realizassem na base do voto secreto. Pensávamos num regime de direi- 
tos iguais para todos, sem o predomínio de nefastas oligarquias. Pensa- 
vamos, enEim, num regime que pusesse ponto final no descontentamento 
de todo o povo brasileiro de ncrte a sul. 

O resultado, desgraçadamente, não tardou. Traíram-nos, traíram São 
;Paulo. O chefe civil escolhid'o caiu nos braços de um grupo de verdadei- 
ros inimigos da terra de Piratininga, o qual se apossou do Estado, malba- 
ratou a sua administraqão e enxovalhou o seu povo. 
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Todavia, quarenta dias depois, já nós, os que pregávamos e contri- 
buimos para o movimento, ternávamo-nos contra os traidores e contra 
Eles conspirávamos. Tiwmos então conhecimento de que do  Palácio da 
IJustiça, da tribuna de uma promotoria pública, vinha uma voz impávida 
de pregação constante contra os invasores que amesquinhavam o solo de 
Piratininga - era Ibr,ahim que surgia, bravo e fulmineo. 

A palavra orada seguiu-se a palavra escrita. A Gazeta de 2 de fe- 
vereiro de 1932 estampou a sua carta - manifesto aos Paulistas: Mi~zlza 
Terra! Minha P'obre Terra! 

Quem não conhece êsse grito de guerra que começa assim:- 
"És Paulista? Ah! Então tu me coinpreendes. Trazes, como eu O 

luto na tua alma e lâminas de fel no coração. Ferve em teu peito a co- 
kra  sagrada, de quem recebe, em face, a bofetada, o insulto, a vilania, a 

humilhação". 
Não tardou em que as duas agremiações políticas e adversárias nas 

quaes se dividiu o Estado se fraternizassem tendo como alto escopo re- 
conquistar são Paulo e reconstitucionalizar o Brasil. Caminhamos acele- 
radamente para o movimento pelas armas. O povo, exaltado, colérico de 
justa cólera, ameaçador, acima das próprias comunhões políticas, reune-se 
lpor vêzes em vastos comícios nas praças públicas. Vão se sucedendo 
êsses protestos espetaculares de paulistismo e brasileirismo. Afinal, 22 
a 23 de Maio. 

Já é a Revolução em Marcha. Nessas duas jornadas gloriosas, o pa- 
pel de Ibrahim culminou. Foi o maior dr seus tribunos. Destacou-se 
logo na equipe de cidadãos que chefiando a multidão, se dirigiu aio Palá- 
cio dos Campos Eliseos para dialogar com o venerando Embaixador Pe- 
idro de Toledo, conseguindo nessa mesma noite de 23 que o interventor 
Federal substituisse integralmente o seu secretariado getulista, por um 
krupo de preclaros cidadãos fiéis ao objetivo de levar-s: à Guanabara o 
klesfôrço que lavasse a dignidade da terra enxovalhada. 

Não tardou a Revolução que encheu de glória todo um século. 
Ibrahim marchou para a frente de combate. Desgraçadamente, São Pau- 
lo perdeu a luta. 

Alguns anos depois, no vigésimo terceiro aniversário da Epopéia 
Paulista, quando se começou a trasladar para o Panthéon do Ibirapuera as 
cinzas dos heróis tombados no campo da honra, Guilherme de Almeida, 
em poema primoroso - Omção ante a última trificheira, chorou a nossa 
derrota, concluindo com êste rogo emocionante: 

"Soldados santos de 32, 
Sem armas em vossos ombros, velai por nós! ; 
Sem balas na cartucheira, velai por nós ! ; 
Sem pão em vosso bornal, velai por nós ! ; 
Sem água em vosso cantil, velai por nós!; 
Sem galões de ouro no braço, velai pcr nós !; 
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Ibrahim qu.er toltar ao Brasil. N a  primeira oportunidade, foge num 
cargueiro português p ~ r a  o Uruguai. E ra  dos qut. entencliaiii que a R?- 
volução não havia acabado. Já ila Argentina eitava o brat7o solclado Co- 
ronel Taboi la. Já para a Argeiitiila seguira o não menos bravo Coronel 
Euciides de Figueircclo. Era  ali talil1)ém o lugar de Ibrahim. Alas, ao arri- 
bar ao Muntevidéo, sofreu uin dessÔsto profundo. O s  dois grandes chc- 
fes não haviam chegado a uili acôrclo e a revoluçáo rolaria por águ. 
abaixo. 

Afinal a volta à Pátria, à sua Terra,  siia pobre Terra. 
Durantc o interregiio ditatorial que nos deu 3 anos de govêrno le- 

gal, tempo bastante para a revelação ?o  grande eitadista que se chamou 
Armando de Sales Oliveira, Ibrahim ~ i ~ e u  afastado de tudo, após so- 
f rer  a maior das ingratidões do eleitorado de iua terra, de sua pobre t a -  
ra, pois foi derrotado nu pleito para deputatlos fcclerais realizado em 1934. 

Trará  talvez um certo coils6lo leml~rar-s- que J-sé BollifAcio, que nos 
deu urna Pátria, não logrou depois eleger-se por S. Paulo para a Câmara 
Baixa do Iriipério. 

E lembrar-se ainda que llT. Churchill, o maior herói da  Segutidn 
Grande Guerrn, foi derrotado pelo Partido Ti-abalhista, cluando ~re tenJ i i i  
rtingrcssar na Câmara dos C o i n ~ i l ~  de <eu grande paíi. 

E dai para cá, após p x s a r  para a sub-procuradoria clo Estado e 
nela ser aposentado, Ibrahiii.i, de pé. airoso, bonitão, jamais faltou às 
grandes causas, pela religião católic-i a que êle se clelota, clesde iiietlino, 
e pcla Pátria, e por São Paulo. S a  religião, clfpois de Deus e Christo, 
Nosqa Senliora da Aparecida. r\'a Prítria, por um regiiiie autenticamente 

dein~cra ta  de igualdacle e lijxrdade, exercido com sabedoria e justiça. 
Concluindo, não cliamarei Il>rahiiii de mestre de civisiilo, porque 11e111 

sempre o mestre faz o que êle niariSa. Êle é mais que i ~ ~ e s t r e ,  é um exem- 
plo, é um praticante impertérrito do c i~ i smo .  

Eis o nosso Ibrahim! 

Saudação a Il~rahiin Nobre. na comeiiloraqão do seu octogésimo atii- 
versario. 

i 



.!i lnclita Geração Imperial 

ARLINDO VEIiGA DOS SANTOS 

Preâmbulo 

1. Quem quer que se haja deleitado, durante a juventude escoIar, 
com a leitura de Luís de Camões, profeta do passado e vate do futuro: 
quem quer que, refugindo maneiroso, se esquivasse às insossas e cansa- 
tivas tarefas de apenas buscar no imenso cantor de glórias imperecedouras 
a colocação de sujeitos e predimdos - razão ponderável de abandono em 
que jazem para muita gente os clássicos; - querq quer que vibre em amor 
ao belmo em realização eloquênte e gqandiosa, se há-de por sem dúvida 
lembrar daquela estâncias patéticas, constantes do canto IV dos Lu.&&s: 

Mas um velho, de aspecto venerando, 
Que ficava nas praias, entre a gente, 
Postos em nós os olhos, meneando 
Três vêzes a cabeça, descontente, 
A voz pesada um pouco alevantando, 
Que nós no mar ouvimos claramente, 
Cum saber só de experiências feito, 
Tais palavras tirou do experto peito: 

"Ó glória de mandar, ó vã cobiça 
Desta vaidade, a quem chamamos Fama! 
6 fraudulento gosto, que se atiça 
Cü aura popular, que honra se chama! 
Que castigo tamanho e que justiça 
Fazes no peito vão que muito te ama! 
Que mortes, que perigos, que tormentas, 
Que crueldade nêles exprimentas ! 

Já que nesta gostosa vaidade 
Tanto enlevas a leve fantasia, 
Já que A bruta crueza e feridade 
Puseste nome esforço e valentia, 
Já que prezas em tanta quantidade 
,O desprêzo da vida, que devia 
De ser sempre estimada, pois que já 
Temeu tanto perdê-la quem a dá;  
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Não tens junto contigo o Ismaelita 
Com quem sempre terás guerras sobejas? 
Não segue êle do Arábio a lei maldita, 
Se tu pola. de Christo só pelejas? 
Não tem cidades mil, terra infinita, 
Se terras e riquezas mais desejas? 
Não é Ele por armas esforçado 
Se queres por vitórias ser louvado? 

Deixas criar às portas o inimigo 
Por ires buscar outro de tão longe, 
Por quem se despovoe o Reino antigo, 
Se enfraqueça e se vá deitando a longe! 

Buscas incerto e incógnito perigo, 
Por que a fama te exalte e te lisonje, 
Chamando-te senhor, com larga cópia, 
Da fndia, Pérsia, Arábia e de Etiópia! 

Oh!  maldito o primeiro que no mundo 
Nas ondas vela pôs em sêco lenho! 
Pino da eterna pena do Profundo, 
Se é justa a justa lei que sigo e tenho! 

Nunca juízo algum, alto e profundo, 
Nem cítara sonora ou vivo engenho 
J'e dê por isso fama nem memória, 
Mas contigo se acabe o nome e glória!" 

2. Essas as palavras candentes de apóstrofe com as quais o Velho 
do Restelo vituperava no poema imortal da Lusitanidade aquêles "barões 
assinalados" cujas naus temerosas partia111 em busca dos mares e plagas 
distantes, sob o signo da Fé e do Império. 

Não seriam novidade alguma entre os hcmens as indignações furi- 
bundas vociferadas pelo ancião pessimista. Cobre todos os tempos a le- 
gião por vêzes inútil dos meros plantadores de couves para o breve dia 

Que passa. Mas pas5arão também êles com o dia efémero. 
Hoje não estamos aqui celebrando os úteis e prestantes plantadores 

de feijão e couves que delas viveram e fizeram viver, ora definitivamen- 
te mortos. Loas sonoras cantamos hoje àqueles que, fiéis à escatologia 
,histórica, levaram para todos os quadrantes do orbe a Fé e o Império. 
~Gntinuam a existir (e hoje mais do que nunca) os consagrados unica- 
mente às comodidades, aos gozcs, às facilidades, às vaidades do presente 

e do dia-a-dia, sem ideal, scm fé, sem esperanças maiores. E sempre cri- 
ticarão a quantos se revestem da coragem das grandes emprêsas árduas 
qualificadas de iinpossíveis, loucas, difíceis, sem futuro. . . 
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E m  deiilanda da prólpria Vocação 

3. Remoiitemos, porém, na História da nossa Lusitanidade, e va- 
mos, num esforço de evocação maravilhosa, tomar contacto com os nos- 

?os Antepassados medievais. Faz-se-nos guia, ainda aqui, o soberbo vate 
universalista, ao clescrcver em hreve síntese a Terra  Portuguêsa: 

Eis aqui cliiase cuiile da cabeça 
Da Europa tô i a  o Reino Lusitaiio, 
Oilcle a terra se acaba e o mar começa 
E onde Febo repousa no Oceano. 

E ,  logo adiante, o símliolo do Povo 

Desta o pastor nasceu que no seu noiiie (1) 
S.: vê que de honieiil forte 0 s  feitos teve, 
Cuja fama ninguém virá que dome, 
Pois a grailde de Roma não se atreve. 

Xessas duas i~ieias estâiicias se compendiam o liábitat lusitano e a afir- 
ção da Raça fundameiitai a que se reduzirniil cluantos migrantes 11ene- 
traraiii como iiivasores lia Ibéria Ocidental. 

Por mais cliscussõcs que engren:lreili geógrafos e antropólogos, confir- 
iila-se na realidade 11rni c01110 na própria história - que o~ hoiilens fa- 
zein c0111 a sua cciistriitora e rica liberdade - a indivitlualidade nacional 
da Terra Portuguêba e a persoiialidatle marcante do Lusitano eiil face do 
1l)érico. iTai  razão com Fran P-ixeco ao assertar no seu livro "Portuga: 
1150 é Ibérico". 

"Assiili, a grande raça dos Lusos, que ocupava toda e veitente 
ocidental da Peníiisula, seguildo a geografia pre-estrabón:ca, so- 
freu a divisáo do seu territí~rio, mas não foi cxtinta na Galiza, 
ilei11 na Estremaduar nein nas Aildaluzias. É aqui que a etno- 
logia pela unidade ainda actual dos costuilies, recompõe essa \ida 
de uma grand: raça, de que Portugal é o representante cons- 
ciente". 

Citando o alenião Lautenaach a afirmar que "a fronteira entre Por- 
tugal e a Espanha é um dos traças iiiais antigos do iiiapa político da Eu- 
ropa", completa-o clesta 1ii:ineira : 

"Podia grafar que Portugal, nos limites do presente, datantes 
da Idade A'lédia, É O MAIS A N T I G O  E S T A D O  DE T O D O  
O G L O B O .  Criou-os de 1095 a 1251. E dirige-se a si próprio 
uilia pergunta aiiáloga a do seu coml~atricio Hcnriclue Scl-ioeffer, 
sôhre "êste fenómeno". O que se olhava, outrora, .o13 a faceta 



REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 253 

da Iiistória, encara-se, hoje, sol] a faceta da geografia. Vai exa- 
minar, pois, se a Portugal corresponcle, adentro do quadro com- 
tituído pela península da Lusi))ésia, uma itlcliridualidade ge3- 
gráfica" A B O I P ~ ~ I I Z  da Soci~dl~lde Geográfica de Lisboa, série 49, 
ns. 11-12, nov.-dez. 1931).  . . . . Depois, rebatendo a opinião de  
outros gcógrafos, exara o seguinte : "A fronteira luso-espanho- 
Ia, e o espaço correspondente ao estado português, que ela de- 
limita, apresenta uni grau de estabilidade invulgar, e muito ple- 
vado. . . . . . É, eiii grande extensão do seu percurso, urna fron- 
teira natural, adaptada às co~ldições naturais". 
"Entende, segue Fran P'axeco, que país nenhum evidencia tão 
frisantemente a predilecqão dos povos latinos pelas divisórias dos 
cursos de água. A raia liispaiio-portuguêsa acompanha, em dois 
terços do seu itinerrírio total de 1.298 quilómetrcs, inúltip'os 
rios, que dcsceni a categoria mínima de ribeiros, em alguns ca- 
sos. Neqses trajectos, a fronteira torna-se, muitas vêzes, "hostil 
ao trânsito e ao intercâinl~io". O sr. Lautensach admitr "os cor- 
pos geográficos", desprendendo-sc dumas tantas discrepâncias, 
desde que se patenteiem minúsculas. Foca as íntin-iaS ligaçõe. 
de Portugal e da Galiza. Ostentam um comprimento norte-sul 
de 750 qulómetros e unia largura de 130 a 220 quilómetros. Srib- 
linha: - "Esfa carnctcrísticas flrfldawental, constituida pela sua 
qualidade de ordenz atln^iztica. distilzgue nitidavze~te a regi50 
Portzigal-Galiza do conjzínto das orlas da PeniizsztlaJ'. (Fran Pa- 
xeco, Porfzrgal $760 é ibérico, Liivr. Rodrigues, Lisbaa, 1932). 

4. -Alheia-se à nossa competência discutir cctn os doutos da  etno- 
logia e da  gecgrafia. Estanios e111 que a experiência e, portanto, também 
a História confirnlaran? o veredicto da au to~~omia  geoqrá£ica portuguêsn 
e da sua fundamental lusitaniclade. que tamhém é ncssa, brasileira, qual- 
quer que seja o sangue das nossa? veias, risto coiiio nacional e culturbl- 

mente sonios lusos, lusitanos ou LUSÍADAS,  nota da nossa Personali- 
dade, da  nossa I d e n t i d ~ d ~  ainericana e mundial. E esta Lusitanidade 
integra cntão. harmonicsaiiiente, e111 quadro rastíssimo a Hispanidade em 
geral. ( 2 )  

Ocorre, porém, que, precedendo aos iberilistas c o ~ ~ i o  Oliveira Mar- 
tins e aos ânti-lusitanistas cu  a-lusitaiiistas menos importantes, t3nibém 
nos velhos tempos da i\lonarquia, sol) o Borgonheses. não era integral 
a compreensão dessa realiclatle e sua5 Iógicns iriiplicaçóes. 

Consolidadas definitivniilente a independência lusitana em face de 
Leão e das mais Espanhas, iiiuitas vêzes ainda a mentalidade da ncssa pri- 
meira Dinastia sonhou c0111 a conquista de outras Coroas, peninsulares, 
geradas na Reconquista. Quanto no prcblema racial, não havia dúvida. 

na distinção dos Reinos tão enfatica e iloutam~ente expostas hoje em dia 
por Aiitói~io Sardinha, Fran Paseco, Xavier Cordeiro, Daniião Paes. 



Fernando de Aguiar. Francisco José Velozo e outros, tendo êsse Último 
produzido brilhantes monografias sòbre o assunto, ademais de acentuar 
a primogenitura do nosso Reino Suevo-Lusitano na Cristandade. 

Sem embargo das providências intuitivas dos nossos grandes Dinastas 
[Borgonheses, como Dom Dinis, o Lavrador e pai da Pátria, o qual, além 
de valorizar a terra secando pântanos, plantando pinheirais, ajudando 
sàbiamente a lavoura, favorecendo o povoamento e promovendo feiras e 
mercados, lançou ou, antes, continuou proficua política naval nomeando pa- 
ra o Almirantado então vago, com o título de almirante-mor, o genovês 
Manuel Peçanha, creou a Ordem de Christo, futuro braço da expansão 
marítima e territorial, fundou a Universidade; sem embargo de tudo isso. 
tanto Ele como outros Reis de Borgonha nada tentaram para além das 

ilhas mais próximas, nem adivinharam totalmente a Vocação Universalista 
e Missionária Portuguêsa. 

Vigor,ava com o pêso da fatalidade inelutável a estreita prisão da Pe- 
nínsula. Ninguém atinara ainda com a linguagem clamante de todos os 
;rios procedentes das outras Espanhas para desaguar no litom1 português 
perolado de magníficos portos até os Algarves. Constituíam êles, no en- 
tanto, ou todo o conjunto da terra, do mar, dos rios, dos portos e das mim- 
tpnhas uma lição facunda de geopolítica "avant la lettre". Mas estavam 
os corações e os  desejos vo:tados para as terras de Castela. Era tudo O 
oposto do que mais tarde se daria em São Vic~nte, na futura América Por- 
tuguêsa. 

Ao próprio Dom Fernando, artífice da aliança inglesa e da expan- 
são do comércio marítimo, além de creador da Lei das Sesmarias - actua- 
líssima lição de política séria agrária, - nem a êle lhe ocorrem os cami- 

nhos longuíssimos do Mar - destinos grandiosos da Lusitanidade. Tam- 
bém êle sonha com a expansão para leste da Península. Irá, todavia, ser 

causa ocasional da grande e imperativa mudança. 
Consciente ou inconscientementle, viviam todos a mentalidade talassó- 

foba do Velho do Restelo. Fique Portugal preso1 à Europa. Não se li- 
berte. Não se atire às aventuras de u111 fradinho louco como aquêle que 
um dia foi em busca de almas e de martírio em terra de Mouros - o An- 
tónio Franciscano de Lisboa, depois glorificado em Pádua, em Roma e 
no Céu. 

A ALVORADA DA NOVA ROMA 

Mas um ve lh~ ,  de aspeito venerando, 
Que ficava nas  raias, entre a gente.. . 

5. Por que nos apresenta C'amões um Vi-lho e não um Rapaz, um 
Jovem do Restelo? 

Sinal daqueles tempos. Hoje, poria, entre anciãos, muitos moços. Jo- 
vens e adultos que estão sempre e irresponsàvelmente n,as praias.. . ad 
realidade ou da fantasia. Sempre canqados. Criticam todo mundo e não 
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fazem nada. Se se levantam da areia, é para vir atrapalhar os lidadores. 
Para cobrar os juros ou OS dividendos dos que estiveram lutand,~ e so- 
frendo. Moços do Reste10 . Velhos e moços de todos os tempos. Moços que 
já são velhos na astúcia e na malícia. 

6. Haviam sido impávidos batalhadores todos os Reis borgonheses. 
Já o fora o primeiro dêles, ainda não Rei: o Príncipe HRnrique. Dom 
Afonso Henriques, isto é filho de Henrique, se faz pelas asmas Afonso 
I, Rei dos Portuguêses. Também bravo, porém menos feliz, se patenteia 
.o conquistador de Silves, Dom Sancho I .  Dom Afonso I1 está presente 
com o sogro em Navas de Tolosa, em cruzada contra os infiéis. Cai sob 
o montante de Dom Afonso I11 o reino dos Algarves, livre da moirama. 
,Pugna Dom Afonso IV na batalha do Salado oqbro a ombro c m  Dlon~ 
Afonso X I  de Castela, contra os ismaelitas. Sempre que havia Causa Su- 
branacional, os lusitanos estavam na brecha ao lado dos espanhóis. O 
sempre aí vale para 1939 contra o comunismo, para 1960 e para qualquer 
data em que for necessário. 

Nasceram todos e se formaram êçses Reis ns  peleja contra OS infiéis 
e em n5o havendo mais guerras em casa, foram ajudar a Reconquista 
aind2, não completada na Ibéria espanhola. Eqbora com mentalidade e 
personalidade diferente, a Hispânia atende às causas cristãs da Europa. 

7. Cessadas que foram as guerras externas, haveria necessàriamente 
a tentação diabólica de movimentos internos em certos fidalgos a que a 
posse patrimonial de imensos domínios da parte da Nobreza e até mesmo 
da Nmobreza Eclesiástica, amiúde mais "nobreza" do que eclesiástica, con- 
feria avultada força e prestígio. 
i Não vem aqui a propósito alongarmo-nos sobre a situação portuguê- 
sa na era dos Borgonhas. Fácil é, contudo, perceber o quanto aquêle po- 
,derio disperso por todo o território convidava certos elementos maiç or- 
'gulhosos (que sempre os há) a afrontar a soberania régia, conquanto 
houvesse participação quase geral em órgãos superiores de consulta, além 
da autonomia municipal foraleira que, ao depois do advento do regimen de- 
mocrático-liberal do consti~cionalismo, nunca mais pôde ressuscitar em 
nossa civilização em todo o nosso espaço territoriai no mundo. 

"Acima de t a s  as classes em que se repartia a primtiva so- 
ciedade portuguêsa, diz Damião Peres, erguia-se o Rei, fi- 
gura máxima na organização política do recente Estaao, pois 
'nela se concentrava a plenitude do poder. O Rei tinha, com 
efeito, para fazer, derrogar ou modificar as leis, 
e podia mesmo suspender-lhes a aplicação relativamente a de- 
termin'ada pessoa ; cabia-lhe a suprema jurisdição, que exer- 
cia pessoalmente ou p r  meio de Juízes por êle nomeados; 
assistia-lhe o direito de erceber o tributo e, em exclusivo, o 
de cunhar mceda, mantendo-lhe ou alterando-lhe o valor. 
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"Autoridade inultiforme e inteiramente absoluta, não se creia, 
porém, qu- ela era arbitrária, pois comumente se estendia que 
o absolutismo régio. encnrado como fruto dum tácito acordo 
do Rei com os seus súbditos, devia exercer-se tendo em vis- 
ta o interésse geral e não as conveniências do monarca uu os 
seus caprichos. Por isso veio a estabelecer-se o hábito de afir- 
mar o Rei, sob juraiiiento, quando ascendia ao trono, o seu 
propósito de gun~dar os foros e costui?zes da  Nação, fórmula 
sob a qual se estendia o cotijunto de direitos tradicionalmente 
atribuídos aos indivíduos e corporsç6cs que a con~punhaii~. 
In~pressionante maiiifestação dessa concepção política pode ver- 
se também no facto não poucas vêzes rhcpetido nesses remotos 
tenipos, de se apresentar em Juízo, a debater coin algum súbdito 
o exercício de determinado direito, geralmente de natureza fis- 
cal, suhmetenclo-se aos usos procesquais correntes e ao veredicto 
de julgaclor~s, coin implícito desdohramento da sua personalida- 
de, aí a um tempo paciente e agente, paciente como litigante e 
agente porque toda a actividade judicial s.e exercia como dele- 
gação sua". (História de Portz~gal, Portucalense Editora, PÔr- 
to, 1952). 

8. Pode-se sequer imaginar agora urn presidente de qualquer re- 
pública comparecendo prssoaliizriztc ao tribunal para se defender em face 
de um cidadão (hoje não é mais szíhdito) lesa60 por Sua Excia. de uma 
qualquer maneira? Sua Excia. jzião se rebaixaria a tanto.. . 

Hoje, põem os políticos, ignara e estultamente, confiança vã em coer- 
ções ou constrangiineilt~s externos, extrínsecos, para - dizem - evitar a 
tirania. Nada sabem nem aprendem com a História. E criam-se tirania- 
zinhas irritantes, hurocracia~ devoradas, exércitos de fiscais ou então, 
na lei substantiva, .i céle,l~;~ e desti~oralizada divisão ein três poderes cò- 
micamente independentes e harmónicos. Maç falta o espírito nos homens. 
Multiplicam-se os meios de violação. Cotno no campo das armas bélicas, 
a cada invento ofensivo se contrapõe quase imediatainent um defensivo. 
Assim acontece com as instituições quando elas se traem a si mesmas, fi- 
cando sem conteúdo humano por p-rda do divino. Tudo quanto se des- 
diviniza, resulta satanizado . 

Houve vários conflitos graves nos dias da primeira Dinastia. Por 
motivo de privilégios, foi Dom Sancho I1 deposto. Opõe-se Dom Afonso 
ao irmão Dom Dinis que sucede ao pai Afonso 111. Nobres e clérigos ir- 
riquietos perturbalu por vêzes o ambiente da paz conquistada nos duros 
anos da consolidação nacional. São sobras do feudalismo, entret,anto qua- 
se nulo em Portugal. 

Folga o pensador político e filósofo em notar que, em toda essa desas- 
trada contenda, ocorre espontâneo da maioria nacional, do povo traba- 
lhador, da burguesia, o apGio decidido, resoluto e militante a favor do Rei, 
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seu natural defensor contra os ricos e poderosos malvados, carentes de dó 
dos humildes, ou privados de amor a êstes. 

9. É nesse ambiente que começa a maré montante do novo-velho 
Direito. 

Esgota-se um mundo; talvez se exaure apenas uma filosofia da vida; 
a vida pacífica e abastada alicia os homens para o mal, diverte-os da 
seriedade da existência, conservando-lhes sòmente a aparência da fideli- 
dade às crenças e aos sistemas. Fica-lhes tão só o "aspeito venerando", 
a respeitabilidade aparente. Nada por dentro. 

Renasce o Direito Romano, até aí iinicamente subsidiário, após c 
domínio do Código Visigótico, do F m u t ~  Judicum (Fuero Juzgo), do Di- 
reito Canónico e dos inícios das Sete Partidas de Afonso Sábio. 

Trava-se surdamente o duelo dle Bolonha contra Cjorgonha. 
Trata-se de algo que revolucionará toda a Cristandade. 
Vai lançar o Rei contra os abusos da Nobreza. Quiçá irá também 

gerar abusos do Rei, se êle perder o tradicional e cristão conteíldo do 
seu estado régio conforme estabelecia a doutrina da Igreja, bem acentuado 
no Fuevo Juzgo, de que foram o Rei e o poder público instituído em bene- 
fício do povo e não para procurar o proveito próprio, enquanto sbenceia 
Santo Isidoro de Sevilha que Deus deu autoridade aos príncipes para 
o govêrno dos povos e quis que êstes fossem presididos pelos que com 
êles têm em comum a condição de nascer e morrer. Há-de u principa- 
do ser proveitoso para os povos e não desgraçá-10s. Aos reis que julgani 
ser-lh,es lícito fazerem tudo quanto querem se aplicam as ,palavras do 
livro da Sabedoria: "Far-se-á justiça duríssima com os que governam" 
e as outras do Evangelho : "A quem muito se dá, muito será exigido" 
Mais : ". . .E contra Reis futuros promulgamos esta sentença, que sp al- 
gum dêles, obarnod contra a reverência às  leis, com soberba domina- 
ção exercer nos povos um poder crudclíssimo por maldade ou ambiqão, 
seja condenado com sentença de anátema por Cristo Senhor, sofra a se- 
paração e o juízo dle Deus por haver obrado mal e empregado o poder 
em dano do povo". (Cânon 75 do Concílio IV de Toledo). 

Configura-se em Portugal como que a alvorada de Nova Roma. 
I Vivem-se dias de transição, aquêles em que não vigoram de todo as 
instituições existentes, enquanto as noavs, ou nem sequer apareceram Ou, 
por novas, não são ainda aceitas mercê de interêsse contrário egoís- 
tico, ignorância, preconceito ou má fé. Ora, não há sociedade que não 
viva em função de teorias, doutrinas, cosmovis6es. Tudo são elas que di- 
rigem, inclusive a economia; e não ao contrário. 

Contra Borgonha, vai insinuando-se Bolonha, foco precípuo do re- 
nascimento do Direito Romano na Cristandade, que infelizmente simul- 
tâneas carregaria inspirações regalistas. 



10. Remotamente, dera-lhe asas e aso em Portugal o Rei Poeta, 
Q creador da Universidade e promotor do gosto das Letr,as - Dcm Di- 
nis, Lavrador, que, cumulativamente, lavrou terras e almas. 

Proliferavam os legistas . Sobretudo, porém, alteava-se entre OS 

mais o atrevido João das Regras, pupilo do astuto Alvaro B i s .  

Não poderia, no entanto, inserir-se com todas as suas decorrências 
pagãs e democráticas do cèsarcpapisino francês o ronzanismo lusitanci. 
porquanto a alma portuguêsa, fidelíssima por instinto (se assim nos cabe 
dizer) à Igreja e ao seu Chefe visível, estava manavilhosamentel imbuída 
das idéias filosóficas e teológicas mais puras, especialmente através das 
obras de João de Salisbúria, autor do Polycratictts, de Egídio Romano e 
Tolomeu de Luca, aquêle - autor de um De regimine pvifltipztm e, êste, 
continuador do inacabado opúsculo do mesmo nome e também conhecido 
como De Regno, de Sto. Tomás de Aquino (3) .  

Ora, esposavam todos os três a tese da plenitude dai potestade pon- 
fícia, e não conseguiria dominar em Portugal a teoria averroizante. 

Continuaria, pois, a serviço da Reconquista, contra os infiéis a ES- 
pada Lusitana, qualquer que fôsse a mudança política do País. 

O APAIXONADO, O SANTO E O LEGISTA 

11. "Em verdade, diz Mário Domingues (Grandes rnmentos 
da História dia Portugal, havia elementos a conspirar. Mas não 
eram bem os homens os homens os conjurados, era um novo 
período histórico que palpitava sol aquela inquietação na côr- 
te, que se manifestava em intriga, dissolução, vida sem aspi- 
rações superiores, sem ideal: eram as reivindicações até então 
mui tímidas do povo que tinha por mentor uma burguesia re- 
lativamente abastada que encarreirava seus filhos para o estudo 
de Direito, ensinado por famosos mestres nas Universidades 
de França e de Itália. E os letardos que saíam dêsses centros 
de cultura, aspiravam a remodelar a rudimentar orgânica dos 
Estados medievais, segundo as normas do que então se cha- 
mava Direito Romano ressuscitado. Estava em gestação um 
cesarismo que iria culminar, após urna lenta e sinuosa evolução 
de séculos, no absolutismo e nas v,astas monarquias mais ou 
menos imperiais. Já então se entremostrava a tendência para 
se coarctarem os excessivos privilégios de uma fidalguia inso- 
lente, transferindo-os para o monarca que imporia a sua lei im- 
parcial a tódas as clasçes, congregando-as através da sua jus- 
tiqa indiscutível ei nspirada nas resoluções das cortes nacio- 
nais, onde as três classes (os três estados como então se dizia, 
constituídos por clero, nobreza e povo) manifestariam a sua 
vontade". 



Não iria, aliás, começar a ser representativa, que sempre o fôra, co- 
mo o confirma D. Jorge Eugênio de Lócio: "O Senhor D. Afonso 
Henriques, já 'depois de aclamado rei no campo de Ourique, reunindo os 
prelados, a nobreza e os procuradores do povo, lhes fêz perguntar: Quereis 
que D. Afonso seja vosso rei? E como a resposta fosse unânimemente 
afirnlativa, recebida a coroa das mãos do arcebispo de Braga, lhe disse: 
Eu sou pois o vosso rei; e povque sou tal, façamos leis, p e h  quais se 
governe eln paz nossa term" ( A  Lr,r.ltimidade portuguêm) . 

Nem só isso, portanto, pensamos nós. Era o clamor das intuiçõe- 
profundas da alma nacional lusitana a prol da sua Vocação Ecumênica, 
Universalista, vocação que, peada embora pela actual deficiência institu- 
cional brasileira, continua incontrastivelmente tambem no substrato lusía- 
da do Brasil. Di-lo mui bem Pequito Rebela: 

"O reconhecimento leal pelos dois países (Espanha e Portu- 
gal) do facto central e fundamental da dualidade política - SOL 

bretudo na circunstância da falsa aparência da unidade política 
- sobretudo na circunstância da falsa ap,arência da unidade 
política do quadro geográfico da Península - é afirmação de 
energia intelectual e moral, geradora de fecundos efeitos". 
Mais: "A dualidade ibérica tem profunda base material, pois 
não assenta só em diferenças físicas, topográficas ou acidentais, 
mas sobretudo na difsernciação de dois elementos cósmicos 
fundamentais: a Terra e o Mar. A Espanha, de espírito con- 
tinental, presa i terra que não esquece, coube mais o senhorio 
do Tempo e a intuição do Eterno. A Portugal, de espírito 
oceânico, ligado ao mar que não li~náta, coube mais o senhorio 
do Espaço e a adivinhação do Possível. Enfim: "Portugal e 
Espanha, irmanados na consciência da sua predestinação, de- 
vem dirigir à Europa e ao mundo um apêlo supremo". (Citado 
eln Ralzr.s de  Portugal, A. A. Mendes Corrêa, Rev. Ocidente, 
Lisboa, 1944. 

Assim, ao passo que o iberismo, històrica e psicològicamente irre,a- 
lista, separa as duas potências peninsulares, o hispanismo realista as unf 
para missão transcendental ecumênica . 

Quer parecer-nos, com Gonçalo Reparaz, que o continentalismo me- 
setiano de Castela, exaltado pela sua hegemonia política absorveu o sen- 
tido marítimo de províncias Com0 Catalunha e Andaluzia algo libertado 
pelo dom indiano de Colorilbo. . . e Isabel de Castela! 

12. Em face dessa tese é Dorn Fernando, o Apaixonado, uma causa 
ocasional, Nun'Alvares, o Santo, agente executivo, e João das Regras, o 
Legista, o instrumento da Revolução creadora do Novo Regimen que Dorn 
João I encarnará como Chefe e Mentor da fNCLITA GERAÇAO IM- 
PERIAL. 
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A Justiça drástica e implacável de Dom Pedro (O Justiceiro para 
os coevos, O Cruel para os posteriores anacronistas da História), - jus- 
tiça ora tão desejável para estes nossos tempos maus, escorrapsa do 
Reino os ladrões de todas as espécies, os assassinos e os injustos pcde- 
rosos. Com vária fortuna o seu sucessor, Doin Fernando o F O ~ O S O ,  cÚ- 
pido da integração galaica, regeria um país enriquecido, e mais o opulen- 
taria ainda com sapientíssimas providências, tal a instituição da Lei das 
Samarias, próvida reforma agrária, mais tarde um dos esplêndidos agen- 

tes da creação feraz do Ultramar português e especialmente da Améri- 
ca Portuguêsa. Houve, desgraçadamente, uma Dona Leonor em seu ca- 
minho. 

Curioso seria estudar as Donas Leonores em Portugal. Foi a maio1 
delas a mulher do áspero e arguto Dom João 11, fundadora das Miseri- 
córdias, presença universal e testeiliunho altíssono do comunitarismo, dc 
coração e da caridade portuguêsa onde quer que viva e aonde quer qiif 
haja levado a expansão imperial, do Brasil ao extremo Oriente. 

Mas ouçamos novamente " 0 s  Lusíadas", "a epopéia duma peque- 
na Pátria, que descobriu e unificou o Mundo, pelo conhecimento, pelo 
amor e pela Fé", na palavra do saudoso mestre Jaime Cortesão. 

Do justo e duro Pedro nasce o brando 
(Vêde da natureza o desconcêrto! ) , 
Remisso e sem cuidado alguil-i, Fernando, 
Que todo o Reino pòs em muito apêrto; 
Que, vindo o Castelhano devastando 
As terras sem defesa, esteve perto 
De destruir-se o Reino totalmente, 
Que um fraco Rei faz fraca a forte gente. 

Ou foi castigo claro do pecado 
De tirar Lianor a seu marido 
E casar-se com ela, de enlevado 
Num falso parecer mal entendido; 
Ou foi que o coração, sujeito e dado 
Ao vício vil, de quem se viu rendido, 
Mole se fêz e fraco; e bem parece 
Que um baxo amor os fortes enfraquece. 

"POUCOS anos corridos, conta-nos João Anleal (História de 
PortugaE), fecha os olhos, por seu turno, o Rei português, aos 
trinta e oito anos, após longa e dolorosa agonia. Segundo narra 
o Cronista "sentindo sua morte muito cêrca, sendo já mem- 
festado, requereu que lhe dessem o Sacramento; e quando lhe 
foi apresentado e contaram os artigos da fé, como é de cos- 
tume, dizendo-lhe se cria tudo e aquêle Santo Sacramento que 



havia de receber, respondeu elle e disse: - "Tudo isso creio, 
como fiel christão e creio mais que elle me deu estes reinos 
para os manter em direito e justiça; e eu, por meus peccados, 
O fiz de tal guiza que lhes darei d'elles mui mau conto". E di- 
zendo isto, "chorava mui de vontade, rogando a Deus que lhe 
perdoasse; e choravam com piedade d'elle, todos os que pre- 
sentes eram". 
"Assim, com êste impressionante acto de contrição, se despe- 
de da vida - e do Reino". 

Belo exemplo de consciência nestes tempos "democráticos" e totali- 
tários de chefes e estadistas criminosos que morrem impenitentes! 

Deixara uma herança "castelhana" quem tôda a vida contra Castela 
lutara. Vivo, excluído o episódio triste da paixão, vàlidamente contri- 
buíra para o novo Portugal que ia nascer. Defunto, oportunidades peri- 
gosíssimas propiciava. 

13. Depois do Apaixonado, vem o Santo (e  d,e quem mais tarde sur- 
giria a Dinastia de Bargança), Nun'Alvares Pereira, o Condestável de 
Portug,al - inspiração e braço do Mestre de Aviz. 

Herói e Santo era Ele. 
Poderia a sua educação, lxrn coii~o a sua ligação à ~Ôrte, acomodá- 

-lo, retê-lo na moleza das atitudes dúbias em face da situação criada na 
Pátria com a morte de Doin Fernando e a pretensão de Castela ao trono. 
Tão fácil seria! Achar tudo bom, não ver nada, fingir não ver nada 
Trair com os traidores da Pátria. Acunipliciar-se com os manejos ânti- 
I-n,acionais e estranjeigos. Pôr a espada e a alnça a serviço da invasão 
castelhana. 

Imenso era na nobreza - correspondente aos ambiciosos políticos 
actuais sintucionistas ou não - o número dos acomodados que perderan; 
o espírito de serviço a favor dos proventos da posição, esquecidos de 
que tal condição implica responsabilidades maiores a bem da comunidade. 

Assim não foi com éle. Reagiu braviamente. Reagiu bravia e into- 
lerantemente. Não confundir, pois, santo com resignado e desfibrado 
na hora da acção, em face do mal, dos maus, dos hipócritas. Era ver- 
dadeiro herói por ser santo, e ser santo já é ser herói. O máxiino herói 

"Quando se evoca a figura de Nuno Álvares Pereira, diz J. Vaz 
de Carvalho, tende-se de ordinário a exaltar, quase exclusiva- 
mente, as suas heroicas proezas na defesa da independência na- 
cional. Não há dúvida que o Condestável possuía as qualidades 
próprias dos grandes capitães, revelando-se um verdadeiro gê- 
nio militar. Valente e audaz, sabia no entanto aliar a bravura a 
estratégia. Para o seu genial talento estratégico vieram chamar 
a atenção as recentes excavações de Aljuharrota, que puseram 
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a descoberto as fotrificações do campo de batalha. A Nun'Álva- 
res se deve ainda a criação do exército permanente no nosso 
pais. 

"Mas, a par do herísmo do Condestável no serviço da Pá- 
tria, importa igualmente atribuir o merecido e justo relêvo à sua 
espiritualidade, no exercício - não menos heroico - da vrtute. 
De facto, assinalou-se também no serviço ne Deus. 
"Ora é precisamente no mundo sobrenatural que o patriotis- 
mo recebe autêntico sentido e valor. Aí está a razão por que 
o herói não se pode ,dissoiiar do santo em Nun'Álvares. Com 
efeito, a graça insere-se na natureza, não a suprime, antes a 
engrandese, ampliando misteriosamente as capacidades naturais". 
( A  Espirdfualidade do Santo Condesti$el, "Brotéria", Lisboa, 
Junho de 1960). 

Sem a sua espada a serviço da restauração da Pátria pela instaura- 
jção da Dinastia nova, impossível seria a emprêsa. E tudo no-lo mostra 
comparável coni aquela pastorinha de Domrémy, que o Dr. Louis Cor 
inan em tese nova, sob aspectos imprevistos, nos apresenta em seu livrp 
"Le vrai visage de Jeanne d'Arc héroine de non-violence". (Libr. Stock, 
Paris, 1951). 

"O que me levou a pensar não serem êsses triunfos militares o es- 
sencial da missão de Joana diíArc, diz o autor, é a sagração do rei em 
Reims". 

Temos que o mesmo se possa dizer de Nun'Álvares. Sentia a mis 
são de Portugal, cristã, ecumênica e universalista. Imperial no pleno 
sentido. Sem o Rei, fora impossível isso. Não se interessava apenas pe- 
la guerra. Alma perfeita de Cruzado, talhava com o seu montante e o seu 
gênio a Pátria nova que ia surgir para a sua era oceânica. Era vidente 
n-iissiâniw. Alçando para Rei o Mestre de Aviz. dava-se-lhe a chave dos 
destinos vaticinados. Assim aparece o Herói-Santo na "Mensagem" de 
Fernando Pessoa : 

Que auréola te cerca? 
É a espada que, volteando, 
'Faz que o ar alto perca 
Seu azul negro e brando. 

Mas que espada é que, erguida, 
Faz êsse halo no céu? 
É Excalibur, a ungida, 
Que o Rei Artur te daeu. 

" Sperança consumada, 
S. Portugal em ser, 
Ergue a luz da tua espada 
Para a estrada se ver! 



14. Encarna João das Regras a aspiração do Terceiro Estado do 
Reino, máxime a burguesia, em seu natural e humano desejo de elevar- 

-se. Bolonha contr,a o esgotamento de Borgonha. Assim o dispõe com 
clareza e evidência a teoria da perpétua renovação nobilitária, como no-lo 
amostra O grande mestre António Sardinha: 

"Se akjrtamente pugnamos pela reconstituição da nobreza na- 
cional, como factor imprescindível para a reorganizasão do 
nosso país, é porque de há muito reconhecemos ser a Nobreza 
um facto inerente i natureza do homem. Posta a família como 
base da sociedade, não existe família nenhuma que, desenvol- 
vida normalmente, não atinja Esse grau do luzimento e de dis- 
tinção que se exprime por nobreza. O primeiro impulso duma 
família recente é libertar-se do trqbalno salariado. Atingida a 
suficiência económica bastante para lhe permitir, esforça-se logo 
por cimentar um pequeno património, em que assente os ali- 
rerces da abastança ambicionada. Seguindo um esquema inva- 
riável, a família transita por meio da fortuna média do ple- 
beismo p,ara a burguesia. A ascensão acentua-se, criando-se O 

desafogo dos bens outros hábitos, outras necessidades. A fa- 
mília avança devagar, mas avança com segurança, alarg,ando O 

seo mundo, seleccionando-se, fixando-se. O desejo que a con- 
duz é sempre o desejo crescente de adquirir. 
"Adquire ,a riqueza e imediatamente lhe vem a ânsia de alcan- 
çar um' nome e de o doirar em seguida. Os casamentos, o exer- 
cício de certos cargos, quando não fossem um facto superior 
de vontadle, de inteligência ou de sacrifício, - tais os muitos 
caminhos por onde se ingressava na Nobreza. FOI ONTEM 
ASSIM. SÊ-LO-A TAMBÉM AMANHA, S E  A SOCIE- 
DADE, ANARQUIZADA ATÉ AOS SEUS FUNDAMEN- 
TOS, VIER A RECUPERAR O SENTIDO PERDIDO 
DAS GRANDES VERDADES TRADICIONAIS (maiús- 
culas nossas). 
Enganam-se os que proclamam a Nobreza uma casta. A No- 
breza não é fechada, existe nela um duplo jogo de assinii- 
nação. Eis a diferença que o mecanismo inerte duma casta. 
É uma característica que concorre também na Nobreza". - 
Teoria & Nobresa, no livro "Ao princípio era o Verbo". 

, Dessarte, claramente se percebe como a tendência da nobreza de facto 
$6 atingir a dc jure, processo histórico stbiamente estudado por doutos 
autores, como p. ex. Marc Bloch en "La Société féodale - Les classes 
ct le gouvernement des Hommes", Éditions Albin Michel, Paris. 

Em João das Regras, nas C6rtes de Goimbra, pompeava triunfante 
a nobrezl togada, defen:lendo cotn apaixonado verbo a Dinastia de Aviz. 
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encarnada em Dom João I, o Ptrincipe do Destino. E cá vem &lar nova- 
mente Camões : 

Porque, se muito os nossos desejaram 
Quem os danos e ofensas vá vingando 
Naqueles que tão bem se aproveitara111 
Do descuido remisso de Fernando, 
Despois de pouco t e m p  o alcançaram, 
Joanne, seinpre ilustre alevantand~ 
Por Rei, conio de Pedro único herdeiro 
(Ainda qw bastardo) verdadeiro. 

Evidenciava-se neste deperecimento de Borgotlha aquela lei histórica, 
declarada por René Grousset (L'Honime et son Histoire, Paris, Libr. 
'Plon), de que "qu,ando uma civilização desaparece, é que ela se suici- 
dou". Pode suicidar-se na pessoa do seu chefe ou chefes. 
,, E, ccmo são sempre anunciados profèticamente de um lilodo ou de 
putro, o f.asto e o nefasto na vida dos povos, obtempera o soberano vate 
de toda a nossa Comunidade: 

Ser isto ordenação dos Céus divina 
Por sinais muito claros se mostrou, 
Quando em Évora a voz de hua menina, 
Ante tempo falando, o nomeou; 
E, como cousa, enfim, que o Céu destina, 
No berço o corpo e a voz alevantou: 
"Portugal, Portugal", alçando a 11150, 
Disse, "polo Rei novo, Dom Joáo". 

Ésse e outros vaticínios, confirmaram-ncs os posteriores aconteci- 
ventos, através de tôdas as dúvidas, infelicidades, misérias que arrastam 
para a escatologia histórica. A tal respeito é magnífica a pa!avra do vi- 
te Fernando Pessoa na profundidade mitica: 

O homem e a hora são um só 
Quando Deus faz e a história é feita 
O mais é carne, cujo pó 
A terra espreita. 

Mestre, sem o saber, do Templo 
Que Portugal foi feito ser, 
Que houveste a glória e deste o exemplo. 
De o defender, 
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Teu nome, eleito em sua fama, 
É, na ara da nossa alma interna, 
A que repele, eterna chama, 
A sombra eterna. 

A ÍNCLITA GERAÇÃO I M P E R I A L  

15. "O eleito do povo inostrou-se digno da sua confiança. 
Dom João não era um gênio, mas era hábil e capaz. Era sol- 

, dado valente, est,adista inteligente, e criterioso julgador dos 
homens. Teve a sorte de possuir alguns muito ,bons a apoia- 
rem-lhe a causa e - ao contrário de muitos outros príncipes 
da história - nunca deixou de lhes apreciar o valor". 

Manifesta-se aí o juízo cbjectivo dessa adinirávei escritora inglêsa. 
Elainc Sanceau, que - encantada - só acha digna consagração e ca- 
lor da sua pena a História de Portugal, tendo sobre ela produzido cons- 
cienciosos e prestantes volumes. Essa referência encuntra-se em "Dom 
Henrique, o Navegarlor". 

Confirma-o Henrique da Gaiiia Barros : 

"Disseinos que foi principalmente As cl3sses inferiores que o 
mestre de Aviz deveu a coroa. Êste facto incontestável explica 
o incremento que teve em 1385 o preclomíilio popular. O -MO- 
narca. não só reconheceu então ao  ovo o direito de ter dele- 
gados seus aos conselhos da coroa, segundo vimos, e de ser 
ouvido nas questões mais graves da administração do país, co- 
mo eram o lançan~ento tle t~ributos, a paz e a guerra, mas esta- 
beleceu também como regra a convocação anual de cortes ge- 
rais". "História da Administração Pública eni Portugal nos 
Séculos X I I  a X V ) .  

Lamentado-lhe a morte (de Dom João I)  ouçamos Camões 

Não consentiu a morte tantos anos 
Que de Herói tão ditoso se lograsse 
Portugal, mas os coros soberanos 
Do Céu supremo quis que povoasse. 

Consola-se, todavia, pelo deixar o grande Rei uma soberba herança 
rara na história do nlundo: 

Mas, pera tlefei~são dos Lusitanos, 
Deixou, Quem o levou, quem governasse 
E AUMENTASSE A T E R R A  MAIS Q U E  D E  A N T E S :  
ÍNCLITA GERAÇÃO, ALTOS INFANTES.  



16. Conhecido o caráter de Dom João I, Mestre de Aviz, cumpre 
acercarmo-nos do d3 sua inulh~r, Dona Filipa de Lencasb-e, dádiva ines- 
timável da Inglaterra, ao chefe da Dinastia nova. Leiamos outra vez 
Elaine Sanceau : 

"Se o casamento é uma loteria, Dom João tirara certamente 
o número da sorte grande. O Mestre de Aviz foi uma da- 
'quelas pessoas que nasceu com sorte, e a mulher que o des- 
tina e a política lhe tinham cegamente entregado era mais 
uma prova da sua fortuna. e 

"Não nos dizem se a nova rainha de Portug,al era bela e a 
coi~clusão a tirar daí parece dever ser que o não era, mas era 
verdadeira filha de Branca de Lencastre 4 mulher meiga 
e encantadora - e digna neta de Filipa de Hainault, a adiiii- 
rável consorte de Eduardo 111. Possuía, declara Fernão Lo- 
pes, "tôdas as bondades que à mulher de alto lugar perten- 
cem". 
"Con~o todas as pcssoas ~iedosas do seu tempo, Dona Fili- 
pa entregava-se a infindáveis práticas religiosas. . . . . . jejua- 
va frequentemente e lia as Sagradas Escrituras "em convi- 
nháveis tempos" (Fernão Lopcs). Mas a piedade de Dona 
Filip,a não era formalismo vazio. Era acompanhada duma 
bondade prática e luminosa com que aquecia e alegrava todos 
os que a rodeavam. "Não fazia coisa alguma com r,ancor 
nem Ódio, mas tôdas suas obras eram feitas iom amor de Deus 
e do próximo" (F.L.), assim como dizem. Todos achavam 
que a rainha D. Filipa era pessoa simples e amável e, embo- 
r a  fosse muito activa, não desdenhava divertir-se com os jo- 
gos das suas jovens damas de honor. 
"E fàcilmente se adaptava. Transplantada da corte inglê- 
sa para o trono de Portugal - país onde o clima, a popuia- 
ção, a língua, tudo em suma, era difeernte - Dona Filipa 
conquistou logo e completamente os corações dos seus súbdi- 
tos, e parece que nunca foi considearda estiranjeira entre êles". 
Op. cit. 

Rei e Rainha novos. Costumes políticos transformados. Directriz 
em reacção contra maus exemplos partidos do alto que iam levando a 
Pátria à desn~oralização, ao e~ztreguiswzo, ao cativeiro do domínio estranho, 
cumpria reagir resolutamente. Nada de maus costumes e cortesaniaç 
libertinas junto à cúpula governativa, como hoje se diria. Assim (para 
grandes males remédios). 

". . . Exigira (D. Filipa) o casaincnto imediato de toda a corte. Nem 
requebros, nem amores, nada! o casamento cru e direito, como ordena 
a santa madre Igreja. Combinavam os enlaces, qual devia convir para 
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fulana, ou viceversa, de forma que uiil dia um, outro dia cutro, recebia 
a ordem terminante concebida nestes têrinos : "Manda-vos el-rei dizer 
que vos façais prestes para desposar de manhã". - Quem? - "Não 
importa: lá o sabereis". E assim se casou toda a côrte, sendo êste um 
exemplo para convencer os românticos do que a disciplina pode sobre 
os homens; pois a geração dêsse tempo, que por tais processos deveria 
produzir o cúmulo da desordem, foi um perfeito n~odê!o de força e vir- 
tude" (Oliveira Martins, Os filhos de Daaz João I ) .  

E canta o poeta da Mrwi~agen~: 

D .  FILIPA DE LENCASTRE 

Que enigna havia e111 teu seio 
Que só gênios concebia? 
Que arranjo teus sonhos veio 
Velar, maternos, um dia? 

Volve a nós teu rosto sério, 
Princesa do Santo Gral, 
Humano ventre do Império, 
Madrinha de Portugal ! 

Estou tentado a aplicar "e1 cuento" em face do "entreguismo" mul- 
tiforme e outros vícios do nosso momento histórico.. . 

Mas houve em Portugal, por aquêles tempos, um Santo Guerreiro, 
um Príncipe do destino, um Grão-Do«tor legista e uma Rainha piedosa 

Que Deus lembre do Brasil . . . que também tem príncipes! 

17. Numa côrte austera fcrniou-se a geração dos príncipes, a "fn- 
clita Geração, altos Infantes" lusíadas. E nêles a influência, nunca assás 
nomeada e encarecida, do Condestável, por Alfredo Pimenta (um dos 
maiores mestres de História dos nossos povos), magnificamente apre- 
sentada : 

"É, talvez, a figura mais representativa, a figuar mais exem- 
plarmente típica do povo português, enquanto ideologias intru- 
sas o não abastardaram e corromperam. 

"Êle trouxe sempre fundidos no seu coração o amor de 
Deus e o amor da Pátria. Foi Monge e foi Soldado; foi Santo 
e foi Herói. Teve o duplo misticismo - o do Céu, e o da sua 
terra. Na hora mais aguda das batalhas, esquecido de tudo, 
,ajoelhava e rezava. E, como os maiores místicos, possuía o 
sentido reçtilineo do equilíbrio e das realidades. Era um espi- 
rito positivo de patriota, animado pela fé mais vva da crença 
mais alta. 
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"Sabi,a querer; e a sua vontade não conhecia, quando livre, 
letqbaraços. Sabia obedecer: e a sua obediência, na nora pró- 
pria, não suportava reservas. 
"Nuno Álvaers é a encarnação suprema da Pátria portuguê- 
sa: está nos altares, porque a Igreja o reconheceu merecedor 
ido culto; e está nos corações dos portuguêses fiéis que vêem 
aêle o símbolo do seu amor pátrio. 
"Sem a sua espada vigorosa e sã, Portugal teria caído possi- 
velmente na óirbita de Castela, e tudo quanto fêz em prol da 
Civilização, andaria hoje escrito em língua estranha. 
"Riquissimo de tudo - de honras, de bens e de glórias, tudo 
trocou pJo hábito rude e áspero da estamenha de carmelita, 
quando viu que a sua Pátria já não precisava de que pusesse 
por ela "seo corpo em grandes aventuras", como dissera o Rei, 
no diploma em que lhe conferiu o título de Conde de Barcelos. 
"O Convento do Carmo conieçou a eclificá-10, em Lisboa, em 
1389. Lentamente. as obras prosseguiam. Os primeiors mon- 
ges entrariam eiii 1397 - só portuguêses. Nuno Álvares que- 
ria habitá-lo. U i i ~  elo ainda o pr-ndia à vida:a filha. Mas 
esta, talvez em 1415, morre eni Chaves. Dispõe-se a entrar no 
Carmo. &Ias o Rei cl-ia~iia-o para Ceuta. E Nuno obedece. 
"No regresso, liberto já de quaisqu-r peias, o seu sonho cor- 
pariza-se. E em 15 de agosto de 1423, a porta do convento 
fecha-se sóbre a sua sombra: é Fr. Nuno de Santa Maria!" - 
Ek~nentos de Hisltória de Portugal. Lisboa, 1935. 

DUARTE, PEDRO, HENRIQUE, ISABEL, JOÃO, FERNAN 
DO! - eis os nomes da fnclita Geração. 

"IMPERIAL" chamo-lhes, psrque recebe do Mestre de Aviz e seus 
insignes companheiros e vassalos o facho da expansão de Portugal pelo 
mundo afora, imperialmente. Nessa fnclita Geração, torna-se uma Nova 
Roma cristianizadora e civilizadora, formando centros ,de cultura e espi- 
rito, a sua imagem e semelhança. Tinha realmente no sangue heranças 
gloriosas e glorificadoras : 

I ' .  . . Foram criados uns com os outros nunia atmosfera glo- 
rificada pela piedade mística de sua mãe, fortalecida pelo pai 
sold,ado e amigos guereriros, e tornada intelectual pela sua pór- 
pria paixão pelos livros. Rica herança foi a dêles. Dscendiam 
de grandes campeões coino Afonso Henriquss, o terror dos 
rnouros, ,dos dois Eduardos inglêses, I e 11, e de Afonso IV, 
herói do Calado. Além dêstes heróis, tinham por antepassa- 
dos príncipes tão cultos coino Doin Dinis, o rei trovador, Afon- 
so, o Sábio, de Castela, e João de Grande, padroeiro das letras. 
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Não é de espantar que todos êstes Jovens Infants tivessem 
uma natural inclinação para o saber". Elaine Sanceau, op. cit. 

Outrotanto proclama o irlandês \Villiam C. Atkinson : 

"Em Portugal, começou novo capitulo da história com João I (1385- 
1433) e sua rainha inglêsa, que coin cinco filhos e uma filha haviam de 

notabilizar-se como a mais ilustre família real em oito séculos de monxr- 
quia". A History of Spai~z and Porfugal, 1960. 

18. São vanguardeiros em todcs os sentidos pelo seu novo estilo 
de vida. 

"A própria literatura romanceada da matéria da Bretanha . . . - diz 
F. Costa Marques - ia dar lugar, ao iniciar-se o século XV, à prosa aus- 
tera e medida dos príncipes de Aviz, e deixar transparecer as novas in- 
clinações do espírito e as novas preocupações sociais". (Donz. Duarte, Lenl 
Conise[lzeiro, Livr. Clássica Editora, Lisl~oa, 1942). 

Mais ainda: "Ko entanto (e apenas instintivamente, visto que na- 
da nos confirma a existência de um propósito firme e bem determinado), 
os príncipes de Aviz iam assegurar, ao lado da nossa indepfndência po:i- 
tica, a indepei~dência literária, (grifos nossos) - que só poderia alcançar- 
.se c m  a criação decisiva de uma prosa tão igualmente apta para a nnr- 
rativa como para a expressão abstrata". Idem, ibidem. 

E como se encadeiam os bons aspectos da velha ccm os da nova li- 
teratura ? 

Esclareça-o o mesmo autor: 
"O idealismo confusamente ~nístico e cavalheiresco da matéria da 

Bretanha inspirara ainda muitos actos heroicos dos cavaleiros d t  Doni 
João I ;  dera a Nuno Álvares e a Doili Henrique, esclarecidos por um 
ideal religioso sinceramente aceite e plenamente vivido, a força para as 
htas  da independência e para a eniprêsa dos descobrin~entos e conquis- 
tas. Mas nem por isso tal id~ealisnio excluía nêles o senso prático das 
coisas e o sentido positivo da vida, que fizeram do primeiro o melhor 
comandante militar, e do segundo o persistente iniciador dos descobri. 
rnentos. 

"Período de interêsses religiosos e morais, não apenas teóricos ou 
sentidos na alma, luas instantes e permanentes na vida do tempo, - o 
século X V  português vê assim nascer uma literatura de carácter mo- 
ialista e desportivo, porque a expansão do Reino implicava por um lado 
a moralidade dos costumes e a força da vontade, e, por outro, o vigor do 
corpo e o adestramento nas armas. Literatura de carácter prático, por- 
tanto,. que olhava à conservação do passado, registando-o nas páginas da 
Crónica Geral do Reino, e à defesa e à orientação do momento presente, 
pela advertência mcral. pela exaltaçáo da vida activa e pela instigação 
do bom exemplo". Idem, ibidem. 



19. Assim, enquanto D o ~ z  Duarfe escreve - Do Regiynmito dri 
Justiça, o Leal C~inwelheiro, e o Livro da Ensimnçia de Bem Cmdcjar e 
Da M.isericórdia, produz DO144 PEDRO a Virtuosa Banfeitoria e tarduz O 

De Officiis (Dos ofícios ou dos deveres) de Cícero e o De R e  MZlitav-e 
,(Da Militança) de Vegécio. Tôda uma literatura endereçada à ACÇAO, 
à formação no sentido integral. 

Percebe-se aí "O sentido grave e religioso da Vida, que Dona Filipa 
de Lencastre incutiu nos filhos pelo eremplo cotidiano de uma alma es- 
crupulosa, digna e severa, o sentimento das responsabilidades da posição 
social que ocupava, no cimo da hierarquia das classes e idos indivíduos, 
que éticamente deveria semelhar-se na terra ao Deus dos Céus, a preocupa- 
ção docente e normativa, que é um,a das características da cultura do seu 
tempo.. ." Joaquim de Carvalho, Estudos sobre a CuEtura Portuguêsu, 
1949. 

Não é temeroso, parece-nos, encarnar a atitude inicial da nova Dinas- 
tia qual verdadeira mti f i caçá;~  do Estado em seu comando supremo, exem- 
plo bem raro na História. 

Sabe-se aliás que, nos Conselhos ou tertúlias do Rei com seus auxi- 
liares, era de costume lerem e discutirem os textos pplíticss, mormente 
os dois "De regimine principum", de Sto. Tomás de Aquino e de Egídio 
Romano, com  referência êste. Cf. Joaquim de Carvalho, op. cit. 

Possuíam tanto Dom Duarte como Dom Pedro, de parelha com a 
tendência especulativa, elevadas qualidades práticas. Rei o primeiro se- 
ria, Regente o segundo. Viveu êste, porém, uns dias tumultuosos para 
terminar lutuosament4e mais trirde. Desejou sempre algo que jamais con- 
seguiu. Seu lema era "Dtsir" (desejo). Quanto segrêdo em sua vida 
interior! E é o desejo a taça atraidora do transbordamento da gwria. 

Tê-lo-á ad.ivinhado o c1,arividente Fernando Pessoa na sua Mensagem? 
Recitemo-lo : 

D. PEDRO 
REGENTE DE PORTUGAL 

Claro ,em pensar, e claro em sentir 
S claro no querer; 
Indiferente ao que há em conseguir 
Que seja só obter; 
Dúplice dono, sem me dividir, 
De dever e de ser - 

Não me podia a Sorte dar guarida 
Por não ser eu dos seus. 
Assim vivi, assim mosri, a vi,da, 
Calmo sob mudos céus, 
Fiel à palavra dada e à idéia tida. 
Tudo mais é com Deus! 
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Dom Duarte, acentua C. Raymon Beazley, "digno de tudo o que 3 

ccragem, a Iionestidade e os melhores dotes merecem, foi bom admiilis- 
trador, bom filho, bom irmão, bom legista e iim dos primeiros escritores 
da língua portuguêsa.. . . Pelo que respeita ao nosso propósito foi ainda 
mais: esteve sempre ao lado do seu irmão D3m Henrique, ajudou-o nos 
seus planos e deu à sua emprêsa apoio em ocasião crítica, quando parecia 
prestes a afroixar em face de dificuldades infinitas". (O Infante Dom 
Henrique e o inicio dos Descobril~zentos nzodernos). 

Mereceu de Fernando Pessoa êstes telrcetos áureos : 

D. DUARTE 
, REI  DE PORTUGAL 

Meu dever fêz-me, como Deus ao mundo. 
A regra de ser Rei almou meu ser, 
Em dia e letra escrupuloso e fundo. 

Firme em minha tristeza, tal vivi. 
,Cumpri contra o Destino o meu dever. 
Inutilmente? Não, parque o cumpri. 

Quanto à posição de Dom Pedro em re1,acão à obra henriquina, pro- 
nuncia-se com verdade o mesmo escritor inglês: 

"Mas o braço direito do Infante foi o seu irmão Dom Pe- 
dro, o das Sete Partidhs, que, após ter visitado todas as terras 
da Europa Ocidental e combatido com os Cav,aleiros Teutóni- 
cos contra os Prussianos pagãos, trouxe para Portugal, para 
se empregar nos descobrimentos, essa grande quantidade de 
materiais sugestivos, orais e scritos constituído por mapas, pla- 
nos e livros que foram empregados pelos marinheiros de Dom 
Henrique nas primeiras viagens oceânicxs . 
"Dom Henrique confiava nos scus juízos e pareceres mais do 
que nos de qualquer outra pessoa, e, depois da morte de Dom 
Duarte, dleveu-se a êlc, como Regente, que o generoso apóio 
do passado fosse mais do que mantido, pelo que se encontra- 
ram muitos navios e homens para dobrar o Cabo Verde, e que 
o filho e herdeiro de Dom Duarte, Dom Afonso V, foi educa- 
do no espírito do pai e do tio para Ihes suceder na direkção 
da expansão de Pbrtugal e da Cristandade". Idem, ibidem, 
tradução de António Álvaro Dória. Livr. Civilização, Pbrto. 

20. DONA ISABEL, a Única irmã, lá se fora a penar saudades para a 
Grte  de Borgonha, ambiente de todo em todo diferente daquele em que 
se  creara na Pátria. Casou-se com Filipe o Bom, sendo mãe de Carlos 
Temerário. 
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DOM J O Ã O  coin seu mote" J'ay bien raison" (francês antiga) não 
importa, muito na história; parece ter tido sempre razão e poucas dores 
de cabeça, o que lhe sonegou qualquer projecção memorável. Faz-se 
grande o homeiii pelo muito mal ou pelo muito bem. Parece não ter sido frio 
nem quente. Vomitou-o a fama. Consagrou-lhe duas quadras a Mensagem: 

Não fui alguém. Minha alma estava estreita 
Entre tão grandes almas minhas pares, 
Inutilmente eleita, 
Virgemmente parada ; 

Porque é do português, pai de amplos mares, 
,Querer, poder só isto: 
O inteiro iiiar, ou a orla vã estreita - 
O todo, ou o seu nada. 

Entre tamanhos Heróis, até o grande fica pequeno. 

O Infante Santo DOM F E R N A N D O ,  já prenunciado na adolescência 
piedosamente singuarizada, fêz-s,e hóstia de sacrifício pela vitória da Em- 
iprêsa. Nada se consegue grátis neste mundo, por outro mundo invisível 
~egido.  Algo investiram, incluso o próprio Dom João, na expansão da 
!Fé e do Império, história ainda em marcha, agora sob o signo de Fáti- 
ma. .  . 

Dedicou-lhe Fernando Pessoa um poem,a de quinze versos, cujos Ú1- 
timos três o definem; 

Cheio de Deus, não temo o que virá, 
,Pois, venha o que vier, nunca será 
Maior do que a minha alma. 

DOM HENRIQUE O NAVEGADOR 

Portugal aceita o seu destino. Sqb o signo da "I.D.A." (Infante Dom 
Anrrique), trata a paz Perpétua coin Castela a 21.10.1431. 

21. "Talent de bien faire" (Vontade de bem fazer) foi a princípio 
o seu lema. Sob êsse aparelhou as coisas que futurava. Na hora d? 
ação, adopta o lema IDA, erpressivíssimo que é, iniciais do seu nome. 

, "Dom Henrique não confiava a sua alma a ninguém (diz Elaine San- 
ceau) . . . . Este membro duma família comunicativa manteve sempre a 
sua reserva até ao fim, e levou para o túmulo~ os segredos da sua alma. . . . 
Era  um jovem sério e concentrado a quem as alegrias d a  vida da corte 

pouco inteerssavam, mas que de bom grado passaria toda a noite com os 
livros. Não era a filosofia em que os irmãos chapinhavam que ol inte- 



ressava. Eram as ciências ii1ateii1áticas e a astronomia que faziam as 
suas delícias. Contudo, apesar de toda a aplicação ao estudo, Henrique 
era homem de hábitos actiros. Era caçacior apaixonado e tinha o gosto 
das coisas militares, nunca se cansando de as  ouvir tratar. Tinha tam- 
bém o ânimo de um soldado. Só receara o pecado, diz Zurara - e o 
pecado era tomado muito a sério por todos os filhos de Dona Filipa. 
Dom Benrique tinha em grande parte o tipo de fé de sua mãe - um 
i~listicismo que se não satisfazia com as práticas diárias. Obrigava-o a 
jejuar quase continuamente e a usar cilícios toda a vida. 

"Um apêlo contraditório, para a acção e para a contemplação ao 
mesmo tempo, era feição notável do caráter cle Dom Henrique. Na sua 
natureza fundiam-se o fogo e o 410 - uma energia feroz que o levava b 
a cavalgar quarenta léguas nu111 dia e numa noite a regressar, sem se 3e- 
ter a descansar, ao passo que noutras ocasiões mostrava uma estranha 
lentidão em agir a qual Zurara supõe ser deliberada "por eleição da sus 
vontade movida a alguma certa fim aos homens não conhecida" (Crónica 
da Guiné). Deve confessar-se que o irmão Dom Duarte não via nisto 
nada mais misterioso do que dilaçáo, mas à própria família ninguém pa- 
rece enigmático! Para os outros o Infante Dom Henrique passou a se: 
pessoa legendária mesmo em vida. Era  muito amável e delicado, con- 
cordam todos os conteniporâneos, mas, quando se tratava pela primeira 
vez. achava-se aterrador. 

". . . . Dum Henrique, mais do qualquer dos outros, despertou para 
a curiosidade científica cedo na vida. Este jovem sério e reserv,ado, que 
apreciava mais o estudo do que os prazeres da sua idade, não afagava 
ainbições políticas e afastava da sua vida toda a idéia de amor e casamen- 
to, meditava sem cessar sobre o mistério da terra". Op. cit. 

Conservou a virgindade como ideal superior da sua vida de asceta 
a serviço d a  Fé, do Império e da ciência. (4) 

Quis o historiador Dtiarte Leite impicamente lançar salpicos de larna 
na túnica alvíssima do Infante, sendo desmacarado, como se demonstra 
nestas poucas linhas : 

"Quando Dom Ch. LI. de Witte preparava a edição do seu trabalho 
Les Bulles Ponfifidalcs et I'E.~pansion Porlzcpise au X V  siècle, consul- 
tou-nos sobre a o r ig~nl  desta mancha denegridora da fama) do Infante. 

"Respci~c1emos-lhe o que já tínhamos dito aos nossos interrogado- 
res passados. E a resposta, desta vez, mostrou-se eficaz. Vindo a talho 
de foice a citacão de Duarte Leite, o ilustre beneditino preveniu os seus 
leitores : I 

"A propos des sentin~ents religitux d'Henri le Navigateur, i1 n'est 
peut-être pas inutile de mettre en garde contre une information erronré 

laquelle D. Leite a cru devoir donner I'appui de son autorité dans un 
article: A virgitzdade do Infante D o ~ n  Henrique, repris dans son volume 
Coism de vária hisrória, Lisbonne, 1941 págs. 205-211. 

E, aludindo aos infornles que nos tinha pedido e resposta dada, ãgre- 
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"Nous avons examiné aux archives du Vatican les pages du schc- 
dario Garampi relatives au Portugal ( Vo'. 83 f.O 151v à 189) et n'y avons 
trouvé aucune mention d'un enfant naturel du Navigateur" (D. Ch. M. 
De Vitte, Les Bulies Porn~ficai@s e t  2'Expunsiobi aaz~ XV siéds, em Re- 
vue d'Histoire Ecclésiastique), Lovaina, 49 (1954) ; pág. 460; nota 3. 

"Assim se desfaz o mito em homenagem à história. Folgamos que 
o Infante, neste plano, entre nas comemorações centenárias, històricanien- 
te, "mns peur et sanlr reproche". 

". . . . . . . Embora fosse de lamentar então, como é sempre, todo O 

desregarn~ento moral, scja êle de quem for, mais triste e sintomática nos 
parece esta obstinação de historiógrafos contemporâneos para sublinhar 
doentiamente traços escuros, não por amor da verdade, mas como se as 
fisionctnias sem jaça dos heróis os estonteassem rias alturas. A verdade 
histórica e completa acima de tudo; todavia, buscá-la com lisura e since- 
,ridade, sem ares, salvo seja, de comadre ribeirinha, é a primeira obriga- 
ção do historiador" (Domingos Maurício, História e Mito Hmriquinos, 
in "Brotéria", Lisboa,, março de 1959). 

22. Sendo êste ensaiozinho ela dum curso em que variegados aspec- 
tos foram e seriam focalizados por outros mais dcutos profess6res, não 
pudemos visioná-10s todas. nem possível seria. Já nos haviam encantado 
com o seu saber, sua ciência e o seu calor entusiástico alguns notáveis 
mestres. Outros ainda viriam. 

Cumpre-me ùnicamente ressaltar a finalidade primacial áa emprêsa 
henriquina, entruncada na  aparição de Cristo a Afonso Henriques no 
campo de Ourique, quando prometia na sua descendência UM GRANDE 
IMPÉRIO - que em mcu misticismo donfundo com a COMUNIDADE 
LUSIADA, preparada pela obra gigantesca da ÍNCLITA GERACAO 
IMPERIAL. 

É uma sinfonia inacabada à espera das novas, cultas, sábias, místi- 
cas e ascéticas gerações lusíadas, os crucíferos do  Futuro, em demanda 
apaixonada do Reino de Deus. 

Qual a sua precípua finalidade? 
Para tal mister, damos sempre a vez ao nosso patrício Camões, vate 

supremo da Lusitanidade : 

A matutina luz, serena e fria, 
As Estrêlas do Polo já aparhva, 
Quando na Cruz o Filho de Maria, 
Amestrando-se a Afonso, o animava. 
ele, adorando Quem lhe aparecia, 
Na Fé todo íriflarriado assi gritava: 
"Aos infiéis, Senhor, aos infiéis, 
E não a mi, que creio o que podeis!" 



Com tal milagre os ânimos da gente 
Portuguêsa inflamados, levantavam 
Por seu Rei natural êste excelente 
Príncipe, que do peito tanto amavam; 
E di,ante do exército potente 
Dos imigos, gritando, o céu tocavam, 
Dizendo em alta voz : "Real, real, 
Por Afonso, alto Rei de Portugal!" 

Todos quantos têm olhos de ver, descobrem essas maravilhas em 
nossa história total, desde o campo de Ourique até Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida e Nossa Senhora do Rosário de Fátima, aquela su- 
bindo das águas do Paraíba, esta jogando com o lume do sol perante 
70.000 almas estarrccidas em 1917, nestas nossas terras benditas de San- 
ta Maria. Agua, e Fogo, sem os quais cesa a vida. 

E a ninguém melhor do que Zurara ( n a  Crónica de Guiné) podere- 
mos pedir as razões do Infante na sua Emprêsa. E dá-no-las assim (Tex- 
to apud Vitorino Magalhães Godinho, in "Documentos sobre a expansãc. 
portuguêsa", com prefácio e notas) : 

i< - Então imaginamos que sahenxs alguma coisa quando conhe- 
cemos o seu fazedor e o fim para que êle fêz tal obra. E pois que 
nos capítulos antes dêste temos pôsto o senhor Infante por princi- 
pal obrador destas coisas, dando nós dêle aquêle claro conhecimen- 
ta qu podemos, bem é de que em éste presente capítulo saibamos o fina 
por qttr as fêz. 

"E vós deveis bem de notar que a magnanimidade dêste Prín- 
cipe, por um natural constrangimento, o chamava sempre para co- 
meçar e acabar grand-s feitos, por cuja razão depois da tomada\ de 
Ceuta sempre trcuxe continuadamente navios armados contra os in- 
fiéis (1 )  ; e porque Êle tinha vontade de saber a t m a  que ia alévz 
das ilhas de Canári,ab e d~ unz cabo que se ch~nizla d o  Bojador, (grifos 
meus) porque até aquele tempo, nem por escritura nem por memó- 
ria de nenhuns homens, nunca foi sabido determinadamente a quali- 
dade da terra que ia além do dito cabo (2). 

Notas de M.G. 

1) - A actividade marítima do Infante começaria assim e m  1415 ou 
ou 1416, mas noutros passos Zurara repolrtacse ao regresso do d e s  
rêrco de Couta, ou seja, a 1419 ou 1420, o que parece mais plausí- 
vel, a menos que não se entenda simplesnlente que o regresso da 
tomada de Ceuta a casa do Infante D. Henrique participava da 
guerra de corso contra os mouros, sem podermos recisar a que 
ponto a iniciativa pertense ao Infante ou aos seus companheiros 
(ignoramos, por exemplo) O papel de D. Fernando de Castro, go- 
vernador de sua casa). 
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"Bem é que alguns diziam que passara por ali S. Brandão, 011- 

tros diziam que foram lá duas galés e que nunca mais tornaram ( 3 ) .  
Mas isto não achamos por nenhum 111od0 que pudesse ser, porque 
não é de presurilir que se as ditas galés lá foram, que outros alguns 
navios se não intrometeram de saber a viagem que fizeram. 

1.a) "E porque o dito sen'lzor quis disto saber a verdade, (g i fos  
meus) parecendo-lhe que se éle ou a lgun~  outro senhor se não traba- 
lhasse de o saber, nenhuns mareantes nem mercadores nunca se dis- 
so intrometeriam, porque claro está que nunca nenhum daquestes se 
trabalham de navegar senão para donde conhecidamente esperam pro- 
veito; e vendo outrossim como nenhum outro príncipe se trabalha 
disto, mandou éle contra aquelas partes seus navios, por haver de  
tudo manifesta certidão, movendo-se a isso por serviço de  Deus e del- 
Rei Eduarte, seu senhor e irmão, que àquele tempo reinava. E esta 
até que foi a primeira razão de seu movimento. 

2.a) "E a segunda foi porque considerou que, achando-se em aque- 
las terras alguma povoação navegar, que se poderiam para êstes reinos 
que sem perigo pudesse navegar, que s: poderiam para êste reinos 
trazer muitas mercad~rias,  que se haveriam de bom mercado, segun. 
do razão, pois com êles não tratavam outras pessoas destas partes, 
nem doutras nenhcimas que sallidas fossem; e que isso mesmo leva- 
riam para lá das que êstes reinos houvessem, cujo tráfego trazeria 
grande proveito aos naturais. 

3.a) "A terceira razão foi porque dizia que o poclerio dos Mouros 
daquela terra de África era muito maior do que se comumente pen- 
sava, e que não havia entre eles Cristãos nem outra alguina gera- 
ção. E porque todo sisudo, por natural prudência, é constrangido a 
querer saber o poder de seu inimigo, trabalhcu-se o dito senhor de 
o mandar saller, para deterininadamente conhecer até onde chegava 
o poder daqueles infiéis. 

4.a) "A quarta razão foi porque de XXXI anos que havia guerrea- 
va os Mouros (4) nunca achou rei Cristão nem senhor de fora des- 

2)  - Afirmação inadn~issível, porquanto a cartografia e a literatura de 
viagens forneciam já informações muito importantes acêrca do 
Sahará e da Guin6, embora fôsse ainda desconhec:do na Cristanda- 
de o traçado correcto da costa para o sul do Bojador. 

3) -- A cartografia medieval insere no Atlântico uma ilha de S. Brandão, 
quase sempre diferentemente iocalizada, e que se supunha em, re- 
lação com lendárias viagens dod santo no século VI. 

4 )  -- Intervalo de difícil intrepretaç80, muito possivelmente errado. Ad. 
mitindo como trmo inicial 1415, desceríamos a 1446: há doze mos  
que o Bojador fora ultrapassado, logo 6 inadmissível como data 
do princípio da actividade do Infante. 



ta terra que por amor de nosso seiilior Jesus Cristo o quisesse ii di- 
ta guerra ajudar. Queria saber se se achariam em aquelas partes al- 
guns príncipes Cristãos eni que a caridade e amor de Cristo fosse 
tão esforçada que o quisessem ajudar contra acluêles inimigos da Fé. 

5.a) " A quinta razão foi o grai~cle desejo que havia de acrescentar 
e111 a santa fé dc nosso senhor Jsus Cristo, e trazer a ela todas a s  
alnias que se quisessem salvar, conhecendo que tcdo o mistério da 
encarnação, morte e paixão cle nosso senhor Jesus Cristo foi obra- 
do a esta fim, scilicct, por salvação das aliiias perdidas, a s  quais o 
dito senhor queria, por seus tral~alhos e despesas trazer ao  verda- 
deiro caminho, conhecendo que se não podia ao Senhor fazer maior 
oferta; que se Deus pronieteti ceni bens por uni, justo está que creia- 
mos que por tantos bens, scilicet, por tantas almas quantas por aso 
dêste senhor são salvas, êle tenha no reino de Deus tantos centenirios 
galardões, por que a sua alma depois desta vida possa ser glorifica- 
da no celeste reino; que eu, que esta história escrevi, vi tantos ho- 
iiiens e inulheres claqiielas partes tornados i santa Fé, que ainda que 
èste fora gentio, as orações daquestes eram bastante para 
o trazer a salvação. E não tão sòiilente vi acluestes, mas vi seus f i -  
lhos e netos tão verdadeiros cristãos como se a divina1 graça se ins- 
pirara em êles para Ihes dar claro conhecimento de si mesmo (5 ) .  

5) - Zurara parte do pirincúpio do que se conhece a obra qualido se co- 
nhece o seu fazedor e o fim que o norteou. A este princípio esco- 
Iástico se têm atido quase todos os autores que das causas dos des, 
cobriinentos trstaram. E hoje inaceitável na  explieação histórica. 
Por consegui~te, da ex~posjção do cronista vamos reter só o que se 
refere as razões que moveram o Infante; mas acautelemo-nos de 
as  confundir com as causas d a  sua conduta (h& causas inconsci. 
entes em qualquer comportsmento). As razões apresentadas pelo 
cronistrz são: 

1.a haver de tudo manifesta certidão para além do Bojador; 
2.? comércio com as  regiões que se descobrirem; 
3.s conhecimento do poder dos mouros, para segurança da  Pe- 

iinsula; 
4.3 busca de rei cristão para auxílio na  guerra contra os 

mouros; 
5.3 conversão das almas dos infléis. 
Mas ao expor a 1.a razão Zurara declara que D. Henrique foi 

movido a de tudo haver manifesta certidáo por serviço de Deus e 
do rei; ,possivelmente a s  5 razões e não só a 1.a estão subordinadas 
a esses valores supremos; repara-se contudo em que a 5.a tem por 
fito a salvação d aalma do próprio infante, objectivo que a s  ou- 
tras também devem visar. O cronista dá-no,s um quadro de razões 
equilibrado e plausvel, e que nas suas linhas essenciais concarda 
com as outras fontes. 

Neste capítulo argumenta-se que os mercantes e mercadores 
não tomariam a iniciativa dêste empreendimento porque só nitve- 
gavam para onde conhecidamente esperam proveito. Mas Zurara 
ignora, ou finge ignorar, que na  cristandade se conhecia muito bem 
o proveito a obter das terras ao sul do Bojador: o ouro. 



2 78 REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

P a )  "Mas sôbre esas cincos razões, tenho a VIa, que parece a raíz 
donde todas as outras procedem: isto é, inclinação das rodas cela- 
tiais, que como eu escrevia não há muitos dias em uma epístula ao 
senhor Rei, que pôsto que seja escrito que o barão sabedor se asse- 

nhorará das estrêl,as, e que os cursos dos planetas, segundo boa esti- 
mação dos Santos Doutores, não podem impecer ao bom homem, 
manifesto é porém que são corpos ordenados no mistério de nosso 
senhor Deus, e correm por certas medidas e a desvairadas fins, re- 
veladas aos homens por sua graça, por cujas influências os corpos 
mais baixos são inclinados a certas paixões. E se assim é falando 
como católicos, que as contrárias predestinações das rodas do céu, 
oor natural juízo, com alguma divina1 graça se podem estorvar, mui- 
to mais de razão está que as que proveitosamente prdestinadas fo- 
rem, por essa mesma graça, não sòmente seguirão seu curso, mas 
ainda se acreditarão muito mais (6). 

"Porém vos quero aqui escrever como ainda, por pungimento 
de natural influência, êste honrado príncipe se inclinava a estas coi- 
sas. E isto é porque o seu ascendente foi Aries, que é casa de Mar- 
te, e é exaltação do sol. E p w q ~ ~ a n t o  o dito Marte foi em Aquário, 
que é casa de Saturno, e em casa de esperança, significou que êste 
senhor se trabalhasse de conquistas altas e fortes, especialmente de 
buscar as coisas que eram cobertas aos outros homens, e secretas, 
segundo a qualidade de Saturno, em cuja casa êIe é. E por ser 
acompanhado do sol, como disse, e o sol ser em casa de Júpiter, sig- 
nificou todos seus tratos e conquistas serem lealmente feitas e a 
prazer de seu Rei e senhor (7) .  - Cap. VII. 

21. Fácil se nos afigura concluir o não tereni aquelas gerações per- 
dido a alma antiga. Nelas estavam presentes o milagre e a promessa de 
Ourique. E para a fnclita Geração a religião não era perfumaria superficial 
de uso domingueiro, mas conficção, vivência profunda, vida de oração 
e penitência. psrtanto geradora de apostolado. 

". . .As garndes virtudes do Infante (diz o P. Mário Couto), 
,a sua conhecida e comprovada pureza de vida, superabundan- 
temente testemunho por muitos cronistas e histcriadores, e que 
não pode ser posta am dúvida, ainda que nisto custe a alguns 
historiadores liberais, entre êles Duarte Leite e José de Bra- 

6) - Estes papssos de Zurara constituem elemento de prova da voga da 
astrologia em portugal na primeira metade de Quatrocentos. Como 
a astrologia forneceu os instrumentos e conhecimentos para a náu- 
tica astron6mica, vkse assim que foi possivel a creaçáo desta no 
ambiente da cultura peninsular. 

7 )  - Joaquim Bensaúde supõõe que a horoschpio do Infante foi feito por 
mestre Guedelha. 



gança, vi t ran~ do seu ronvívio e grande respeito aos fr,ancisca- 
aos .  A sua vida austera, monacal, inteiramente afastada da 
corte, o seu teor de vida penitente, como diz Zurara (crónica 
dos Feitos da Guiné, cap. IV) que "quase metade do ano pás- 
sava em jejuns" - era de grante bondade para com os pobres, 
com quem repartia grossas esmolas, e sôbre sua castidade diz 
Cadamosto (Viagens de Luís de Cadamosto e Pedro de Sintra, 
Edição da Academia da História, Lisboa, 1948) "êle não quis 
nunca tomar mulher, sob grande castidade se conservando na 
sua joventode". E como êstes paderia citar outros que nos fa- 
lam das virtudes do Infante. Virtudes tôdas bem franciscanas, 
tanto a penitência, como a pureza de vida, como a caridade 
bue meerceu granjar a fama d santo, de perfeito, de homem 
de excepcionais qualidades, tôdas aprendidas no trato cotn os 
bons e admiráveis franciscanos" . 

Isso são as altas virtudes antigas. 
A quem o não compreende e o não sente, choca-o tanibém como 

absurdo o empenho na expansão da Fé. Parece coisa de lcucos - a 
clássica loucura da Cruz, símbo!o que enrubrava o virgínio branco d2s 
velas henriquinas. 

E, pois, em face da realidade dos tempos heroicos e das alniaç me- 
dievais, era a Fé que levava ao Império, e não viceversa. 

Põe-se assim de manifesto que, embora as fórmulas externas esti- 
vessem mudando, o espírito medievo continuava em Portugal, como aliás 
em tôda a Hispânia, que sob êsse aspecto já se ia revelando uma ânti- 
-Europa continuada ainda hoje em pleno século XX. Somos por sem dú- 
vida "diferentes" . . . e actuais. 

"O intuito do infante D. Henrique, diz Alan Villiers, fora 
inaugurar o comércio português com o Oriente, flanquear o IS- 
lão e espalhar a fé de Cristo, mas os seus marinheiros viram- 
se obrigados a fundar um império. . . . 0 s  Portuguêses domi- 
'naram em todo o oceano fndico e em metade do Pacífico e 
ainda no Atlântico. 
"Isto foi magnífico enquanto durou. Mas o império alargou- 
se muitissimo e havia muitos olhos ambiciosos e invejosos 
sôbre êle. Portugal, valoros~o e visionário, era demasiado pe- 
lqueno para dominar tanta coisa durante muito tempo. Ele foi 
o precursor inspirado; a outros passou a exploração". Nos 
dominios dai aonção  - A história do oceano fndico. Livr. 
Civilização Editora, Pôrto. 

A lógica da povoamento do Brasil, Província d'E1-Rei, levou-o um 
dia a separar-se como Império da mesma Família Lusitana. Permane- 
ceni, diferentes dos alheios doininios ultramarinos, as províncias multi- 
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raciais l~ortuguêsas esparsas no mundo, eiilbora perseguidas por inimigos 
e falsos amigos. . . 

Pern~aneceni diferentes e actuais os hispânicoi, dissemos. E quem 
o afirma é o célebre historiador T ~ y n b e c ,  reconhecendo em nós os pre- 
cursores dos verdadeiros caminhos I i u ~ ~ ~ w o s  i1.e civiliz3ção. Leianio-lo: 

"Neste ponto (teei-111 os  p o ~ o s  do mundo cle caminhar para 
uma íntima fusão) os pioneiros não foraili os inglêses neni os 
francêses, riia5 os iiiuçulmanos e os povos de língua portu- 
g u ê s ~  e espanhola, QUE R E P R E S E S T A A I  A V A G A  D O  
F U T U R O ,  ao passo que os p ~ v o s  de língua inglêsa e holande- 
sa, beiil conio 05 hindus de casta superior e os judeus consti- 
tuem uiua guarda de retaguarila relut~nte".  (Conferência " O  
Ocidente e o futuro"). 

Coin a palavra o vate (Ia dlcrzstrgc~~ç para corrcbarar: 

Eiii seu troilo entre o brilho clas esferas, 
Coiii seu nianto de iioite e snlitlão, 
Tem acs pés o mar novo e as mortas eras - 
O único imperador que teni, deveras, 
O globo niuiido em sua mão. 

Coinbiilando as eiliinentes figuras do inlenso processo histórico ora 
analizado, vemos no Infante Doili Henrique uina síntese de João das Re- 
gras e Nun 'AI~ares  - Iinl~ério e Fé. Hoinelii visionário, riias d e  acção, 
homem de estudos mas de intuição maior ailida, organizador, Chefe, a 
sua emprêsa assoml~rosa translerda para i i i u i t~  aléin da sua \ida, e per- 
manece e111 nós Lusíarlas - seus riquí.siriios licrdeiios. Cabe-lhe o tí- 
tulo de C O N D E S T Á V E L  D O S  MARES. 

22. A I N C L I T A  GERAÇÁO I R I P E R I X L  continria e111 Afoi~so 
V, filho de Dom Duarte, prossegue triunfacl3ra em seu excelso filho Doiu 
João 11, definitixo coi~solirlaclor do poder régio, c ~ i i t r a  as dispersões 
sémi-feundais. Prepara êste a iiniclade futura cl3 Brasil em Torclesilhas 
enquanto impulsiona a obra heiiriquina por toda a terra. Declara por seu 
herdeiro o cunhado Dom Manuel, o Venturoso braquilongo sol, cujo aus- 
gício é o Brasil revelado ao iilundo e a queiii siicede D J I ~  João 111, O 

povoador, que nos integra eficaztllente na estrutura do Iinpério Portu- 
guês, realidade esplêndida então sob todos os climas. 

Continua a política do Espírito em tbdl a Lusitanidacle, que ao Iran- 
ciscanismo tradicional acrescenta a milícia de Sto. Iiirício cl: Loyola, nies- 
tres precípuos e conspícuos do Brasil. sol? carácter oficial cle ensino pú- 
blico. 



Vêm-nos tôdas as instituições forjadas na velha Lusitâiiia medieval: 
O Município, a Corporação dos mesteres, as Sesmarias, a Escola, a Or-  
ganização Militar, a Misericórdia, a niais recente intituição, creada por 
Dona Leonor, mulher do astuto, rude e enérgico Dom João 11, e c& 
elas tôdas, prospérrimas, as niais variegadas Ordens Religiosas, as quais 
enriqueceriam a nossa vida moral, cultural e artística, até os dias sotur- 
nos du colapso pombaliiio e c10 ilumini~nio traiçoeiro e satânico, introdu- 
tores entre nós de europeísmos de espírito decadente, cuja safra trágica 
teríamos niais tarde no século 18 com a Incoiifidência das Gerais e no 
19 com as  sedições de 1517, 1824 etc., e tc . .  

Mas não só :  também se introduz, entre a m a i ~  Milícia, o grupo de 
coiiibate chainado BANDEIRA, afortunaclíssimo no transplante a Terra 
de Santa Cruz, que, conio na guerra da Recoiic~uista, vai semeando ou- 
tras "beetrias" em seu caiiiiiihó, ~iúcleos de noxTos Municípios (as legí- 
timas res-públicas localistas) - grupo êsses que DOII~ Sebastião, (5 ) ,  o 
epígono da fiiclita Geração Imperial, recoiileiida em 1570 no "REGI- 
AIES DOS CAPITÃES-MORES E PROVISÃO M B R E  A ORDE- 
NANÇA", nestes têrnios:- "E  para a dita gente se exercitar na orde- 
nança uso das armas . . . hei põr 11em que Cada oito dias haja exercí- 
cico.. . e no lugar onde houver uiiia só bandeira, irão ao exercício duas 
esquadras que são 50 honieiis. . . e a gente desta bandeira Fe exercitará 
toda junta no cabo do mês". 

Germinou opulentainente a Btrlideiva no Brasil, máxime na antiga ca- 
pitania de São Vicente, depois São Paulo, proliferanod avassaladora, o 
que viria a levantar as pragas e iilipropérios irosos dos castelhanos do 
Prata contra "los Portugueses de S a ~ i  Pal~lo", nacionalidade essa a que 
niiiguém era mais fiel e Ifal do que os naturais cle Piratininga, como cons- 
ta da história verdadeira. 

Muita razão vai, por conseguinte, cuni hlfredo Ellis Jútiior no seu 
precioso "i\Teio Século de Baiideirismo" : 

"Nos séculos cluinhentista, seiscentista, e na iiiaior parte (10 oitoceii- 
tisiiio, o planalto paulista recebe a iiiesiila gente, para aqui portadora da i  
iilesnias selecções, trazendo para a Aniérica os nossos coiiiplexos here- 
ditários, as mesmas formas psíquicas, físicas, fisiológicas ou morais. 

"Enfirii, o homeiil que veio para cá era, iiiiis ou menos. u niesmo 
que Portugal enviou para sediineiitar-se sobre todos os seus núcleos co- 
loniais na América. Era a mesma gente rude, audaciosa, aidorosa, cora- 
josa, cheia de espírito a~entii ioso, filiadi à estirl~e "incridioiialis", adap- 
tada às regiões nienos frias do sul da Europa, encasulando alinas alevan- 
tadas e cheias de alento, qu: jaiiiais clescaíarn por desilusões fáceis, ape- 
sar de muitcs aiitolhos e ol~itáculos arestados que teria111 de Iencer. 

"Era  a mesniri gente que pro:luzira os Afonso H-nriclues, Gonçalo 
Mendes, Nuii'Alvares, Duarte Pacheco Pereira, Henrique o Navegador, 
Bartolomeu Dias, Vasco da Gania, Magalhães, Albuquerque, Dom João 
de Castro, e tantos niil otrtros, que elevarani a gloriosa estirpe lusifa- 
na As nimbadas da iilais alta p u j a n ~ a  físici, iiiental, n~oral,  - e que iria 
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produzir aqui, os Sousas d'Eça, os Diogos de Campos, os Raposo Tava- 
res, os Manuel Prêto, os Matias de Albuquerque, etc. 

"Foi êsse o h o ~ z e i ~ ~ ,  que recebemos de além, nesses primeiros qua- 
tro séculos de povoaii~ento i,l>érico. Ele foi, mais ou menos, o mesmo, por 
toda parte da ' ~mér i ca  Portuguêsa" . 

Sim, foi Homem Iil~perial que nos veio. 
Mestiçou-se com o brasilíiidio desde o início e para, logo com o afri- 

cano ou aculturou-os ao seu modo de ser português, católico, fazkndo-se 
luso-tropical como diz Gilberto Freyre, luso-cristão como diz Tito Lí- 
bio Ferreira ou luso-descendente (carnal ou culturalmeqte) como lhe 
chama António Sérgio. 

Creou o Império Brasileiro - a PATRIA-SfNTESE lusíada, ca- 
tólica e universalista, aberta a todas as raças que queiram lealmente 
@optar - novos integraldos - a sua Alma e a sua Cultura, e não negá- 
contra a História e a Tradição, envenená-la, corrompê-la,, deformá-la, 
fracccioná-la no espírito e no corpo humano e territorial, roubar-lhe a 
identidade e originalidade na América e no mundo. 

u 

Pátria, arejada e livre que, c01110 se fôra símbolo, deu as duas maio- 
res figuras da aeronáutica: o precursor Padre Bartolonieu Lourenço de 
Gusrnão e o realizador All~erto Santos Dumont, filho de um Henrique, 
para que até nisso houvesse a presença simbólica do Navegador. E, 
mo também com &go Coutinho e Sacadura. novo Cabral, se abre a 1.0- 

ta aérea para o sul do nosso velho Mar Oceano (9), assim podemos fi- 
gurar o Infante Dom Henrique comandando espiritualmente as Bandeiras 
pela,s florestas e rios-mares interiores d o  Brasil e presidindo os remígios 
dos aviões lusíadas (brasileo-portuguêses j por todos os nossos espaços 
aéreos mundiais. 

Grandioso! Grandioso para quem intui, sente e vive existencialmen- 
te a majestosa sin'fonia da continuidade histórica e a solidariedade glo- 
riosa das gerações pré-nacionais e nacionais em marcha para a Eternida- 
de, alvo de todos êstes processos milenares. 

"Estamos em vésperas de nos tornar uma grande potência, diz C. 
Delgado de Carvalho, e, nesta condições, de ocupar no mundo uma posi- 
qão que acarreta pesadas responsabilidades. Se uma fase nova se abre 
assim à nossa acção internacional, os nossos diplomatas em formação 
precisam ter consciência de um passado que foi digno, altivo e sereno, 
da influência que sempre exercenlos no continente, para que, no cenário 
mais amplo do mundo, conservemos a mesma serenidade, os mesmos prin- 
c ip io~  e conquistemos o mesmo prestígio". História Diplovniáficri do Brasil, 
Cia. Editora Nacional, S. Paulo, 1959. 

E sobretudo neste momento em aue a humanidade. cansada de lutas 
e divisões, se conta por intcgrações vastíssimas de grupos aliados e solidá- 
rios por variadíssimas maneiras, a presença magnífica do Infante Dom Hen- 
rique, CONDESTAVEL DOS MARES E DOS ESPAÇOS, constitui 
sublime inspiração, manifesta neste iinenso Mundo da Fé p, do Império, que 
o é também da Saudade dos Nossos Mortos insignes - a COMUNIDA- 



DE LUSLADA, ora baseada em instrumento oficial, Comunidade que 
somos todos nós, onde quer que em plena Lusitanidade viva e sonlie gen- 

te  brasileira e portuguêsa de todas as origens, integrada na mesma Cultu- 
ra, na mesma Caridade social e racial, acalentando as mesmas esperancas, 
aniatldo e honrando a inesina Tradição o cs mesmos Heróis, etnhataiido 
as generosas aspirações, fadando e cantando a mesma Língua do Infante 
Navegador, de Dom Manuel o Venturcso, de Camões, de Vieira, de Dom 
Pcdro 11, Castro Alves, Olavo Bilac e Fernando Pessoa, na perspectiva 
ardente da, bendita Paz do Reino de Deus, após todas as glórias e tragé- 
dias reflectidas neste poema da Mensslgenz : 

Ó mar salgado, quanto do teu sal 
São lágriinas de Portugal ! 
Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 
Quantos filhos em vão rezarani! 
Quantas noivas ficaram por casar 
Para que fosses nosso, ó mar! 

Va,leu a pena? Tudo vale a pena 
Se a alnia não é pequena. 
Quem quer passar além do Bojador 
Tem de passar além da dor. 
Deus ao mar o p ~ r i g o  e o abismo deu, 
Mas nêle é que espelhou O céu. 

(Conferência no 5.O Centenário do Infante D. Henrique, em 1960). 

N O T A S  

1) - VIRIATO. Camões filia-lhe o nomie ao latino vzr, verão, e também 
a vis força, virtude. Trata-se do pastor-guerreiro lusíada, vence- 
dor dos romanos. 

2) - Vide Damiiáo Peres, "Como nasceu Portugal", Portugal Eàitôra, 
Pôrto, 1959, cap. 11: Teri'Ttónio, Raça, Ungua, Cultura. Ai cita 
"A autonomia geográfica de Portugal, do Prof. Gonçalves Perei- 
ra, comunicação à Academia das Ciências de Lisboa, que transbor- 
dando da  mera geografia focalize importantíssimo aspecto ge3po- 
lítico total, citado por D. P .  : -" . . .A partir do século XV, depois 
que s e  transformou de uma nação agrícola num país marítimo, co- 
mercial o colonizador, Portugal, deixando de ser uma simples re- 
gião natural da Peninsula, foi buscar através do mar terra à s  cos- 
tas opostas, facto frequente em geografia política, formando com 
todo único que se opôs ao Estado espanhol, pela univemidade dos 
seus terriurios, ela desigualdade dos seus objectivos políticos e 
ecm6micos e peplas profundas d;ferenças de aptidões naturais. Não 
é sem uma importante razão geográfica que, ontem como hoje, os 
territórios portuguêses têm tido o carácter insultar ou inarítimo, 
isto é, estão todos ligados pelo msr". Afeiçoando-a geogr;ràficamen- 
te, o Prof. Gonçalves Pereira renova uma doutrina sustentada em 



284 REVISTA Dcr INSTITUTO HISTOEICo E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

1931 pelo general João de Almeida num trabalho int,itulado L'e,spAt 
de Zw race portugctise dadizs son expansion outre-miw (Lisboa, 1931; 
pág. 28): "No império português não há colónias, há sòmente pro- 
víncias de um país, nitário, que o mar liga." 

Mário Melo, na curiosa "Introdução a História de Portugal" a 
luz duma nova ci6neian, declara: -- "Nenhum luso-descendente, 
quer seja da Europa, da África, da América brasileira, da As'a- 
Indiana ou da Oceania-timorense, pode furtar-se a operatória pre. 
destinada que fatalmente ligou a sua vida e da sua subpátria b. ori- 
gem rem~ota da ant'ga Lusitânia, cuja alma dos guerreiros ainda 
hoje sobrevive nas suas veias ou nos seus pensamentos. Quando 
digo luso-descendentes não me refiro a descendência sanguínea. Está 
provado neste pepqpueno volume de introdução à História de Por. 
tugal que a aeseendência do espírito é muito mais im,portante do 
que a da matéria. Ora, em todos os sistemas evolutivos dos Fun- 
dadores do Mundo Lusitano, o que sobrenada à tona da sua mensa- 
gem é recisamente a esiritualidade congraçante de novas nações e 
novos ovos integrados predestinadamente no mesmo mundo diferen. 
ciando pelo animantjsmo lusitano. O espírito lusitano abraçou as  
diversas raças do globo e caldeou-se no nono imperativo fatalista: 
unir. Os povos de África, e que êste espírito de congraçamento deu 
uma Pátria qua não supuunham existir estão intimamente encar. 
nidos pelo espírito 1usía.da e a única maneira a que não se podem 
furtar, de mais rapidamente evoluiremi é abraçá-lo com tôdas as  
veras da sua p,rópria alma. E o Destino que o im'põe, é a Hist6ria 
que o determina, é Deus que o quer. .  . 

A operação que aesbeúi de apresentar é uma demonstração 
perfe'ta da impossibilidade de continuarmos a manter a dec'répita 
idéia de que uma Pátria é apenas o restrito território ocupado por 

. um povo com os mesmos desejos, os mesmos interêsses e os mes. 
inos vínculos sanguíneos. Mão. A Pátria Lusitana é uma Pátria 
de sentido lato. Naea do que é material a estrutura restritizada- 
meiite: aquilo que a caracteriza é a pluralidsde de pátria subal- 
ternas (subunidades mon6dicas) do comum monáric espir:tual e ab- 
soluto que as  une". 

3 )  -- "A lei de 1375 (lei das Sesmarias) determinava, em resumo, o se. 
guinte: - 1.0 O senhoni de terras que não puder lavrá-las tôdas, 
lavrará as  que puder fará l ivrar  as  outras por alguém. 2.0 Cada 
lavrador terá a s  juntas de bois indispensáveis para o amanho das 
suas terras, para o que se fixarR. o p e ç o  de cada junta, e ninguém 
se poderá excusar a vender o gado que tiver para isso. 3.0 Se o 
senhor das torras não cumprir o que lhe é determ~inado, as justiças 
apoderar-se-ão das terras e entregá-las-ão a quem as  amanhe, du- 
rante ;.erto tempo, não podendo o proprietário, entretanto, receber 
quaisquer fundos dos rendimentos delas. 4.0 Só os lavradores, ou 
criados seus que com êles vivam para o serviço da lavoura, podem 
ter gados próprios ou al11he:os. 5.0 Os que foram ou costumavam 
ser lavradores; .9s filhos e os netos de lavradores; quem não tiver 
valorzs equvalentes a 500 libras, ou não exerça profiss6,o de ma. 
nifesto proveito geraI; quem não viver permanentemente com pes. 
soa que precise do seu trabalho para obra útil - todos êsses terão 
que lavrar ou servir na  lavoura. 6.0 quem! for apanhado a man- 
digar sem licença, ou a vadiar, ou a fingir-se religioso, será obri- 
gado a prestar serviço na lavoura, sob penas que podem i r  até o 
degrêdo, porque queria el-Rei, diz Duarte Nunes de Leão, que em 
seu reino ninguém vivesse ocioso". - Alfredo Pimenta, "Elemen- 
to de História de Portugal". 



4) - Cf. Filosofia Politica de Sto. Tomás de Aqzci?ao, do autor dêste 
opúsculo. 

5) - "Uma conseqüência posterior de Aljubarrota, na derrota de muitos 
p0,rtuguêses nobres que ficaram por D.. Beatriz e seu marido, foi 
estreitarem-se as ligações entre a nova linhagem real e as cidades, 
das quais D. João tirara o maior vo:ume de apôio e das quais en- 
tão tratou de alcançar uma nova aristoc~acia arraigada não no 
sangue nem nas propriedades territoriais mas emprêsa comercial 
(William C. Atkinson, A History Spa:n aud Portugal). 

6 )  - "Do que se passou na desde que D. Henrique fechou os 
olhos a luz do mundo, na sua vila de Sagres, até a deposição ali 
dos seus rastos mortais, deu-nos eloqüentemente conta o fidedigno 
Diogo Gomes, seu servidor, no relato que fêz, embora uns vinte 
anos depois, ao cavaleiro alemão Martinho de Boêmia, e êste redi- 
giu no latim que Valentim Fernandes arquivou no seu &lebreMa- 
nuscrito de Mumique - latim cuja tradução se mostrará ser como 
segue ; 

"No ano do Senhor, de 14d0, o Senhor Infante D. Henrlque 
adoeceu numa vila sua que está no cabo de S. Vicente, do que mor- 
reu a 13 de novembro do dito ano, numa quinta-feira. E naquela 
noite em que morreu, levaram-no para a Igreja de Santa Maria, em 
Lagos, onde foi sepultado honrosamente. 

"E o rei Afonso estava então na cidade de Evora: e ficou mu'. 
to triste, com o seu povo, pela morte de tão grande senhor; po'rque 
todos os rendimentos que tinha, e tudo o que provinha da Guiné, 
gastava em guerra e em contínua armada no mar contra os Sar- 
racenos, pela fé cristã. No fim do ano o rei Afonso mandou-me cha. 
mar, pois continuadamente eu ficara, por mandado do rei, em La. 
gos, junto do corpo do Infante, ando o que era necessário aos sa- 
mar, pois continuadamente eu ficara, por mandado do rei, em La- 
gos, junto do corpo do Infante, ando o que era necessário aos 
sacerdotes que se empregavam em continuas vigílias e no ofício di- 
vino, e mandou que eu visse e examinasse se o corpo do Infante 
estava putrefacto, porque queria trasladar os ossos dêle para o mos- 
teiro, realmente formosássimo, que se chama Santa Maria da Ba- 
talha, que seu pai o rei João I edificara com frades da  Ordem dos 
Pregadores. Eu ,  com efeito, chegando ao corpo do defunto, desca- 
bri-o e encontrei-o sêco eíntegro, excepto a ponta do nariz. E 
encontrei-o cingido por cilício áspero de sedas de cavalo; pois bem 
conta a Igreja: non dabis sunctum tuum videre c o r r u p t i o m  (não 
permi,tirás que o teu corpo sofra corrupção). O qual Senhor In- 
fante até a morte permaneceu virgem, e fêz em sua vida muitos 
benefícios que seria prolixo contar. Então, o rei mandou ir o seu 
irmão Senhor Infante D. Fernando, duque de Beje, e bispos e condes 
afim de levarem o corpo até o Mosteiro da Batalha supradito, onde 
o rei eserava o coro do defunto. E foi pôsto o corpo do Infante na 
capela formosíssima e grande que o seu próprio pai, o rei João, 
fizera, onde o mesmo rei jaz com sua mulher D. Filipa, mãe dêle, 
e cinco irmãos do mesmo, dos quais todos louvével memória haver5 
até a eternidade. E descansem em santa paz. Amém". 

"Diogo Gomes, dizendo que a vila onde o Infante falecera es- 
tava situada no cabo de S. Vicente, falava em sentidmo lato, ppr- 
quanto é fora de toda a dúvida, hoje, que a dita vila se encontrava 
fundada no cabo a que tradicionalmente ficara o nome de Terçana- 
bal (corruptela, oral ou escrita, do nome TarinabaZ ou Tarí Ha- 
nabal, dado pelos árabes ao cabo de Anibal dos cartagineseses) - 
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o actual cabo ou ponta de Sagres, com a sua praia anexa, chama- 
da a praia da Mareta". Francisco Fernandes Lopes, A figura e a 
obra do Infavzte D. Henrique, Portugália Editora, Lisboa, 1960 

Do mesmo autor e obra é o que se segue: 

"D. Henrique teria recebido uma séria formação religiosa e mio- 
ral, de pa com o adestramento físico e o desenvolvimento da  inte. 
ligência. Menos intelectual porventura que seus irmãos mais ve- 
lhos D. Duarte e D. Pedro, predominavam nêle - um desportivo, 
em suma - como em seu pai (com quem mais se pareceria no a s  
pecto e no caráter, e de quem era, talvez pon isso, o filho mais es- 
timado), o gosto pela vida activa, interessando-o sobretudo a cao o 
cavalaar. a s  facanhas merreiras. a s  aventuras implicando denodo. 

sacrifício h&oico com finalidade mística embora, mas 
com fruto útil. Sóbrio e austero, jejuava amiúde; e parece que 
usou dlícios durante toda a vida (cingido dum cilício áspero Úl. 
timo, o encontrou Diogo Gomes). Uma relíquia sagrada que a 
mãe lhe dera, trouxe-a sempre ao pescoço. Não casou; e se jovem, 
não desdenhara porventura o galanteio das damas, parece todavia 
que virgem o recebeu a terra" (Zurara) Melhor que qualquer 
outro documento, o preâmbulo do seu testamento revela o clima 
espiritual de toda a sua vivênc a e acção; é um católico convicto 
e consc'ente, que vive a sua crença, considerando (como diz em 
outro sítio) "os trabaihos dos homens principalmente deverem ser 
ro r  serviço de nosso Senhor Deus, e assim de seu senhor, por que 
hajam de receber galardão de glória" na outra vida, "e em êste 
mundo honra e estado". Assim, se " twe sempre o desejo de fazer 
guerra aos infiéis e de converter os pagãos", "foi igualmente soli- 
cito em fecundos projectos utilitário que não estavam em contra- 
dição com os interêsses da fé" (Duarte Leite). Por outro lado, na 
sua devassa do mundo desconhecido, aproveitando a sabedoria dos 
sencialmente de tentar substiuí-Ia pela lição positiva da experiên. 
livros e dos homens, não deixa porém - e isso o caracteriza es- 
tia, que activa e porfiadamente procurou, por meio dos seus na- 
vegadores e exploradores". 

7 )  -- Mestre Alfredo Pimenta, em seus "Elementos de História de Por- 
tugal", Empresa Nacional de Publicidade. Lisboa. 1935), diz-nos 
a págs. 20-21: 

"No século XVII, Fr, Bernardo de Britto (in Ckronim de Cister, 
l a  parte pág. 242) pôs "em forma hum juramento. que o próprio 
Rey Dom Afonso fez alguns annos depois da batalha, em Côrtes 
uue fez na cidade de Co7mlbra.. ." Segundo esse documento, D. 
Afonso Henriques declarava: "Ego eram cum mea hoste in terris 
ultra Tagum in agro Auliquio, ut pugnarem cum Ismaele & aliis 
quatror Hegibus Maurorum. . . vidique sub'to a parte dextra, orien 
tem versus, micantem radium, & paulatim splendescens, crescebat 
in maius, & dum oculos ad illam partem efficaciter pono, acce in 
ipso radio clarior sole, signum crucis, & Jesum Christum in eo 
Crucifixum aspicin, & ex una, 9E altera parte multitudinem Juvenum 
candidissimorum quos sanctos Angelos fuisse credo. . . 

E o discutido aparecimento de Jesus Cristo a D. Afonso Hen. 
riques. 

Há duas coisas a distinguir: o facto milagre, possível, como ta. 
tos outros ristòricamente documentados; o documento que o narra. 

Quanto ao facto, ninguém prova que êle não se deu; e ningu6m 
pode provar que não podia dar-se. 



Quanto ao documento, não há dúvida de que, forjado ou não 
por quem o editou, é um documento falso. Mas cumpre obser- 
var que a afirmação da existência do milagre, ou do juramento de 
Afonso Henriques, não Sepende dêsse documento; é-lho anterior ma-s 
de dois séculos. E m  14 de julho de 1380, o Bispo D. Martinho, 
legado do Rei. D. Fernando, pronuncia perante Carlos V num dis. 
curso (in Bibliothèque de Z'Zcole de Chartves, tomo 52, pág. 512), 
palavras que repousam no conhecimento do milagre. O mesmo se 
pode dizer do que se lê em Zurara ~Cronica da fiomada de Cepta, 
cap. XI). 

Portanto: não foi o documento falso que criou o milagre; foi 
este que originou o documento. 

Pare conhec'mento objectivo do problema, devem ler-se a s  con- 
siderações que nos seus notáveis Cuiàaidos F,tter&rios lhe consagrou 
(pág. 361 e segs.) Fr. Manuel do Cenáculo". 

8) - E em nome dêste último Aviz (não contando o Cardial Dom Mar- 
ques) que êste último, como regente, fiel à inspiração dos seus an- 
tepassados, d'z o seguinte em carta a São Francisco de Borja 
(13.6.1965) : 
- Quando a Divina Providência nos desvendou gentes bárbaras 

e mares desconhecidos e vinculou ao ceptro português reinos e re- 
motos impérios, ao mesmo tempo e sobretudo lhe vinculou a messe 
e a cultura das almas Nela nos ocupamos com a diligência e o 
cuidado (que nos legaram os nossos antepassados: com o direito 
de reinar), preocupandcmos sempre por não perder ocasião algu- 
ma de levar avante a propagação da Fé. - Brotéria, Lisboa, de- 
zembro. 

9)  - "Diz Gago Coutinho que o travessia do Atlântico realizada por Sa. 
cadura e por êle em 1922 não constitui prova de arrojo. Que não 
foi heroísmo. Não? Então foi milagre! 

"Na história das travessias aéreas entre países, só uma existe 
camparável à de Sacadura e Gago: o vôo de Blériot em 1909 entre 
a França e a Inglaterra, quando o avião nascia. 

"A adaptação do sextante de Newton por Gago e Sacadura pos- 
sibilitou os grandes vôos transoceânicos de hoje. E a maior glória de 
ambos consiste n:sso: nessa adaptação; na base cientifica do grande 
feito. Infelizmente nem êles nem Portugal registraram a invento 
e os ianques surripiaram-no, fabricando sextantes cTe Gago e Sa. 
cadura aos milhares sem lhes dar satisfações, sem os citar sequer 
mont". Gondin da Fonseca, livro "Santos Dumont", nota 67, 3.a 
Reproduziram, tal qual, a pirataria praticada contra Santos Du- 
edição. Livraria São José, Rio, 1956. 

Finis. SS. TRINITATI GLORIA ! 



ESTRUTURA POLfTICA I;: LEGAL DOS GOVERNOS 
PAELISTAS DE 1821 a 1534 

Célio Debes 

ANTECEDENTES 

A s  guerras, conquanto tragam em seu bojo a destruição, o estermí- 
nio e toda uma corte de malefícios, portam sempre, à sua ilharga, condi- 
ções propícias à transformação do pensamento dominante, por ocasião de 
suas deflagrações. 

A campanha desencadeada por N,apoleão contra Portugal nãc, foi 
imune a essa contigência. Assinala um historiador luso contempor2ne0, 
a propósito, que, "na prii~leira década do século XIX, a vida portuguêsa 
decorre em grande parte, a sombra da invasáo dos soldados estrangeiros; 
na segunda, decorre, à sombra de outra invasáo, menos assoladora na apa- 
rência. mais corrosiva no fundo: a das idéias estraneeiras. ~rouxeram-nas - 
os homens dos exércitos de Junot, de Soult, de Masséna; trouxeram-nas 
também os aliados britânicos, pois entre os seus oficiais contam-se nume- 
rosos liberais e maçãos" (1). 

Esse mo~~iinento ideológico culminou, em 1820, com a revolução dc  
Pôrto (24 de agosto), da qual clefluirain as "bases da constituição por- 
tuguêsa" (2 ) .  

Dom João VI, ainda no Rio de Janeiro, se viu forçado a jurá-las, 
depois da tentativa frustracla de estabelecer a vigência da constituição es- 
panhola ( 3 ) .  

No entanto, as Côrtes reunidas em Lisboa, alheias ao que se passava 
no além mar e desejosas de obter apoio do Reino do Brasil (4) à revolu- 

1 - João Ameal - História de Portugal - Livraria Tavares Martins -- 
4a. ed. - Pôrto - 1958 - pág. 553. 

2 - Decreto Legislativo de 10 de março de 1821. 
3 - 0 Decreto de 21 de abril de 1821, baixado por D. Jlolão VI, Iinmdou 

"adotar a Constituição Hespanhola, enquanto não vigora a nova encar- 
regada as  Côrtee cTe Lisboa"; por ato de 22, portanto, vinte e quatro 
horas depois, o soberano anulou aquêle Decreto. O primeiro dêsses 
documentos decorrera da decisão dos eleitores parcquiais do Rio de 
Janeiro de jurar a Carts espanhola; o segundo, da reaçgo armada 
da tropa portuguêsa sediada na Corte, contra o colégio eleitoral e da 
qual resultaram mortos e feridos (cf. Agenor de Roure - Formação 
Constitucional do Brazil - Rio - 1914 - págs. 20/?3). 

4 - Gomes de Carvalho observa, judiciosamente, que, temendo a intervem 
ção da "Santa Aliança" em favor de D. João VI, caso êle, com esteio 
na  fic?elidade dos brasileiros, deprecasse nêsse sentido aos monarcas 
aliados, o govêrno de Lisboa procurou, com empenho, a adesão do ul- 
tramar. Essa política consubstandou-se no manifesto de 31 de outu. 
bro de 1820 (Os Deputados brasileiros nas Côrtes Gerais de 1821 - 
Livr. Chardron - Pôrto - 1912 - págs. 10/12). 
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ção de que proinanarain, baixaram, a 24 de abril de 1821, decreto repu- 
tando "legítinios os Govêrnos estabelecidos, ou que se estabelecerem nos 
Estados Portuguêses de Ultramar, para qbraçarem a causa da regenera- 
ção política". Era  o incentivo à sublevação da ordein vigente. 

No Brasil, algumas Capitanias haviam estabelecido govêrnos próprios, 
aderindo a causa constitucioi~alista. E m  São Paulo, muito embora seu 
Governador e Capitão General houvesse já, desde 12 de março de 1821 
(5 ) ,  anunciando o advento do novo regime, nenhuma agitação se regis- 
trara, no sentido de alterar o estado das coisas, a não ser em fins de ju- 
nho (6). 

A JUNTA DO GOVÊRNO PROVISÓRIO 
DA PROVíNCIA DE SÃO PAULO 

A 23 dêste inês, foi aclamado utn govêrno provisório, destinado a 
substituir o delegado régio. Até tntão, administrara a Capitania de São 
Paulo uma autoridade nomeada pelo Rei, a quem era conferido o título de 

5 - Octavio Tarquínio de Sousa (José Bonifácio - 2a. ed. - vol. I da 
História dos Fundadores do Império do Brasil) - Livr. José Olympio 
Ed. - Rio - 1957 - pág. 147) refere-se a um bando de 12 de março 
de 1821. João Romeiro (De D. João VI a Independência - Ed. Edaglit 
S. Paulo - 1962 - :pág. 105) alude a bando de 13 de março. A C&- 
mara Municipal de S. Paulo consignou em a ta  de 53 daquêle mês, 
que, nêsse dia, realizou sessão extraordinária em decorrência de ofício 
do Governador Capitão General, convidando-a a que assistisse, em sua 
residência, na mesma data, a publicação do Decreto Real mandando 
jurar a constituição que em Lisboa seria elaborada (of. Atas cta Câ- 
mara Municipal de S Paulo - XXII/445 e Registro Geral da  Câmara 
Municipal de S. Paulo - XVI/143-145). Djalma Forjaz ( O  Senador 
Vergueiro Sua Vida e Sua Obra (1788-1859) - S Paulo - 1924 - 
Vol. I - pág. 153) dá o bando como datado de 12. Aureliano Leite 
(Subsídios para a História da Civilização Paulista - Ed. Monumental 
Comemorativa do IV Ceqtenário da Cidade de São Paulo - Ed. Sa 
raiva - S. Paulo 1954 - pkg. 120) refere que o bando que declarou 
"a adoção do reginie constitucional representativo, no Reino Unido 
de Portugal, Brasil e Algarves" foi registra80 no Livro respectivo a 
13 de março. Na verdade, o Bando é datado de 12 de março de 1821 
e se acha a s  fls. 64 verso e 65, do Livro nQ 133, do Arquivo do EÇtado 
(Caixa 50, número de ordem 408), ainda inédito, e cujo texto, n a  ín- 
tegra, se acha no apêndice. 

6 - A 3 de junho de 1821 eclodiu urna sublevação militar na  Capital, e n  
volvendo soldados do batalhão de caçadores, aqui aquartelados. Im- 
peliu-os a tomar tal atitude a demora em se efetivar a aplicaçãa do 
Decrdo que !hes concedia aumento de soldo (cf. Azevedo Marques - 
Apontamentos Históricos - Livr. Martins Ed. - (Biblioteca Hist6- 
rica Paulista - vol. I )  - S. Paulo - 195) - tomo I1 - págs. 436/ 
437) Como é bem de ver-se, não tem vinculação direta, êsse aconte- 
cimento, com os reflexos da revolução portuense. Dai entendamos que 
a prime:ra manifestação contra o sistema vigentc até então, ocorreu 
com a instituição da Junta do Govêrno Provisório da Pr0vínci.a de 
São Paulo, no que seguimos a opinião de Octavio Tnrquínio de Sousa 
(op. cit., loc,. cit. ) . 



Governador e Capitão General. Enfeixava poderes civis e militares e 
governava discricionàriamente. 

Nessa altura, exercia tais funções João Carlos Augusto Oeynhausen 
Gravenburg. 

Descrevendo o estado de ânimo reinante, na ocasião, consigna uma 
testemunha coev,a, que "os males de um systema abusivo tinha de tal sor- 
te indisposto os ânin~os, que toda a interposição de parte do governador 
,para consolidar a confiança dos povos já abalada por anteriores compor- 
tamentos era inteiramente baldada. Elle mesmo intimamente convencido de 
sua incapacidade para obrar com energia, vendo-se despopularisado, sem 
força phísica nem moral para fazer execut,m as leis, pedio por três vezes 
ao ministério a sua demissão" (7). 

Paulo do Valle, traçandc o perfil de João Carlos, o dá como "homem 
inteiigente e ativo ( . . . ) ao mesmo tempo versatil e pusilanime " (8). 

Ora, ante o anúncio ,da modificação do regime e, dada a debilitada au- 
toridade do Capitão General, "convenceram-se os elementos de maior res- 
ponsabilidade de São Paulo da urgência de estabelecer um govêrno que 
tivesse o consentimento público e fosse no momento o órgão das aspira- 
ções paulistas" (9) 

A forma como foi constituido êsse colegiado (10) é assás conhecida. 
José Bonifácio de Andrada e Silva, a convite do povo e da tropa, reuni- 
dos no Pátio de São Gonçalo, hoje Praça João Mendes, em frente ao edi- 
fício da Câmara hfunicipal, dirigiu a escoll~a dos novos governantes. Hà- 
bilmente, sugeriu que a mesiiia se desse por aclamação. Oeynhausen, por 
indicação sua, foi ovacionado para presidente. A multidão apontou o 
Andr,ada para vice-presidente. Pelo mesmo processo, foram escolhido os 
demais membros da "Junta do Govêrno Provisório da Província de São 
Paulo". Eram êles: Martim Francisco Ribeiro de Andrada, deputado 
e secretário do Interior e Fazenda; Cel. Lázaro José Gonqalves, deputa- 
do e secretário da Guerra; Chefe de Esquadra Miguel José de Oliveira 
Pinto, deputado e secretário da Marinha; Padres Felisberto Gomes Jardim 

7 - "Exp~sição do Estado da Opiniiio Pública em São Paulo antes da  ins- 
talação do Govêrno Provisório, e Narração dos acontecimentos do Me. 
moravel dia 23 de junho de 182lW, inserto por Azevedo Marques ieun 
seus :Apontamentos" (IIJ436), como sendo de autoria de "uma teste- 
munha ocular fidedigna". Afonso de Taunay (História Colonial da Ci- 
dade de São Paulo no Século XIX - S. Paulo - 1956 - vol. 111 -i 
pág. 433), apreciando o documento, o atribui à lavra de Antonio Ma- 
riano de Azevedo Marques, o conhecido "Mestrinho". No tocante às 
reiteradas solicitações de demissão por parte de Oeynhausen, o saudoso 
historiador, parece, não dá muito crédito ao autor da "Exposição", 
pois, alude a essa passagem nos seguintes têrmos: "Vendo-se (o Go- 
vernador) impopular, pretende o narrador ("Mestrinho"), chegara por 
três vêzes a pedir ao Príncipe a demissão". 

8 - "O Governo Provisório e a "Bernarda" - Documentos Interessantes 
- S. Paulo - 1913 - vol. I, 3.a ed., pág. 7. 

9 - Octavio Tarquinio de Sousa - op. cit. loc. cit. 
10 - Cf. Azevedo Marques - op. cit., tomo 11, págs, 436/440. 
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e Joâo Ferreira de Oliveira Bueno, deputados pelo Eclesiástico; Cel. 
Francisco Inicio de Souza Queiroz e Brigadeiro Rodrigues Jordão, de- 
putados pelo Comércio; Cel. Antonio Leite Pereira da Gama Lobo e 
Tte.-Cel. D,aniel Pedi-o Muller, deputados pelas Armas; Nicolau Pereira 
de Campos Vergueiro e Tte.-Cel. Antonio Maria Quartim, deputados pe- 
la Agricultura; Padre Francisco de Pau'a e OIiveira e Tte.-Cel. André 
da Silva Gomes e Castro, deputados pela Instrução PGblica. AO todo, 
quinze membros! N,asceu de um simulacro de movimento subversivo con- 
tra a ordem, então, vigente. Na verdade, a aiteração do estado de coisas 
fora ajustada com o próprio Governador, que teria seus poderes limita- 
dos e o govêrno estaria, sempre sob a direta fiscalização das classes do- 
minantes. 

esse  entendimento prévio entre Oeynhausen e os demais compcnentes 
da Junta - admitido por historiadores respeitáveis (11) - perece-nos, 
decorreu da coincidência, momentânea, de pcntos de vista. O movimento 
constitucionalista enl Portugal tornara-se uma realidade, que nem a dis- 
tância que separa o Brasii da Europa permitira que qualquer dúvida pai- 
rasse a respeito. O Governador, que publicara um bando divulgando o 
decreto pelo qual D. Jcão VI aprovava, antecipa-amente, a Constituição 
a ser elaborada em Lisboa (12),  não se abxlançara a jurá-la, como já £6- 
ra feito na Bahia. Nem, tão pouco, prestara fidelidade às próprias "Bases" 
votadas pelas Cortes. É que, naquela altura, era cêdo para uma tomada 
clara de posição. Até o Rei andava indeciso, avançando e recuando nêç- 
se terreno (13). Com a partida do soberano, sybmisso à Constituinte, 
nenhuma dúvida poderia restar quanto ao triunfo dos princípios postulados 
pelos vitoriosos revo'ucionários d~ Pôrto. Soara a hora da adesão à cau- 
sa constitucionalista. 

Por seu turno, os que nenhuma vinculação maior tinham ccm Por- 
tugal, e que, com a transladação da sede da monarquia para o Velho Mun- 
do, pressentiam o retorno a tempos de tristíssima memória, enxergavam 

no desaparecimento do absolutismo o único meio de sofrearem os excessos 
de que fora pródigo êsse regime. 

Nêsse ponto, residia a identidade de interêsses. Tanto que, no ato 
de sua posse, os integrantes da Junta declararam: 

"Juro as Bases da Constituição decretadas pelas cortes geraes e Ex- 
traodinárias e constituintes de Lisboa - Juro obediência e S. M. o 
Sr. Doi11 J G ~ O  Sexto Rei Constitucional do Reino Unido de Por- 
tugal, Brasil e A1garves:- Juro outrossim de (sic) vigiar pela exac- 
ta execução das Leis, existentes; e promover todo o bem desta pro- 

11 - Octavio Tarquínio de Sousa, op. cit., pag. 147. Afonso de E. Taunay 
op. cit., pág. 434. 

12 - Decreto de 24 de fevereiro de 1821. 
13 - Cf. Octavio Tarquínio de Sousa - op. cit., pág. 143. Agenor de Rourr. 

- op. cit., págs. 19/23. 



víncia em particular e da Nação em geral assiiii Deus me salve" (14) 
O ato solene assinalava, antes do mais, a fidelidade a Lei Maior; de- 

pois ao Rei; e, finalmente. ao Cargo a ser exercido. 
A moiiientânea igualdade de pensamento evidencia-se na rápida di- 

vergência, aliás inevitável, que grassou entre os integrantes daquêle gru- 
po heterogêneo. Cindira-se o Govêrno Provisório em duas hostes, cujas 
dissensões iriam levá-lo à dissolução, como adiante se verá. 

Com o regresso de D. João VI, aqui ficara, coiiio Regente, o Pr ín .  
cipe Real D. Pedro. A êle, a Junta deu conta de sua constituição. E m  
sua reunião inicial, assentou "em primeiro lugar, que 1 P  se faria huiiia 

participação a Sua Alteza Real o Principe Regente do Reino Unido, e 
as  actuais Côrtes Nacionaes, geraes, extraordinarias, e Constituintes de Tais- 
boa, assiilada por todos os Membros que formão o Govêrtlo" (15). 
I 

A carta para o Regente, nêsse sentido, foi expedida com data de 30 
de junho. Elaborou-a uma con~issão integrada por José Bonifácio, Arci- 
preste Felisberto Goriies Jardim e Padre Francisco de Paula Oliveira. 
todos membros da Junta (16).  Levou-a ao Rio uma deputação composts 
dos integrantes do ~Govêrno, Cel. Antonio Leite Pereira da Gama Lobo 
e Tte. Cel. Antonio Maria Quartim. 

Trinta dias depois, vinha a resposta: "approvo a Eleição dos Depu- 
tados do Governo Provisorio, organizado para governar essa provincia 
pelas actuaes Leys, e sobreditas Bases, com a s~tbordinação e obediencia 
à Authoridade, que El-Rey Meu Senhor e Pay me Delegou, ficando ao 

dito Governo a faculdade, que pretende de Me representar quaesquer in- 
conveniente, que possa ter a execução clas Ordens, que E u  Mandar ex- 
hedir a essa Provincia na fórma indicada na vossa Carta" (17). 

Assim, podia o Govêrno consignar que "estava" legitimamente insta- 
lado pela geral approvação de toda a Província, e reconhecido pelo Decre- 
to dzs Cortes de 18 de abril d'este anno (1821), e ~Itimainente pela Carta 
Regia de 30 de julho últinio" (18). 

Como se viu, êsse colegiado, que oficialmente se chamava "Junta 
do Govêrno Provisório de São Paulo", nasceu de unia sedição. É bem 
verdade que decorrente de um conluio com as autoridades. Trata-se de 
um govêrno de fato, muito embora bafejado pela prévia aprovação das 
Côrtes de Lisboa, o que lhe poderia dar um a r  de legalidade. Mas, não 

14 - Atas da Câmara Municipal de São Paulo - 1815-1822 - vol. XXII 
- pág. 470. 

15 - Docilmentos Interessantes - vol. I1 - "Actas das Sessões do Gover- 
no Provisorio de São Paulo - 1821-1822" - 3a. ed. - S. Paulo - 
1913 - pág. 5 :  

16 -. A escolha dessa Comissão teve lugar na segunda sessão c?a Junta  (Ac- 
t a s  das Sessões, pbg. 4). 

17 - O texto integral da Carta Régia de 30 de julho de 1822 vem repro- 
duzido no vol. I dos Documentos Interessantes, pág. 39, sob a desig- 

naçno "ilnnexo C". 
18 - Actas das Sessões, pág. 43 (26a. sessão da Junta). 
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tinha estrutura legal. Para obriar essa lacuna, procuraram seus compo- 
nentes fixar algumas normas de conduta. 

Dêsse modo, assentaram que a Junta se reuniria três vêzes por semana, 
As '(segundas, e quartas feiras, e aos sábados as dez hora da manhã"; que o 
expediente do interior da Província, '(depois de discutido, e approvado, 
pela pluraridade do Govêrno, basta que seja assignado pelo Presidente, Vi- 
ce Presidente, e Secretário do Govêrilo da Repartição competente, e ex- 
pedido pela Secretaria geral do mesmo govêrno" (19). Estabeleceram 
que os espetáculos teatrais ficavam sujeitos a censura prévia, "como se 
pratica nas capitais de Lisboa, e Rio de Janeiro" (20). Estatuiram, também: 
"que todas as Portarias do Erario do Rio de Janeiro não sejam cumpri- 
das pela Junta da Fazenda sem que primeiro se lhes seja posto o 
cumpra-se por este Govêrno" (21).  Igualmente, "determinou-se aos Ou- 
vidores das Comarcas, que d'aqui por diante não publiquem as Leis, e De- 
cretos, ou Resoluções de Sua Alteza Real, que lhe forem dirigidos pela 
Ch,ancellaria mór deste Reino, sein o cumprimento d'este Govêrno" (22).  
A autoridade geral, ficava subordinada à aquiescência da Junta, para que 
seus atos tivessem valor na Província! 

Como se disse, o grupo que integrava o colegiado era heterogeneo. Ces- 
sada a unidade de interêsses, acenderam-se as rivalidades, cindindo-se o Llo- 
co em duas hostes adversas. Era  a "Consecluência do antagonismo existente 
entre portuguêses e paulistas", no dizer de Toledo Piza (23).  E, pros- 
segue o ,antigo Diretor do Arquivo do Estado: "se os chefes do pairtido 

retrogrado eram João Carlos Oeynhausen, Francisco Ignácio e Daniel Mul- 
ler, portuguêses por nascimento, por educação ou por costun~es, havia 
contudo nêsse partido muitos brasileiros, que o povo não podia suppor 
que estivessem ligados com os interesses portuguezes. Não havendo im- 
prensa para discutir os actos do governo e esclarecer a opinião publica, é 
claro que faria mais proselytos entre as niassas populares o partido que 
mais intrigasse, e quem tinha mais interêsse em desvairar a opinião eram 
aquelles que viam prestes a desn~oronarem-se o poderio e as regalias de 
que estavam senhores havia perto de trezentos annos". Engrossava ésse 
contigente, além de muitos outros, e o orientava intelectualmente, o Ouvi- 
.dor José da Costa Carvalho, que, posteriorn~ente, chegou à Presidência da 
Província. 

A outra facção, ou como a designa Toledo Piza, "o partido liberal 
ou antes o partido paiilista era representado no Governo Provisório por 
José Bonifácio, Coroneis Lázaro Gonçalves e Gama Lobo, Martim Fran- 
cisco, Brigadeiro Jordáo, tenente coronel André da Silva Gomes, Dr. Ni- 
colau Pereira de Campos Vergueiro, Padre Paula Oliveira, Padre Felis- 

19 - Actas das Sessões, pág. 5 (la. sessão, itens 2.') c 50) .  
20 - Idem, pág. 8 (2%.  sessão, item 3')). 
21 - Idem, pág. 11 (3a. sessão, item 7 9 .  
22 - Idem, pág. 29 (15a. sessão, item 49). 
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berto Jardim e Padre Oliveira Bueno e tinha como adherentes a família 
Pra,do, o Bispo D. Matheus, o Padre Amara1 Gurgel e o Conego Ilde- 
phonso Xavier Pereira". 

Essa animosidade culminou com a chamada "bernarda de Francisco 
Inácio", da qual saiu vitorioso o partido "retrogrado". Os paulistas, na- 
quela altura (23 de maio de 1822), estavam inferiorizados no govêrno, 
no que respeita ,ao prestígio pessoal e militar de seus componentes. Jo- 
sé Bonifácio estava afastado da vice-presidência, pois era, então, Ministro 
no Rio; Láz,aro Gonçalves e Gama Lobo estavam ausentes; Vergueiro, 

apesar de suas idéias liberais, não era hostilizado pelos adversários; os de- 
mais, por suas condições individuais não constituiain óbices para o grupo 
português (24). Restavam Martim Francisco e o Brigadeiro Jordão 
Contra êsses, voltaram-se os homens da "bernarda". 

Em decorrência das portarias de 10 e 21 de maio de 1822, deveriam 
deixar São Paulo, apresentando-se a D. Pedro, no Rio, Oeynhausen, o 
Ouvidor Costa Carvalho e Francisco Inácio (25). Martim Francisco, a 
falta do vice presidente, era quem deveria assumir a presidência. É for- 
çoso reconhecer-se, aqui a interferênci,3 direta de José Bonifácio, Minis- 
tro de Estado dos Negócios do Reino. 

A 23 de maio, leu-se, em sessão da Junta, o primeiro daquêles docu- 
mentos e, em decorrência do que o mesmo dispunha, "(deliberou-se mais 
que o Excellentíssimo Senhor Martim Francisco Ribeiro de Andrada. 
Secretario do Interior e Fazenda que como immediato vai entrar na Pre- 
sidencia interina d'este Coverno, e da Junta da Fazenda conserve todavia 
as Partes de Suas Repartiçóens". Isso pela manhã. A tarde, às quatro 
horas, em sessão extraordinária (26), voltaram as coisas à sua situação 
anterior. Por "imposição" da Tropa e Povo, descumpria-se a determina- 
ção do Príncipe Regente e compeliam-se Martim Francisco e o Brigadei- 
ro Jordão a se afastar do Govêrno. O primeiro foi, ainda, obrigado a sair 
"d'esta Cidade em 24 hcras, e da Província em oito dias para socêgo d'el- 
la". Também essa providência se adotara em decorrência da "im,posição" 
popular (27). Vem de longe, como se vê. o hábito dos políticos se escu- 
darem no povo, para alcançar seus objetivos, quasi sempre c~ntrários aos 
interesses daquêles a quem tomam o aval para seus atos..  . 

Contra os desmandos dos elementos preponderantes do Govêrno Pro- 
visório, reagiram as Câmaras Municipais de Itu e Pórto Feliz, chegaido 
os habitantes daquela cidade a escorraqar o emissário governamental que 

23 - Documentos Interessantes - vol. I - A "Bernarda" de Franctsco Igna- 
cio em São Paulo em 23 de maio de 1822" - Annexo A, pág. 24. 

24 - Cf. A. Toledo Piza - Documentos Interessantes - vol. I ,  pBgs. 26/27. 
25 - O texto integral dêsses documentos se acham no vol. I dos Documen- 

tos Interessantes, Annexos I e K, págs. 47 e 49. 
26 - Actas das Sessões - pág. 143. 
27 - Idem, pág. 148 (1203. sessão, item 50). 
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lhes fora enviado (28).  Mas, tudo não passou do mero cniilpo formal da 
irresignação. Essas edilidades se declararain subordiiladas diretamente ao 
Príncipe Regente, não mais reconhecendo a nutoridade da Junta. For 
Decisão de 19 de agôsto de 1822, D. Pedro desaprovou essa deliberação. 

Cientificado dos acontecimentoi de 23 de maio, o Regente baixou a 
klecreto de 25 de junho, em que, considerando que "não Me podia ser in- 
differente o modo illegal e faccioso com que os chaiuados Pcvo e Tropa 
da cidade de S. Paulo, instigados por alguils desorganizadores e rebeldes, 
que por desgraça da Província se acham entre os Membros de seu actu2l 
Governo", re~olveu "cassar o presente GovêrnoJ'(29). 

Na mesma data, foi expedida Carta Régia censurando os componen- 
tes da Junta, e, na qual, seu signatário ccnsignava que "informado Eu, 

porem, dos verdadeiros iilotivos, que derain causa ao motim de vinte e 
três da  dito mez, em que a Tropa Miliciana, e um punhado de miseraveis 
e facciosos d'entre o Povo foram in5tigados e seduzidos por alguns de vós, 
outros apaniguados, com manifesta desobediencia, e rebeldia à Minha Real 
Authoridade, como Príncipe Regente deste Reiiio do Brasil e seu Perpé- 
tuo Defensor, e ccntra o próprio juramento que me prestastes no dia da 
instalação desse Govêrno: Portanto Deiejando Eu que fiqu'e para sem- 
pre illibada a honra déssa briosa e leal Província de S. Paulo, a quetil Eii 
e este Reino do Brasil tanto devemos, pela fidelidade e energia 'de seus 
sentimentos e nobres acções, vos Ordeno que logo, logo, deis fiel e prom- 
pta execução às ditas Portarias acima mencionadas (de 10 e 21 de maio) 
debaixo da mnis rigorosa responsabilidade para co'Migo. e para com a As- 
semblea Geral Constituinte e Lxgislativa que Mandei convocar" (30). 

A Junta - que desde 29 'de maio, quando se assentara o exílio de 
Martim Francisco se achava em sessão p~rmanente - tomou conhecimen- 
to da Carta Régia, a 16 de julho (31) ,  determiilado as pro~idências ne- 
cessárias à execução da ordem recebida. Oeynhausen e Costa Carvnlho dei- 
xaram a Pmvíncia, em demanda da Corte. 

A Junta do Govêrno Provisório, porém, "continuou a dar leis à Pro- 
víncia (afirn~a Toledo Piza, baseando, provàvelmente em Azeved3 Mar- 
ques - "Apontamentos" - 2a. ed. - I/301 - a quem, aliás não cita) 
até 24 de Agosto do mesmo anno - dia em que o Príncipe Regente che- 

28 - Idem, pág. 156 (1'20a. sessão, tornada perm,anente de 29 de maio até 
18 de agôsto de 1822, presumivelmente, já que, a 19, teve lugar a 
121a. e última sessão ordinária da  Junta; até o dia 17 de agosto, pro- 
longou-se, com certeza, como se v'ê do item 3 7 ~  da a ta  respectiva. SÔ. 
bre o fato, vejam-se os itens 349 e 359 da a t a  da 120a. sessão e as 
notas ao pé da  pág. 156. 

29 - esse  decreto foi referendado por José Bonifácio. Cf. "Collecção das 
Leis do ImpBrio do Brasil de 1822" - parte 2a. - Imprensa Nacional 
- Rio - 1887 - pág. 25. 

30 - Documentos Intmessantes - vol. XXXVI - Correspondencia do Ga 
verno Geral - 1815-1822 - págs. 162/163. 

31 - Actas das Sessões - pág. 152 (item 25" da 120a. sessão). 



gou em São Paulo" (32).  As  Atas das Sessões da Junta, porém, consig- 
nam assentos de suas atividades, apenas, até o dia 19 daquele mês. 

O "TRIUNVIRATO" 

Dom Pedro toiliara o moviinento sedioso de 23 cle maio como urn de- 
safio a sua autoridade. Estimulando pelas vaiitaqens auferidas cein sua 
viagem a Minas - onde lograra pacificar os âniiilos - decidiu-se a \isi- 
tar  São Paulo (33) .  Aqui chegou a 24 de agosto, liias, só entrou na ci- 
dade a 25. I s a i % $ \  

Segundo escreve Afachado de Oliveira (34) ,  o Princil~e assun~iu o go- 
~ ê r n o  da  Província "en~quanto residiu na capital". Tudo le\ a a crer que assim 
tenha sido, pois, o Regente, por Decisão de 19 ,le agosto de 1822 (35),  

dirigida à Câmara de Itu, e já mencionac/ri, ordenava "que a dita Câmara 
se dirija à Sua Real Pessoa directatnente, em tudo que houver mister a 

32 - Documentos Interessantes - vol. I - pág. 15 - Annexo A. Toledo Pizs 
assevera, ainda, que a "mesma carta regia mandou eleger um outro 
Governo que ficou com~posto de tres membros: Dom Matheus de Abreu 
Pereira, Bispo diocesano Dr. José Corrêa Pacheco e S:lva, Ouvidor da 
Capital e Candido Xavier de Almeida e Souza, Marechal de Campo, 
que tomaram posse em 10 de setembro de 1822 e funccionaram até 8 
de janeiro de 11823". 

Há, aqui, dois reparos a serem feitos. Primeiro, a Carta Régia de 
25 de junho de 1822 não dispôs sobre a realização de eleição de novo 
govêrno. O documento que estatuiu nêsse sentido foi o decreto da 
mesma data, como já se disse. Segundo, a eleição mandada proceder 
destinava-se a formar um colegiado formado por sete membros, não 
por três. 

A origem do "Triunvirato" é outra, como se mostrará. 
Azevedo Marques incide nos mesmos equívocos. Aliás, tudo faz 

crer que Toledo Piza se tenha aurido, a propósito do assunto, exata. 
mente nos Apontametos Histáricos (cf. verbetes "Governo Proviso- 
rio de São Paulo"). 

33 - Cf. Octavio Tarquínio de Sousa - A Vida de D. Pedro I (História dos 
Fundadores do Império do Brasil - Vol. I11 - Tomo I1 - 32. ed. 
Rio - 1957 - pág. 418). O erudito e saudoso historiador noticia a 
existência de um Decreto de 19 de agosto, baixado em Lorena, dissol- 
vendo o govêrno provincial (op. cit., págs. 412 e 420). Quer na Cole- 
ção Nabueo, quer na  "Coleção das Leis do Brasil", esta editada pela 
Imprensa Nacional, inexiste O registro de qualquer Decreto dessa data. 
Há duas Decisões de 19 de agosto de 11822; uma dissolvendo a Guarda 
de Honra, que fora nomeada para accmpanhar o Príncipe Regente em 
sua excursão pela Província de São Paulo; a segunda, já mencionttda 
desaprova a deliberação da Câmara de Itú, declarando "nu110 e cassado 
o Governo Provisorio da Capital: e por consequencia isentos de sua 
obediencia" (Collecção das Decisôes do Governo do Imperio do Brazil 
de 1822 - pág. 74). 

34 - Quadro Histórico da Provincia de São Paulo até o anno de 1822 - 
2a. ed. (Edição Brasílio Machado) - S. Paulo - 1897 - pág. 286. 

35 - Colletção de Decisões - 1822 - ptígs. 73/74. No texto transcrito, os 
grifos são nossos. 



bem do serviço Nacioilal, elilqltalzto o ~iozro Got~enzo  de toda a Provincia 
12ão existir formado (quer S .  A. Rea! exista, ou não nesta) ". 

O futuro Imperador iniciou siia viagem de volta a Corte, a 9 de se- 
tembro, depois #cio episódio arrebatador das inargens do Ipiraiiga. Antes 
de partir, expediu decreto ordenado que "as autoriades que succediam, na 
falta dos Capitães-Generaes, fiquei11 encarregados c10 &vêl.no da Provín- 
cia de S. P,auloV (36) .  Iriain desempenhar êsse encargo "até a installa- 
$50 da  Junta Provisória" mandada eleger pela Decreto de 25 de junho. 

Compuzeram êsse Govêrno Dom Alateus de Abreu P.ereira, o Ala- 
rechal Cânlciido Xavier de Alnleicla e Souza e o dr. José Corrêa Pacheco 
e Silva. Eram respectivamente o Bispo Diocesano, o G,overnador das 
Arnlas e o Ouvidor da Comarca de São Paulo. 

Eugênio Egas, ao  cogitar das figuras que con~puseran-i o "Triz~i~z~i~ato",  
como passcu a ser conhecido o segundo G o ~ ê r i ~ o  Provisório da Provin- 
cia, atribui a presença de cada ui11 dêles à escolha de D. Pedro. No  to- 
cante ao Prelado, escreve - depois de haver assinalado que o mesmo o 
recebera "coin tOdas as honras e del~aixo do pallio na rua do Cnrmo" - 

que "sua figura veneranda con~mo\eu o priilcipe que ainda i i~ais  o distin- 
guiu quando soube que d. l latheus era rircloi-oso amigo da causa brasilei- 
ra. E ra  natural, pcrtanto, que ao organizar o Priiileiro G o ~ ê r n o  Provisó- 
rio de  S. Paulo, após a proclaniação da independência, o príncipe in- 
cluisse seu nome na lista clo Triunvirato" (37) .  

No tocante ao inagistra:lo, assevera ter rido "escolhido para tilemhro 
do governo provisorio juntamente com o 1)ispo (1. l la theus  de Abreu Pereira 
e o marechal Cândido Xavier de Souza" (3s). 

Quanto a este Último, consigila que "tomou parte actica nos acon- 
tecimentos pcliticos que precederam e seguiram-se à proc ln~na~ão  da in- 
dçpendência e por seu valor militar e cledicação à causa do Brasil, foi no- 
ii~eado por d. Pedro I pnra mei~ibro do Governa Provisorio que, e111 for- 
ma de Triunvirato, assumiu a direcqão dos negocios publicos cle São 
Paulo, no dia 10 de setembro de 1522" (39). 

Ocorre, porém, que não 11sure escolha por parte de D.  Pedro, nenl 
os integrantes clêsse Govêrno, com suas iloilieaçóes, receberam qualquer 
recompensa por seus atos, anteriormente pi-aticatlos. A recepção feita pe- 
lo Bispo ao, então, Regente do Reino do Brasil, nada mais era do que me- 
ro cuiilprimento de obrigaqáo protocolar. E, por isso, nenhum favor po- 
deria merecer aqiiêle gesto. Os  outros (leis "triíinviros", se alguma mer- 
cê Ihes fez o Príncipe, e h  se traduziu eiil noii~eaçóes para os cargos que 

36 - Decreto de 9 de setembro de 1822 in Collecção das Leis do Imperio 
do Brazil - 1822 - Imprensa Nacional - Rio - 1887 - pág. 45. 

37 - Eugenio Egas - Galeria dos Presidentes de São Paulo - Periodo 
Monarchico - 1822-1889 - S. Paulo - 1926 - -pág. 11, l a .  coluna. 

38 - Idem, idem, pág. 11, 2.a coluna. 
39 - Idem, idem, piíg. 12, 1.a coluna. 



298 REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

viera111 a exercer como Juiz e coino soldado (40).  Jaiiliais, porém, atra- 
vés de suas integrações n3 Govêrno trino. E isso, por uina razão muito 
simples. O Bispo, o Ouvidos e o Governador das Ãrmas, colijuntainen- 
te, eram os substitutos lfgais tios Capitães-Generais, quando ausentes da 
Capitania ou quando vago o cargo, ria conforinidacie do que dispunha o 
Alvará de 12 de dezembro !de 1770. 0 Decreto de 9 de setembro de 1822, 
do qual decorreu a formação do "Triuvirato", faz remissão a êsse Alva- 
rá porém o dá, incorretamente, c01110 sendo de setembro (41). 

Preceituava o aludildo Alvará "que todas as vezes que acontecer fal- 
tar quaesquer dos sobreditis Vice-Reis, Governadores, e Capitães Ge- 
neraes das sobreditas Capitanias, ou Governadores dellas, ou seja por cau- 
sa da morte, ou ,de aus&cia dilatada do destricto das mesmas -~a i i t an ias .  
ùu pcr 'outro qualquer acontecimento, que requeira proinpta providencia 
sobre a Succ.essão do mesino Governo: Succed50 e entrem nella o Bispo 
da Diocese, e na falta o Deão; O Chanceller dn Relação; e o offlciai de 
Guerra de Maior Pattnte, ou que for mais antigo na igualdade dellas. 
Nas Capitanias, em que 1150 liouver Bispo, substituirá este lugar o Ou- 
vidor da Comarca, entrando o Vereador inais antigo; e assim, e da mes- 
ma sorte deverá executar-se nacluellas Capitanias, ein que não houve'r 
Chanceller, entrando ein se« lugaL o Ouvidos. Na falta clè alguns dos so- 
breditos non~eados succederá aquelle, ou aquelles, que os substituirem nos 
sobreditos cargos, em quanto eu não der outra especial providência; e to- 
dos os assiin nomeados Me servirão de comum acordmo com o mesino Po- 
der, Jurisdição, e Alçada, que compete aos Governador,es, e Capitães Ge- 
neraes das ditas Capitanias, e aos mais Gcvernndores dellas". 

Em Taunay (42), se 16 que "j r i  a 25 de junho de 1822 mandara O 

Príncipe expedir carta régia com as noiileações dos membros do novo 

40 - Vejase, por exemplo, o Aviso dirigido ao Marechal Cgnddo Xavier 
de Almeida e Sousa, in J. J. Machado de Oliveira -- Quadro Hostórico 
- Apendice "J", pág. 323. Alijs, no tocante 9 Dom Mateus, cumpre 
relembrar ter êle, na ausência de Capitães-Generais, assumido o Go- 
vErr.9 da Capitania de São Paulo. Assimi, em substituição ao  Gover- 
nador Antonio José da França e Horta (1811), juntamente com o Ou. 
vidor Miguel Antonio de Azevedo Veiga e com o Intendcnti de marinha 
Joaquim Manuel do Couto; e, em 1817, no impedimento do Governador 
D. Francisco de Assis Mascarenhw, Conde de Palma (cf. Vasco Smith 
de Vasconcellos - História da Província Eclesiásticz de São Paulo - 
S. Paulo - 1957 - pág. 57, e J. J. Ribeiro, Cronologia - vol. 11, 
tomo 11, - pág. 618). 

411 - Cf. Collecção da Leg.slaçá.0 Portugueza desde a ultima compilação 
das Ordenações, red;g'das pelo Desembargador Antonio Delgado da Silva 
- Lee;islação de 1763 a 1774 - Lisboa - 1858 - pág. 521. Com .lata 
de 12 de setembro de 1770 mexiste qualquer ato registrado nessa 
compilação. 

42 - História da Cidade de São Paulo sob o Império - vol. iV - (1822- 
1831) - Coleção Departamento de Cultura - S. Paulo - 1956 - 
págs. 187/188. Aliás, Antonio de Toledo Piza, a quem Taunay cita 
(phgs. 211, 212, 213) também fala na nomeação dos "triúnviros" (Rev. 
do Instituto Histór-co e Geográf co de São Paulo - vol. X - pág. 204). 
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Govêrno Provisório da Província. Dele fariam parte o Bispo Diocesano 
D. Mateus de Abreu Pereira, o Ouvidor Geral interino da Comarca de 
S. Paulo Dr. José Correia Pachico e Silva e o Marechal de Campo Cân- 
dido Xaxier de Alnieida e Souza". 

O preclaro historiador lal~orori em equívoco. Pe'o que já se viu, o 
"Triunvirato" não foi nonieado. Além disso. o documento que menciona 
não era uma Carta-Régia, mas sim. «i11 decreto. Tratn-se do ato pelo qual 
foi criado "urii Govêrno Prcvisório de eleição popular na Província de 
S. Paulo" (43).  Por ésse Decreto, fixaram-se as bases para a escolha, 

através de sufrágio, do colegialo que sucedeu aos "triúnviros". Aliás, na 
conformidade do Decreto das Cortes, reunidas em Portugal, de 29 de se- 
tenibro de 1821, corno se ver5 mais à frente. 

O chamado "Triunvirato" se constituiu num govêrno de transição, que 
se dissolveria ante a escolha dos novos adi~~inistradcres da Província. 
Deixaram seus componentes os respectivos cargos a 9 de janeiro de 1823, 
com a posse de seus sucessores. 

O ÚLTIMO GOYBRNO PROVISÓRIO 

O citada Decreto de 23 d e  junho d i  1822, cle D. Pedro, dissolveu a 
Junta presidida por Oeynhausen e deterli~inou "que os Eleitores de Pa- 
rochias convocados nas cabeças de Districtos segundo o Meu Decreto de 
3 do corrente e instrução a elle anexas, depois de procederem à no- 

meação dos Deputados para a Assenihléa Geral Constituinte deste Reino 
do Brasil, passem ,immediatamente a nomear um Governo Provisorio ligi- 
timo composto de um Presidente, um Secretario e cinco Membros, cuja 
apuração se fará pelo mesnio tnethodo com que se devem apurar a nomea- 
ção dos Deputados para a Assembléa Geral na Camara da Capital, a qual 
passará logo a dar-lhe posse". 

O Regente observa, nêsse passo, preceito estatuido pelas Cortes de 
Lisboa, no citado Decreto de 29 de setembro de 1821, sancionado pelo 
Rei a 1.O de outubro do mesmo ano (44), pelo qual nas Provincias do Brasil, 
"em que até o presente haviam (sic) Governos Independentes, se crea- 
rão Juntas Provisorias de Governo, as quase serão composta de sete Mem- 
bros naquellas Provincias, que até agora eram governadas por Capitães- 
Generaes". . . "e de cinco 14enibros em todas as mais Provincias, em 

43 - Collecção das Leis do Imperio do Brazil de 1822 - 2a. parte - $ág. 
25. "Carta Regia - ensina Josquim Caetano Pereira e Sousa, em seu 
Esboço de hum Diciionario Juridico, tomo I, verbete "Carta" - he a 
determinação immediata do Soberano dirigida sobre algum objecto 
singular a pessoa constituída em dignidade". 

44 - fisse Decreto determinava "provisoriamente a forma de Administração 
Politica e Militar das Provincias do Brazil" (Collecção das Leis ão 
Brazil de 41821 - parte I - Imprensa Nacional - Rio - 1889 - pág. 
37). 1 citado como sendo de 29 de setembro, porém, nos repertórios 
de legislação figura como sendo de lQ de outubro, data de sua sanção 
por D. João VI. 
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que até agora não havia Capitães-Geileraes, irias só Governadores, inclui- 
dos em um e outro numera o Presidente e o Secretario" (art. 1.O). A es- 
colha dêsses elementos dar-se-ia por eleição paroquial. 

No pleito que se travou, cliglndiaram as duas facções em que se divi- 
dia a Província: o "partido paulista" e o "partido retrógrado". N a  Ca- 
pital onde a eleiç5o teve lugar a 29 de agosto, ocasião em que aqui se acha- 
va o Príncipe Regente, os elementos ligados à "bernarcla d e  Fran- 
cisco Inácio", recem saidos do poder, preponderaraiii. Tòdos êles se can- 
didataram, inclusive Oeynhauseu. E utilizaram-se de uma estratagema que 
demonstra o quanto eram hábeis e matreiros. 

Acompanhava D. Pedro, como Ministro intinerante, Dom Luís de 
Sa!danha da  Gaina (45). Era,  aqui, urn estranho. "Não era paulista, 
nem tinha relações e111 São Paulo", observa Tole~lo Piza (46). No  en- 
tanto, logrou o lnaior núinero de votos para Presidente: 42, em 101; 
Oeynhausen, o segundo colocado, obteve 23 sufrágios: na eleição realiza- 
da no colégio da Capital! 

O autor citado consigna que "esta dtmoi~stração de apreço não re- 
presenta, portanto, i~iais  do que uma certa adulação ao ministro, a quer11 
parece que se queria propiciar para a syndicancia a que se ia proceder pe- 
los factos setliciosos de 23 de inaio" (47). É bem possível, e assim nos 
parece, e nos parece ainda, que, além dêsse objetivo, pretendessem 
os "bernardistas" coi~i a eleicão de Saldanha da Gama, ter um elemento 
fácil de ser manejado por êles. Tratava-se de un1 homem sem vincula- 
ções junto ao povo que iria governar, mas com grande prestígio junto ao 
Regente, isto é, junto ao Covêrno Geral. Era ,  pràticamente, urrl desco- 
nhecido, que acabaria, mais cêdo, ou mais tarde, sendo manobrado pelos 
detentores da poder político na Provincia, aos quais deveria sua ída para 
o poder e, dada sua coi~cl içá~ peculiar, com base nêles deveria governar. 

Corn os votos dos demais cí~légios eleitorais, o resultado da  votação foi 
alterado. Sairam elçitos: o Marechal Cândido Xaxier de  Almeira e Sou- 
sa, presidente; o Dr. José Correia Pacheca e Silva, Secretário (48) ; e 

15 - Foi nomeado "Ministro e Secretario de Estado especial para acom- 
panhar S. A. o Principe à Prov-ncia de S. Paulo e, assistir ao despacho 
e expedir as respectivas ordens", por Decreto de 13 de agosto de 1822. 
Igual procedimento foi adotado, quando da viagem de D. Pedro a Mi. 
nas Gerais, ocasião em que foi nomeado ministro itinerante o Desem- 
bargador Estevão Ribeiro de Rezende (Decreto de 6 de ibril de 1822). 
Cf. "Collecção das Leis do Imperio do Brazil de 1822 - ed. Impcensa 
Nacional. 

46 - "Episodios da Independencia", parágrafo V - "A Eleição do Governo 
Provisorio" - in Rev. do Instituto Histórico e Geográfico de São Pau- 
lo - vol. X (1905) - ptíg. 215. Nêsse trabalho há elementos interes- 
santíssimos, relativos à eleição daquêle Govêrno. 

47 - Toledo Piza - op. cit., loc. cit. 
48 - A escolha do Secretário do Govêrno Provisório deu margem a um in- 

dderite curioso, que envolveu o Cel. Luís Antonio das Neves Carva- 
lho, ruja eleição foi imlpugnac?a (of. Atas da Câmara Municipal de São 
Paulo, vol. XXII, págs. 684 e segtes.; vol. XXIII, pág. 11; Registro Geral 
da Câmara de São Paulo, vol. XVII, págs. 43/58 e 79. 
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deputados o Dr. Jfanuel Joaquim de Ornelas, o Pe.  João Go~lçalves Lima, 
o Cel. Anastácio de Freitas Trancoso, o Capitão-Mór João Batista da  Sil- 
va Passos e o Cel. Francisco Correia de Jlorais. 

O Govêrno Probisório foi emposiado a 9 de janeiro de 1823. A es- 
sa solenidade comparecerani. apenas, o Presidente, e os deputados Ortiel- 
las, Trancoso e Pe. Lima. O Secretário e c s  dois restantes deputados eç- 
tavai11 ausentes (49).  

Eugênio Egas (50) informa que êsse Govêrno realizou cento e se- 
tenta sessões, sendo a primtira, no dia de sua pose e, a derradeira, a 31 
de março de 1824. Na primeira de suas reuniões (51),  assentaram 05 

q~ia t ro  men\bros presentes que se congrtgariam três vêzes por semana 
(pro\àvelmente às segundas e quartas feiras e aos sábados, pois a ata res- 
pectiva refere-se a "três dias de cada semana destinadas para ella" ( a  ses- 
são), já qrid nêsses dias se reunia a Junta do Govêrno Provisório, ao qual. 
aliás, o documento faz referência expressa). "as nove horas da manhã nos 
dias grandes, e ás dez nos dias curtos". Accrc!aram, também, que seus 
atos oficiais seriam "assjgi~ados pelo seu exnlo. presidente e por todos os 
demais men~bros do Governo, que estiveram presentes, às sessões delle, fi- 
caildo revogado o que se acha determinado em contrario no artigo 2.O d?.i 
sessões 1." e 69 do transacto Governo Provisorio" (isto é, a Junta). 

"A este novo Governo Prolisorio" - consigna O Decreto de 25 de 
junho de 1822 - ". . .fica conlpetindo toda a autoridade e jurisdição que 
exercerá segundo as leis existentes na parte civil, economia, administra 
tiva e policial, como «ma Delegação do Meu Poder Executivo". Ainda 
aqui, o Príncipe Regente repetia o Decreto das Cortes lusas, de 29 de se- 
tembro do ano anterior (art. 6.'). 

O colegiado foi substituido, a 1.O de abril de 1824, pelo primeiro Pre- 
sidente da Província, nomeado pelo Imperador, nos têrmos da  Constituição 
outorgada a 25 de março daquele ano. 

SOB REGIME CONSTITUCIONAL, 
O PRESIDENTE DA YROVTNCIA. 
O CONSELHO DA PRESIDÊNCIA E 
O CONSELHO GERAL DA PR0,VÍNCIA. 

D. Pedro I ,  depois do ron~pin~ento  com os Andradas, dissolveu a As- 
sembléia Geral Constituinte, que convocara. A seguir, outorgou a Carta 
Magna do Império, que passou a disciplinar a administração provincial. 
ein harmonia com a Carta de Lei de 20 de outubro de 1823. 

49 - Eugênio Egas - op. cit., págs. 15/16, publica o têrmo de posse do 
Govêrno Provisório, Há discrepâncias entre o texto da reproduç&o e o 
original existente no Arquivo Municipal, em volume ainda eonserv'qdo 
inédito (cf. êste texto no apêndice ao presente trabalho). 

50 - Op. cit., pág. 15. 
51 - A ata dessa sessão está piiblicada na obra citada de Eugênio Egas, 

págs. 16/17. 



A Lei Maior, enl seu art. 165, dispunha que "haverá em cada pro- 
víncia hum Presicleilte nomtado pelo Imperador, que o poderá remover 
guando entender que assim convem ao bom serviço de Estado". Precei- 
tuava, ainda, que "a lei designará as attril~uiçóes, competfncia e autorida- 
de, e quanto convier ao melhor desempenho desta administração" (art. 
166). 

Como se vê, o dispostivo clependia de conlpl~mentação a ser feita por 
lei ordinária. E como essa só surgiu em 1834 (Lei n.O 40, de 3 de outu- 
bro), até então vigiu a mencionada Carta de Lei de 20 de outubro de 1823. 

A constituição Imperial instituiu os "Conselhos Gerais de Provincias" 
(52).  A instalação dêsses orgáos clependin, também, de disciplinação le- 
gal. Esta só se verificou com a publicação da Lei de 27 de agôslo de 
1828, propiciando a instalação de tais conselhos. 

Assim, coexistiram OS Conselhos Gerais das Províncias e os da Pre- 
sidência das mesmas. Aquê!es integrando o Poder Legislativo, êstes o Exe- 
cutivo. Retificamos. dêsse modo, entendimento diverso manifestado em 
nosso trabalho " O  Conselho da Presidência da Província" (53) .  

A propósito do assunto, tivemos oportunidnde de, no trabalho refe- 
rido (54),  tecer considerações em torno dos dispositivos da Carta de Lei 
de 20 de outqbro e da Constituição do Iinpério que cuidavam de ambos 
os Conselhos. Escreviamos, então : 

"Aquela Carta de Lei, ao abolir as "Juntas Provisórias de GovZrno, 
estabelecidas nas Províncias do Império do Brasil, por decreto de 29 de 
setembro de 1821", consignou em seu artig3 2 . O  que "ser5 o Govêrno das 
Províncias confiado provisòriamente a huin Presidente e Conselhs". Aquê- 
le, que era de non~eação d o  monarca "e amovivel quando o julgar neees- 
sário", podia despachar, "pur si só". e decidir de "todos os negócios em 
que, segundo este regimento, não se exigir especialmente a cooperação do 
Conselho". 

"Para ser conselh:iro, o cidadão devia ter mais de trinta anos de ida- 
de e contar "6 annos de residência na Província" (e dizer que eramos, 
então, um país de govêrno centralizado !). Os membros do Conselho erxm, 
em ordem decrescente de votação, eventuais suhstitutos do Presidente da 
Província. Na falta de tôdos ê'es, convocava-se o suplente de conselhei- 
ro mais ~ o t a d o  e, se, taii~bém nenhuin dêsses fosse encontrado, confiava- 
se a chefia do govêrno ao presidente da Câmara Municipal da Capital. 

52 - Título IV, Capítulo V, arts. 71 a 89. Taunay (História da  Cidade de  
São Paulo sob o Irnoério, vol. IV, pág. 258) dá a entender que o Con- 
selho da Presidência da Provincia foi institui10 pela Constituição de 
1824, quando, na  realidade, o foi pelo Lei de 20 de outubro de 1823. 
Cf., ainda, Djalma Forjaz, GP. cit., pág. 496. 

53 - O sr. Cesar Teixeira Penteado assevera, na  apresentação do volume 
86 dos "Documentos Interessantes" (S. Paulo, 1961) - "Duas Palavras" 
- que o Conselho ds  Presidência "foi substituido pela Assembléia 
Provincial". Há equivoco; esta funcionou em lugar do Conselho Geral. 

54 - Tribuna da Justiça, d r  São Paulo número 133, correspondente à se- 
mana de 19 3 25 de outubro de 1962, pág. 5. 
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Não recebiam os ccnselheiros "ordenado alguns f i x ~ " ,  mas percebiaill, 
por sessão, "htima gratificação diária pelo tempo que gastarem juntos, 
e desde o dia em que snhireili de suas casas, e a ellas voltarem, contando- 
se os dias de ida e volta pelc nútilero de Iégoas, segundo o regimento das 
justiças". Em São Paulo, a gratificação correspondia a 3$200 por dia. 

O Conseiho tinha funções deliberativas .e consultivas; e a lei orde- 
nava que "todas as resoluções tomidas em materias da ccimpetência ne- 
cessária do Conselho seráo publicadis da f o r m ~  seguinte, a saber: se o 
Conselho tiver deliberado, a forma da publicação será esta - O Conse- 
lho resolveu. - Se porém o presidente tiver deliberado por si só, na con- 
formidade do art. precedente, a formula será - O Presidente temporà 
riamente ordena. - Nas outras materias em que he livre ao presidente 
consultar ou não o Ccnselho, as resoluções tomadas pelo mesmo presi- 
dente, serão publicadas no primeiro caso por esta formula - O presiden- 
'te, ouvido o Conse'ho, resolveu; - e no segundo por est'outra - O 
presidente ordena". 

"A Constituição outorgada a 25 de março de 1824 criou em cada di- 
visão territorial do Império, c0111 sede 113s respectiv7as capitais, um "Con- 
selho Geral da Província". Compunha-se de vinte e um membros nas 
províncias mais populosas, ccmo Pará, Maranhão, Ceará Pernambuco 
Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul;  e, nas outras, de 
treze membros. Deviam ser eleitos da mesma maneira que os deputados; 
"a idade de vinte e cinco annos, pribic'nde e decência, são as qualidades 
necessárias para ser membro desses Conselhos". prescrevia o art. 75. Eram 
inelegíveis "o preidente da província, o secretário e o comandante das 
armas". Aquêle não integrnva o Ccnselho, assistindo, apenas, à sessão 
de sua instalação. a primeiro de dezembro de cada ano, ocasião em que 
devia ler a "fala" relativa nos negócios públicos da Província". 

"Ao Conselhc coiiipetia "propor. discutir e deliberar sobre os nego- 
cios mais interessantes das suas ~rcvíncias ;  formando projectos peculiare? 
e açomodados às suas localidades e urgências". Suas resoluções, uma vêz 
encaminhadas ao govêrno imperial, eram remetidas à Assembléia Geral. 
"para serem propostas como projetos de lei, e obter a aprovação da as- 
sembléia por uma única discussão em cada câmara". 

Por decreto de 26 de marçr, de 1824, foram baixadas as instruçõeii 
para a eleição de Senadores e Deputados à Assembléia Geral1 Legilativa 
e de membros dos Conselhos Gerais das Províncias ( 5 5 ) .  Quando estas 
foram transmitidas ao Govêrno de São Paulo, exercia a  residência da 
Província seu prinleiro titular, o Desem,l~argador Lucas Antonio Mon- 
teiro de Barros, futuro Bnrão e Visconde de Congonhas do Campo (56). 

55 - As Instruções se referem apenas aos Conselhos Gerais das Províncias. 
56 - Vasconcellos (Archivo Nobiliarchico Brasileira - Lausanne - 1918 - 

pág. 133) grafs Coiig~nhas dos Campos e regs t ra  que os titiilos com 
que foi agraciado Lucas Antônio lhe foram conferidos pelos DecTetos 
de 112 de outubro de 1825, o de Barão, c de 12 de outubro clo ano se7 
guinte, G de Visconde - portanto, enquanto Presidente de São Paulo - e de 2 de junho de 1841, o de Visconde com grandeza. 
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Fôra empossado a 1.O cle abril daquêle ano (57). Tão logo reccbera aque- 
las ordens, se dera pressn em dar conhecitncnto das mesmas à Câmara dri 
Capital, "afim de que regulando-se por ellas passe seni demcra a proceder 
as eleições que lhe cotnl~etem, para as quaes se acha estabelecida com mui- 
ta clareza a marcha que deve seguir" ( 5 8 ) .  

A escolha dos Coi~sellieiros dar-se-ia juntamente caiu a dos Senado- 
res e Deputados à Asseiubléia Legislativa do Império, "por eleições indi- 
retas, elegendo a massa dos cidadãos activos em assembléas parchiaes os 
eleitores da provincia, e estes os representantes da Nação e provincia", re- 
za o edita1 de conrocação dos "habitantes da freguezia da Sé, e do Bom Je- 
sus de Mattozinhos do Braz para o prccedimento das eleições parochiaes" 
(59). O pleito feriti-se a 13 de agosto de 1524. 

Na conformidnde do citado Decreto de 26 cle março, a Província di- 
vidia-se, para efeito das eleições, nas seguintes Cabeças do Distrito, "nas 
quais se reuiiiriaiil os eleitores : Imperial Cidade de S. Paulo, Villa de 
Santos, Fidelissiina Villa do Itú, Villa de Coritiba, Villa de Paranagu~.  
Villa de Taboaté" (sic). 

0 s  resultados da votação de cada uma dessas "Cabeças de Distri- 
to" foram remetidos à Câmara Municipal da Capital que, a 6 de outi?hrç, 
deu "princípio à apuração das listas de todos os districtos eleitoraes da 

Provincia para a nonleação do Conselho do presidente cla mesma" (60). 
A apuração encerrou-se no mesmo dia. 

Como aquéle Decreto estatuia que, "coiu a remessa dos diplomas aos 
Eleitores (deve ser Eleitos) se haverá por concluida esta acção" (a  apu- 
ração), a Câmara, a 13 de outubro, oficiou a cinco dos seis sufragados: 
Cel. Luís Antonio das Neves Carvalho, Tte. General Xavier de Altneida 
e Souza, o Vigario Lapitular Dr. Manuel de Andrade, Tte. Cel. KaIae! 
r o b i a ~  de Aguiar e Brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão (61). O e1:- 
mento faltante era o Dr. Manuel Joaquim cle Ornellas. 

Na ordem decrescente da ~otação. eram, sucessivamente, eventuais subs- 
titutos do Presidente. Na  ocasião, a gradaqão ccrrespondia à enumeração 
feita acima, com a observação de que o terceiro lugar coubera ao Dr. Or-  
nellas. 

Nomes dos mais destacados de São Paulo integraram, no curso de 
sua existência, o Conselho. Dentre êles, destacaiuos os de Diogo Antonio 
Feijó, Nicolau Pereira de Canipos Vergueiro, Bernardo José Pinto Ga- 

57 - Veja-se seu têrmo de posse na Presidência da Província, no apêndice 
anexo. 

58 - Registro Gmal da Câmara Municipal de S. Paulo, vol. XVII, pag. 481. 
59 - Idem, idem, págs. 562/565. 

60 - Ofício da Câinara ao Presidente da Província, participando o término 
da apuração ocorrida a 6 de outubro de 1824, com c qual lhe remetia 
a relação dos "que reuniram a maioria dos votos" (Registro Geral, vol. 
XVIII, págs. 70/71). 

Afonso de Taunay (História da Cidade de S. Paulo sob o Império 
- vol. IV, pág. 258) dá o dia 7 como O do término da  apuração. 

61 - Registro Geral, vol. XVITI, págs. 73 a 79, 83, 84, 85. 



viãc Peixoto (depois Presidente da Província), Marechal José Arouche 
de Toledo Rendon, António Mariano de Azevedo Marques, o "Mestrinho". 

Durante a existência dêsse orgão, presidiram a Província, além do 
Desembargador Lucas Antonio Monteiro de Barros, o Dr. Tomás Xavier 
Garcia de Almeida, o Dr. José Carlos de Altneida Torres, o Dr. Aurelia- 
no de Souza e Oliveira Coutinho, Manuel Teodoro de Araújo Azambu 
ja e o Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar. 

Azevedo Marques, em seus "Apont~.mentos", dá, sem maiores escla- 
recimentos, a relação dos integrantes do Ccnselho Geral da Província de 
SLo Paulo. Do que consigna, se depreende que houve três legislaturas. 
O "Registro Geral da Câmara Municipal de S. Paulo" insere o ról dos Con- 
selheiros eleitos para a primeira legislatura, com a respectiva votação, e pa- 
ra os quais foram expedidos os respectivos diplomas. O mais votado foi 
o futuro Brigadeiro Tobias, com 185 sufrágios. A escolha recaiu, tam- 
bém, entre outros, em Diogo António Feijó, no Dr. Manuel Joaquim de 
Ornellas e no Bispo Diocesano, Dom Manuel Joaquim Gonçalves de 
Andrada, que compuzeram, igualmente, o Conselho da Presidência, sendo 
gue D. Manuel, quando ainda Vigário Capitular. Na conformidade de 
ofício do Presidente da Província, em exercício - o Bispo Diocesano - 
a instalação do Conselho Geral se operou, conforme preceituava a Cons- 
tituição, a 1.O de dezembro de 1828, no prédio da Câmara Municipal pau- 
listana (62). 

Administraram a Província, durante a existência do Conselho Geral, 
além dos quatro últimos I residentes citados acima, os Vice-presidentes 
B i~?o  D. Manuel - por duas das três vêzes em que exerceu o cargo - 
Dr. Manuel Joaquim de Ornellas e Pe. Vicente Pires da Mota. Estava a tes- 
ta do govêrno provincial Rafael Tobias de Aguiar quando, pela Lei n.O 40. 
de 3 de outubro de 1834, foram extintos os Conselhos da Presidência. Por 
seu turno, o Ato Adicional à Constituição do Império (Lei de 12 de ou- 
tubro de 1834) instituindo as Assfmbléias Legis'ativa Provinciais, pôs 
fim aos Conselhos Gerais. 

A Assetqbléia Legislativa de São Paulo realizou sua sessão inau- 
gural aos 2 de fevereiro de 1835, ocasião em que o Presidente da Provín- 
cia, pronunciou "fala" sobre o estado da unidade que governava. Era uma 
nova época que se iniciava. 

62 - Cf. Manuel Eufrásio de Azevedo Msrques, op. dt., vol. cit., p8gs. 194/ 
195, verbete "Conselho Geral da Província"; e Registro Geral da Cá,  
mara  Municipal de São Paulo, 1826.1828, vol. XIX, págs. 491/496. O 
oficio mencionado, acha-se às págs. 401/492. 
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B I B L I O G R A F I A  

DOCUMENTOS 
- Actas da Camara Municipal de São Paulo - Publicação official do 

Archivo Municipal de S. Paulo - vols. XXII  e XXIII.  
- Registro Geral da Camara Municipal de S. Paulo - Publicação offi- 

cial do Archivo Municipal de S. Paulo - vols. XVI e XVII. 
- Documentos Interessantes para a Histeria e Costumes de São Paulo 
- Publicação do Archivo do Estado - vels. I ,  11, XXXVI, XXXVII 
e 86. 

- Boletim do Departamento do Archivo do Estado - vol. 15 (Nova 
Fase). 

- "Ordens Régias" - Volumes 213 (inédito) do Arquivo Histórica 
Municipal de São Paulo. 

- Annaes da Assea l éa  Legislativa Provincial de São Paulo - 1835 - 
1836 - reconstituição de Eugênio Egas e Oscar Motta Mello. 

LEGISLAÇAO 

- Legislação Brazileira, ou Colleção Chronologica das Leis, Decretos, 
Resoluções de Consulta, Provisões, etc., etc., do Imperio do Brazil.. ., 
colligidas pelo Conselheiro José Paulo de Figueirôa Nabuco de Arau- 
jo (Coleção Nabuco) e Collecção das Leis e Decretos do Imperio 
do Brazil, desde a feliz Época (sic) de Sua Independencia -+ Obra 
dedicada A Assembléa Geral Legislativa. 

- Collecção das Leis do Imperio do Brazil - Imprensa Nacional. 
- Collecção das Leis do Imperio do Brazil, desde a Independencia - 

Ouro Preto (Coleção Ouro Preto). 
- Colleção da Legislação Portugueza desde a Ultima Compilação das 

Ordenações, redegida pelo Desembargador Antonio Delgado da Silva 
(Coleção Delgado). 

OBRAS 

- AFFONSO DE E. TAUNAY - História Colonial da Cidade de 
São Paulo no Século XIX - vol. 111 - (1801-1822) 
- Contribuição do Departamento de Cultura, pela Divi- 
são do Arquivo Histórico, às Comemoraçóes do IV Cente, 
nário da Fundação da Cidade de São Paulo. - Coleção 
Departamento de Cultura - Publicação da Divisão da Ar- 
quivo Histórico - S. Paulo - 1956. 

- História da Cidade de São Paulo Sob o Império - vol. 
I V  - (1822-1831) - Contribuição do Departamento de 
Cultura, pela Divisão do Arquivo Histórico, às comemora- 
ções do I V  Centenário da Fundação da Cidade de São Pau- 



10. - Coleção Departamento de Cultura - Publicação d.i 
Divisão do Arquivo Histórico - S. Paulo - 1956. 

- AGENOR D E  R O U R E  - Fortnação Constitucional do Brazil - Typ. 
do Jornal do Comn~ercio, de Rodrigues & Cia. - Rio - 
1914. 

- A. D E  T O L E D O  PIZA - Annexo A, ao trabalho "O Governo Pro- 
visorio e a "Bernarda" pelo Dr. Paulo do Valle", in Do- 

mentos Interessantes - vol. I - 3a. ed. - Cardoso Filho & 
Comp. - S. Paulo - 1913. 

- Episódios da Independência - in Revista do Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo - vol. X - S. Paulo 
- 1906 - págs. 178 a 219. 

- AURELIANO L E I T E  - Subsídios para a História da Civilização 
Paulista - Edição 3'lonumental Comemorativa do I V  Cen- 
tenário da Cidade de São Paulo - Edição Saraiva - S. 
Paulo - 1954. 

- AZEVEDO MARQUES ( M A N U E L  EUFRASIO D E )  - Apon- 
tamentos Históricos, Geográficos, Biográficos, Estatísticos 
e Noticiosos da Província de São Paulo seguidos da Cro- 
nologia dos accntecimentos mais notáveis desde a funda- 
ção da Capitania de São Vicente até o ano de 1876. Co- 
ligidos por Manuel Eufrásio de Azevedo Marques e publi- 
cados por deliberação do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro - Vol. I da Biblioteca Histórica Paulista - 
Direção de Affonso de E .  Taunay - Publicações Comemo- 
rativas sob o Alto Patrccínio da Comissão do I V  Centená- 
rio da Cidade de São Paulo - Livraria Martins Editora 
S. A. - S. Paulo - 1953. 

- CAETAKO JOSÉ D E  ANDRADE P I N T O  - Attribuições dos Pre- 
sidentes de Província - B. L. Granier, Livreiro Editor 
- Rio/Paris - 1865. 

- DJALMA FORJAZ - O Senador Vergueiro sua Vida e sua Época 
(1788-1859) - O Hoinem Social e o Co!onizador - O 
Homem Emprehendedor - O Homem Politico - Primeiro 
Volume - Officinas do "Diario Official" - S. Paulo - 
1924. 

- EUGÉNIO EGAS - Galeria dos Presidentes de São Paulo - Pe- 
riodo Monarchico - 1822-1889 - Pqblicação Official do 
Estado de São Paulo Commemorativa do 1.O Centenario 
da Independencia do Brazil - 1.O Volume - Secçáo de 
Obras d' "O Estado de S. Paulo" - S. Paulo - 1926. 

- FRANCISCO ADOLFO D E  VARNHAGEM - História da  Inde- 
dependencia do Brasil até ao reconhecimento pela antiga 
metropole, compreendendo, separadamente ,a dos sucessos 
ocorridos em algumas provincias até essa data - Revista 
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do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro - volume 
n. 173, correspondente ao ano de 1938. 

- HERNÂNI CIDADlE - História de Portugal - vol. IV - De D. 
João VI aos Nossos Dias - Livr. Lello & Irmão Ed. - 
- Pôrto - 1946. 

- GOMES DE CARVALHO (M. E.) - Os Deputados Brasileiros nas 
Cortes Geraes de 1821 - Editores: Livraria Chardron, de 
Lello & Irmão - Pôrto - 1912. 

- JOÃO AMEAL - História de Portugal - IV edição - Livraria 
Tavares Martins - Pôrto - 1958. 

- JOÃO ROMEIRO - De D. João VI à Independência - 6 . O  volume 
da coleção "Temas Brasileiros" - Editora Edagiit - 
S. Pau!o - 1962. 

- JOSÉ JOAQUIM MACHADO D'OLIVEIRA - (volume I das 
Obras Escolhidas - Edição Brasilio Machado) - Qua- 
dro Historico da Frovincia de S. Paulo até o anno de 1822 
- Typ. Brasil de Carlos Gerke & Cia. - S. Paulo - 1897. 

- JOSÉ JACINTHO RIBEIRO - Chronologia Paulista ou relação 
historica dos factos mais importantes ocorridos em S. Pau- 
lo desde a chegada de Martim Affonso á S. Vicente ate 
1898 - ( 3  volumes) - S. Paulo - 1899 e 1904. 

- OCTAVIO TARQUINIO D E  SOUSA - História dos Fundadores 
do Império do Brasil - vo1. I - Josk Bonifácio - 2a. ea. 
- vol. 111 - A Vida de D. Pedro I - tomo I1 - Livr 
José Olympio Ed. - Rio - 1957. 

- PEREIRA E SOUSA (JOAQUIM JOSÉ CAETANO - Esboq 
de hum Diccionario Juridico, Theorico e Practico, Remis- 
sivo às Leis Compiladas, e Extravagantes, - Typ. Rol- 
landina - Lisboa - 1825. 

- VASCO SMITH D E  VASCONCELOS - História da Província 
Eclesiástica ,de Sãio Paulo - Oficinas Gráficas Saraiva 

S. A. - S. Paulo 1957. 
- CÉLIO DEBES - O Conselho da Presidência de Província - (Coi- 

sas de Antigamente) - in Tribuna da Justiça - Hebdo- 
madário publicado em São Paulo - número 133 - 19 a 
24 de outubro de 1962. 
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A P B N D I C E  

AUTO de posse dada ao Ilmo. e Exmo. Senhor João 
Carlos Augusto de Oeynhausen do Gve rno  desta Capita- 
nia de São Paulo. 

Anno do Nascimento de NOSSO Senhor Jezus Christo de mil oitocen- 
tos e dezenove aos vinte e cinco de abril do dito anno nesta cid,ade de São 
Paulo em as Cazas da Comarca Paço do Concelho della onde se achavão 
presentes O Juíz de Fora pela Lei Prezidente Luiz Gonzaga de Araujo 
e os vereadores transactos o Doutor Manoel Joaquim de Ornellas e o Te- 
nente Antonio Cardozo Noqueira por impedimento de Molestia dos atuais, 
e o actual Procurador o Tenente Jozé Antonio de Barros Lima commieo 
Escrivão da Camara ao diante notzieado e sendo ahi em Corpo da Cama- 
r s  comparecerão o Exmo. e Reverenrlíssiino Bispo Dom Matheus de Ahreu 
Pereira, o Ouvidor Geral e Correoedor da Comarca Dom Nuno Eit~enio 

de h c i o  e Sulbs, e o Chefe da Divisão Miguel José de Oliveira Pin- 
to Governadorrs Interinos desta Ca~itania, e o Illmo. e Exmo. João Car- 
10s Augusto Orvnhausen nomeado por S. Magestade Fidelissima ciue 
Deos guarde o Governador e Canitão Gpnearl desta Capitania, o que fez 
certo o mesmo Illustrissimo e Exmo. Tcão Carlos Augusto Oeynhausen 
pela carta Reqia de Sette de Tulho de mil oitocentos e dezessete, aue apre- 
zentou firmajda pelo Real punho do mesmo Senhor que Deos guarde, a qual 
sendo lida por mim Escrivão, em sua observancia foi dada a Posse do 

Governo desta Capitania de São Patilo ao dito Illmo. e Exmo. João Car- 
los Augusto Oeynhausen pelos referidos Governadores interinos desta Ca- 
pitania, prezente os Juizes de Fora pela Lei Prezidente, e mais officiaes 
Ida Camar,a, os quaes por si e em nome de todos os Republicanos, Nobre- 
za e Povo se obrigavão a obedecer ao dito Illmo. Exmo. João C,arlos Au- 
gusto Oeynhausen como 'Governador e Capitão General desta Capitania 
em tudo quanto fosse do Serviço de S. M. F. que Deos guarde do mesmo 
modo em Camara que o mesmo Real Senhor Ordena na dlita Carta Re- 
gia, que mandão se registe no Livro competente desta camara. E para 
constar mandarão fazer este auto em que assinarão o Illmo. Exmo. João 
Carlos Augusto Oeynhausen Governador e Capitão General desta Capita- 
nia o Exmo. Rmo. Bispo Dom Mattheus de Abreu Pereira, o Ouvidor 
Geral e Corregedor da Comarca Dom Nuno Eugenio de Locio e Sulbs, 
e o Chefe 'de Divizão Miguel de Oliveira Pinto com o Juiz de Fora pela 
Lei Prezidente e mais Officiaes da Camara de que dou fé. Eu João Nepomu- 
ceno de Almeida Escrivão da Camara o escrevy - João Carlos Augusto 
Oe~nhausen / D. Mattheus Bispo / D. Nuno Eugo. de Locio Sulbs / Mi- 
guel Jozé de Oliveira Pinto / Luiz Gonzaga de Aro. / Manoel Joaquim 
de Ornellas / Anto. Cardo. Nogra. / Jozé Anto. de Barros Lima/. 
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AUTO de posse que toma o Exmo. Gvno .  desta Prova 
de S. Plo. tão somte. pr. ora o Exmo. Preze. e trez Mem- 
bros pr. se achalrem auzes. dous, e o Secretro. independte. 
de Rezolução de S. M. F. como abaixo se declara// 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oitocen- 
tos e vinte e dous aos Nove dias do mez de Janeiro do dito anno hesta 
Cidade de São Paulo em Caza da Camara Paços do Concelho, onde se 
achavão prezentes o Exmo. Govno. Interino da prova. o Dor. Juiz de 
Fora Prezidte. do Senado Joze Correia Pacheco e os Vereadores o C+@- 
tão Bento Joze Leite Penteado, o Capm. Joze de Almeida Ramos digo 
Je. Mariano Boeno, e o Capm. Je. de Almda. Ramos, e o Procurador Capm, 
Antonio Joze Vra. Barboza e sendo a lei comparecerão o Exmo. Marechal 
de Campo Candido Xer. de Almeida e Sza. nomeado pelos Collegios 
Eleitoraes da Prova., para Prezidente do novo Governo do mma. manda- 
do installar pelo Decreto de vinte e cinco de Junho do preterito anno de 
mil oitocentos e vinte dous, e os deputados nomeados para O Sobredito GO- 
veren, pelos referidos Collegios Eleitoraes os Illmos. Drs. Manoel Joa- 
quim de Ornellas, Coronel Anastacio de Freitas Trancoso, o Vigario da 
Villa de Paranayba,, o Rmo. João Glz. Lima, afim de prestarem o devido 
Juramento, e se lhes dar posse do mesmo Governo, e a todos foi deferido 
o Juramento dos Santos Evangelhos em hum Livro delles pelo menciona- 
do Prezidente do Senado, e debaixo do mesmo Juramento prometterão 
cumprir com os deveres, que são inherentes aos Seus Cargos dos quaes os 
houver o mesmo Senado da Camara por empossados; do que para constar 
lavrei o prezente auto em que assignarão os Exmos. Prezidentes e Depu- 
tados do novo Governo, e Membros do Governo Interino o Exmo. R r n ~ .  
Bpo. Diocezano Mattheus de Abreu Pereira e o Dor. Ouvor. da Comca. 
João de Medeiros Gomes com a Dor. Juiz de For3 Prezide. e Officiaes da 
Comarca. E eu João Nepomuceno de Almeida - Escrivão da Camara que 
o escrevy / Candido Xier. Almda. e Souza / Manoel Joaquim Ornellas / 
Anastacio de Freitas Trancoso / João Gonçalves de Lima / Mattheus Bpo. / 
João de Medeiros Gomes / José Correia Pacheco e Silva / Bento Jozé Leite 
Penteado / João de Almda. Ramos / Jozé Mariano Boeno / Antonio Jozé 
Vra. Barboza / 

Auto de Posse e Juramto. q. tomarão o Dor. Juiz de FO- 
ra desta Cide. de Secretario de Govo. desta Prova. e Va. 
c Praça de Stos. de Membros do do. Govno. 

Anno do Nascimento do Nosso Senhor Jezus Christo de mil oitocen- 
centos e vinte trez aos dezoito de Janeiro do dito anno nesta Cide. S. Pau- 
lo em as  Cazas da Camara e Paços do Concelho onde se achavão prezen- 
tes o Vereador mais velho Prezidente o Capitão Bento Joze Leite Pentea- 
do, os Vereadores Capm. Je. de Almda. Ramos e o Sargtmor. Antonio Sa- 
fino da Foncn. e o Procurador o Capm. Antonio Je. Vra. Barboza, e stn- 
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do a lei comparecerão o Illmo. Dor. Juiz de Fora desta Cidade Je. Cor- 
reia Paxo. e Sa. visto ter aqle. aquem compete pela maioria de votos o 
exercicio do lugar de Secretario do Novo Governo! desta Prova. pa. o exer- 
ker interinamente na forma que ldetermina a Portaria Regia de septe de 
Dezembro do preterido anno de 1822; e o Membro nomeado pa. o do. 
içrovno. o Illmo. Exmo. da Va. e Praça de Stos. João Baptista da Sa. 
Paço pr. se achar auze. no dia da posse do Exmo. Govno. afim de presta- 
rem o devido Juramto. e se lhe dar posse dos mmos. empregos e a 
cada hum delles foi ddeferido o juramto. dos Santos Evangelhos em hum 
10. delles pelo mencionado Prezide, do Senado e debaixo do n~mo. Ju- 
ramto. prometterão cumprir com OS deveres que são inherentes aos Seos 
Cargos; dos qes. os houve o mmo. Senado da Camara por empossado, 
de que para constar lavrei o prezte. auto em q. assignarão os Illmos. 
Gecretario e Deputado do Novo Govno. com o Prezide. da Camra. e Of- 
ficiaes da mma., Eu João Ncpomno. de Almda. Escram. o escrevy -- 
Jaze Corrêa Pacheco e Silva / João Baptista da Sa. Passos / Bento Joze 
Leite Penteado / Anto. Safino da Fonca. / José de Almda. Ramos / 
Antonio Jozé Vra. Barboza. 

AUTO de posse dada ao Illiiio. Exmo. Marechal de 
Campo Francisco .de Chagas Santos do Governo das 
Armas desta Provincia de São Paulo. 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito cen- 
tos e vinte e quatro, aos quatro dias do mez de Fevereiro do dito annc 
nesta Imperial Cidade de São Pau!o, em cazas da Camara, e P ,~ços  do 
 concelho ,della onde se achavam prezentes ci Juiz de Fora pela lei Prezi- 
dente Capitão Bento Jozé Leite Penteado e os Vere,adores atuaes Capitão 
Jozé de Almeida Ramos, Capitão Joze Mariano Boeno, e o Procurador 
Capitão Antonio Jozé Vieira Barboza, comigo escrivão da Camara adiante 
no~nc,ado. Sendo ahi em Cargos da Camara compareceu o Illmo. e Exmo. 
Marechal de Campo Francisco das Chagas Santos. Nomeado por Sua Ma- 
g e s ~ d e  Imperial que Deos guarde. Governador das Armas desta Provir?- 
cia, e que fez certo o mesmo Exmo. Marechal pela Carta Imperial que 

desta Camaaa foi remetida por Copia pelo Exmmo. Governo desta Provin- 
cia, acompanhada com Portaria da data de 31 de Janeiro proximo pas- 
sado, em que determina desta Camara dê Posse ao dito Exmo. Marechal 
Francisco das Chaga(s Santos do Governo das Armas desta Provincia, 
na forma do 8 1 . O  do Decreto de 29 de Agosto de 1720, apontado na 
mencionada Port,aria: Em consequencia do que houve esta Camara ao 
mesmo Exmo. Marechal por empossado do sobredito Governo das Armas 
desta Provincia, de que para constar mandarão lavrar este Auto de Pos- 
se em que assina, elle ExceIentissimo M,arechal com o Corpo da Camara 
Eu Manoel Benedicto de Toledo - Escrivão da Camara o escrevy - 
Francisco das Chagas Santos / Jozé Joaqm. C. de Siqra. Lessa / Bento 
Joze Leite Penteado / Joze de Almda. Ramos / Joze Mariano Boeno ,' 
Antonio Joze Vra. Bar,bza. . 
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AUTO de Posse que tom,a o Exmo. Senhor Dezembarga- 
dor Lutas Antonio monte ir,^ de Barros de Prezidente 
Desta Provincia de São Paulo. 

Anno do Nascimento de Nosso Seilhor Jezus Christo, de mil oito- 
centos e vinte e quatro. Ao primeiro dia do mez de Abril do dito anno 
nesta Imperial Cidade de São Pau!o, em Cazar da Camara, Paços do 
Concelho della, onde se achava (sic) prezentes o Juiz de Fora, pela Lei Capi- 
tão Antonio B~rnardo Bueno da Veiga, e os Vereadores Capitão Joze de AI- 
meida Ramos e o Sargento Mor Antonio Safino Fonseca, aquelle actual, e 
este transacto, e o actual Procurador Capitão Antonio Jozé Vieira Barbosa, 
comigo Escrivão da Camara ao diante nomeado Sendio ahi em Corpo da 
Camara con~parecerão o Exmo. Marechal Candido Xavier de Almeida e 
Souza, Capitão Mor João Baptista Passos o Baixarel Manoel Joaquim de 
Ornellas, e to Revdo. João Gonçalves Lima, Membros do Governo Provi- 
sorio desta Provincia, o Illmo. Exmo. Snr. Dezembargador do Paço Lucas 
Antonio Monteiro de Barros, nomeado por S. M. I . .  Prezidente desta 
Provincia, a que faz certo o mesmo Exmo. Snr. pela Carta Imperial de 
25 de Novembro do anno proximo passado de 1823 que aprezentou fir- 
mada pelo Imperial Punho de S. M. I., a qual sendo por por mim Lida 
em Sua observancia foi dada a Posse ao mesmo Exmo. Snr. Dezembar- 
kador do Paço Lucas Antonio Monteiro de Barros de Prezidente desta 
Provincia pelos Governadores, que provisoriamente servirão em Verean- 
ça ldo cora8 da Camara que por Si, em nome de todos os Homens bons, 
Nobreza, Povo se obrigavão a obedecer ao dito Exmo. Snr. Prezidente 
desta Porvincia, em tudo quanto for do Serviço de S. M. I. e da Nação 
na forma determinada na dita, Carta Imperial que pela Camara fo' ,I man- 
dado Registrar no Livro competente desta Camara. E para constar mxn- 
darão lavrair o prezente. Auto em que assignarão o mesmo Exn~o.  Snr. 
Prezidente Lucas Antonio Monteiro de Barros, Marechal Candido Xa- 
vier de Almeida e Souza, o Capitão Mor João Baptista Ramos, o Baixarel 
Manoel Joaquim de Ornellas e o Reverendo João Gonçalves Lima, o 
Juiz de Fora pela Lei Prezidente e mais officiaes da Camara, o qual 
dou fé. Eu Manoel Benedicto de Toledo - Escrivão da Camara o es- 
crevy - Lucas Anto. Montro. de Barros / Candido Xer. Almda. Souza / 
João Bapta. da. Sa. Passos / Manoel Joaquim de Ornellas / João Gonçal- 
ves Lima / Antonio Bernardo Boeno de Veiga / Joze de Alinda. Ramos / 
Anto. Safino da Fonca./ Antonio Joze Vieira Barboza. 

Devemos à gentileza e elevada compreensão da Exma. 
Sra. Da. Anita Felipe, alta funcionária do Arquivo Hist6r1~0 
Municipal, a possibilidade de r~roãuzirmos os documentos 
pertencentes ao acêrvo dsquela repartição, enfeixados no 
volume 213, "Ordens Régias", ainda inédito, cujos nianus- 
critos foram por ela ccpiados. (fls. 21 verso a 27) .  
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Bando publicando o Decreto de 24 de / Fevereiro de iS21 

João Carlos Augusto d'oeynhausen Gravenburg, do Conselho de Sua 
Magestade: do de Sua Real Fazenda, Com-/mendador da Ordem de São 
Bento d'Aviz, Brigadeiro dos / Reaes Exercitos, Governador e Capitãe 
General da Capitania de São Paulo &./ 

Faço saber aos que este meu bando virem, que o Mui-/to Alto, o 
Muito Poderoso Senhor D. João 6.O Rey do Reino / Unido de Portu- 

gal, Brazil, e dos Algarves Nosso Senhor / inspir,ado prla Omnipotente 
Sabedoria que sempre tem / dirigido seus Augustos Passos na carreira 
de seu immor-/tal Reiqado, Foi Servido Mandar remetter-me, por Avi-/zo 
Regio de 26 de Fevereiro, expedido pela Secretaria / d'Estado dos Ne- 
gocio~ do Reino o sempre inemoravel / Decreto do theor seguinte =/ 

Havendo Eu dado todas as providencias para ligar / a Constitiiição 
que se está fazendo em Lisboa com o que / hé conveniente ao Brazil; e ten- 
do  chegado ao Meu Co-/nhecimento que o maior bem que Posso, Fazer aos 
Meus Povos / hé desde já Approvar essa mesma Constituição, e sendo todos 
os Meus cuidados, conlo hé bem constante, Pro-/curar-lhes todo o descanço, 
e felicidades. Hei por bem / desde jà Approvar a Constituição, que alli 
se está fa-/zendo, e recebe-la no hleu Reino do Brazil, e nos mais / Do- 
tninios de Minha Coroa. Os Meus Ministros e Se-/ cretarios de Estado 
aquem este vai dirigido o fação / assim constar expedindo aos Tribunaes, 
e Capitaens-/ Generaes as Ordens competentes. Palacio do Rio de Ja- 
neiro aos vinte e quatro de Fevereiro de mil oitocentos e vinte e hum - 
Com a rubrica de Sua Magestade./ 

Eis honrados, e fidelissimos Paulistas mostremos / ao Publico o nos- 
so prazer por uma epoça, que será sem-/ pre memoravel nos Fastos Por- 
tuguezes, eu vos recom-/ mendo a todros ponhais luminarias nos tres dias 
con-/ secutivos de 13, 14 e 15 do corrente, e abenccando o/ Augusto 
Monarcha, de cuja provida Mão dimanão/todas as nossas felicidades, 
digamos de coração - Viva/ O Nosso bom Rey - Viva a Sua Real Fa- 
milia -/ Viva a Religião - Viva a Constituiçã~o -/ dado nesta Cida- 
de de São Paulo aos 12 dias do mez/ de Março de 1821 - Joaquim 
Floriano de Toled'o o fez -/ O Secretario do Governo Manuel da Cunha 
$'Azevedo/ Coutinho Souza Chichorro o fez escrever - João Carlos 
Augusto d'oeynhausen. 
(As fls. 64 verso e 65, do Livro 133 - Proclainações de M. Francisco 
e J. Bonifácio - Ofícios e Bandos - 1821-1822 - do Arquivo do Esta- 
do de São Paulo). 

[T-C - 1811-1822 - Portarias, Bandos de Generais, Proclamação 
'de M. Francisco e J. Bonifácio - 131-132-133 - Caixa 50 - N. de 
Ordem 408, no Arqiiivo do Estado de São Paulo]. 



ORAÇÕES OFICIAIS 

1 - 25 D E  JANEIRO 

A L F R E D O  \ G O M E S  

Naqueles tempos. 
Idos da primeira década do quinhentos. 
Tradições edificadas quimèricamente com materiais dos eddas, das 

sagas, das rapsódias, dos riinances e dos contos serralheiros, que a histó- 
ria espana, limpando o pó do mundo maravilhoso. 

Mundo do Mare Internum, vedado no estreito Fretum Tartessium 
pelas colunas de Hércules, Calpe e Abyla, resguardando aventuras no 
Mare Clausum. 

Para além do oceano tenebrosio, a Atlântida, o Tritonis Occidentalis, 
ã Ilha Poseidoois, que Cr,itias, no Timeu de Platão, realça, confirmai~da 
~eminiscências egípcias proclamadas por Solon, Homero, Heródoto, Deo- 
doro, Teopompo, Estrabão e outros. 

O mundo conhecido vai configurando, em realidade, místico, substi- 
kuindo a Atlântida pelas ocidentais terras: Vênus Marina e Afrodite Eu- 

p!éia dão lugar às Nossas Senhoras do Bom Mar e dos Navegantes. 
a Não mais Hércules. na Eritréia, vencendo monstruosio triicoirpóreo 
Gerion, carregando-lhe os ricos rebanhos. Não mais Hércules, em busca 
do Jardim das Hespérides, dos lindos e valiosos pomos de ouro. 

Noutro jardim, à beira mar plantado, um príncipe cheio de f ô r q ~  
moral, pleno de fé e de vontade, sábio físico e matemático, o Infante D. 
Henrique, comanda a vitória, sobre o ignoto. Cruzado de Cristo, triunfará 
ida ignorância, da barbarie, da crendice fetichista, arrebatando, rebanho 
para o seu Pastor, o Excelso e Divino Pastor. 

Henrique, o Navegador, a despachar portuguêses em caravelas que, 
nem se acovardavam ante as notícias de cachões perigosos, temíveis salsu- 
gens, chãos escaldantes, medonhos cérberos guardiões da virgindade oceâ- 
nica, como o disforme Adamastor convertido no Tcirmentório cabo, lem- 
brado pelo Vate máximo: 

"Tam grande era de membros que bem posso 
Certificar-te que êste era o segundo 
De Rodes estranhissimo Colosso, 
Que um dos Sete milagres foi do mundo. 
C'um tom de voz nos fala, horrendo e grosso, 
Que pareceu sair do mar profundo. 
Arripiam-se as carnes e o cabelo, , 
A mim e a todos, só de ouvi-lo e vê-lo! 
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Nada mais detém Henrique ao abrir a porta de Sagres para o mundo + 

da conquista marítima. 
Nem lhe faltariam 

"gente famosa, 
Honra, valor e fama gloriosa!" 

Nem atenderia à prudente fala do Velho do Restêlo: 
"Buscas o incerto e incógnito perigo 
Por que a Fama te exalte e te liscnje 
Chamando-te senhor, com larga cópia, 
Da fndia, Pérsia, Ará,bia e de Etiópia". 

Mística na religião, cobiça no lucro, prazer no sentido. Cruz na ca- 
ravela, ambição na terra distante, erotismo na visão dos cardumes de pei- 
xes-sereias com feição de lindas mulheres, ao mesmo tempo musas, ne- 
reides e demônios! 

Atrevidas naus sulcam ondas insofridas levando oussda gente capi- 
taneada pelos Cortes Reais, Dias, Gama, Pacheco, Cabral. 

TALANT DE BIEN FAIRE 

Sim, vontade de bem fazer. * 

Do velho Oriente para o novo Ocidente. 
Da antiga Lusitânia para a nova Atlântida. 
Dos jardins de formosas hespérides para as plagas paradisíacas do 

Brasil. 
Entre os homens e nomes, um dêIes 

JOAO RAMALHO 

Nascido no último decênio do quatrocentos, em Vouzela, Vizeu, Bci- 
ra Alta, entre o Mondego e o Vouga, filho de João Vicira Maldonado 
e Catarina Afonso, ligado, por laços de família ao jcsuita Padre Manuel 
de Paiva, e casado, na terra, com Catarina Fernandes. 

Os estranhos fados não lhe permitiram usufruir a tranquilidade - ou 
ia monotonia do lar recentemente constituído com a sua Catarina ;a que, 
talvez, se possam aplicar os versos do Poeta da Raça que tantas voltas 
deu às Catarinas 

"Enforquei minha esperança, 
E o Anior foi tão madraço1 
Que lhe cortou o baraço." 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
"Deixarei eu de ver tal formosura 
E de a amar deixarei depois de a ver." 



Seu destino era o dos portuguêses seduzidos pelas promessas das águas 
e das terras, imaginação escaldada por sonhadas maravilhas, energia de- 
safiando sanhas e procurando bulhas. 

Do Brasil corriam notícias fabulosas : gemas, rubis, ametistas, fragas 
de ouro, maretas de prata, mata de coral. Primeiras manchetes, otimistas 
umas, pessimistas outras, gritadas por Vespucci, Thevet, Lery. 

Curiosidades na flora e na fauna, pitorescas, mui pitorescas, sem dú- 
'vida: jacares que se matavanz apresentando-se-lhe espelho; enormes co- 

bras que fisgavam homens e animais com a cauda, quando descuidosos a 
se banharem nos rios; porcos anfíbios, antas com feição de mulas, pregui- 
ças de rosto feio, nlcnstros de "diwrsos pareceres", como diz Gandavo. 

Ninguém sabe como. A História não o diz. E se foi revelado não veio 
até nós. Certo é que João Ramalho, mal saído da adolescência, acholi-se 
nas paragens do pôrto a que, aos 22 de janeiro de 1502, André Gonçal- 
ves e Amerigo Vespucci, deram o nome de Rio de São Vicente. 

Diante do aventureiro, o cenário majestoso: "um jardim em fres,iura 
e não se vê em todo o ano árvore nem erva sêca". Arvores que iam às nu- 
vens. Aguas doces a correrem do monte costeiro para o mar. Milhares 
de pássaros multicoloridos em cujo canto, como friza Anchieta, não davain 
"vantagem aos rouxinóis, pintassilgos, colorinos e canários de Portugal", 
numa harmonia "que é para louvar o Senhor"." 

Dinate de João Ramalho, aquela mestnn gente descrita pelo escrivão 
Pero Vaz de Caminha: 

"pardos, maneira de averinelhados, bons restos e bons narizes 
bem feitos ; andam nus, sem nenhuma cobrrtura ; nem estimam 
n'enhuma coisa cobrir, nem mostrar suas vergonhas, c es- 
tão acêrca disso com tantn inocência como têm em mostrar 
o rosto." 

Diante dêle : 
"moças bem moças e bem gentis, c0111 cabelos pretos com- 
pridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão sa- 
radinhas, e tão limpas de cabeleiras, que de as nós muito 
clharmos cão tínhamos nenhuma vergonha." 

E entre elas, possivelmente, 
Potira, Bartira, a flor 

"entreabetro botão, entrefechada roCa : 
um pouco de menina e um pouco de mulher" 
(Machado de Assis: "Menina e Moça"). 

Olhares que se encontram e se entendem. Palpita o perfume daquela 
flor que tem formas de mulher e é mu:her. Palpita e aquece. Ao derre- 
dor as Wras pardo-avermelhadas. Também olham. E compreendem. Trido 
é gente e tudo começa a ser amor. O sol do amor doira a areia da praia. 
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Abá tinga catu: homem branco bom 
Cunhã porangaetê : mulher formosa. 
Os olhos dizem: 

"TU e eu: ;a vida 
de duas vidas que uma só resuma." (Silva Ramos, "Nós") 
Cherabá içaiçupira : meu homem querido. 

Podia ter sido assim, à beira mar vicentina, como, razoável é adnti- 
tir-se que antes de 1513, João Ramalho. ao se estabelecer, entre os tupi- 
niquins, no campo de Piartininga, haja visto e amado a filha do princi- 
pal da aldeia de Itapuambuçu: o famoso Ti,hiriçá, ou como querem outros, 
r, pai ou O t,io dêste. 

Preferindo o campo ao litoral, mais passava o viver naquele do que 
neste, enter os guaianases, nome por que os tupis do  litoral distinguiam 
seus parentes do planalto, os colaterais tupiniquins. 

Bartira firmou sua hegemonia no coração do 11-ndário português,, dali- 
do-lhe sucessivos filhos que se fizeram troncos das estirpes bandeirantes: 
André, 1513-1 520 ; Joana, 151 5-1522 ; Margarida, 1517-1524 ; Vitbrio, 
1516-1526 ; Antônio de Macedo, 1521-1528 : Marcos, 1523-1530 ; João OU 

Jordão, 1525-1532 ; Antônia, 1527-1 534 ; Catarina, ? ; Beatriz, ? ; André 
Fernandes, ? ;  João Fernandes, ?. Bartira e outras índias concorreram 
para autêntica explosão mameluca demogràficamente configurando o po- 
voado de orago da devoção de João Ramalho, Santo André. 

* 
* * 

* 
Outubro de 1532. 
Deixada a frota boiando na abra de São Vicente, Martim Afonso de 

Sousa abandona a areia chá para vencer a 
"ingente montanha, barreira das ondas" (Menezes e Souza, 

"A Serra de Paranapiacaba) 
oculta na névoa, como paredão prêto de 

"escuros despenhadeiros, 
profundos, vertiginosos, 
são os degraus sobranceiros 
dos teus tergos escabrosos." (idem) 

João Ramalho recebe-a nos seus campos e auxilia-o na missão de es- 
tabelecer portuguêses em Piratininga. Junto a João Ramalho já se men- 
ciona Antônio Rodrigues. E com João Ramalho, vários filhos. Quetn tc- 
ria vindo no altiplano em companhia de Martim Afonso? O irmão Peso 
Lopes que tanto se impressionara com as mulheres "muy ,alvas e fermosas, 
deixando a perder ide vista as da  Rua Nova de Lisboa"; Luís de Goes 
e seus irmãos (Gabriel e Pero, êste con'templado o último com carta de ses- 
maria, assinada no planalto aos 10 de outubro, Domingos Leitão, João Pi- 



res e seus irmãos Jorge e Francisco, Brás Cubas, Antônio Rodrigues de 
'Alvarenga, Henriqu,~ da Cunha, Antão Leme, João do Prado? Quem? 
Êstes e mais outros? Ignora-se. 

Nem mesmo se sabe onde foram lançados os fundamentos da vila de 
Piratininga. No Guaré ou Guarepe, atual ,bairro da Luz, junto ao Man- 
daqui, entre Casa Verde e Cachoeirinha, junto ao Cabuçu, próximo a 
Guarulhos ? 

De Martim Afonso de Sousa, ficou, além da tarefa povoadora, a, con- 
tribuição de uma filha bastarda, Isabel h p e s  de Sousa que se casou com 
Estêvão da Costa, natural de Barcelos, e viveu no litoral, tendo o casal 
a filha Filipa Gomes da Costa que, por sua vez, consorciou-se com Vasco 
Pires da hlota, também nascido em Portugal. 

Q~tanto à vila martim afonsina, de Piratininga, os depoimentos são 
unânimes, porém, hasta citar Afonso de Taunay: 

"o povoado iniciado por hlartim Afonso de Sousa, em Piratininga, 
foi de precário valor material, pois vinte anos depois, não havia nem 
sinal de casebre, torre de taipas ou ermida". 

"Teria havido hostilidade da parte de Tibiriçá ou de João Ramaihc? 
Provavelmente, não, porque o chefe índio tivera o ânimo conciliado 

pelo português, e Ramalho se afeiçoara ao Planalto. 
Teria sido desertado o núcleo incipiente pelos povoadores que ná3 

enccntraram condições satisfatórias para se fixarem 
É ,a nielhor hipótese, pois os de São Vicente não se mostravam íavo- 

ráveis a novos estabelecimentos no altiplano. Segundo Frei Gaspar, em 
1542, João Ramalho "era o único morador português do campo, e foi inti- 
mado pela Câmara de São Vicente a recolher-se à vila". E ,  continua Anié- 
rico de Mlouqa ("OS POVOADORES DO CAMPO D E  FIRATI- 
NINGA), na referência esclarecedora: "Não obedeceu à intimação. De- 
senvolveu nos anos seguintes a sua povoação de Santo André da Borda 
do Campo, invocação que era uma piedosa reminiscência do distrito na- 
tal, já expressa no nome do seu primogênito." 

Era homem livre em domínio livre, prêso apenas aos encantos das 
Indias e de sua Bartira, agora Isabel como Isabel se chamava a filha na- 
'tural de Martim Afonso de Sousa, mas para João Ramalho, sempre Bar- 
tira, a sua B,artira de 

olhos muito belos, 
esbelta e airosa, 

que tem formosos cabelos, 
pensativo, almo semblante, 
que são lindos setestrelos (Lindolfo Xavier, "João 

Ramalho") 
Até certo ponto, o poet,a está com a razão, quando escreve: 

"Martim Afonso de Sousa os duros sertões pisa, 
Com o tupi valoroso Útil comércio trava; 
E com o Tibiriçá de São Paulo realiq 



O alicerce fecundo, entre a terra êrma e brava. 
O amor de João Rainalho a fndia Bartira toma, 
E do nascente lar, que surge na floresta 
A progênie de um p v o  em meio ao êrmo assoma, 
No alvo Piratininga, engrinaldado em festa." (Lindolfo 

Xavicr, ("Esperarzça") * 
* * 

* 
1551. 
Dois anos antes chegara ao Brasil o Padre Leonardo N'unes, despa- 

pachado no fim dêsse liiesmo ano, para São Vicente, pelo Superior, Pa- 
Wre Manuel da Nóbrega que ficara na Baía. 

Resoluto, dinâmico, o~isado senão impetuoso, era o homem indicad~ 
para a tarefa de fundar o Colégio onde nascia. 

"a civilização do sul" (Ribeiro Couto, "São Vicente") 
Lembro Castro Alves : 

"Nada turbava aquelas frontes calmas, 
Nada curvava aquelas g r~ndes  almas 

Voltadas p'ra amplidão . . . " (" Jesuitas") 
Nem índios, nem feras, nem o régulo poderoso de Santo André tur- 

vou ou curvou aquêle padre ligeiro, incansável, o Abarébêbê, que contra 
tudo investiu na ânsia do milagre de unificar os homens em Deus. Cou- 
be-lhe a honra histórica de ser o primeiro jesuita a estar no campo de 
Piratintinga. 

Impressionara-se, desde logo, e disse dá testemunho em sqa carta de 
novembro de 1550, datada de São Vicente, ao ouvir 

"que en e1 Campo (de Piratininga), quatorze o quinze le- 
guas daquí (São Vicente), entre 10s Indos estava alguna 
gente christiana derr,amada, y passávase e1 afio si oyr miç- 

sa y sin se confessat. y andavan en una vida de salvajes." 
E em companhia de dois línguas (Pedro Correia e Manuel 

de Chaves?) pôs-se a caminho, encontrando gente "muito dura" 
"mas en fin acabé com ellos que se ayuntassen todos en un lugar y 
fizessem una hermita". Enccmtrou receptividade, tanto que o burga de João 
Raamlho pôs-se a cuidar do "campo para la iglesia". Dai a poucos dias 
visitava as aldeias indígenas a quatro ou cinco léguas da concentração ra- 
malhense, em pleno campo de Piratininga. 

Vale a pena transcrever o seguinte trecho da carta de 1550: 
"E yendo hallamos unos indios que andavan. con grande 
prissa haziendo e1 camino por donde aviamos de yr, y que- 
cbron muy tristes porque non 10 tenian acabado. Llegando 
a Ia aldea se vino e1 Principal day (Tibiriçá) y me Ilevó 
por fuerça a sua casa, y luego se hinchió la casa de 111- 

dios, y otros que non cqbian quedaron fuera y tr,abajaroii 



mucho por me ver." Nuneç não deixou passar a ocasi50 
sem lhes fazer práticas e convencer "algunos hombres blrtn- 
cos" que viviam entre os indios de Piratininga "que se 
tornassen a 10s christiancs". 

Quem seriam êstes homens? Descendentes de João Ramalho? N5o é 
admissível, pois, os filhos mais velhos, estariam alcançando os vinie e 
anos, e viveriam junto ao pai. Pcder-se-ia ver neles alguns remanescentes 
dos que subiram a Serra em 1532, conl Martim Afonso e se deixaram fi- 
car entre os fndios, ou trânsfugas de São Vicente, s-duzidos pela vida 
em conformidade com a natureza. . . 

Mas tanto na influência de João Ramalho na preparação psicológica 
dos índios cono na integração de Tibiriçá, estão os fatores de êxito tia 
iatividade de Leonardo Nunes e dos primeiros passos decisivos para o 
inucleamento cristão no Campo de Piratininga. 

Não tardou o conflito entre o zeloso Padre, com os olhos voltados 
para o céu, e o indôinite João Ramalho, com êles postos na terra. Refere-o 
o Irmão Pero Correia na carta de 8 de junho de 1551, enviada de São 
Vicentc ao Padre Belchior Nunes Barreto, em Coimbra. Negou-se Lco- 
nardo a dizer missa, na ermida de Santo André. com a presença de João 
Ramalho, que, ,acabado o ofício, esperou o Padre com um pau, salvando-9, 
ao que se crê, Bartira. 

Razão da atitude do Padre Leonardo Nunes: Ramalho vivia em pe- 
cado mortal, isto é, tendo mulher viva em Portugal e convivendo com 
B,artira, estava excomungado, pena pública, en'tão aplicada aos obstinarlos 
no "negro pecado". 

Teve topete o Padre. E ao que refere o Irmão Diogo Jácomo na car- 
ta de junho de 1551, remetida de São Vicente para os Padres e Irmáos 
de Coimbra. não deixou Nunes de sofrer sevícias por parte do régulc 011 

dos filhos, "huns homens como salvagens". 
Leonardo Nunes lgvrou corajosamente o ânimo dos planaltines, daiicio 

incomum exemplo de tenacidade e bravura, imporído-se como o Abaré- 
guaçú vicentino que preparou o terreno para os fundamentos da Piratinin- 
ga que não tardaria. 

' C 0  C Padre e ser4anista. Apóstolo de Cristo. Lição bandeirante. Hero' 
pertinaz, venceu a mata e o índio. Abriu ao futuro o caminho para São 
Paulo. * 

* * 
* 

1553. 
Nóbrega em São Vicente, onde lhe parecia que "N. Sefior" era ser- 

vido (carta de 12 de fevereiro ao Padre Simão Rodrigues, em Lisboa). 
Lá estavam os Padres Leonardo Nunes e Manuel de Paiva. Com êle, trou- 
xe 01 Padre Francisco Pires. Todavia, seu pensamento buscava ~ssentar  
100 léguas distante do litoral : 



"Desta Capitania (de São Vicente) se deve hazer más fun- 
damento que de ninguna, por quanto por esta gentilidad nos 
podreinos extender por la tierra adentro" (Idem.) 
"Tenemos mucha confiança de por Ia tierra adentro se ha- 
zer mucho fruto'' (Idem). 

No planalto, continuava João Ramalho ao lado de sua Bartira que 
iiluito receava ser apartada do "marido" (carta do Irmão Pero Correia, 
datada de São Vicente, aos 10 do março, dirigida ao Padre Simão Rodri- 
gues, em Lisboa), com o qual vivia há "40 anos poco más o menos" 
(idem). 

A notícia da expedição de Nóbrega, ligada ao achamento de minas 
(presumidas de prata) pelos castelhanos do Paraguai (a  100 léguas da 
Capitania de São Vicente) e ao receio do despovoamento da própria Ca- 
pitania, levou o Governador Tomé de Sousa a impedir o deslocamento dos 
jesuitas, pelo que não se fez mudança alguil~a (carta do Padre Manuel da 
Nó,brega, datada de São Vicente, provavelmente no mesmo dia 10 de marqo, 
e iiiáis, carta de Tomé de Sousa a D. João 111, datada de Salv,ador-Baía, 
a 1.O de junho). 

Nóbrega, com real entusiasmo. ante os resultados obtidos em São 
Vicente proclamava : 

"Y si esta tierra, siendo la mejor de1 mundo, es tam poco 
favorescida de N.S., és por tales y otros semeljantes peca- 
dos (a  escravisão dos índios, a concubinagem, etc.). 

Não se conformou Nóbrega com a proibição do Governador Geral 
que sòmente permitia aos jesuitas a entr,ada "polla terra adentro" de 
"dous e tres com seus llinguas a prcguarcm ao gentio", não, porém, que 
entre êles fizessem casa" (carta de Tomé de Sousa a D. João 111, 1.O de 
junho). Na carta de 15 de junho, dat,ada de São Vicente, e dirigida ao 
Padre Luís Gonçalves da Câmara, em Lisboa, insinua a responsabilidade 
de Satanás na desastrosa oposição de Tomé de Sousa ao plano de pme- 
tração sertão a dentro. 

Já informa que, no Campo (de Piratininga), três aldéias querem jun- 
tar-se numa "para mejor aprender la doctrina chr,istianaV. E ;afirma que 
apenas aguarda a chegada do Irmão Pero Correia, então na Baía, "para 
entrarmos" (idem).  quanto a João Ramalho, era "una petra scandali", 
com suas muitas mulheres e filhos e adoção dos mesmos costumes da gen- 
tilidade. 

Noutra carta, já Prepósito Provincial da Companhi,a de Jesus, no 
Brasil r desde 9 de julho de 1553), escrita do "Sertão de São Vicent:, 
Último de agosto de 1553", enviada ao  Padre Luís Gonçalves da Câmara, 
ficaram documentados sua vinda a Piratininga, onde no dia do martírio 
de São João Batista, aos 29 de agosto, "fez sclenemenbc algunos 50 cate- 
cuminos", e seu avanço "para adelante" (,até Maniçoba, ou Japiu, Itii ; 



atual). E mais, tendo o primeiro contacto com João Ramalho, não o tios- 
tilizou. Preferiu inteerssar-çc pela regularização do estado com Bartira, 
indagando de possivel viuvez, e da consequente dispensa particular, por 
parte do Núncio, para que Ramalho se casasse com a India, embora "eviese 
conocido otra sua hertnana qualesquier otras parientes della" (idemj. 
Harmonizaram-se as relações entre os jcsuitas e o régulo de Santo Aii- 

dré, tanto que o filho mais velho acompanhou Nóbrega "para mais auto- 
rizar seu ministério", dado o excepcional prestígio de João Ramalho, "inui 
conocido y venerado entre 10s gentiles", e, além disso, parente do Padre 
Paiva (idem). 

Merece realce a so!enidade das catecúmenos que tanta importância 
teve, outrora, na Igreja, hoje sobrevivente na ante-Missa, ou dos Ca- 
itecúmenos, com a Oração, abrangend'o o In t r~~ i to  (,Con;tkição), K$rie 
(Desejo), a Glória (Louvor) e a Coleta (Súplica), resumindo as  pala- 

vras dos homens, no "Nós rezamos", na afirmação do "Vpmos para 
Deus"; e o Ensinamento que são as palavras de Deus, porque Deus se 
inclina para nós, pois "Nós ouvimos" a Epístola, o Evangelho e a Prática. 
O qatecumenado reunia os aspirantes ao cristianismo, na fase da instru- 
t ão  preparatória para receber o batismo, levando-os, também, à compreen- 
são dos sacramentos e de seus administradores, tal como diz Paulo na 
Epístola aos Coríntios ( l , IV,l)  : 

"Sic nos existimet hoino, ut ministros Christi et dispensa- 
tores mysteriorum Dei" (Assim os homens vejam em nós 
ministros de Cristo e dispensadores dos mistérios de Deus"). 

Ror isso "catecúmeno", etimológicamenti:, significa "ressôo" retôrilo 
@o .eco, ensino. Na celebração da Missa os catecúmenos assistiam-na nas 
partes da preparação e da instrução, sendo, a seguir, despedidos pelo diá- 
cono;. 

Afirma Serafim Leite, S.I., (NOBREGA E A FUNDAÇÃO D E  
(9AO PAULO, Lisboa, 1953) que a expressão "fiz solenement: uns 50 
catecúmenos" pede resposta afirmativa à pergunta: Teria o Padre Nó- 
brega cele,brado missa, nessa ocasião? (29 de agosto de 1553), e nela 
aceita a presença, entre outros, do Principal Tibiriçá, sogra, mulher e fi- 
lhos, outros índios já batizados, André Ramalho e o próprio pai, admi- 
tindo, ainda que "o primeiro ato de Nóbrega na conversão de Planalto 
foi o estabelecimento do Catecumenado de Piratin'inga" (idem). 

Em carta, cuja data precisa, assim como lugar determinado, são igno- 
rados, mas que o Padre Scarfim Leite, tem como rendo de outubro de 
1553 e de Piratininga, Nóbrega escreve a D. João 111, registrando a certa 
altura : 

''E do mar dez legoas pouquo mais ou menos, duas legoas 
de huma povoação de João Ramalho, que se chama Pirati- 
nim, onde Martim Afonso de Sousa primeiro povoou, ajuti- 
tamos todos os que Nosso Senhor quer trazer à sua Igreja 



e aquelles que sua palavra e evangelho engendra polla pre- 
gação. E estes de todo deixão seus custumes e se vão estre- 
tilando dos outros, e muita esperança temos de serem ver- 
dadeiros filhos da Igreja; E VAISSE FAZENDO HUMA 
FERMOSA POVOAÇAO, e os filhos destes SAO O S  
Q U E  S E  ADOUTRINAO NO C0LLE;GIO DE S. VI- 
CENTE." 
"Vai-se fazendo uma fermosa povoação". . . 

Entre o Tamanduateí e o Anhangabaú haviam-se fi&ado os grupos 
indígenas de Tibiriçá, Caiubi e Tamandiba, desde as alturas do hedierno 
Largo de São Bento até os lados da, atual Praça João Miendes ioonver- 
gindo, pelo prestígio de Tiribiçá, o Principal da colina de Inhapuabuçu, 
para o alto da área dominadora em que o Padre Nóbrega julgou melhor 
situar a casa no Campo, atendendo a várias razões, ás quais não seria 
estranho o desejo de os terem ao pé de si os filhos, então enviados a São 
Vicente, para serem doutrinados, e com isto, receberem a fé, filhos e pais: 

"Para sustento dêstes meninos (filhos dos fndios, em São Vicente), 
a farinha de pau era trazida do interior, da distância de 30 milhas. 
Como era muito trabalhoso e dificil, por causa da grande aspereza 
do caminho, ao nosso Padre (Nóbrega) pareceu melhor no Senhor 
mudarmo-nos para esta povoação de fndios, que se chama Piratinin- 
ga. Isto por muitas razões: primeiro, por causa dos mantimentos; 
depois, porque se fazia (em São Vicente) nos Portuguêses menos 
fruto do que se devia, ainda que logo a princípio o trato do Padre 
(Nó,brega) lhes trouxe a maior vantagem, como será fácil entender 
do P. Leonardo, que foi o primeiro da Companhia a vir para a lu i ;  
E ESPECIALMENTE PORQUE S E  ABRIU POR AQUI A 
ENTRADA PARA INUMERAS NAÇÓES, SUJEITAS AO JU- 
G O  DA RAZAO". (Carta de Anchieta, datada de Piratininga, a 1.O 
de setembro de 1554). 
Mc-tivados, os fndios puseram-se a erguer a "casa pobrezinha e muito 
pequena" (idem), com Tibiriçá à frente. 

* 
* * 

* 
Longe, muito longe. 
Distante no tempo, muito distante. 
Cinw anos após o sacrifício salvador de Cr,isto no Gólgota. 

Montado num corcel, um jovem deixa a cidade de Jerusalém e se 
dirige para o norte. 

Franzino e pequen'o, cavalga distraindo o olhar que está voltado Tara 
a água altaneira a traçar círculos sobre sua cabeça. 

Na terra um corpo débil sacudido compassadamente pela andadura 
da alimária. 



No céu azul, a energia alada. 
Nos olhos do cavaleiro, o fulgor chispante de uma energia prêsa pron- 

ta a rebeatar grilhões na explosão do Cristianismo. 
Fustigado, o ginete, alcança as espaldas dos montes da Judéia e da 

Samaria. 
A água continua o caprichoso revolutear. 
Prossegue a caminhada - horas, dias. Damasco à vista. Imensa pla- 

nície. O judeu ortodoxo rumina mnfusos pensamentos contra o galdleu 
bnessiânico. Portador de cartas do sanedrim, em breve, cumprirá a missiio 
de prender os partidários do pseudo profeta que comovera multidões. 

No alto, a água descreve círculos, círculos, círculos. 
A monotonia da viagem, a fadiga, algo irresistivel ,oerra os olhos do 

judeu de nobre estirpe. 
Eis que a águia mergulha vericalmente, como corpo a cair por obra 

da gravidade. 
Assusta-se o animal quando a prrssentme no ângulo brusco junto ao 

dorso. Estaca. O judeu é sacudido. Atordoa-se. Nos seus tímpanos ressoam 
as palavras da águia das alturas, da águia da misericórdia divina: 
- "Saulo, Saulo, por que me persegues?" 
Uma luz interior, ilumina o cavaleiro. 
Saulo dera lugar a São Paulo. , 

25 de janeiro: Conversão de São Paulo. 
25 de janeiro! 
Próximo, bem próximo, no espaço e no tempo 
No espaço: o sítio geográfico do  atual Pátio do Colégio, na coli~ia 

kordial de Piratininga, numa casa pobrezinha, feita de barro e paus, e 
coberta de palha, de 14 passos de comprimento e 10 de largura" (Carta 
de Anchieta, de 1.O de setembro de 1554). 

No tempo: 1554. 
Manhã de sol. Outeiro em festa. A Cruz feita de dois paus toscos, 

alta e simples, projetando a sombra para a rústica e humilde cabana, ergui- 
da no terreiro limpo em meio ao arvoredo virgem e exuberante. Cantam 
os pássaros saltitantes, curiosos do ajuntamento inusitado. Bandos de ver- 
des maracanãs, com variados e estridentes ornatos vermelhos, amarelos e 
azuis, cortam os ares esterpitosos, enfeitando o céu, onomatopaizando a 
floresta com a clarinada do a-r-á-ra. . . a-rára. . . arára. Próximo, um 
flautista sabiá harmoniza o concurso lírico, rimando o canto regosijantc. 
Sôbre um cipó, em fila, estão postados doze tanagrídeos, em fila, à espei? 
do sinal do contra-regras que não tarda, iniciando a dança dos pulinhos, 
moven,do-se da direita para a esquerda, até cada um alcançar o extremo 
ida fila, de onde saltavam para o começo, renovando-se o bai'ado dos Qn- 
garás. Noutra árvore casais de verdes tuins revelam, à sacied'ade, o amor 
o amor carinhoso que os une. Confiantes tico-ticos, somam as sílabas sé- 
a s :  t i c . .  . t ic . .  .tic, e dce quando em quando ouve-se esporádico, breve e 
simples : "minha vida é assinz. . .assim. . .~ssirn. . . " 
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Junto a Cruz, altar modesto. Sotainas prétas. marcadas pelo uso, nl- 
gumas com rasgos que denuncias asperezas de jornadas. São jesuitas, pa- 
,dres e irmãos, soldados de Cristo e irmãos em Cristo. Ao redor, mais 
cur,iosos que os passaros ,curumins, índios, olham. Alguns já entendem. 

Um padre atravessa a assistência lança-lhe água benta, e os outras 
entoam a antífona: 

Asperges nze lzyssopo et nluildabor; lavabis me et supor ni- 
t v z ~  dmlbw. 
Molhar-me-eis, Senhor com o hissopo, e ficarei purificado; 
lavar-me-eis, e eu me tornaeri mais alvo que a neve. 

Um jovem. Quase vinte anos, humilde entre os humildes, abre os ld- 
bios e murmura oração: 

" D e u ,  qui unkersziflz nz~undzt~l.t be& Paz~li Apostolzl praedic)zt+ion'e 
docukti: da mobis qztáesumas; ut qui ejus lzódie Colnwerdónem cóli- 
uutus, per ejus ad te  exémpla graidiáilzur. Per Dóll~inutm." 
Deus que pelo bem-aventurado Apóstolo Paulo ensinaste o mundo 

através de sua pregação: vem ao nosso encontro para que por sua 
Conversão, neste dia, por ela, servindo de ex~mplo, caminhemos para Ti. 
Por Nosso Senhor." 

M,as, seu pensamento desvia-se, por um momento. Seus olhos detém- 
se numa flor balouçante da haste e volta-se para a Cruz: ao centro Cristo, 
num dos lados o Apóstolo Paulo e no outro Maria. Entreabrem-se os la- 
bios na felicidade da visão: 

"TU és a Rosa, 
que entre espinhos nasceste sem um risco, 
no esplendor eterno da eterna primavera. (Anchieta, 

Poema da Virgem). 

O sacerdote a esta altura invoca o Santo. 
Tu es vas electiónis saizlcCe Pawlo A p ostole 

outras vózes completam : 
PYaedicálflor veritátis in urviv&rso ~~zundo.  

Não era fantasiosa a visão do I r n ~ ã o  adolescente. Do alto, junto a 
Cruz, Maria sorcia para Anchieta, ouvindo a palavra do Senhor: Maria, 
êste é o teu ni&o filho, o Evangclhto das Selvas, que cobrirá de' glória 
esta terra corw~cgrada aio m a  Apóstolo. 

Do alto, junto à Cruz, Paulo, scqhlante alegre, agradeceu a referên- 
cia do Senhor, e contemplando a cena, disse: 

Smlhor: fui T e u  apóstolo por T i  que Sne ~.ip'ssbscitast'e de' entre OS 

m t m ;  preguei a Tua palaz~a para, que aai Ti se idobrasdt? tod~a joellz~ 
e toda lirtgua T e  rendesse homenagem. Tw recompensate covz 
a cariduide do Teu amor. 
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Teus de$zcudos servidores anotam o ggrade tilia q~ que o Tua mkie- 
rz'córdh nzs d@sperrtou para ai Tua Vida. Pedeh a T m  proteçãb, conw 
eu b n t m  vêzes pedi, iunplomrndo aitizor por &or. Mcu hum$Me w1ne 
é lembrado pnm que Tu habites e andes no mleio dêles, cmolankfo-oç 
das t./ibu2açõesl e fuaelzdb~os ujadar-se dos frutos da pregação para 
que estai Terra e esta G e n k ,  sejuw TZMS. 

Ela o oaerece, porque é a m ~ l h o r  terra do t.tl'unnio. 
Êlds o merecem povque con fhm em Ti e e m  Ti depositem 
t'ôda ai ebpewainiça. 
E u  T e  iw~ploro, Senhor! 
E o Senhor ouviu Paulo. 

A história conta e os dias de hoje confirmam que Paulo pediu por 
São Paulo, pois Ancliieta deixou o testemunho de uma visão da metró- 
pole gigantesca, ~ltaneira, orgulho do Brasil, orgulho da América, orgulho 
do mundo! 

Funtdação de São Paulo! 
Homens e datas. 
Homens: João Ramalho, Martim Afonso de Sousa, Leonardo Nunes, 

Tibiriçá, Manuel da Nóberga, Alichieta. 
Oatas: 1532, 1553, 1554. 
Bases fundamentais : 

o elemento autóctone : Tibiriçá, Caiubi, 
o elemento povoador : 1\1artim Afonso de Sousa, João 

Ramalho, 
o elemento religioso : Nunes, Nóbrega, Paiva, Anchieta. 
fndios, Portuguêses, Jesuitas. 

Cenário: a formosura na paisagem da nianhã de sol rutilante. 
A liturgia: o ritual solene do santo sacrificio. A paisagem 

enfeitava-se com formosa povoação iniciada sob ritos sagra- 
dos da solenidade evocativa como hoiiienagem aos que, +n- 
dolhe origem, começaram a embalar o berço da Raça de 
Gigantes que, através do tempo, calçou as botas de mui- 
tas léguas dando dimensão ao Brasil e tomou-se de brios 
para legar ao niundo exemplo de coragem, de disciplina 
e de realização, a fim de scr ouvida, agora e sempre, ex- 
traordinária e maravilhosa sinfonia do progresso. 



PRIMEIROS GOVERNOS PRO\.-IKCIAIS 

I - CURIOSOS PROJETOS 

ALFREDO GOMES 

Não vingaram medidas que dariam ao Brasil feição político-adminis- 
trativa diversa da que tomou. Por ordem do Príncipe Regente, e ccm data 
de 22 de abril de 1814, o conselheiro Silvestre Pinheiro1 Ferreira, antigo 
membro da junta diretora da 1mprens.a Régia, - criada, com outros ór- 
gãos e instituições, a 13 de maio de 1808, para comemorar a passagem do 
41.O aniversário do Regente, - e mais tarde (a 26 de fevereiro de 1821) 
ministro dos Estrangeiros e da Guerra, êste conselheiro (a quem D. Pe- 
dro invertia propositadamente o nome, chamando-o de Pinheiro Silvestre), 
propunha a D. João. 

"QUE TODOS OS DOMfNIOS ATUAIS DA SUA REAL 
COROA SERÁO DIVIDIDOS EM 

ARQUIDUCADOS;  êstes em DUCADOS, êstes em MrZR- 
Q U E S A D O S ;  êstes ein CONDADOS;  êstes em V I S -  
CONDADOS;  e êstes e111 B A R O N I A S ;  regulando-se na 

forma especificada na mesma lei (Lei sobre a nobreza e os 
gr,andes do império do Brasil e do reino de Portugal, suge- 

rida, os deveres de inspeção e de proteção, que cada um 
daqueles titulares tem de preencher imediatamente junto i 
augusta pessoa de V.A.R. A BEM DOS RESPECTIVOS 
TERRITÓRIOS: assim como as honras, as vantagens, que 
lhes devem competir, e as form,alidades da sua promoção" 
,("Hist. do Brazil" José Francisco da Rocha Pombo, vol. 
VII,  Editada po,r Benjamin de Aguila, Rio de Janeiro, ini- 

pressa no Pôrto, Portugal), pag. 331). 

Por outro lado em contraposição a essa solução de características 
feudais, inspirado na democracia grega, José Bonifácio, segundo notas co- 
piadas pelo conseiheiro T. Alencar Araripe, em 1844, em S. Paulo, de 
papéis avulsos, escritos do próprio punh3o do Andrade, lidas perante o Ins- 
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e publicadas em sua Revista, em 
1888 ("Hist. do Brazil", Rocha Pombo, vol. i711, pág. 671), E M  PRO. 
JETO DE CONSTITUIÇÃO PARA O BRASIL "quer como reino uni- 
do a Portugal, quer como Estado independente", REDIGIU seu artigo 1.O. 
nestes têrmos : 
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"OS PODERES POLfTICO DO ESTADO DO. . . E S T A 0  DI- 
VIDIDOS : 

1.O PELA ASSEhfBLÉIA GERAL DOS DE'PUTADOS; 
2.O PELO SENADO; 
3.O PELO SINDICADO ; 
4.O PELO ARCONTADO E TRES CÔNSULES, com os 

secretários de Estado". 

Con~punha-se o Sindicado de conselho integrado por 30 membros "no- 
meiados pelo senado em lista tríplice, e escolhidos desta pelo Arcontado" 
constituindo (E govêrno supremo. Por sua vez, o ARCONTADO compu- 
nha-se do ARCONTE REI, e 4 CONSULES POR 4 ANOS, resultando 
io 1." ARCONTE de escolha "pelos colégios eleitorais em todo o Estado; 
e depois proposto em lista tríplice pelo senado, e escolhido pelo sindicado", 
SENDO VITAL1 CIO. 

"TODA A NAÇAO SERA DIVIDIDA EM TRIBOS COM SEUS 
NOMES E INSÍGNIAS, COM SEUS REGISTROS, ONDE S E  MEN- 
CIONE A IDADE E BENS;  E CADA TRIBO SERA D E  20 MIL 
NO MfNIMO, E NO MAXIMO D E  45 MIL CIDADA06 COM 
CAPACIDADE POLfTICA". 

"A CONSTITUIÇAO N A 0  RECONHECE NOBREZA PRIVI- 
LEGIADA E LEGAL". 

E, curiosamente, democratizando o vestuário, pervia um uniforme 
nacional. . . a ser usaldo pelos civis : 

"HAVERA UM VESTIDO OU UNIFORME NACIONAL PA- 
RA TODOS O S  CIDADAOS, SEGUNDO OS DIVERSOS EMPRE- 
GOS OU CLASSES. PARA O POVO CHAPÉU D E  PALHA, JA- 
IQUETA E PANTALAO (calça) D E  ALGODA0 E CAPOTINHO 
PARA .O INVERNO, ALPERCATAS E BOTINAS". 

I1 - ELEVAÇÃO DO BRASIL A CATEGORIA DE REINO 

Mas o que ocorreu foi diferente: a 16 de dezembro de 1815, D. João 
(ainda Príncipe Regente, pois D: Maria I faleceu a 20 de março de 1816) 
por decreto real elevou o Brasil à categoria de Reino, afirmando solene- 
mente, como friza Oliveira Liina ("D. Jono VI  no Brasd") "sua integri- 
dade territorial". Entretanto, os atos de D. João, em 1816, continuatn a 
mencionar "cnpirian.ia!d"' 

Em 1817, contudo, expede-se, a 24 de setembro, "Carta régia" "man- 
dando estabelecer um correio regular entre AS  PROVfNCIAS DE S. PE- 
DRO DO RIO-GRANDE DO SUL E D E  S. PAULO". O uso d*o~ c;i- 
ichiqbo, faz-se sentir.. . em 1819. A 26 de abril, um alvará cria a Viia 
Nova de S. João da Cachoeira, na CAPITANIA DO RIO GRANDE 
DO SUL e a 9 de setembro, de 1820, outro alvará desanexa a Vila das 
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Lages da CAPITANIA DE S. PAULO e incorpora-3 à de Santa Ca- 
tarina ("Hisct. Admiiziistrativa do  Brasil", Max Fleíss, 2? lediqáo, S. Pau- 
lo, págs. 106, 108 e 110). 

Com ,a elevaçãoc do Brasil a dignidade de Reino, as capitanias gerais 
transformaram-se em províncias. Todavia, iuuita água havia de correr sob 
!as ponte, embora se caminhasse ràpida e seguramente para a indepedcii- 
cia, mesmo com alvitres de circunstância que não chegaram a se consuína-. 

Aí está, por exemplo, o pensamento de Tomás Antônio, suocssor eiil 
1817 do men~bro do Conselho de Estado Antônio de Araujo e Azevedo 
(depois conde da Barca), desembargador e, como êste Antônio de Arau- 
jo, conselheiro privado do trono. 

Tomás Antônio Vila Nova Portugal, instalada a côrte no Rio1 de Ja- 
neiro, foi nomeado chanceler-mór do Estado do Brasil, por lhe competir, 
na forma da lei, o cargo por ser o "único desembargador do Paço" vindo 
de Portugal e, assim, o mais antigo, quando criado o Desembargo do Paç.1, 
no Rio. Ministro do Reino, no Gabinete de 23 de junho de 1817, e, 
cumulativamente, de 1818 a 1821, das p,3stas do Reino, Erário, NegCcios 
Estrangeiros e Guerra, e, ainda da Marinha e Colônias, até chegar da 
Baía D. Marcos de Noronha (conde dos Arcos) enfeixando em suas 
máos poderes que o tornaram "ministro universal de um rei absoluto". 
Tanto poderio, tanto prestígio, tanta dedicação somados honestíssimo ca- 
'ráter e excepcional envergadura moral dão-lhe merecimento à alta qua- 
lidade de estadista, o homem que se coloca a serviço do Estado, sem outro 
intento que o de para êle trabalhar com sacrifício das comodidades pro- 
prias e de sua fazenda, como ocorreu, morrendo pobre e endividado. 

\ Tomás Antônio, ante a reação portuguêsa, aconselhava D. João VI a 
"que preferisse em tudo o Brasil a Portugal" e a um parecer de d. Prdm 
de Sousa e Holstein (conde de Palmela, então ministro d,a Guerra e Es- 
trangeiros) em que afirmava ''que o Brasil era dependente de Portugal 
e que de Portugal poderia ser governado", respondeu: "O Brasil é inde- 
pewdente, c nmlzunzai nação1 da Europa o pode atkzcar cowz va~tbqarn"  
i("H4st. A ~ M .  do Bradt",  Max Fleiuss, pág. 94). Rejleitando-lhe a opi- 

nião de permanecer no Brasil, D. João VI resolveu regressar a Portugal, 
)pediu a Tomás Antônio que ficasse, ao lado do Príncipe D. Pedro, corno 
conselheiro, ao que não aquiesceu o ilustre v,slido, retornando com o Rei 
e a Côrte, para Lisboa, partindo ao alvorecer (seriam 6 horas mais ou me- 
nos) de 26 de abril de 1821, quando se fêz conhecido o decreto de 22 de 
abril, encarregando do "govêrno g,?rnZ e itzteira ad~~zinistração d e  todo c 
Reino do Brasil aio M e u  rnzbito amado e' prezado filho, d. Pedro d e  A l -  
kântara, prln'cipe reai2 do Reino-Unido d e  Portugal, B m - l  e Algarzv, 
ccnn~sfiz'iui~oi-o regente e M e u  Cogav-tenede, para quei com tão proetitimnte 
t&t'uZo. . . g o v m i e  na Minha ausênn'a e enquanto pela ConstifuiçZo (a for-  
tuguêsa) se  niio edt~beleça outro sistema de  Regime, todo êste Reim c o ~ z  
~ ibedor ia ,  e amolv dos povos". 



111 - PODERES ATRIBUIDOS AO PRINCIPE REGENTE 

E com o decreto, instruções que configuravam D. Pedro como sobe- 
rano, excluído o direito de representação no exterior, mas sujeito a minis- 
tério nomeado (Ministro do Reino e Negóci8c.s Exteriores, conde dos Ar- 
cos; Ministro da Fazenda, conde de Lousá - d. Diogo de Menezes; Guer- 
ka, Marechal de Campo Carlos Frederico de Paulo ; Mar,inha, General da 
Armada, Manuel Antônio Farinha, a que se sucedeu outro, integrado 
pelo desembargador do Paço. Pedro Alves Diniz, como Ministro e Seci-e- 
tário de Estado do Reino e Extrangeiros, em substituição ao conde dos 
Arcos, que partiu para Lishoa: conde da Lousã, como Ministro dos Ne- 
gócios d,a Fazenda, com a presidência do Erário Régiol; e mantidos os mes- 
mos da Guerra e da Marinha, nomeado após D. Pedro haver-se submetidc 
às exigências d'a Divisão Auxiliadora, comandada por Jorge de Avilez, e 
pelo partido Português, tendo jurado, po~- imposição de 5 de junho cíc 
(1821, as bases da Constituição Portuguésa perante o bispo do Rio de  Ja- 
neiro e a Câmara Municipal. 

IV  - MEDIDAS RECOLONIZADORAS 

Apressaraiii-se as medidas recolonizadcrns : as Cortes projetavam criar 
governos locais "nas capitanias" tunlultuando a administração pública bra- 
sileira com a multiplicação de governos i~iunicipais provisórios, comuni- 
cando-se só e diretamente com Lisboa, sujeitando os "governos provin- 
ciais" aos tribunais portuguêses; extinguir tribunais e repartições públi- 
kas, criadas no Bras,il, de modo especial no Rio dr Janeiro por D. João, 
quando Regente e, depcis, Rei; determinar o regresso imediato do Prín- 
cipe D. Pedro. 

V - JUNTAS GOVERNATIVAS PROVINCIAS 

O projeto de descentralização foi aprovado com força de lei a partir 
de 30 de setembro de 1821, passando as antigas capitanias gerais, trans- 
formadas em províncias, a contar - as mais importantes - com juntas 
governativas compostas de sete membros; e as outras com cinco apenas. 
Atos somaram-se às palavras, nomeando-se novos governadores e coman- 
idante das armas para as provincias, sem que a escolha recaísse num ún,ic~ 
brasileiro. 

VI - D. PEDRO GOVERNADOR DAS PROVINCIAS: 
RIO, S. PAULO E MINAS 

A 10 de dezembro de 1821, o Govêrno Português expediu decreto re- 
duzindo D. Pedro a simples go've~nador das Províncias do Rio de Janeiro, 
São Paulo e Minas Gerais, ordenando às demais que "não obedecessem as 
determinações emanadas do Palácio de São Crist~váo que seriam reputa- 
das de nenhum efeito perante a Metrópole". 



NO mesino dia, o brigue "Infante Dom Miguel" aportando ao Rio de 
Janeiro, tornava ccnhecidos decretos recoloiiizadores com a efetivação de 
projetos a que já :e lêz referência. 

Nesse mesmo niês, D. Pedro protestava obediência às Cortes e ao Rei 
(carca ao pai, de 15 de dezembro), e que não "deixaria de cumprir ris 
soberanas ordens" (carta ao pai, de quinze dias após), mas, alo mesnio 

tempo, acentuava que a revolta da opinião pública "tornara-se geral dos 
!povos3' (carta ao pai, de 16 de dezembro). Movimentaram-se os pa~tidá- 
rios do Príncipe, ou, preferivelmente, da solução que chegaria a Indç- 
pendência. 

VI1 - REAÇAO NO RIO 

Na indecisão em que se encontrava o Príncipe Regente de atender 
ou não às injunções da Metrópole, de teor colonizador, inclusivé, impon- 
do-lhe o retôrno a Portugal, partidários de sua permanência, receiosos de 
confusão e agravamento da ordem social, liderados por Joaquim Gonçal- 
ves Ledo, Frei Francisco de S. Teresa de Jesus S,ampaio, Januário da 
Cunha Barbosa, José Clemente Pereira, José Egídio Alvares de Almeiâa 
(futuro Marquês de Santo Aniaro), José Joaquim da Rocha, êstes chefcs 
civis, e Luis da Nóbrega de Sousa Coutinho, Jcaquim de Oliveira Álva- 
res, chefes militares, dc-ipachauata emissários com destino às províncias do 
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, com a niissão de realçar inca- 
bível procedimento das Cortes e manifestar apoio ao jovem Príncipe. 

A 22 de dezembro de 1821, partiram, para São Paulo, o Coronel de 
Engenheiro Ptedro Dias Pais Leme (futuro Marquês de Quixeramo- 
bim, 1786-1849) e João Evangelista de Faria Lobato (mais tarde, sena- 
dor do Império). 

VI11 - OLTIMO CAPITÃO GENERAL E PRIMEIRO 
PRESIDENTE 

Dirigia os destinos da Província João Cnvlos Augusto de Ojfe~~~lmzise?~ 
(Visconde e Marquês de Aracatí), Último Capitão General da Capitania 
de São Paulo, cujo cargo exerceu desde 25 de abril de 1819 até 26 de ju- 
nho de 1821, dia em (que "o povo e a tropa elegeram o Govêrno Provisó- 
rio de que o mesmo Capitão General foi presidente", govêrno êsse que se 
manteve no poder até 10 de setembro de 1822, quando foi substituído pelo 
triunvirato nomeado por D. Pedro. 

IX - REAÇÃO E M  S. PAULO 

Já a 2 de janeiro de 1822 a Câmara Municipal de São Paulo, coin- 
igosta do Juiz d'e Fora pela lei (= juiz de fora ou ]estrado, mandado pe!o 
rei porque não podia ser da terra, nem t a l  que aí tivesse parentes; os juízes 
de fora; denoiiiinam-se, ainda, de Lava bvanca porque seus distintivos de- 
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viam ser de côr branca; os outros juízes eram os "juízes ordinários" :nu- 
dados ,anualmente, eleitos dentre os homens ,bons; nas cidades e vilas eram 
dois, e denominam-se de vara veri~z,e'llzlai por ser desta côr 01 distintivo que 
traziam; a autoridade do juiz de vara vermelha cessava, em parte, qualido 
se ,achavam na cidade os de zara branca) JOSÉ d'ALMEIDA RAMOS, 
dos Vereadores Antônio de Siqueira Moraes, Capitão Antônio da Silva 
Prado (depois Barão de Iguape), Antônio Cardoso Nogueira e do Pro- 
curaldor Amaro José de Mraes, dirige ao Govêrrno Provisório o seguinte 
ofício : 

(6 Excelentíssimos Senhores. - Sendo muito público ncs- 
ta cidade a grande parte que V. Excias, têm tomado no 
sentimento de INDIGNAÇÃO que ora aflige a seus habi- 
tantes em consequência das RESOLUÇUES tomadas nas 
Cortes de Lisboa, PELAS QUAIS S E  MANIFESTA 
CLARAMENTE A INTENÇAO D E  ESCRAVIZA&: O 
BRASIL E REDUZÍ-L0 A COLÔNIA; e sendo outros- 
sim notórias as sábias medidns que para prevenir as brs- 
graças que nos ameaçam, V. Excias. tão enèrgicamente aca- 
bam de tomar, mandando especialmente uma Deputação a 
S.A. Real para tratar dêste importante objeto: A CÂMA- 
R A  DESTA CAPITAL COMO 6RGAO DOS SENTI- 
MENTOS D E  TODOS OS SEUS HABITANTES, JUL- 
GA D O  SEU DEVER LEVAR A PRESENÇA DE 
V. Excias. SEUS SINCEROS AGRADECIMENTOS 
PELA ENERGIA E PATRIOTISMO Q U E  V. Excias. 
N A 0  CESSAM DIE DESENVOLVER, N A 0  S ó  A 
BEM DESTA PROVÍNCIA COMO A FAVOR DA LI- 
BERDADE DÊSTE REINO, AUMENTANDO ASSIRI 
E CONSOLIDANDO CADA VEZ MAIS A, JUSTA 
CONFIANÇA Q U E  OS POVOS TEM POSTO NES- 
T E  GOVERNO. 

A Câmara tem a honra de participar a V. Excias. 
que tem tomado em consideração as nossas melindrosas 
circunstâncias e desejando satisfazer votos do público en 
cooperar com V. Excias. em tôdas as medidas e resoluções, 
resolveu por acórdão lavrado em sessão de 22 do paqssdo 
mês de dezembro ENVIAR TAMBÉM UMA REPRE- 
SENTAÇAO A S.A.R. COM O MESMO FIM E RO- 
(GAR-LHE "QUE KAO DESAMPARE A BSTE REI- 
NO". 

Para esta comissão foram nomeados os Exmos. Srs. 
Conselheiro José Bonifácio de Andrada Machado e Silva, 
Coronel Antônio Leite Pereira da Gama Lobo e Mare- 
chal José Arouche de Ttcledo Rendon. 
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A Câmara sente o mais vivo prazer em participar a 
V. Excias. que todas as c'asses de cidadãos têm dado nes- 
ta ocasião provas não equivocas de seu patriotismo, corren- 
do todos cheios de prazer à porfia e mui voluntàriamente 
assinar a representação dirigida a S.A.R. 

A Câmara cumprindo com o seu dever de levar ttido 
isto ao conhecimento c l ~  V. Excia. bein como as inclusas 
cópi,as do acórdão e da representaçãc., aproveita a ocasião 
para reiterar a êste Govêrno as sincears protestações de 
adesão e obediência". 

Esta representação é de suma importância, por haver sido decidida 
mesmo antes da chegada dos ilustres emissários d13.s líderes do mo-~i- 
mento pró-permanência de D. Pedro, e, também, o é por deferir, como 
consta de novo ofício, de 2 de janeiro endereçado a José Bonifácio, a in- 
cumbência de sustentar junto ao Príncipe Regente "com toda a energia 
própria do caráter de Paulista honrado, os votos puros e ardentes da Câ- 
mara paulistana e a firme resolução em que se achavam todbs os pau- 
listas, de {s'ustentar, a todo custo, o seu re,al decoro, a dignidade e a inde- 
pendência do Brasil" ("Hist. da Cidade de São Paulo sob o Império", 
Afonso de E. Taunay, vo1.-1822-1831 - Coleção Departamento de Cu!tu- 
ra - Publicação da Divisão do Arquivo Histórico - São Paulo. - 1956 - 
pág. 16). E foi José Bsnifácio o dínamo da Independência. 

X - JOSÉ BONIFACIO N O  MINISTERIO 

Com a capitulação de AVILEZ, a 11 de janeiro de 1822, dois dias 
após o do célebre "FICO", o notável santista passava a participar do nôv9 
ministério, assim constituído : 

Reino, Justiça e Estrangeiros: José Bonifácio de Andrada e 
Silva ; 
Fazenda, Caetano Pinto de Miranda Montenegro (futuro Mar- 
quês de Vila Real da Praia Grande) ; Guerra: Joaquim de Oli- 
yeira Alvares; Marinha : Manuel Antôni2 Farinha (conde dc 
Sousel), ao todo três portuguêses e um brasi'eiro. 

José Bonifácio chegou de São Paulo, encabeçando a deputação pau- 
Iista. Seu nome já fora lembrado, em 1818, pelo primeiro ministro Tomás 
Antônio, para seu "ajudante do ministro assistente ao despacho", estancio, 
por êsse tempo, às voltas com estudos em Coimbra. E- não aceitou, O con- 
vite, quando aportou, ao Rio de Janeiro,, em 1819, sob a alegação de que 
bretendia viver "como simples rocieim, na terra paulista, onde nascera", 
bara onde, efetivamente, seguiu e daí saiu dezoito lileses dearridos a fim 
de se tornar o autêntico fautor da en~ancipação política do Brasil. 

A Aroucbe Rendon coube ser o portador da representação, datada de 
31 de dezembro de 1821, assinada por cêrca de trezentos nomes, entre- 



tremeiando-se eclesiásticos e militares, automridadcs civis, e senhores de ca- 
bedais e órfãos dêles, portuguêses e brasileiros. 

XII  - PROVIDENCIAS AO GOVÊRNO PROVISóRIO 

A 7 de janeiro de 1822, o Govêrno Provisório reunia-se (ata da: 31.a 
sessão) para tomar providências militares em face da situação, pondo em 
estado de alerta os comandantes dos corpos Milicianos da Cidade, e a 13 
(,ata da 85.a sessão) distribuía a seguinte nota ou ordem do dia: 

"PAULISTAS 

Ontem (dia 17) pelas 9 hcras da noite teve êste Go- 
verno o inexplicável prazer de receber a Carta Régia (de 
que foi portador o Capitão de Milícia, do Rio de Janeiro, 
Quintiliano José de Moura) escrita do próprio punho úe 
S. Aiteza Re;il o Sereníssimo Senhor o Príncipe Regente 
dêste Reino: 

" E u  o Priwcípe Regente v o s  envio mui to  saudizr. 
Acontecendo que a Tropa de Portugal pegasst em ;armas 
e igualmente a desta Cidade por mera desconfiança; Dei 
todas as providências possíveis, e convencionarão os de Por. 
tugal passar para outra banda cio Rio (a chamada Praia 
)Grande, tratava-se da Divisão Auxiliadora comandada por 
Jorge de Avilez) até embarcarem para Portugal, E COMO 
POR ESTA MEDIDA FICASSE A CIDADE SEM A 
TROPA NECESSÁRIA PARA A SUA GUARNICAO, 
E MESMO SEM COM Q U E  S E  DEFENDA NO CA- 
S O  D E  SER ATACADA; 

EXIJO D E  V ó s  QUE SOIS SEGURAMENTE 
AMIGOS DO BRASIL, da ordem, da união de ambos os 
hemisférios, e da tranquilidade Pública ME MANDEIS 
FÔRÇA ARMADA Ebl QUANTIDADE QUE N A 0  
DESFALCANDO A VOSSA PROVÍNCIA AJUDE A 
ESTA E S E  CONSIGA O FIM POR MIM E POR 
V 6 S  TÃO DESEJADO. 

E EXIJO COM URGÉNCIA. 
Paço, 12 de janeiro de 1882, às 7 hor,as e meia da noite. 

PRINCIPE REGENTE 
Carlos Frederico de Paulo. " 

As providências acompanham a nota distribuida à população, toma- 
das na reunião feita às pressas, nes~~3 noi.te de 9 de 17 de janeiro, compa- 
recendo à sessão~ Oyenhausen, Martirn Francisco e Oliveira Pinto, mem- 
bros do Govêrno Provisório : 
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"Em observância do que, o Govêrno faz marchar detsa Pro-  
víncia um C ~ r p 0  de Tropa de mil e cem praças de 1.9 e 2.a 
Linha, comandado pelo Senhor Coronel do Regimento de 
Caçadores desta Província Lázaro José Gonçalves, Secre- 
trário da Guerra na mesma (Secretário da Guerra no Go- 
vêrno Paulista), de cuja atividade, zêlo e patriotismo o Go- 
vêrno está bem inteirado e é notório a todos os Paulistas. 
Outrossim o mesmo Govêrno por ocasião do júbilo que 
acompanha a todos os Paulistas pela honrosa consideração 
com que Sua Alteza Real o Sereníssimo Senhor Príncipe 
Regente dêste Reino os tem, e muito certlo de que para os 
Paulistas ainda desvairados dos seus deveres. a mais pe- 
quena demonstração é bastante; HA P O R  BEM DAR L)E 
NENHUM EFEITO TODOS O S  CONSELHOS DE 
GUERRA, que se estavam fazendo por ocasião do mc;tini 
de Santos, e em consequência reabilita os Oficiais de 1.a 
e 2.a Linha, que neles estavam ~o~mpreendiTos, e o Seiilioi 
Coronel Lázaro Jasé Gonçalves poderá escolher os qi;e 
achar mais suficientes para o acompanharem na presentt 
expedição. Da mesma sorte DA O GbVERNO POR 1x8- 
SOLVIDOS O S  CORREIOS N A 0  SENTENCIADOS 
DO 1.O Batalhão de Calçadores e ficam também ao dispor 
do dito Senhor Coronel Lázaro José Gonçalves para iguai- 
mente os empregar nos Corpos que marcharão segundo suas 
aptidões. 
Palacio do Governo de São Paulo. 

Oeynhausen - liibeim de Andrada - Pinto". 

XII  - O S  LEAIS PAULISTANOS 

-4 19 do mesmo mês e ano, portanto, no dia seguinte ,zo da divulga- 
ção da nota tomando conhecimento da "exigência" de D. Pedro, o Govêi- 
no Provisório, considerando o< grande entusiasmo da tropa que seg~iiria 
para o Ria de Janeiro, baixou outra "Ordem do Dia", assinada por seus 
três membros (Oyenhausen, Martim Francisco e Oliveira Rnto) ,  assiiii 
concebida : 

"ORDEM DO DIA 

"O Govêrno Provisório desta Província à vista do entuqias- 
mo geral que tem p~tenteado a Tropa de 1.a e 2.a linha 
que formam a Coluna aos seus antigos títulos de denomina- 
ção ajuntem u de LEAIS PAULISTANOS. 

Em consequência espera o Govêrno que o senhor Co- 
mandante em Chefe, os srs. Comandantes dos Corpos e 
Companhias, responsáveis todos e cada um por si pelo de- 



sempenho de tão honroso título, hajam de observar e man- 
ter a mais rigorosa disciplina; assim na marcha como lia 
C6rte do Rio de Janeiro, onde vão ter a honar de servir as 
ordens de S. Alteza, de maneira que seja sempnr respeitado 
em toda parte o Soldado Paulistano e os seus b n s  servi- 
ços conservados para glória sua na memória dos seus Con- 
cidadãos e dos vindouros. Palácio do Govêrno de S. Paulo. 
Oyenhausen - Ribeiro de Andrada. - Pinto". 

O s  expedicionários paulistas logo partiram, ou a 22 de janeiro como 
menciona José Jacinto Ribeiro ("Chronologia Paulista", I, pag. 73) ou, 
admitido o equívoco e aceita a validade da referência de Afonso de Tau- 
nay (Hist. da Cidade de S. Paulo sob o Império", pág. 32), a 24, uma 
vez que o Govêrno Provisório, comunicou ao Príncipe Regente, que a 
23 do mesmo mês "Marcharia de São Paulo para o Rio de Janeiro, por 
terra, a primeira divisão de um corpo de tropas com mil e cem pragas de 
primeira e segunda linhas; composta de um batalhão de Primeira Linha, 
de caçadores, outro de infantaria miliciana e dois e~quad~róes de cavalaria 
das duas linhas" (A. de Taunay, op. cit., 24). Comandava-os ai Coronel 
de Caçadores (futuro Tenente General) Lázaro José Gonçalves e, por en- 
cargo do Govêrno Provisório, ficou sob ,a responsabilidade do Capitão 
Pedro Dias Pais de Macedo Leme (futuro Barão e Marquês de Quixe- 
ramobim) procurar alojamento, abastecimento de víveres e forragem para 
a Divisão, durante o trajeto de Areias ao Rio de Janeiro. As mesmas 
providências, desde S. Paulo à vila de Areias, coyberam ao Coronel An- 
tônio Leite Pereira da Gama L o b ,  "membro do Govêrno e da Deputação 
ri Côrte" que, também, foi autorizado a "alistar nas Vilas do Norte os ci- 
dadãos abastados que se lhe oferecessem para a Guarda de H m r p  de 
,Sua Alteza Real" (Docs. Int. 2,212-217 - apud A. Taunay, op. cit. 25). 
Saint Hilaire ("Segunda Viagem do Rio de Janeiro a São Paulo", tracl. 
de  A. d!e Taunay) refere, na transcrição de seu ilustre tradutor "que em 
Uacareí, por exemplo, fugiram todos os soldados milicianos (dos contin- 
gentes de milicianos alistados das vilas do Norte) embrenhando-se nas ma- 
tas da vizinhança". . . 

Partiram por terra, vencendo o estirão de cinco centenas de quilô- 
metros por quase ínvias estradas, principalmente na atoladiça e torturosa 
região fluminense, desaparecido o eco das ribombantes palavras com que 
Martim Francisco altissonantemente, saudou-os na despedida de São Paulo. 

"Soldados! Nova estrada de glória se vos oferece tri- 
lhar! o grito de honra, o amor da pátria e a obediência a s  

ordens do magnânimo Príncipe Regente penhor D E  NOS- 
SA NASCIDA LIBERDADE, delícias nossas e delícias 
(sic) do Brasil vos chamam à Corte do Rio de Janeiro." 
E mais que 
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"3IARCHAVAlI SOB OS APLAUSOS DE SUAS 
MULHERES, FILHOS E AJfIGOS" 
para arrematar : 

"Sereis $3 glória de nossos compatriotas E ADMIRA- 
ÇÃO DAS NAÇÕES. Que maior recompensa pode haver 
para homens livres e cidadãos generosos". 
culminando : 

"SOLDADOS, O TEMPLO DA IMORTALIDADE 
VOS ESPERA. N A 0  ERREIS A VEREDA QUE A 
ELE VOS CONDUZ!" ("Quadro Histórico", Machado 
de Oliveira, 319). 

A 30 de janeiro de 1822, D. Pedro agradecia a contribuição paulista 
qu,n seria lembrada na denominação de uma das ruas do bairro do Ipi- 
ranga, juntamente com outr,xs evocativas da fase e do episódio da Inde- 
pendência, por iniciativa de IVashington Luís, quando Prefeito de São 
Paulo. 

XII I  - REAÇAO DO PRINCIPE REGENTE E A 
CONTRIBUIÇÃO PAULISTA 

Com a autoridade fortalecida, D. Pedro, a 21 de fevereiro, baixou 
decreto "proibindo a execução de toda e qualquer lei emanada das Cortes 
enquanto não se lhe fosse aposto o seu CUMPRA-SE" (A. Taunay, op. 
cit., 35), 

Cinco dias antes, outro diploma legal convocava, para primeiro de 
junho, "um Conselho de procuradores gerais de tôdaç as províncias do 
Brasil, destinado a orientá-lo e aconselhá-lo em matéria de negócios polí- 
ticos e adininistrativos relevantes", "designaclos pelos eleitores parcquiais 
reunido nas cabeças de comarca", e a proporção de um procurador bara 
"cada grupo de quatm d~putaclos às Cortes e fração", cabendo a São 
Pau!o dois, admitindo-se o "princípio de sua destituição pelos votios de 
dois têrços das Câmaras, que, para deliberarem sobre tal processo. te- 
riam de se reunir em vereação geral e extraordinária" (A. de Taunay, 
op. cit., 35). 

A eleição em S. Paulo, em face de agitações d i v e r ~ ~ s  (principalmente 
a chamada "Bernarda de Francisco Inácio") realizou-se a 26 de junho, 
sendo eleitos o Tenente General Manuel Martins dto Couto Reis e o De- 
sembargador Antonio Rodrigues Veloço d'oliveira. Por clecreto de 20 de 
outubro de 1823, foi extinto êste Cawelho de  P~*ocur'adores "que devia 
reunir-se na Côrte para ACOTU'SELHAR ao Príncipe Regente em todos 
0 s  negócios do Estado" (José Jacinto Ribeiro, op. cit. I, 689). 

i 
Mas, em face da reação do Norte, subtraído à alçada do Govêrn~ do 

Príncipe, por ato d,a Metrópo!e, tanto êste como José Bonifácio, con- 
cluíram pela necessidade de preparo para a luta, P a 26 de março, uma 



proclamação convidava os brasileiros a se alistarem por um prazo máximo 
de três ano3 de serviço militar, E ANTECIPANDO-SE S. PAULO, a 
2 do mesnlo mês, através de stu Govêrno Provisório, "PUBLICAVA 
BANDOS CONVIDANDO OS POVOS A SE  ALISTAREM NOS 
CORPOS DE SEGUNDA LINHA", oferecendo-se "baixa a todos os 
miliciano-s que convocados a marchar para o Rio de Janeiro, se HAVIAM 
AUSENTADO SEGUROS DE N A 0  SEREM PROCURADOS O U  
QUANDO DISPENSADOS TINHAM PRÉVIAMENTE PAGO A 
DINHEIRO QUALQUER DOS DOIS FAVORES. Uma vez quc dc- 
nunciassem a pessoa recebedora e a quantia dada, lhes seria restituída 
("Docs. Int. 2.118, apud A. de Taunay, op. cit. 36). 

Não era sem razão que Saint Hilaire apreciava, na ocasião, os acon- 
tecimentos declarando: "Pode-se dizer em abono da verdad,e que a Capi- 
tania de São Paulo SALVOU O BRASIL PELA ENERGIA D E  SUA 
REPULSA AS MEDIDAS DA CORTE DE LISBOA E A FIDELI-  
DADE D E  QUE DEU PROVAS PARA COM O PRfNCIPE". 

O Govêrno Provisório agia c0111 presteza assim como os que pode- 
ríamos denominar homens influentes. O POVO MOSTRAVA-SE - i 
Saint Hilaire que o consigna - "ALHEIO AS NOVAS TEORIAS" 
R já reclrimava contra a burocracia que comeqava a se implantar. 

Coin a palavra Saint Hilaire: 
"Perguntei a um lavrador que não me parecia dos mais pobres, be 

os povos estavam contentes com o novo govêrno da capitania: 
- Dizem que é melhor que o antigo, respondeu. O que há de certo 

é que QUANDO SE  APRESENTA ALGUMA PETIÇAO N A 0  S E  
OBTEM RESPOSTA T A 0  RAPIDA QUANTO QUANDO O NOS- 
S O  GENERAL (João Carlos de Oeynhausen, então Capitão General) 
TUDO POR S I  DECIDIA E ISSO É MUITO MAIS DESAGRA- 
DAVEL PARA O S  Q U E  NÃO TÊM TEMPO A PERDER" (S;iint 
Hilaire, op.cit., 166-168). 

O douto naturalista colocara as agitações do Rio !de Janeiro e nas 
províncias, sob a responsabilidade de  europeus (no Rio) e de "algumas 
f,amílias ricas e poderosas" (nas províncias) : "A massa popular a tudo 
ficou indiferente parecendo perguntar cano  o burro da fábula: "Não 
terei a vida toda de carregar a albarda?" Apesar do exagêro, não deixa dc 
ter sua veracidade. . . 

XIV - PRIMEIRO GOVÊRNO PROVIS6RI0  

Desde 1821, precisamente a partir de 23 de junho, data da reunião 
extraordinária da Câinara Municipal da Capital, conforme "auto de Ve- 
re,ança geral, e extraordinária da Câmara feita a requerimento do Pomo 
e Tropas desta Cidade e Têrvlzo", os destinos de São Paulo haviam sido 
confiados a um Govêrno Provisório, tendo como Presidente JoãÕ Carlos 
Augusto de Oyenhausen; Vice-presidente o Conselheiro José Bonifácio 



ide Andrada e Silva; Secretário do Govêrno do Interior e Fazenda o Cel. 
Martim Francisco Ribeiro clt Andrada; para os Negócios da Guerra o Cel. 
Lázaro José Gonçalves; para os da Marinha o Chefe de Esquadra Migucl 
d'oliveira Pinto, e cutros de que dá noticia a ata dess;;i reunião convocada 
especialmente para constituir o Govêrno Provisório e jurar as bases da 
Constituição decretadas pelas Cortes de Lislma, adiante transcrita, em todo 
o seu teor: 

"Auto de Vereança geral, e extraordinária da Câmara 
feita ,a Requerimento do POVO E TROPAS D'ESTA CI- 
DADE E TERMO. Aos vinte e três de Junho de mil oito- 
centos e vinte hum nesta Cidade de São Paulo, e Cazas de 
Câmaras, Paços do Conselho d'ella, onde forão vindos o 
Doutor Juiz de Fora Presidente Nicoláo de Siqueira Quei- 
roz, Vereadores actuaes, e o actual procur;;idor, e assistindo 
o Povo, e as Tropas, pelos quaes forão convocados os dcli- 
tos ordinàriamente para se proceder a formação de huiri 
Governo1 Provisório, jurar as bases' da Constituição, decrc- 

tadas pelas Cortes de Lisboa, e observar religiosamente as 
Leis que garantem a segurança individual, a propriedade e 
direitos dos cidadãos, jurarem outro sim a obediencia ao 
Muito Alto e Poderoso Senhor D. João 6 . O  Nosso Rey 
Constitucional do Reino Unidos de Portugal, Brazil e Al- 
garves, e á Sua Alteza Real o Principe Heriditario R~egen- 
te do Reino do Brazil, e a Real Dinastia da Serenissima 
Casa de Bragança tudo na conformidade do que Sua Alte- 
za Real praticou de próxin~o na Côrte do Rio de Janeiro, 
e Mandou praticar em todo o Reino do Brazil: e neste ajun- 
tamento, e vere,ação forão nomeados por unanime aCIamação 
do Povo, e Tropas, que se achão reunidos, e postados no Lar- 
go d'estes Paços do Conselho. PARA PRESIDENTE Q 

Illustrissirno e Excellentissimo Senhor JOAO CARLOS 
AUGUSTO DE OEYNHAUSEN;  PARA VICE PRE- 
SIDENTE o Conselheiro JOSÉ BONIFACIQ D E  AN- 
DRADA E SILVA, PARA SECRETARIO DO GOVER- 
NO DO INTERIOR E FAZENDA o Coronel MARTIM 
FRANCISCO RIBEIRO D E  ANDRADA; PARA O S  
NEGÓCIOS DA GUERRA o Coronel LAZARO JOSÉ 
GONÇALVES; PARA O S  DA MARINHA o Cliefe 
d'Esquadra MIGUEL JOSÉ D'OLIVEIRA PINTO;  PA- 

RA DEPUTADOS, E VOGAES DA JUNCTA, 

pelo Ecclesi,astico e Reverendissimo Arcipreste 
FELISBERTO GOMES JARDIM, e o 
Reverendissimo Thesoureiro Mór 

João Ferreira de Oliveira Boen~,  



pelas Armas o Coranel Antonio Leite Pereira da 
Gama Lobo, e o 

Coronel D,aniel Pedro Muller ; 
pelo Cornmercio o Coronel Francisco Ignacio de Sousa 

Queiroz, e o 
Brigadleiro Manoel Rodrigues Jordão; 

peal Sciencia e Educação Pub!ica o Reverendo Padic 
Mestre Francisco de Paula e Olivfira, 
e o Professor André da Silva Gomes; 

pela Agricultura o Doutor Nicolau Pereira do Campos 
Vergueiro, e o Tenente Coronel Antonio Maria Quar- 
tim dos quaes, aos presentes se deo logo posse, e o 
juramento seguinte: Juro as Bazes da Constituição De- 
cretadas pelas Cortes Geraes, Extraordinarias, e Cons- 
tituintes de Lisboa, Juro obediencia a Sua Magestade 
o Senhor D. João1 6 . O  Rey Constitucional d o  Reino 
unido de Portugal, Brazil e Algarves. Juro outrosim 
de vigiar pela exacta e pronta execução das Leis exis- 
tentes, de promover todo o bem d'sta Provincia em par- 
ticular e da nação em geral, assim Deos me salve. E 
depois de findo este Acto de Vereação, para constar 
mandarão lavar este Termo em que esta Camara e to- 
das as Authoridades, Povo e Tropas, presentes assigna- 
ráo, e eu João Nepomuceno de Almeida Escrivão da Ca- 
maar que o escrevi : João Carlos Angusto d,e Ocynhansen, 
José Bonifacio de Andrada e Silva; Lazaro José Gon- 
salves ; O Arcypreste da Cathedr,ztl Felisberto Gomes 
Jardim; O Thesoureiro Mór João Ferreira de Oliveira 

I Bueno; Antonio Leite Pereira da Gama Lobo; Frattcis- 
co Ignacio de Sousa Queiroz; Manoel Rodrigues Jor- 
dão; Fr,ancisco de Paula e Oliveira; André da Silva Go- 
mes ; Antonio Maria Quartim ; Nicolau de Siqueira Quei- 
roz ; Antonio Vieira dos Santos ; Jogo Franco da Rocha ; 
José de Almeida Ramos, Amaro José de Moraes; João 
Nepomuceno de Almeida". 

A Carta Régia de 30 de julho do mesmo pno aprovou 
os atos constantes de documento acima, acentuando D. Pe- 
dro, como se lerá, que em tudo se comportassem de rnainieií.*, 

que &dos vejam, que o nosso fim é ùnicamente pormover a 
prosperi&de d e n a  Provinda (de S ã o  Paulo), e a sua m i ã o  
com as mais pprovincias d o  BraiC, e c o m  o Rrim de Por- 
Yz~gal" : 

"Presidente e Deputados do Govêrnlo Provisório da Ci- 
dade de São Paulo. Eu o Principe Regente e Lugar Te- 



nente de EI-Rey Meu Senhor e Pay neste Reino do Bra- 
zil vos Envio muito saudar. 

"Pela Carta, que escrevestes em data de 30 de Ju- 
nho preterito, e que Me enviastes peols Deputaaos des- 
se Governo o Coronel Antonio Leite Pereira da Gama 
Lobo e o Tenente Coronel Maria Quartim, Me foi pre- 
sente o que se praticou nessa Cidade no dia 23 do dito 

mez 'de Junho para lo Juramento das Bases da Constitui- 
ção feitas pelas Cortes Geraes Extraordinarias e Cons- 
tituintes da Nação Potrugueza, e para a organisação do 
Governo Provisorio com obediencia a El-Rey Meu Se- 
nhor e Pay, e a mim como Delegado Regente do Reino 
do Brazil, na maneira declarada no Auto de Vereação 
da Camara dessa Cidade, de que Me envixtes a copia, 
sobre o que tenho a dizer-vos, que logo, que Eu  nesta Cot- 
te Jure; as sobreditas Bases de Constituição no dia 5 de 
Junho passado e Mandei expedir as competentes Ordens 
9 todas as Terras do Brazil, para em todas eílas se ju- 
rarem e cumprirem as mesmas Bases, cujas Ordens rihi 
devem ter chegado; e há portanto desnecessario Repe- 
tir vos que Approvo o sobredito Juramento já por Mim 
approv,ado desde que o Mandei prestar. Approvo a Elei- 
ção dos Deputados do Governo Provisorio, organizado 
para governar essa provincia pelas actuaes Leys, e so- 
breditas Bases, com a subordinação e ofjediencia à AU- 
thoridades que El-Rey Meu Senhor e P,ay, Me De- 
legou, ficando ao dito Governo a faculdade que preten- 
deis de Me representar quaesquer inconvenientes, que 
possa ter a execução das Ordens, que Eu  Mandar ex- 
pedir a essa Provincia na fórma indicada na vossa C:ar- 
ta. Espero que em tudo vos coiuportareis de maneira, 
que todos vejão, que o nosso fim hé unicamente promo- 
ver a prosperidade dessa Provincia, e a sua união coni 
as mais provincias do Brazil, e com o Reino de Portugal. 
Escrípta no Palacio do Rio de Janeiro, em 30 de Julho 

de 1821. 

PRINCIPE REGENTE. 

Pedro Alv,ares Diniz" 

Por um ano e dois meses funcionou êste Govêrno Provisório até ser 
dissolvido por Decreto de 25 de junho cle 1822, e substituido por cutro 
p e  tomou posse a 10 de setembro de 1882 que, por sua vez, se prolon- 
gou até 8 de janeiro de 1823, quando novlo Govêrno passou a responder 
pelos destinos da Província. 
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XV - PRESIDENTE D E  JUNTA 

Oyenhausen era estimado pelo povo de S. Paulo e conwva com o 
apoio de José Bonifácio e de Martim Francisco que Tho davam mais por 
contingência política de acomodar a situação paulista, "sabedores (que 
eram) da estima do povo pelo Capitão General", e como, salienta Saii~ti 
Hilaire, "pensaram, coin raz5o que os Paulistas, apegados como são ao 
Rei e à sua família respeitariam mais o novo govêrno da província se vis- 
sem à sua testa o homem que fora escolhido pelo monarca e o repkeseii- 
tara até então1'. 

"Dêste modo, continua S,aint Hilaire, foi a transição do antigo para 
o novo regime menos brusca e as pessoas do campo e dos povoados fàcil- 
mente se habituavam a êste últimol". ("Segunda Viagem.. .", 178-170, 
apud A. de Taunay, op. cit. 40). 

A Oyenhausen não haveria de ser fácil, como certamente não foi, ha- 
bituar-se a uma secundária, posição de presidente de Junta ou Govêrno 
Provisório, colocando-se no plano de igualdade de tratamento com pessoas 

das quais até há pouco era não só superior como delas recebia excepcio- 
nais homenagens de respeito e submissão. Mas, êle, como outros Capitães 
Genearis, não deixaria de abrigar, em seu íntimo, a idéia de que tudo pas- 
saria. . . 

Os velhos tempos poderiam retornar . . . 

XVI - CALMA EM S. PAULO 

Transcorreram caln~os, em São Paulo, os meses de março e abril de 
1822. 

O caldeirão fervia em Minas, para onde, repentinamente, p ~ r t i u  o 
'Principe Regente, a 26 de março, regressando aao Rio em abril, onde che- 
gou a 25, quase um mês após, tendo aquietado aquela provinci,a, onde se 
agitava, principalmente Vila Rica, desobediência às suas determinações. 

Fervia no Rio de Janeiro, extrem,ando-se Joaquim Gonçalves Ledo, 
Tosé Clemente Pereira. Tanuário da Cunha Barbosa. Luis Pereira da Nó- , d 

brega, pugnando por imediatas "medidas mais positivas para o lado cons-. 
titucional, conduzindo o Brasil a uma situação da mais franca autono- 
mi,a" e acusando José Bonifácio de as entravar, "quando êle, como assinala 
Afonso de Taunay (op. cit. 45) apenas procurava preparar cautel~ssa mas 
sabiamente a marcha para a sep,aração dos reinos americano e europeu". 

A 13 de maio de 1822, aniversário natalício de D. João VI, confe- 
riram ao Príncipe Regente o título de "Defensor Perpétuo do Brasil" daí 
B dez dias José Clemente Pereira entregava a D. Pcdro representação 
em que se advogava "a criação de uma assembléia legislativa brasileira" 
acolhida por êle com a dec1,aração de que se conformaria "à vontade do 
Brasil quanto ante uma demonstração conjunta das câmaras provinciais, 
ou seus procuradores, verificasse que era a vontade dos br,asileiros coinci- 
dente com as dos representantes". 
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XVII - ANUNCIADA A V I S D A  D O  PRINCIPE R E G E N T E  

Em São Paulo, falava-se da próxima vinda do Príncipe e o G v ê r n o  
Provisório tomava providências: a 15 de xbril comunicava à Câmara notí- 
cia com "alguma certeza" de que S.A.R., em breve, viria à Província de 
S. Paulo e ata da 97.a sessão registra ordem circular acs Capitães Morcs 
e Comandantes d,as Vilas do Norte para mandarem preparar aquela estra- 
da (sic) por constar com alguma certeza que Sua Alteza Real vinha P 
Província de São Paulo. 

Deviam os Capitães Mores ter nos pousos do estilo tudo o que iôsse 
necessário para a hospedagem de Sua Alteza Real, que se faria P custa da 
(Fazenda Nacional, porém, depoe de reiteração do aviso por parte do 
Govêrno. 

Cuidava-se, também, de dessecar a Várzea do Carmo, o consêrto do 
respectivo aterr,ado, que se caiassem as frentes de tel~~plos e casas da 
cidade. que se limpassem as ruas e se possível, que "a Praça do Palá- 
cio estivesse calçada", enfim, que os nioradcres das três paróquias das 
freguesias da Sé, Santa Ifigêni,a e Bom Jesus do Brás, não se descurasseiii 
do  "maior acêio e policia possivel". 

XVII I  - BERNARDA DE FRANCISCO INACIO 

Não viria em abril, nem em maio, mas êste niês seria marcado por 
acontecimentos que se refletiriam no Govêrno Provisório e na situação 
política da Província. 

Sem entrar n,a apreciação do mérito dos aconteciinentos a que se 
consagraram tantos e opulentados estudos (de Antônio de Toledss Piza, 
'Machado de Oliveira, Azevedo Marques, o Barão de Rezende, do con- 
selheiro Albino José Barbosa de Oliveira, de Nuto Santana, etc. ), é 

admissível aceitar-se a opinião de Afonso de Taunay (op. cit. 53 a 134) 
de que "questões pessoais foram sobretudo, a nosso ver o mtctivo da rutura 
entre os dois Irmãos Andradas (José Bonifácio e Martim Francisco) 
e o seu colega de Govêrno Provisório (Francisco Inácio de Sousa Quei- 
roz) ". 

Francisco Inácio, como membro do Govêrno Provisório, fora (a  2 de 
'julho de 1821) nomeado comandante d'Armas da cidade de São P ~ u ~ G ,  
na qualidade de Coronel do Primeiro Regililento da Infantaria Mi!icia- 
na e, responsável, pela s-gurança pública da cidade, estendendo-se sua 
área de jurisdição até "meia légua em circuito da cidade". Era  hoiiieili 
bmperiosoi, como os dois notáveis santistas. E, como êles, obstinado. 

Do Govêrno Provisório fazia parte o Brigadeiro Manuel Rodrigucs 
Jordão que apoiava Martim Francisco (José Botlifácio jS  se encontrava 
no Rio de Janeiro) e, n,as funções de tesoureiro da Junta da Fazenda, de 
acordo com Martim Francisco procurava reaver para os cofres públicos 
um alcance, no valur de oito contos de réis, de responsabilidade do CO- 



ronel de milícias Francisco Alves Ferreira do A~ilarnl, por sinal homem 
de posses. Ao que se crê, também José da Costa Carvalho, meqbro do 
Govêrno Provisório se envolvera. segundo Antônio de Toledo Piza ("A 
Bernarda de Francisco Inácio", Rev. do Inst. Hist. e Geograf. de São 
Paulo, X, 146) muito mal "e111 certo e misterioso caso de um navio cha- 
mado Golzceição e Espewainça, caso em que tivera o ensejo de se chocar 
fortemente com os Andradas". 

E, ainda, o Brigadeiro Jorclão procurava "apurar a verdade sôbre 
as acusações de peita de altas patentes militares mediante a qual haviam 
diversos n~ilicianos obtido dispensa de marcharem no corpo dos Leais 
Pau1i~tano.s" dinheiro êsse d,ado "a a lgws comandantes e suas madamas" 
(sic apud A. de Taunay, op. 64). Envolvia-se, igualmente, o paulista Pe- 
dro Taques de Almeidã Alvim, neto do linhagista, que fora contrariado 
em sua pretensão de ser reformado no pôsto de major e de obter o ha- 
bito de Cristo. 

r DOS depaimentos prestados na devassa. salientam-se os de Antônio 
Bernardo Bueno da Veiga e o do padre Ildefonso Xaxier Ferreira corro- 
borado pelo capitão Francisco Mariano Galvão Bueno, o primeiro apoti- 
tando como motivo, da reação contra Martim Francisco e Jordão, o ha- 
verem êstes contrariado pretensão do capitão Cardoso Nogueira "e seus 
sócios ao contrato escandaloso das carnes, elevando-se o preço da arroba 
de 880 réis a 1$280". 0 segundo, afirmando "que a ira de Costa Carvalho 
ficara acrescida com a interferência do Andrada visando a rescindir a arre- 
matação de uma obra do caminho do Cubatão a Santos que pretendia cera 
to Venâncio Rosa". 

As divergências acentuavam-se, coln ou sem fundamento nas acusa- 
ções que vieram a público. Francisco Inácio e seus partidários acusa- 
vam ou insinuavam outras gravidades eni relação aos Andradas, dentre 
as quais que com a non~eação de Joaquim Mariano Galváo para go- 
vernador das Armas da Pncvíncia, Martim Francisco "pretendia retribuir 
uni en~préstin~o de dois contos e quatrocentos mil réis pagável em seis 
anos, valor de vinte escr,avos a 120$000 por cabeça"; que Martim Fraricis- 
komo mandara pagar pelos cofres provinciais novecentos mil réis que o adva- 
gado Marceana devia a seu irmão, Antônio Carlos, do ofício de escrivão 
da Ouvidoria de São Paulo o que era inqualificável abuso, pois sabia que 
Marceana não tinha recursos". "Meus patrícios, declarava Francisco Itiá- 

(1) Baiano de nascimento, Costa Carvalho fora admitido recenteiiientte no 
meio paulista, como Juiz de Fora e servindo de Ouvidor interino, fêz car- 
reira política que o levou a Senador, Regente do Império, ministro de 
Estado e Presidente do Conselho de Ministros, recebendo o título de 
Marquês de Monte Alegre, nome do engenho que houve d e  seu casa- 
mento com D. Genebra de Barros Leite, viúva riquíssima (treze anos 
mais velha do que o pretendente que então noivava a filha) do opu- 
lento Brigadeiro Luis Antônio de Souza, tio de Franc'sco Inácio. O ca- 
s a m c n t ~  abriu-lhe a s  portas do êxito. 
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cio, não hão de dizer de ~ i l i l i i  o mesino que dizem de José Bonifácio que 
apesar de receber na Côrte o ordenado de secretário de Estado continua 
a receber nesta província por seu Procurad'cn- 2:400$000 anuais de orde- 
nado de lugares que não serve". 

E repercutiam na Côrte do Rio de Janeiro, de onde, a 10 de maio de 
1822, o Príncipe Regente expediu aviso em que ordena ao Govêrnlo Pro- 
visório de S. Paulo, a ida do Presidente da Junta Governativa, Conselhei- 
ro João Carlos Augusto de Oyenhausen, para a Côrte e que, consequen- 
temente, êste passe a Presidência a seu imediato, "por ser precisa" a sua 
estada na Corte. 

N'o mesmo dia 10, D. Pedro "atendendo à necessidade de haver em 
S. Paulo um Governador das Arnl,.is, com atribuições e encargzs de tal 
emprêgo", nomeou, para exercê-lo o Marechal de Campo J3sé de Arouche 
de Toledo Rendon, com ordem d,p imediata assunção para ''tcmar todas 
as medidas precisas e dar todas as providências que lhe parecerem mais 
acertadas e eficazes, a fim de manter a ordein e sgssêgo púb!ico, e do res- 
tqbelecê-Ias quando por ventura estejam alteradas por qualquer circuns- 
tância". 

Aparentemente reinava calma. Entretanto, conspirava-se desde os pri- 
meiros dias de n~aio, reunindo-se os opositores dos Andradas, e especial- 
mente de Martim Francisco e do Brigadeiro Jori'ão, na casa do Francisco 
Inácio, à rua Direita, estando presentes, entre outros, Oyenhausen e Gasta 
Carvalho, tramando-se a d3cposição do Andrada e de seu companheiro, 
A 21 de maio, D: Pedro ordenava que se lhe apresentassem imediata- 
mente "por assim ser conveniente ao Serviço Nacional e Real, a José da 
Costa Carvalho e Francisco Inácio de Sousa Queiroz". 

E, dissimuladamente, prosseguiu a conspiração. Pela manhã de 23 de 
maio, realizou-se 1 16.a sessão, extraordinária, do Govêrno Provisório, com 
a presença de nove membros e ausência de prancisco Inácio, tomando-se 
conhecimento da determinação de D. Pedro quanto à ida de Oyenhausen 
para o Rio de Janeiro, apondo-se ao Aviso ou Portaria o "cumpra-se e 
registre-se" em despacho com a assinatura de Oyenhausen, Martim 
Francisco na Presidência interina do Govêrnso Provisório e da Junta da 
Fazenda. 

No mesmo dia, As quatro horas da tarde, a ata da nova sessão, 
extraordinária, registra o "extraordinirio acontecimento" da formatura 
da tropa e reunião do povo, em oposição ao afastamento de Oyenhauseu 
e exigindo a demissão de Martim Francisco e do Brigadeiro Jordh ,  a 
que êstes [aquiesceram "imediata e voluntàriamente" para bem do sossêgo 
da Província e só com a mira de ficar intacta a honra e dignidade de13 
da mesma sorte os referidos membros a sua demissão de todos os cargos 
públicos que exercia111 na mesma Província" (Jordão era Deputado Te- 
soureiro e logo se pôs à disposição 1d0 Cofre Nacional da Província pedili- 
do" que se desse balanço à sua caixa no dia seguinte"). 
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X I X  - SEGUNDO GOVERNO PROVISÓRIO 

Oyenhausen permaneceu como presidente "até resolução de Sua Al- 
teza Real ,a respeito de sua posição e da demissão dos dois colegas". Ex- 
cluidos os dois "demissionários", não houve alteracão nos quadros do Go- 
vêrno Provisório que se manteve até 16 de julho quando Oyenhauscn e 
Costa Carvalho deixaram S. Paulo, nele ficando o Chefe de Esquadra 0 5 -  
veir,a Pinto, portugtiês nato, como Presidente interino, Daniel Pedro Mul- 
ler, também de origem portuguesa, Francisco Inácio de Souza Queiroz, 
Antonio Maria Quartim e o Ten. Cel. André da Silva Gomes, como 
membros atuantes e bernardistas. 

A 25 de junho de 1822, D. Pedro, em Carta Régia, criava novo GG- 
vêrno Provisório em S. P,aulo, em substituição ao resultante do movimente; 
popular de 23 de maio, integrado pelo Bispo D. Mateus de Abreu Pe- 
reira; Ouvidor-geral da Capital Dr. José Corrêa Pacheco e Silva e Ma- 
rechal de Campo Cândido Xavier de Almeida e Sousa, e por decreto de 
18 de ,agòsto de 1822, expedido de Cachoeira dissolveu o Govêrno Pro- 
visório de 23 de maio, mas o instituido em junho sòmente se empossaria 
a 10 de setembro e serviria até 8 de janeiro de 1823. 

XX - REPERCUSSÃO DA BERNARDA 

A revolução de 23 de maio repercutira desfavorivelmente na Côrte 
do Rio de Janeiro, do que bem dá idéia o seguinte Aviso dirigido pelo Mi- 
nistro do Reino José Bonifácio de Andrada e Silva, ao Governador das 
Armas de S. Paulo, Marechal de Campo José Arouche de Toledo Ren- 
don, acompanhando Carta Régia alusiva redigida em têrmos cáusticos, IIX 

niesma data em que criava o nbvo Govérna Provisório por outra Caita 
Régia : 

"Manda Sua Alteza R'eal o príncipe regente pela Secre- 
taria d '  Estado dos Negócios do Reino remeter ao Mare- 
chal de Campo José Arouche de Toledho Rendon., Gover- 
nador das Armas da Província de São Paulo, a cópia da 
Carta Régi,a, da data dêste, dirigida aos deputados at!iais 
do Govêrno Provisório da mesma Província, a qual Ihe 
será entregue pelo Tenente-Coronel Joaquim Aranha Bar- 
reto de Camargo, que Sua Alteza Real houve por bem no- 
mear Ajudante de Ordens do mesmo Mxechal, para que 
lhe dê conipleta execução pela parte que lhe pertence: re- 
comendando-lhe haja de proceder em tudo com a dignidade 
e energia que requer o serviço nacional e real a condescen- 
dência que o dito Marechal teve com cs FACCIOSOS, 
QUE FORMAM HOJE O GOVÊRNO PROVIS6RIO 
D E  SAO PAULO, na resposta Últlima, que lhes deu, e que 
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foi presente à Sua Alteza Real pela Secretaria de Guerra, 
pois o seu ofício L H E  NÃO DEVIA MERECER A h4E- 
NOR CONTEMPLAÇÁO: E ordena, outrosqim, que ou- 
vindo o dito Marechal todas as comunicações secretas e 
verbais que Ihes der o dito Tenente Coronel Ajudante de 
Ordens, preste todo o crédito, que merecem a sua probida- 
de, denodo e honra. A Carta Régia original será remetida 
logo por uma parada à cidade de São Paulo. 

Palácio do Rio de Janeiro em 25 de junho de 1822 - 
José Bonifácio de Andrada e Silva". 
E, ,agora, a Carta Régia: 

"Deputados do Govêrno Prorisório da Província de 
São Paulo. Eu o Principe Regente vos envio muito saudar, 
Sendo-me presente os vossos ofícios de 24 de maio e 11 do 
corrente eni que me participastes as dúvidas que ocorre- 
ram e se vos ofereceram para nã~o cumprir ;as portarias de 
10 e 12 do {dito mês de maio, em qu~r se vos ordenav,a fizes- 

ses pzrtir imediatamente para esta Côrte ao presidente do 
Govêrno (João Carlos Augusto de Oyenhausen), e ao ouvi- 
dor nomeado par,a essa comarca die São Paulo (José da Cos- 
ta Carvalho), debaixo do falso pretexto que assim vos re- 
quereram o povo e tropa dessa cidade, e porque assim o 
exigia o sossêgo público dessa Província, rogando-me pc;r 
isso que houvesse de aprov,ar semelhantes medidas: infoi- 
mado ou, porém, dos verdadeiros motivos que deram causa 
ao motim de 23 do dito mês, em que a tropa miliciana, E 
UM PUNHADO DE MISERAVEIS E FACCIOSOS 
d'entre o povo foram instigados e seduzidos por alguns de 
vós, e OUTROS VOSSOS APANIGUADOS, COM MA- 
NIFESTA DESOBEDIÊNCIA E REBELDIA A MI- 
NHA REAL AUTORIDADE, COMO PRÍNCIPE RE- 
GENTE DESTE REINO DO BRASIL E SEU PER- 
PÉTUO DEFENSOR, E CONTRA O PRÓPRIO JU- 
RAMENTO QUE MIE PRESTASTES NO iDIA DA 
INSTALAÇAO DESSE GOVERNO : portanto desejan- 
do eu que fique para sempre ilibada a honra dessa briosa 
e leal província de São Paulo, a quem eu e êste reino do 
Brasil tanto devemos, pela fidelidade e energia de seus sen- 
kimentos e nobres ações, VOS ordeno que logo deis fiel 
e pronta execução As clitas portarias (de 10 e 21 de maio) 
acima mencionadas debaixo da mnis rigorosa responsabili- 
dade para comigo e para c0111 a asqembléia geral consti- 
tuinte e legislativa que mandei canvccar. O que me pare- 
ceu participar-vos para vossa cabal inteligência e fiel exe- 
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cução. Escrita no palácio do Rio de Janeiro em 25 de ju- 
nho de 1822. PRINCIPE REGENTE. - JOSÉ BONI- 
-CIO D E  ANDRADA E SILVA (aliás, o signatário das 
Portarias de 10 e 21 de maio de 1822 referentes a Oyenhau- 
sen e Costa Carvalho). - f i ra  os deputados do Govêrno 
Provisório da província de São Paulo". 

XXI  - DISSOLUÇAO DO GOVBRNO REVOLUCIONAR10 

A data de 25 de junho de 1822 marcou-se pela fertilidade de atos do 
Princi~e Regente em relação a São Paulo, dela sendo o decreto que diswl- 
veu o Govêrno presidido por Oyenhausfn, assim redigido: 

"Sendo o primeiro dlos Meuç mais sagrados deveres vi- 
giar sôbre a salvação do Estado; união e tranquilidade dos 
Povos que Me fora111 confiados, como Regente e Defensor 
Perpétuo do Reine do Brasil, não Me podia ser indiferente 
O MODO LEGAL E FACCIOSO COM QUE O S  CHA- 
MADOS POVO E TROPA DA CIDADE D E  SAO PAU- 
LO,, INSTIGADOS P O R  ALGUNS DESORGANIZA- 
DORES E REBELDES, QUE POR DESGRAÇA DA 
PROVfNCIA S E  ACHAM E N T R E  O S  MEMBROS 
D O  S E U  ATUAL GOVÊRNO. S E  T E M  ÙLTIMA- 
MENTE COMPORTADO : Querendo, \pois, dar pmnto 
remédio a taes desordens e atentados que diàriamente ráo 
crescendo: Hei por bem casar  o presente Govêrno qi:e os 
Eleitores de Paróquias convocad~os nas cabeças dos Distritos 
segundo o Meu Decreto de 3 do corrente e instruções a 
êle anexas, depois de procederem a nomeação de Deputados 
para a Assembléia Geral Constituinte e Legislativa dêste 
Reino dto Brasil, passem imediatamente a nomear um Go- 
vêrno Provisório legitimo comgosto de Presidente, um Se- 
cretário e cinco Membros, cuja apuração se fará pelo mesmo 
método com que se devem apurar a nome,ação dos Dcpu- 
tados para a Assembléia Geral da Câmara da Capital, a 
qual passará logo a dar-lhe posse. A êste Govêrno Probi- 
sório assim nomeado e instalado, fica con~petindo tôda a 
;autoridade e jurisdição, que exercerá segundo as Leis exis- 
tentes na parte civil, econômica, administartiva e policial. 
como uma Delegação do Meu Poder Executivo. As autcri- 
dades a quem competir a execução dêste Decreto, o tenhai~i 
assim entendido e façam cumprir d,ebaixo da sua maicr res- 
ponsabilidade. 

Paço, em 25 de junho de 1822. 
Com a rubrica de S.A.R. o Principe Regente. 
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JOSÉ BONIFACIO DE ANDRXDE E SILVA". 

Embora dissolvido o Govêrno Provisório, o Decreto não produziu 
maior impacto. Ag.izt wzoderadawente o novo Govêrno composto do Bispo 
D. Mateus de Abreu Pereira, Dr. José Correia Pacheco e Silva, Ouvidos 
da Capital, c do Marechal de  Campo Cândido Xavier de hlmeida e Sous,a 
a quem fora confiado o Govêrno da vila e praça de Santos, com a incum- 
bênci,a de procurar restabelecer a ordem e a paz em São Paulo, devendo 
nesta missão srr apoiado pelo Marechala honorário Arouche, após "ajuste 
com êste", inclusive recorrendo a medidas enérgicas, porém sem derra- 
mamento de sangue. E os dois se entenderam - ou não se articularam - 
de tal modo que nem mesmo a marcha sobre S. Paulo - demonçtraqão 
de força - de tropas de Santos não se efetivou. E o Govêrno Provisór;~, 
a 17 de julho de 1822, já anunciava que resolvera cumprir a ordem do 
Príncipe "mandando que ao Rio de Janeiro se recolhessem Oyenhausen 
e Costa Carvalho". 

Agitou-se a cidade de São Paulo ccm as notícias da exoneração de 
Oyenhausen. O próprio Marechal Rendon ao chegar à Capital, em 16 de 
julho, foi apupado "em seu trânsito pelas ruas, por uma parte do povo e 
tropa que lhe faziam oposição", por se lhe atribuir a condição de portador 
da Carta Régia dispondo da sorte do Presidente do Govêrno Provisório, do 
Ouvidor da Comarca e de Coronel Francisco Ináçio. 

A 18 de julho encenava-se a invasão da Capital por forças de Santos, 
sob o comando do Marcha1 Cândido Xavier, como auxílio pedido por Arou- 
che Rendon, apestando-se a reação a cargo do Coronel Muller para suster 
o avanço santist,a, mas a tropa litorânea retirou-se, aliás, conforme acôrdo 
convencionado entre os dois Marechais. 

A vista dos acontecimentos de 18 de julho, Rendon comparecendo pe- 
rante o Govêrno Provisório a 24 'dêsse mês, e por ofício datado do dia an- 
terior recusa encarregar-se do encargo de Governador das Armas de S. Pau- 
lo, confiando-o ao próprio "Exn~o.  Govêrno Provisóri'o como até aqui, eri- 
carregando o mesmo Govêrno a um oficial de contento da tropa que a co- 
mande debaixo das vistas do mesmo Govêrno". A. de Taunay cumenta rol). 
cit. 109) : "Arouche, bacharel em direito, advogado, homem rico, idoso, ofi- 
cial miliciano de espada virgem, marechal honorário, não estava a altura 
de dirigir operações militares". 

XXI I  - IDÉIA DE GOVÊRNO CONTRA REVOLUCIONARIO 
EM I T O  

Por outro lado, o Govêrno Provisório revolucionário de 23 de inaio 
perdia substancia e autoridade. Martim Francisco dêle expulso, desde 4 de 
julho era Ministro da Fazenda; a Câmara Municipal da Vila de Sorocaba 
sugeria "a instalação de um Govêrno Provisório como base de todos os 
movimentos" (Rev. Inst. Hist. e Geog. S. Paulo, VII,177) e com a de 



Itú, orientavam a desobediênci,a ao Govêrno Provisório, confedtrando outros 
núcleos (Itapetininga, Itapeva da Faxina, Pôrto Feliz, Campinas, então 
São Carlos). O GOVÊRNO TEMPORARIO SERIA ORGANIZADO 
EM ITO, COMPOSTO DE TRÊS MEMBROS, COM O FIM D E  S E  
"PROMOVER A PAZ PROVINCIAL, SOB A MAIS RESTRITA 
OBEDIENCIA AO PRINCÍPE REGENTE" (A. d,e Taunay, op. cit. 
119), idéia que não mereceu desaprovação de D. Pedro, conforme se lê de 
Portaria expedida a 19 de agosto de 1822, da Cidade de Lorena, onde se 
encontrava o Príncipe a caminho de São Paulo, firmada por Luis Saldanha 
da Gama : 

"Manda Sua Alteza Príncipe Regente, pela Sec re~ r i a  de 
Estado interina, participar à Câinara da Vila de N. Senhora 
da Pont#e de Scrocaba, comarca de Itú, que lhe foi presente 
o têrmo de vereança extraordinária de 25 de junho do cor- 
rente ano e as medidas que tomou, as quais S.A.R. PRESU- 
M E  TEREM SIDO TOMADAS POR N A 0  HAVER 
ENTAO NESTA PROVÍNCIA UM CENTRO FIRME 
D E  UNIÃO; e como AGORA DENTRO DELA EXIS- 
T A  O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO REINO 
DO BRASIL, E SEU DEFENSOR PERPÉTUO há por 
bem S.A.R., anular o sobredito têrmo de vereança extraor- 
dinária, visto cessarem os motivos, que de certo lhe deraia 
causa; e ordenar que a dita Câmara se dirija A S.R. Pessoa 
DIRETAMENTE, EM TUDO E M  QOE HOUVER MIS- 
TER A BEM DO SERVIÇO NACIONAL, ENQUAN- 
T O  O NOVO GOVÊRNO D E  TODA A PROVfNCIA 
N A 0  ESTIVER FORMADO (quer S.A.R. exista ou não 
nesta) de modo que o mesmo senhor houver por bem man- 
dar, com o qual logo que assim orgpnizado seja, se deve en- 
tender, como é sua rigorosa ob r igaçã~  e conforme a ordem 
esta,belecida; outrossim há por bem S.A.R. LOUVAR A 
CÂMARA, POVO E TROPA DESSA VILA E INTRE- 
PIDEZ QUE TEM DESENVOLVIDO PELA SAGRA- 
DA CAUSA DO BRASIL, E REMETER-LHE INCLU- 
SO O SEU MANIFESTO AOS GOVERNOS E NA- 
ÇÕES AMIGAS. Paço de Lorena, 19 de agosto de 1822. - 
Luiz de Saldanha da Gama" (A Câmara de Itu recebeu 
portaria de igual teor). 

XXIII  - ÚLTIMA SESSAO DO PRIMEIRO 
GOVERNO PROVIS6RIO 

Nesse mesmo dia 19 de agosto de 1822, o DE,BILITADO GOVÊR- 
NO PROVISÓRIO, eleito a 23 de junho de 1821, alterado com os ricon- 
tecimentos de 23 de maio de 1822, realizaya sua ÚLTIMA SESSAO, 
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com ata lavrada, dela cotlstatando as assinaturas dos quatro remanescentes 
dos quinze meiilbros do Govêrno Provisório: Oliveira Pinto (que se assi- 
nou presidente interino), Dani'el Pedro Mu;ler, Antônio Maria Quartim 
e Francisco Inácio de Sousa Queiroz (Docs. Int. 2, 159). E nas derradei- 
sas sessões, o assunto mais impurtante era a próxima chegada de D. Pc- 
dro a S. Paulo. 

XXIV - RESPEITO ACIMA DAS DIVERGÊNCIAS 

Nesta "briga de família", as maiores ofensas não saíram do terrciio 
das "vaias e assuadas", e, por vêzes, algumas pedras, inclusive como acon- 
teceu em Itu, ao emissário bernardista que lá fora buscar apoio, o Sargen- 
to  Mor Francisco de Paula Macedo, que recebcu de "algumas senhoras, 
aliás, das melhores famílias do lugar" pedras "que felizmente não o ofen- 
deram muito", quando o "largaram na estrada para São Paulo.. ." 

A Câmara de Itu dirigia mensagem pedindo i de São Paulo "que 
voltasse ao bom caminho", pais os ituanos encaravam os acontecimentos 
de 23 de maio "com desesperação e horror", "opostos ao bom ser do Bra- 
sil e da Província", e solicitavam, através, de sua Câmara, ao Senado da 
Câmara de São Paulo "a honra de uma resposta". 

A de Sorocaba, reunia-se para oficiar, COM TODO O RESPEITO, 
AO GOVP-RNO PROVISÓRIO, "manifest,ando-lhe a avcrsão pelas de- 
sordens ocorridas em São Paulo", e embora pensasse que as "Câmaras co- 
ligadas" (Sorocaba, Itu, etc.), deviam "tomar tCidas as providências sobre 
a pólvora e chumbo existentes em suas diversas vilas ascim como preparar 
as munições de boca para oficiais e soldados" (Rev. do Inst. Hist. e Cieog. 
de S. Paulo, 7, 174), não podia deixar (a edilidade sorccabana) "de ro- 
gar instruções ao próprio iGovêrno Provisório" (A. dle Taun,ay, op. cit. 120). 

XXV - CONVITE AO PRfNCIPE RE:GENTE 
PARA VIR  A S. PAULO 

A 31 de julho de 1822, a Câmara Municipal de São Paulo, envia men- 
sagem ao Príncipe Regente, pedindo-lhe a vinda a Província "para que, 
por si próprio, reco~hecesse quanto er,3 benquisto e com que obediência e 
respeito eram cumpridas suas ordens" ( o  Govêrno Provisório bernadista 
estava deliquescente), encarregando-se uma comissão de apresentar a dita 
mensagem, d a  qual f,aziam parte o Arcediago Dr. Manuel Joaquim Gon- 
qalves de Andrade (que viria a dirigir os destinos da Província), o Vigá- 
rio José Lopes Guimarães, pelo clero; o Coronel Francisco Alves Ferreira 
do Amara1 e o Tenente (J. Jacinto Ribeiro dá-lhe a patente de Capitno) 
José Antônio d3 Silva Valente, pelos militares; e Coronel Antônio José Vaz 
e o Capitão Francisco Gonçalves dos Santos Cruz, pelo comércio. 

Na mesma vereança de 31 de julho, diante d a  notícia de que Francis- 
co Inácio, comandante das Armas da Província, "pretendi,3 ausentar-si d~ 
territóric paulista", solicitava a Câmara ao Govêrno Provisório que em 



tal não consentisse, a fim de evitar perturbações n,a ordem e tranquilidade 
na Capital. Que Francisco Inácio aguardasse determinações de D. Pedro, 
uma vez "bem informado dos negócios provinciais e dos relevantes serviços 
do dito Coronel" (A. de Taiinay, op. cit. 139). 

XXVI - R E M O  A S. PAULO 

E D. Pedro decidiu-se a visitar São Paulo. 
A 13 de agôcto de 1822, assinou Decreto confiando a Regência à Prin- 

cesa hopoldina, e no dia seguinte pôs-se a caminho, acompanhado por 
D. Luís de Saldanha da Gam,~  (futuro Marquês de Taubaté) nomeado 
"Secretário de Estado itinerante"; Francisco Gomes da Silva, o "Chala- 
ça", como Ajudante; Major Francisco de Castro) Canto e Mefo, filho do 
Coronel de L i n h  João de Castro Canto e Me10 (futuro Visconde de Cas- 
tro), oficial brioso, provado nas campanhas do Sul e que para o Rio parti- 
ra incorporado à Legião dos Leais Paulistanos, tornando-se "amigo dedica- 
do e servidor inseparável do Príncipe". ( " Q ~ d v o  Histórico", Machado de 
Oliveira). Acompanhavam-no, ainda, os criados do Paço João Carlota e 
João Carvalho. 

Durante a jornad2, juntaram-se-lhe numerosos oulros companheiros 
que formariam brilhante guarda de honra escoltado-o até São Paulo. No 
mesmo dia 14 dr agosto, José Bonifácio enviava circular ao Corpo Diplo- 
mático, com um cabeçalho em que se declara se considerar o Brasil "tão 
livre conio o reino de Portugal" : 

Tendo o Brasil que se considera T A 0  LIVRE COMO O 
REIN\O D E  PORTUGAL SACUDIDO O JUGO DA 
SUJEIÇÃO E INFERIORIDADE COM Q U Z  O REI-  
NO IRMÃO O PRETENDIA ESCRAVIZAR E PAS- 
SANDO A PROCLAMAR A SUA INDEPENDÊN- 
CIA E EXIGIR UMA ASSEMBLÉIA LElGISLATIVX 
DENTRO DE SEU PROFRIO TERRITORIO, COM 
AS MESMAS ATRIBUIÇÓES Q U E  A DE LIS- 
BOA". . . 

Em Santa Cruz, após vencer dez I ég~as  de jornada no primeiro dia 
de viagem, surgiu-lhe, à tarde, Oyenhausen que há quase um mes partira 
de São Paulo. O Príncipe recusou-se a recebê-lo e ordenou-lhe que se 
apresentasse à Regente e a seu Ministro José Bonifácio. Oyenhausen, 
apressou o passo rumo ao destino indicado. 

A 15 estava em São João Marcos, a 16 dormia na Fazenda de Três 
Barras, a 17 dormia em Areias, a 18, já em Lorena, expedia Decreto dis- 
solvendo o Govêrno Provisório e ni,rindava dispensar a Guarda de Honra 
que êsse Govêrno, por iniciativa de Francisco Inácio, mandara constituir 



"em demonstração d.e submissão", num "ato de fraqueza", como acerltua 
Taunay (op. cit. 159). 

A 19 dormia em Gqaratinguetá a 20 em Pindamonhangaba. A 21 
estava em Taubaté e, ao se crer em Antônio de Toledo Piza e em Alber- 
tq Range1 ("No colo de Eros", 67) adentrava o "campo cupidíneo" (na 
expressão de Taunay, op. cit. 161), no território paulista. 

A 22 deixava Taubaté e 23, em Mogi das Cruzes, recusava-se a re- 
cqber emissários do Govêrno Provisório e da Câmara Municipal, "por se- 
rem representantes de um govêrno já disw!vido". Eram êles: o M a ~ e -  
~ h a l  João Jácome Baumann, o Coronel João de Castro do Canto e Melo 
e o Vigário Geral da Diacese (e  futuro Bispo) D. Manuel Joaquim Goaçai- 
ves de Andrade. Na mesma oportunidade, exonerou o Marechal Rendon 
do Govêrno das Armas da Província, sqbstituindo-o pelo Marechal Câii- 
dido Xavier de Almeida e Sousa. 

XXVII - CHEGADIA A S. PAULO 

No dia seguinte estava na Penha de França, de cujo "Paço" o Se- 
cretário interino, D. Luis de Saldanha da Gam-a, expediu "Aviso Régio" 
determinando que a Câmara de São Paulo, no dia 25, estivesse "às portas 
da cidade para recebimento do augusto senhor", mas sòmente com aque- 
les "vereadores que legalmente serviam ,antes da desordem do dia 23 de 
maio e, em sua falta, os próximos transatos, dêle tomando conhecimento 
com o respectivo "acuso" ("o ciente") os que deviam comparecer. 

A 25 estava em São Paulo, onde depois de ouvir o "Te Deum" na 
Sé, dirigiu-se par,a Palácio dando o primeiro "beija mão" às autorida- 
des. No dia 26 recebeu a Câmara em audiência. Ali apareceram Francisco 
Inácio e Oliveira Pinto. D. Pedro negou-lhes a mão e "ordenou que am- 
bos seguissem ,imediatamente para Corte, o que cumpriram!" (A. de Tari- 
nay, op. cit. 155). 

Como o Marechal Cândido Xavier não houvesse, ainda chegado a 
São Paulo, D. Pedro nomeou o Coronel José Joaquim César de Siqueira 
Leme, para o con~ndo ,  em caráter interino, das Armas em São Paulo, 
e um Oficial de Gabinete - Joaquim Floriano de Toledo (1794-1875) 
"enquanto estivesse em São Paulo". 

De 25 de agosto a 5 de setembro durante dez dias, permaneceu na 
Capital paulista, hospedando-se ora num ora noutro dos dois sobradões 
fronteiros "em duas das esquinas dos "Quatro Cantos", hoje Praça do 
Patriarca, em que moravam, respectivamente, o Brigadeiro M,anuel R-n- 
drigues Jordão e o Coronel Antônio da Silva Prado (1788-1875, fiituro 
Barão de Iguape). 

De São Bu:o e do dia 26 de agosto, está datada carta escrita Iwr 
D. Pedro, referindo-se ao Bispo que o rccebera na véspera (D. Matzus 
de Abreu Pereira ao Ministro itinerante por ocasião da viagem a Mi- 



nas Gerais (Estevam Ribeiro de Rezende, concunhado de Francisco Iná- 
cio de Sousa Queiroz) em têrinos tão rasteiros que põem à calva autên- 
tica incivilidade. Do Bispo diz haver-lhe parecido "um "Pião Zarolho" e 
mais nada. Aos bernardistas chama-os de "marotos" (aliás, qualificayão 
portuguêsa da mais legítima). A Francisco Inicio não lhe poupa um "Fa- 
tifão" e "ao grande Rezende" (o Minist'ro itinerante), mimoseina com um 
pejorativíssimo "Bandalho". . . 

XXVIII - O PRfNCIPE REGENTE NO GOVERNO 
DE S. PAULO 

Desde a penetração em território da Província até o derradeiro dia 
de sua estada na cidade de São Paulo, D. Pedro foi, até a tajde do dia 7 
de setembro, o detentor d3 Govêrno provincial, como Príncipe Regente, 
e do entardecer de 7 de setembro até se retirar da cidade, a 10, também 
o foi, agora, como "o primeiro rei brasileiro". 

Dos atos administrativos, como Príncipe Regente, praticados até 5 
de setembro de 1822, quando resolveu ir a Santos inspecionar as fortifi- 
cações do litoral, e fazer visita de cortesia à familia de José Bonifácio, 
salientam-se, segundo Machado de Oliveira ( " Q ~ d r o  Histórico", p. 282) ; 
"medidas para a manutenção da ordem e segurança piblica", tendo cha- 
mado "tropas milicianas de Itu e Sorocaba para a guarnição da capital". 

XXIX - ROMANCE EM S. PAULO 

Dêsses dias, - e pode-se conhecer a data exata do início efetivo, real 
e concreto, a 29 de agosto, conforme o próprio Príncipe assina!ou eni 
carta três anos dI,~pois -- O comêço "de sua amizade" - O romance 
com Domitila de Castro Canto e Melo, bela paulistana, de rosto oval 
"puro e claro", de "fina tez de exceção", onde sobressaia o "divino que- 
brante e mar,avilha dos olhos", ao que se lê, na própria descrição de seu 
pimeiro marido, o alferes do Regimento de Dragões de Minas Gerais 
que, de passagem por São Paulo, com ela casou a 13 de janeiro de 1813, 
êle com 23 anos ela com 15. Seis anos depois (março de 1819) 3 feria com 
duas facadas, sob o pretexto (ou motivo verdadeiro) de adultério com 
D. Francisco de Assis Lorena, filho do Capitão General Conde de Snr- 
zedas, do que resultou o divórcio, segu,ido à imediata separação. 

Filha do Coronel do Exército João de Castro de Canto e Melo, e 
em matéria de família, da melhor nata, irmã de quatro militares, João, 
José, Pedro e Francisco, e de duas outras do sexo oposto (Maria Bene- 
dita e Ana Cindida) que, também, se casaram com militares, teve como 
embaixador de Cupido, o próprio irmão Francisco de Castro que levou o 
Príncipe à casa do pxi (A. de Taunay, op. cit. 163). 

Nem broto frágil nem ramo lenhoso, foi o galho a que se seguro31 
por muito tempo o temperaniental Príncipe para se compensar do "des- 



gracioso físico" que a magnífica, notável, culta e virtuosa D. Leopoldiria 
se lhe cferecia pos olhos ávidos de novidade, mais presos a predicados 
femininos que a qualidade e inteligência sobejantes na extraordinária 
digna I .a Imperatriz brasileira ! 

estes amores iriam ter infiuência na vida política do Brasil e da Pro- 
víncia! Partnte de bernardistas e nada propensa aos Andradas, concorre- 
aia para suavizar a sorte dos envolvidos nos scontecimentos de 23 de m a i ~ ,  
inclusive na anistia que Ihes foi concedida. 

E, p r  sua vez, a cronologia amorosa registraria alguns decepções 
pela volubilidade do Príncipe que nem mesmo se deteve ante a irmã, Ba- 
ronesa de Surocaba, refugiando-se Domitila em São P,aulo, durante "o 
eclipse" (1828) para recolher-se definitivamente ao ocaso (em fins de 
agosto de 1829), com o consÔ!o (ou conforto) de "umas três centenas de 
apólices dse conto de réis", (A. de Taunay, op. cit. 331, Aíberto Rangel, 
"D. Pedro I e a Marquesa de Santos", 222 e segs.) título de nobreza 
e numerosas outras dádivas. . . 

XXX - "INDEPENDENCIA OU MORTE!" 

Quase no fim da primeira semana de seteqbro (a 5) D. Pedro des- 
cia a Santos e em fins de agosto (28) aporStava ao Rio de Janeiro, o na- 
vio "Três Coraçóes", com novidades de Lisboa, datadas do mês anterior, 
altamente restritivas para o Príncipe, pois os atos portuguêses anulavam os 
que haviam sido praticados por D. Pedro no Br,asil. 

Dce todas as notícias decidiu o Ministério, reunido por José Bonifá- 
cio e presidido pela Princesa Lecpoldina, dar conheciniento ao Príncipe, 
sendo mensageiro Paulo Bergaro, oficial da Secretaria do Suprenio Tri- 
bunal Militar, em cuja companhia veio o Major Antônio Ramos Ccrdeiro, 
a quem coube entregar ofícios e cartas vindos do Rio, a D. Pedro quando 
êste, de regresso de Santos, já se achava a três quartos de légua da cida- 
de de São Paulo, no alto da colina, no campo do Ipiranga, às quatro c 
meia da tarde de 7 de setembro, em meio à comitiva de trinta e oito pes- 
soas (excluído o Príncipe). 

Bastou-lhe a leitura da documentação para que sua irritação atingisse 
o auge (e  já deixara o Rio encolerizado com a leitura do discurso profe- 
rido nas Cortes de Lisboa por Borges Carrieiro que a êle, Príncipe, se re- 
ferira ironicamente, motejando-o, ao lhe dar o qualificativo de "rapa- 
zinho"). 

Perplexo terminou a !eitura, p,ara expllodir: "B tn",upo! Itzdependêncza 
ou Morte! Estaiwdos separado& de Povtugd" e. num gesto violento, arran- 
cando o laço português que lhe ornava o chapéu. atirou-o. longe. 

Puxou da espada, no que foi imitado pelos da Guarda de Hcnra, e à 
luz c!ara do dia que se imortalizaria. numa cena m~morável, prestou-se 
o "juraniento $e honra que para sempre os ligava à realização da idéia 



grandiosa da liberdade" (Rev. Inst. Hist. Brasileiro, 41, 2. 339-340; A. de 
Taunay, p. cit. 168). 

E111 desabalada carreira, num vivaz galpe, atiraram-se todos para a ci- 
dade pelo Lavapés, pela rua da Glória, pela de Santa Ter#esa, repicando cs 
sinos, assim que se fêz conhecida a importante nova. , 

Um ourives, d'e nome Lessa, na rua da Boa Vista, aprontou para 
as seis horas um moldze da legenda Independência ou Morte, feito pelo 
próprio Príncipe, que êste usou, à noite, no Teatro, na área do ritual 
Pátio do Colégio, tendo os demais con~panheiros da Guarda, laços de fita 
verde, no br~iço. E ,  ainda, inspirado, o Príncipe compós o Hino da Inde- 
pendência, executado no pequenino Teatro da Ópera, nessa mtnsma noitc, 
em que o Padre Ildefonso Xavier Ferreira, bradou : "Viva o primeirb ver 
brasileiro !" 

A 8 dc setembro, os paulistas ofereciam a D. Pedro uma guarda ci- 
vica "que, jurando a independência do Brasil, tivesse por especial atri- 
buição defendê-lo a par de sua segurança pessoal" (Machado de Olivei- 
ra, op. cit.) ao que concordou D. Pedro dando-se-lhe o nome de "Sws* 
tentáculo da I n d e j ~ n d ê n c i a  Brasiie ra", cabendo o conlando ao Coronel do 
exercito Anastácio de Freitas Tr,ancoso. O agradecimento de D. Pedro 
é do dia seguinte (9), mas a guarc'a não chegou, ao que parece. a tomar 
corpo. 

XXXI - REGRESSO A O  RIO 

As 5 horas da manhã do dia 10 de setembro, D. Pedro parte parp o 
Rio de Janeiro, onde, em recorde d? veiocidade hípica, chegaria à noite 
do dia 15, parte por entre alas do povo que o aguardav,a, desde a madru- 
gada, na praça do Colégio, recebendo-o entusiàsticamente. 

XXXII - O TRIUNVIRATO 

No mesmo dia é aclamado o Triunvirato encarregado do Govêrno 
da Província que outro não é senão o Govêrno Provisório constituido pcla 
Carta Régia de 25 de junho de 1822, composto de D. Mateus de Ahreu 
Pereira, Bispo Diocesano, José Correia Pacheco e Silva, Ouvidor da Co- 
marca, e Marechal de Campo Cândido Xavier de Almeida e Souza, os 
quais tomaram posse, ain4a, a 10 e dirigiram os destinos da Província 
até 8 de janeiro de 1823. 

Estando em São Paulo, D. Pedro ordenou a devassa ccntra os ber- 
nardistas, iniciando-a, a 16 de setembro, o juiz de fora de Taubaté, Dr. 
Antônio de Almeida Silva Freire da Fonseca, mas a 23 de setembro iim 

decreto publicado no Rio de Janeiro, punha-lhe têrmo, tornando "de nr- 
hhum efeito o processo já encetado", (embora a inquirição de testemunhas 
se encerrasse sòmente a 7 de outubro. Sabe-se da influência de Domitila, 
nesta providência. Sòmente a 9 de outubro o Gwêrno Provisório deu CO- 
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nhecimento público da cessação da devassa. Por outro lado, os serviços 
públicos a 20 de setembro pareciam - o que é muito comum dado o emper- 
ramento, as dúvidas, a indolência ou displicência ao cujo r'edor gravitam 
ou que lhes preside enferrrujado funcionamento - não liaver tomado co- 
hhecimento do "IndependCnlcia o z ~  Morde", pois ofício da Junta da Fa- 
zenda ao Senado da Câmara de São Paulo "cobrava-lhe cerGa contribui- 
ção por provisão de Dom Pedro de Alcântara, Princifie Real do X~ir:c;  
Uu~idu de  Portugal e Alprvcs  Regente Constitudiorual Perpktuo do Reino 
40 Bdadl E NELE LUGAR T E N E N T E  D E  EL REI seu SENHOR 
E PAI" (sic) (Reg. Ger. 16,487, apud A. de Taunay, op. cit. 207). 

Tropas milicianas de Itu e Sorocaba, lembradas por Washington Luís 
nas denominações dadas b rqas do bairro do Ipiranga (ruas dos Soroca- 
banos, dos Ituanos, etc.) foram d'eslocadas, dessas localidades para a fim 
de oferecerem garantia ao Triunvirato e segurança à Capital ( M ~ c h a ~ l ~  
d e  Oliveira, Quadro Hist. 286), pois descontentes ameaçavam, ainda, a 
situação. E D. Pedro, em sua fala d'e despedida de São Paulo ( 3  8 de se- 
tembro) salientou a necessidade forte união entre os paulistas, principal- 
mente, tendo em vista pos~ivel agressão das trcpas portuguêsas além dc 
traições à causa da independência, e concluia com o aviso de "que se a5 
autoridades não administrassem com a justiça imparcial que delas se devia 
exigir representassem os vassalos a êle", pois não d5ixaria de prclvidrn- 
ciar, ou na sua linguagem incisiva : " E u  providenc;arei". 

XXXIII  - ACLAMAÇÃO DE DOM PEDRO I 
E M  S. PAULO 

A 30 de setembro de 1822, a Câmara de São Paulo reunia-se, e:ii 
vereança extraordinária, para se pronunciar sobre consulta de sua con- 
gênere do Rio de Janeiro (datada de 17 de setembro) quanto à decisào 
tomada, por ela, de aclamar, a 12 de outubro, "o Senhor Dom Pedro de 
Alcântara, atual Príncipe Regente do Brasil e seu Defensor Perpétuo. na 
qualidade de Primeiro Imperador do Brasil", com prévio '(solene jura- 
mento de guardar, manter e defender a Constituição que elabor3sse a 
Assembléia Geral, Constituinte e Legislatira Barsílica". 

E decidia-se comungar dos propósitos da Câmara fluminense, efetuan- 
do-se, em São Paulo, no mesmo dia 12 de outubro a aclamação de D. Pe- 
dlro como "Primeiro Imperador Constitucional do Novo Império Brasi- 
liense", "por ser esta vontade geral da Nobreza, Povo e Tropa de S. Pau- 
lo", expedindo-se emissário às diversas câmaras, com a nova da resolu- 
ção, comunicando-a ao Governador das Armas da Província, Marechal 
Cândido Xavier, para que abrilhantasse a festa com o ccncurso das ban- 
das de música milicianas e "uma possível guarda p,xa que a dita fu:~ção 
fosse mais respeitosa" (Reg. Ger. 16,482), assim qomo que todos os ha- 
bitantes da cidade iluminassein as fachadns das respectivas casas durante 
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nove dias se não quisessem ser condenados "na quantia de x i s  mil reis 
e trinta dias de cadeia". . . 

E a 12 de outubro de 1822, também, em São P,aulo, com a presença 
"$de todos os membros do Excelentissimo Govêrno Atual (as duas exce- 
lências: o Bispo D. Mateus e o Marechal Cândido e a Senhoria: o OUVI- 
dor Pacheco e Silva), Provincial, e do Senado" foi D. Pedro aclamado 
"Primeiro Imperador Constitucional do Brasil", declarando "Autoridades, 
Povo e Tropa" "sua independiência dos Reinos de Portugal e Algar- 
ves". . . sendo o têrmo especial de vereança, assinado primeiramente pe- 
los três membros do Govêrno Interino: o Bispo Dom Mateus de Abrcu 
Pereira, o Marechal Cândido Xavier e Almeida e Souza, e o Ouvidor 
Dr. José Correia Pacheco e Silva, seguidos de mais duzentos e setenta e 
sete signatários. 

XXXIV - TERCEIRO GOVÊRNO PROVISóRT.0 

De agôsto a dezembro de 1822 fizeram-se e se apuraram ele#ições paru 
deputados das Côrtes dos membros para o Govêrno Provincial de São Pau- 
lo, justificando-se o largo lapso de tempo pelas dificuldades de comuni-. 
cação, pois, os documentos relativos às eelições da comarcq de Curitiba, 
sòmente chegaram a São Paulo a 20 de dezembro, verificando-se, então, 
a apuração dos respectivos votos. 

Para o novo Govêrno Provisório foram consagrados : 
Presidente : Marechal Cândido Xavier de Almeida e Souza ; 
Secretário: Dr. José Correia Pacheco e Silva: 
Deputados: Dr. Manuel Joaquini de Ornelas; Padre, Vigário de 

Curitibn, João Gonçalves Lima; Coronel Anastácio de Freitas Tran- 
coso; Capitão Mor d e  Santos João Batista da Silva Passos, e Ca- 
pitão Mcr de Pôrto Feliz Francisco Corrcia de Morais, que re- 
cusou a non~eação, alegando velhice. assim como seu imediato, em 
votos, Coronel Antônio José de Macedo Sampaio, " p r  se achar 
 molesto". 

Este Govêrno Provisório empossou-se a 9 de janeiro de 1823 e regeu 
os destinos da Província até 1.O de abril de 1824. 

Para deputados à futura Assembléia Constituinte, no Rio de Janeiro, 
elegeram-se, em São Paulo, em 1822, Campos Vergueiro (o mais votado, 
275 votos), Antônio Carlos, João Ricardo da Costa Aguiar, Paula Sou- 
za, Fernandes Pinheiro (que preferiu representar o Rio Grande do Su! 
por onde também se elegera, dando lugar ao suplente José Correia Pache- 
co e Silva), Desembargador Veloso d Oliveira, o Marechal Arouche, o 
niagistrado Diogo de Toledo Lara e Ordonhes, irmão da preced.ente (que 
recusou o mandato, devendo ser substituido por Martim Francisco que, 
entretanto, optou pela representação fluminense, e111 virtude do que coubc 



o mandato ao Dr. Manuel Joaquim de Ornelas, e José Bcnifácio de Ali- 
drada e Silva (o menos votado, 125 votos). 

Para suplentes, foram eleitos: Martim Francisco, Ornelas, Pacheco 
e Silva, Ten. General Couto Reis, Medeiros Gomes, Diogo Antônio Feijó, 
Padre João Crisóstomo de Oliveira Salgado Bueno, Corcnel Antônio José 
Vaz, Coronel Inácio José Vicente da Fonseca e Joaquim Roberto de Car- 
valho Macedo. 

Um ano mais tarde, D. Pedro I dissolvia a Constituinte, e a 1 hora 
dq tarde, no dia 12 de novembro de  1823, os deputados abandona+am 
seu recinto, sendo presos os três Andradas, Vergueiro, e outros, passan- 
do o Imperador a ter um Conselho de Estado (13 de novembro de 1823, 
integrado pelos futuros marqueses de (Sueluz, Marica, Paranaguá, Bae- 
pendy, Caravelas, Santo Amaro, Nazaré, Inhambupe e Sabnrá e o Vis- 
conde da Cachoeira) que trabalhou num projetado estatuto constitucional. 

Quanto a êste assunto, D. Pedro sempre se considerou "muito cons- 
titucional", confessando, a todo o momento terno amor à Constituição, 
passada, presente ou futura, existente ou não, louvando-a como é comum 
elogiar-se defunto, ou parodiando célebre verso de Voltaire alusivo à vai- 
dade: enchia a alma com a Constituição, porétn não a alimentava ("i1 ren- 
f l g  l'âwe c't ne lu nourrit pus"). A personalidade voluntariosa e a carên- 
cia de educação política conflitavain com os ditames disciplinadores dos 
)textos constitucionais. 

E a 24 de março de 1824, o Brasil recebia uma Carta, jurada no dia 
seguinte, calcada sobre o projeto Antônio Carlos, para a qual, sete anos 
depois (a  6 de maio de 1831) era sugerida na Câmara a revisão, daí a mais 
três anos consubstanciada no Ato Adicional de 12 de agôsto de 1834, pre- 
cedido da Lei de 12 de outubro de 1832 ordenando "que os Edeitores dos 
Deputados PARA A SEGUINTE LEGISLATURA LHES CONFI- 
RAM, NAS PROCURAÇOES, FACULDADE PARA REFORMA- 
REM ALGUNS ARTIGOS DA CONSTISUIÇAO", e seguido da Lei 
n.O 105, de 12 de maio de 1840 "interpretando alguns artigos da Refor- 
ma da Constituição". Mas, D. Pedro I, já volvera a Portugal. 

O Covêrno Provisório que regeu a Província de 9 de janeiro de 1823 
a 1.O de abril de 1824, realizou 170 sessões, das quais a última a 31 de 
março de 1824, com expediente méramente administrativo, cujos princi- 
pais esforços se orientaram no sentido de manter coesos os brasil~iros seiii 
provocar atritos com o elemento português contrário à independência po- 
lítica, elemento não avultado no número mas desfrutando prestígio pelas 
posições ocupadas no terreno social e econômico. 

ND dia 9 de janeiro, os membros do Govêrno tomaram posse: "a to- 
dos foi deferido o juramento dos Santos Evangelhos em um livro dêles. . ." 
e debaixo do mesmo juramento, prometeram cumprir com os deveres que 
são inerentes aos seus cargos". 



Na mesnia data, realizou-se a l.a sessão, de que se lavrou ata, acor- 
dando-se : 

1.O - que as decisões dêste Govêrno nos três dias de cada 
semana destinados para ela começarão As nove ho- 
ras da manhã nos dias grandes (verão), e às rlez 
nos dias curtos (inverno) ; 

2 . O  - que servirá, interinamente, dar secretário dêste Gs- 
vêrno, o Dr. Mariano Joaquim de Ornelas; 

3 . O  - que se participe, pelo primeiro correio, a Sua Ma- 
jestade Imperial e a todas as Secretarias de Estado 
do Império, bem cmomo a todas as autoridades da 
Província a instalação dêste Govêrno; 

4 . O  - que todas as Portarias, Ordens, Despachos e Ofi- 
cios do Govêrno serão assinados pelo Exn~o.  Presi- 
dente E POR TODOS O S  DEMAIS MEMBROS 
DO GOVERNO, Q U E  ESTIVEREM PRESEN- 
T E S  A SESSAO DÊLE, ficando revogado, nesta 
parte, o que se acha determinado em contrário no 
artigo 2 . O  das sessões l.a e 69." do transato Govzrno 
Provisório, tanto a respeito das determinaçeõs expe- 
didas pelo Govêrno e despachos do mesmo, como 
acerca das que expedir e despachos que der a Junta 
da Fazenda da Província se fará inutuamente pcla 
intervenção oficial; "digo (reza a ata e111 retifica- 
ção) despachos que der a Junta da Fazenda da Pro- 
víncia" ; 

5 . O  - que toda a correspondência d&te Go~ê rno  com a 
Junta da Fazenda da Província se fará mutuamente 
pela intervenção oficial dos secretários de uma com 
outra Repartição; 

6 . O  - que na falta ou impedimento do Exmo. Snr. Presi- 
dente dêste Govêrno que é o presidente nato úa 
Junta da Fazenda da Província, presidirá nas ses- 
sões da mesina Junta o deputado do Govêrno que 
lhe fOr iniedi~to na forma ,d&erminada no artigo 
3 . O  das sessões 40.a e 116.a do passado Govêrno 
Provisório : 

7.O - que se remeta à Junta da Fazenda uma cópia autên- 
tica da atn desta sessão para sua inteligência. 



Assinaram a data : Souza ( c  ?iIarechal Cândido), presidente ; Orne- 
las (o Dr. hianoel Joaquiin de Ornelas) ; Trancoso (o  Coronel Anastá- 
cio de Freitas Trancoso), e Lima (o Vigário João Gonçal~es de Lima). 

XXXV - O S  PRESIDENTES AOS GOVERNOS 
PROVISÓRIOS 

Dos presidentes dêstes governos, de 1821 a 1823, João Carlos Au- 
gusto de Oeynhausen Giravenburg (Visconde 'e  Marfquês de Aracati), 
último Capitão-General e 1.O Presidente de Junta Governativa, nasceu 
em Lisboa, renunciou às prerrogatiias de cidadão barsileiro e morreu em 
Moçambique, como Capitão-General, tendo govêrnado n Província de São 
Paulo, como Capitão-General, de 25 de abril de 1819 a 23 de junho de 
11821, data em que passou a Presidente do Crovêrno Provisório eleito peld 
Povo e a Tropa, mantendo-se nêle até 16 de julho de 1822, quando dri- 

xou São Paulo por ordem de D. Pedro, ficando na presidência, em cará- 
ter interino, o Chefe de Esquadra, Oliveira Pinto, também português 
mato. Por sua vez, Oliveira Pinto conservou-se no Govêrnu ProvisV- 
rio até 25 de agosto, quando D. Pedro adentrou as portas da cidade de 
São Paulo. passando a exercer pessoalmente o (Govêrno que, na verdade, 
iniciara, desde o pouso a 17 de agosto na cidade de Areias, até a manhã 
do dia 10 de setembro. Na mesma manhã, o novo Govê~no Provisório 
empossou-se, sob a forma de triunvirato, com o Bispo D. Mateus de Abreu 
Pereira, português da ilha da Madeira;. o Ouvidor Pacheco e Silva, ituano, 
e o Marechal Cândido Xavier. paulistano, que, continuou no Govêrno se- 
kuinte, a partir de a 9 de janeiro de 1823 a 1.O de abril de 1824, comto seu 
 presidente, ainda em Govêrno1 de caráter provisório. Um decreto de 
20 de outubro de 1823 aboliu a existência das Juntas Governativasi Pro- 
vinciais, dando lugar a Govêrnos Provinciais exercidos por um Presidente 
assistido por um Conselho de seis membros "eleitos pelo mesmo processo 
empregado para a Assembléia Legislativa", sendo, porém, Presidente e 
Secretário do Conselho demissiveis "ad nutuiut", o que permitia amplo 
ingresso da vontade imperial nos ditos Conselhos. 

XXXVI - PRIMEIRO PRESIDENTE 
CONSTITUCIONAL 

Afinal, a 25 de março de 1824, passou a vigorar a Constituição Po- 
lítica do Império do Brasil que dispunha nos artigos 165 e 166 do Título 
VI1 consagrado à Administração e Economia das Provítlcias e respectivo 
Capítulo I versando a Administração : 

"Art. 1 6 .  Haverá em cada província um presidente, no- 
114en;do pelo Imperador, que, oi poderá remover, quando en- 
tender que assi111 convém ao bom serviço d9 Estado. 



362 REVISTA DO INSTITUTO HIST~RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

Art. 166. A lei designará as suas atribuições, competência 
e autoridade, e quanto convier ao melhor desempenho des- 
ta adininistraçãu." 

Foi nomeado primeiro presidente constitucional da Província de São 
Paulo, o então Desembargador chanceler da Relação de Pernainbuco, Lu- 
tas Antônio Monteiro de Barros (futuro Barão e Visconde de Congonhas 
do Cainpo), mineiro de Congonhas do Campo (18-10-768), formado em 
Coimbra (Portugal), Ouvidor da Comarca de Vila Rica, Intendente do 
ouro e Descnlbargador da Relação da Baía. Nomeando a 25 de novem- 
bor de 1823, entrou na cidade de São Paulo às 4 horas da tarde d o  dia 
1.O de abril de 1824, exercendo o Govêrno desde essa data até 21 de ahril 
de 1826, interrompendo-o, por cinco meses, para reassumí-10 em seteiil- 
bro de 1826, nele continuando até 4 de abril de 1827. Como Vice-Presi- 
dente exerceu o govêrno no referido interregno o Coronel Luís Antônio 
Neves de Carvalho, português de nascimento0 (cidade do Pôrto). 

XXXVII - PRIMEIRO CONSELHO DO GOVERNO 

O primeiro Conselho do Govêrno, denominado- Conselho Geral da 
Província, tinha o direito, juntaineilte com as câmaras dos distritos, de 
intervir eni nome de todo o cidadão, nos negócios de sua província, ein 
que são imediatamente relativos a seus interêsses peculiares (arts. 71 e 
72 da Carta da Lei de 1824). E m  São Paulo, como província das mais 

populosas, constava de vinte e um inembros, eleitos dentre cidadãos com 
a idade de vinte e cinco anos, PROBIDADE E DECENTE SUBSIS- 
TBNCIA (art. 75, Carta de 1824). Reunia-se na Capital da Provínci-i, 
escolhendo, na primeira sessão preparatória o presidente, vice-presidente, 
secretário e suplente, para servirem por todo o tempo da sessão (arts. 76 
77, Carta de 1824). Para o Conselho não podiam ser eleitos o presidente 
da Província, o Secretário e o Comandante das Arinas (art. 79, Carta cit.). 
São Paulo teve reeditada esta fórmula com o Conselho Administrativo, 
nos tempos ditatoriais decorrentes da Revolução de 1930. 

Para o primeiro Conselho Geral da Província de São Paulo, de acor- 
do com o término, a 7 de outubro de 1824, da apuração das respectivas 
'eleições, foram eleitos : Q Marechal Cândido Xavier, o Vigário Capitular 
Manuel Joaquim Gonçalves de Andrade, o Coronel Luis Antônio Neves 
de Carvalho, o Tenente Coronel Rafael Tobias de Aguiar, o Brigadeiro 
Manuel Rodrigues Jordão e o Dr. Manuel Joaquim da' Ornelas, ao todo 
seis elementos; e para suplementes nove: o Vigário Gonqalves de Li- 
ma, o Coronel Francisco Inácio de Souza Queiroz, Padre Diogo Antó- 
nio Feijó, Brigadeiro Morais Leme, Capitão Mor de Santos Silva Passos, 
Vergueiro, o Ouvidor Correia Pacheco, o Brigadeiro Bernardo Gavião e o 
Marechal Arouche. Consideraram-se inibidos, por moléstia, Feijó, Lima 
e Morais Leme. 
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XXXVIII - CONCLUSAO 

SAO PAULO ADENTROU A DELICADA FASE ERII QUE 
GRAVITOU E SE CONSUMOU O MOVIMENTO DA INDE- 
PENDÊNCIA COM ABSOLUTA SEGURANÇA E COMPREEN- 
SÁO, TENDO OS GOVÊRNOS PROVISÓRIOS ASSEGURADO, 
NAS MELHORES CONDIÇÕES, A DISCIPLINA NAS RELAÇÕES 
JURfDICL4S E ADMINISTRATIVAS E A UNIA0 DOS QUE COM- 
PUNHAM SUA POPULAÇAO, ALICEKÇANDO AS BASES PARA 
A EVOLUÇÁO PROGRESSISTA DE FUTUROSOS DESTINOS. 



O S  80 ANOS DO CORONEL LUIZ TENÓRIO DE BRITO 

ARRISSON D E  SOUZA FERRAZ 

Esta festa tem as características e o encanto de uma consagração. 
Bi~scwu inspiração e alento na verdade, porque o seu fim é um preito de 
justiça, porque visa dar a alguém o que por direito lhe pertence. A SL@ 
foril~a e expressão resultaram da mobilização de c~nsciências e corações 
esclarecidos, impulsionados por vigorosos sentimentos afetivos. 

Tem coma figura primaz personagem de niarcada grandeza, um luta- 
dor admirável, triunfador de pugnas n~emoráveis, nos mais variados cam- 
pos da atividade humana. Dos inúilieros aspectos &e sua personalidade 
multiforme, dois vão ser evscados nesta mngnífica noitada: a vida do ci- 
dadão impoluto e a ação do soldado de lei e de legenda. A primeira foi 
confiada aos altos méritos do c~nsagrado intelectual te homem público, o 
eminente ministro José Romeu Ferraz. A segunda, para honra minha, 
por soberana dtistinçáo de amigos que agradeço desvanecido, toccu-me. 

Estávamos na terra bandeirante, na alvorada do séculos das Ilizes. 
Aqui, na metrópole que despertara sob o patrocínio do convertido da estra- 
da de Damasco, prosseguia, em ritmo acelerado e auspicioso, a ilnp1antaç.ão 
da era industrial brasileira. Estabelecimentos fabris surgiam por todos 
os pontos da cidade, tocados por mão de obra de várias procedências. D,a 
Europa, vieram os latinos, os anglo-saxões, os slavos; de outros Estados 
~rasileiros, notadamente do nordeste, uma corrente ontínua de transumãn- 
cia, buscava a nova Meca. O paulista da  Capital e do interior formava 
,nos pelotões da vanguarda da legiãlo comandada pelos capitães da livre 
emprêsa. 

Era um encanto ver, pela manhã e à noitinha, as levas humanas toca- 
rem para as fábricas e voltarem aos seus lares. Er,a inaravilhoso ouvir o 
silvar das sirenas e contemplar a silhueta fumegante das chaminés, bus- 
cando o infinito, numa apoteose 30 soberano Criador de todos os mundos. 
Era um novo e admirável bandeirisn~o, arquitetadu e dirigido pe:os des- 
tendentes dcs "gigantes de botas de sete léguas", com a finalidade de 
marcar a presença e R afirmação do Brasil no concêrto das nações. 

Para cercar essa arrancada ciclópica da tranquilidade e segurança 
iodtispensáveis, cuidou o govêrno paulista de modernizar e reaparelhar o 
seu instituto de defesa da ordem. A Milícia Estadual já havia sido a ata- 
laia indormida da maravilha verde dos cafesais. Era mister, agrra, trans- 
formá-la em guardiã eficiente da revolução industrial. Com tal objetivo, 
o presidlente Jorge Tibiriçá, o admirável Tibiriçá, contratou na França 
uma Missão Militar que aqui chegou, em abril de 1906, e entrcu, imediata- 
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mente, em ação. Sob a batuta dos instr«t~res gaulese~ a llilícia aprimo- 
rou sua técnica. Passou a apresentar-se, magnificamente, em público e nos 
dias de festa nacional. Suas paradas dominavam as ~liultidões. Na tarefa 
ido polician~ento, realizava obra das mais profícuas. Fôra dotada de nôvo 
fardamnto, de equipamento compatível e moderno fardamento. A disci - 

p!in,a era impecável. Escolas e cursos foram criados e funcionavam em 
regime intensivo. A atividade nos quartéis era trepidante. Tudo transfor- 
mara-se como por encanto, sob a direção ahaliz&la dos seguidores dos 
discípulos de Napoleão Bonaparte. 

Foi em ambiente de tal natureza, com a atividade empresarial fazeil- 
do prodígios p r a  mudar a fisionomia económica desta nação e com a &li- 
lícia de Piratininga multiplicando-se em efetivo e eficiência para dar ga- 
rantias adequadas a tão magno empreendimento, precisamente, a 28 de 
outubro de 1908, que um jovem nordestino chegava a esta Capital, depois 
de haver incursionado, ligeiramente, pelo interior do Estado. 

No dia seguinte, ainda indeciso do rumo a tomar, vê passar à sua 
frente um soldado paulista, bem ccmposto e de passo firme, trazendo sô- 
bre a cabeça uma cobertura que lhe era estranha. Fazendo indapçõfs,  dos- 

cobriu que o homem era um bombeiro. Horas mais tarde, transpunha o 
umbral do quartel da Rua Anita Garibaldi. Vinte e quatro horas depois, 
abraçav,a a vida militar no antigo Corpo Policial Permanente. A 30 de 
outubro de 1908, o Boletim do Comando Geral da Fôrça Pública decre- 
tava o alistamento, nas fileiras da corporação, com destino ao Corpo de 
Bombeiros, do pernambucano de vinte e um anos Luiz Tenório de Brito. 

Vestiu a farda radiante. Com dedicação e estudos, venceu com facili- 
dade os programas da formação inicial. A disciplina e o empenho pelo 
cumprimento do dever trouxera-os consigo. Herdara-os de ilustres avoen- 
gos. Desenvolvera-os sob os cuidados vigilantes de um lídimo casal de 
patriarcas. Mas, não ficou aí. Continuou a estudar. Fêz o famoso "Pelo- 
tão de Alunos Cabos". Aprovado, vieram as divisas de cabo de esquadra 
ornar sua túnica. O primeiro sucesso incentivou-lhe a prosseguir. Dedi- 
cou-se aos estudos profissionais; mtricuhou-se em cursos particulares. 
Não demorou muito e as insignias de sargento vieram premiar seus esforços. 

O êxito inicial redobrou-lhe o ânimo. Passou a olhar o futuro com con- 
f ian~a e otimismo, eqbora soubesse que êste não é um presente régio, 
que deve ser conquistado. 

Cunstrui'r o futuro pelo trabalho, pela disciplina, pela fé na carreira 
al~raçada, sem se deslumbrar com as vitórias, passou a ser o 
seu lema. Por isso, candidatou-se e conseguiu matrícula no curso de for- 
mação de oficiais - o Curso de Instrução Geral - criado pela Missão 
Francesa. 0 programa er,a desenvolvido à noite, sem prejuízo dle tôdas as 
tarefas da unidade. Mesmo assim, concluiu-o com a almejada aprovação. 
As portas da carreira estavam-lhe abert,as. Agora era perseverar e porsc 
verança não lhe faltava. 



Em princípios de 1912, é comissionado no posto de alferes. Poucs de- 
pois é designado para n~issão de suma responsabilidade. Fôra escolhido 
por seus superiores pam comandar o Corpo de Bombeiros de Campinas. 
Era um grupamento municipal, mas que em razão de convênio com o Es- 
tado, devia ser dirigido por oficial especializado da Fôrça Pública. 

Parte, sem demora, para a cidade de Francisco Barreto Leme e assu- 
me o exercício do cargo. Organiza os programas de instrução para seus 
comandados, quer da parte geral, quer da parte técniça; designa instruto- 
res para ministrar-lhes e supervisiona a execução; frequenta a instrução 
para o quadro de oficiais, segundo as diretrizes da Missão Francesa; ins- 
ipeciona, constantemente, o material ; divide a cidade, no tocante à possibi- 
'lidade de incênd,ios, e traça os diferentes itinerários a serem ~eguidos, 
\quando soar o alarma. Presta canta, continuamente, ao Prefeito do muni- 
cipio, sôbre sua atuação no cargo; com êle discute a respeito dos recursos 
necessários; oferece-lhe os elementos para o orçamento anual do grupa- 
mento. Fá-lo, demonstrando conhecimentos, segurança, firmeza. O chefe 
\do executivo çampineiro, Dr. Heitor Teixeira Penteado, surpreende-se do 
conjunto de qualidades de oficial tão jovem. Passa a devotar-lhe consi- 
\deração e estima. Designg-o, constantemente, o que nunca fizera antes, para 
seu representante em importante solenidades. E o alferes Luiz Tenório 
de Brito pasçou a acumular com as suas funções normais o cargo de aju- 
dante de ordens do Prefeito Municipal. 

Tempo perdido é irrecuperável. O alferes Tenório de Brito, com ati- 
vidades funcionais tamanhas, não deixava de frequentar as reuniões so- 
ciais, as solenidades, em atenção aos convites recebidos; participava dos 
meios intelectuais citadinos; e ainda encontrava tempo para estudos parti- 
culares com professor especial. Ali, é efetivado no posto de alferes. 

Efn meiados de 1914, regressa a São Paulo. O Comandante Geral, efii 
atenção ao solicitado pelo comandante do Corpo de Boqbeiros, autoriza 
seu recolhimento. Voltava à unidade dos seus primeiros dias. Tudo ali 
lhe era familiar e sedutor. Conhecia e entendia-se às mil maravilhas com 
superiores, colegas e subalternos; conversava com as mangueir,as, com as 
bombas, com os hidrantes, com as viaturas, com as escadas; o barulho das 
sirenas, as notas da corneta tinham tonalidades encantadoras aos seus 
ouvidos. Tudo aquilo tinha uma linguagem que compreendia admiràvel- 
plente. Mas, permanece por pouco tempo naquele ambiente. Nomeado; Quas- 
te1 Mestre, com as prerrogativas de gestor das finanças e responsável 
pelos valores do corpo, entrega-se com entusiasmo i funçáo. Desempe- 
penha-a com rara eficiência. Ainda mais: demonstra ,bela sensibilidade hu- 
niaw. Sem ferir as disposiçiks regulamentares, bem rígidas, aliás, quanto 
ao emprêgo dos diinheiros públicos, sempre encontrava brecha para ameni- 
zar as dificuldades dos companheiros, ora antecipando pagamentos, or? fa- 
zendo empréstimos. Depois que despachava com o comandante, apresen- 



tava os docun~entos particularts acompanhados de uma arguilieritaçáo espe- 
cial. E o ilustre coronel Soares Keiva apunha-lhes, invariavelmente: "De 
acordo, autorizo" . 

Deixa o cargo de Quartel Mestre, mas fica por curto período na fileira. 
B designado para assuiilir a direção da secretaria da unidade. Novo triun- 
fo. 0 jovem oficial mostrava que sabia mesmo tocar sete instrumentos. 

A 19 de abril de 1919, é promovido ao posto de primeiro tenente, 
t om classificação ainda no Corpo ddc Bombeiros. Comemorou a ascenção, 
renovando o voto solene que já havia feito: dedicar-se integralmente ao 
serviço de Milícia Bandeirante. 

Eleito para dirigir os dcstinos de São Pau!o no quadriênio 1920-1924, 
o Dr .  Washington Luiz Pereira de Souza designa o major Marcílic Mar- 
tins Franco para a chefia de sua Casa Militar. Após a designação, con- 
fia ao ilustre oficial a missão de indicar mais um ajudante de ordens. 
Sem pestanejar, o major Marcílio que bem conhecia os altos predicados 
do tenente Tenório de Brito, faz a sua indicação e passa a descrevê-lo ao 
chefe do Estado: longilíneo, bem proporcionado, estatutra atlética, porte 
altaneiro, boa cultura, palavra franca, carater ilibado, escravo do dever. 
A essa altura, faz uma pausa, deixando antcver que ía continu~r. Intef- 
rompeu o Presidente, declarando: não é preciso dizer mais nada; já sei 
que o oficial possue todas as credenciais para a função. Mesmo assim, o 
major Marcílio continuou, dizendo: tem mais uma particularidade que 
desejo levar ao conhecimento de V. Excia. O oficial tem cabeleira rala e 
bastante falha: tem duas entr,adas amplas que so,bem da fronte e se pro- 
longam cabeça acima. "Já entendi ond,e o Sr. quer chegar, major Marcílio 
- redarguiu o presidente do Estado. O tenente Tenório de Brito é cal- 
vo, não é verdade?" Ante resposta afirmativa, ordenou incisivo: "convide-o 
para o cargo; a escolha de um ajudante de ordens para a minha Casa 
Militar não é concurso de beleza: funda-se apenas em qualidades morais 
e profissionais e estas o candidato aç possue". Diante de tal decisãol, Mar- 

cílio calou um argumento que estava na ponta dn língua. fa  dizer que a 
calvície era sinal de inteligência, de vivacidade intelectual, mas teve re- 
ceio do presidente obstar que se tratava de tese suspeita, por ser da auto- 
ria de um médico careca. Se a teoria do discípulo de Hipocrates despro- 
vido de cabeleira não é correta, se o problema, do ponto de vista, rientj- 
fico, é discutível, não cabe aqui maiores indagações. No oficial descrito 
ao presidente lvashington Luiz, as suas entradas acentuadas eram indício 
seguro de inteligência, agilidade men.tal e prontidão d,e raciocínio. Trata- 
se de uma verdade inconteste. Assim, o 1.O tenente Luiz Tenório de Brito 
foi nomeado ajudante de ordens do presidente de São Paulo. 

Permaneceu na Casa Militar dez anos e seis meses. Continuou no pos- 
to, atendendo a convite dos Srs. Carlos de Campos, Dino Bueno, Júlio 
Prestes e Heitor Penteado. No desempenho dessa importancia comissão, 
foi honrado com duas promoções: ao posto de capitão, a 5 de novembro 
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de 1924, e ao de major, a 9 de janeiro de 1929, aquela por Gervjçds die 
guerra n,a defesa da ordem legal, esta pelo princípio de merecimento. 

A passagem do ilustre oficial pelo gabinete do presidente do Esibdg, 
em período tão dilatad,~, foi-lhe bem significativa. Colocou-o em contacto 
direto e continuo cim o mundo oficial e intelectual, com as classes empre- 
sariais, com a agricultura, indústria e comércio, com a s s ~ i g ~ õ e s  de classe, 

com a fina flor da sociedade bandeirante e brasileira. Tornou-lhe mais co- 
nhecido e mais admirado. Dilatou-lhe os horizontes. Deixou o cargo a 24 
de outubro de 1930, por fôrqa dia vitória de uma revolução que derrubou 
a ordem legal vigente. Naqueles nlomentos dramáticos e delicados, por- 
tou-se com a bravura, a altivez e a dignidade de um verdadeiro soldado 
paulista. 

Apresentando-se à Forca Pública, os novos dirigentes adiram-no ao 
Quartel General, à espera de novas funções. Estas vieram, com razoá- 
vel demora, mas de carater civil. Desempenhava o cargo de Prefeito d? 
Itapecerica da Serra, quando pressentiu que a reação de São Paulo estava 
eminente. Deixa-o e apresenta-se As novas autoridades da Milícia, inves- 
tidas por força da revolução branca de 23 de maio. Foi no dia 8 de ju- 
lho de 1932. Participa, ativa e heròicamente, da cruzada constitucionalista 
como comandante de batalhão e de setor. 

Terminada a pelêja, é chaiilado ao Quartel General da Malícia. Ali, 
recebe notificação do Con~andante Geral de sua dlesignação para o coman- 
do do 8.O 'batalhão. Devia seguir, sem demora, para Itapetininga e dalí 
transportar a unidade para Campinxs, sua nova sede. Ouviu a ordem em 
silêncio. Depois, ponderou que tal designação poderia trazer problemas 
para aquela autorihdc, uma vez que tinha lutado na frente sul, onde, por 
mais de uma vez, frustou os planos do governador militar de São Paulo, 
obtendo resposta de que o seu nome fora escolhido de uma lista dos ma- 
jores da corpor,ação pelo próprio general Waldomiro de Lima. 

Assume o comando e conduz a unidade para Campinas, onde a aloja 
num edifício de acanhadas acomodaçóes. A tropa estava desolada, amar- 
gurada com a derrota de uma causa nobre, mas o que mais lhe doia era 

a injustiça e a incompreensão de que estava sendo vítima. O major 
Tenório de Brito não se entibia. Age com presteza. Disciplina, instrue, 
trabalha, multiplica-se. Melhora as instalações com os seus parcos recur- 
sos e com o auxílio d~e autoridades e amigos. Dentre em pouco, o 8.O ba- 
talhão voltava aos seus melhores dias, tornando-se um esteio da segurança 
da cidade e de vastas áreas. Ao seu comando, foi a primeira tropa pau- 
lista a prestar homenageiil aos heróis constitucionalistas, por oqsião do 
transladamento dos canipineiros tombados no campo da luta para o impo- 
nente 1111usolé11 e111 frente ao cemitério da Saudade. 
1 A 19 de agosto de 1933, foi promoviido ao posto de tenente coronel. 
Esperava a efetivação no comando da unidade, o que não se wrificou 
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Foi transferido para São Paulo na condição de adido ao Quartel General. 
Essa transferência magoou-o profundamente, já pelos serviços prestados 
na funçãg já porque Campinas e o 8.0 batalhão eram partes integrantes 
de sua vida. Aguardçu algum tempo numa situação que nada lhe era 
agradável. Dlepois, veio sua designação para outro comando; não o assu- 
miu; julgou mais prudente licenciar-se. Ao têrmo da licença, fez uma pau- 
sa para meditação e concluiu que era época de deixar o serviço ativo. B fá- 
cil permanecer nas alturas, aferrar-se às posiçõcs importantes. Saber re- 
nunciar as honrarias, no momento ideal, quando julgamos cumprida nossa 
missão, é dos grandes varões. Luiz Tenório de Brito solicitou e obteve 
transferência para a reserva a 30 de outubro de 1935. Por decreto da mes- 
ma data, foi promovido ao posto de coronel. 

Voltava, assim, à vida particular, decidido a dedicar-se, inteiramente, 
k i  família. O homem põe e Deus dispõe. Colegas de farda vão ao seu en- 
contro e o convidam a disputar eleição para a presidência da Cruz Azul, 
kntidade de finalidades assistenciais para as famílias dos servidores Q 
Milícia. De iníco, excusou-se, mas diante de insistentes apelos concordou. 
Venceu o pleito com boa margem de sufrágios e foi reconduzido para mais 
quatro mandatos consecutivos, o que quer dizer que presidiu os destinos 
da instituição durante dez anos. Realizou obra operosa e fecunda. Pri- 
meiramente, deu sede própria à Cruz Azul, retirando-a de um edifício alu- 
gado e de parcas dependências; tornou-a oficial, por meio de decreto cio 
poder público, o que lhe !garantiu razoável situação financeira; reeomeqou 
as obras de construção do hospital, na colina do Cambuci, de há muito 
interrompidas, e o inaugurou, em bonita cerimônia, presidida pelo saudoso 
marechal Milton (de Frttita Almeida ; complementou, posteriormente, o noso- 
cômio, com a edificação de mais um pavilhão; construiu o ambulatór' ,io, tia 
Rua Jorge Miranda, com capacidade para instalação de todas as clínicas, 
consultórios, laboratórios e a parte administrativa. Criou a Revista da Cruz 
Azul,, orgão d: cultura geral e especializada, com uma secção de estudos 
científicos que alcançou repercussão internacional. 

Fêz toda a carreira no Corpo de Bombeiros e na Casa Militar do pre- 
sidente do Estad'o, com ligeira incursão pela infantaria. Mas, demonstrou 
possuir visão global da missão da Fôrça Pública, com os requisitos de 
um soldado comp!eto, como provam sua obra à frente do 8.O batalhão e 
sua administração na Cruz Azul. Mas, não foi só. Brilhou no desempenho 
de missões difíceis. Em 1917, líderes esquerdistas, estimulados pelo triunfo 
dq revolução russa, desencadeiam vasto plano de agitação, com uma greve 
bem planejada na Capital. Param a cidade. O comércio é obrigdo a cerrar 
uas portas. Escasseiam gêneros alimentícios; falta leite para as crianças 
e os enfermos; bondes e carros de passeio deixam de circular; as fábricas 
fecham as portas; os trens drixalli de correr; a luz é cortada. Um ver- 
dadeiro pandemônio; São Paulo parece uma cidade morta. Um serviço de 
utilidade pública, todavia, permaneceu intocável, trabalhando a todo vapor. 



Foi a Companhia de Gás. É que lá estava à testa de um Pelotão, de valoro- 
60s bonibeiros, o tenente Luiz Tenório de Brito que garantiu o traballlo 
e manteve a distância a malta desordeira. 

Em novembro de 1919, a convite do Delegado Geral, Dr. Tirso Mar- 
tins, comparece à Polícia Central. Ali, aquela autoridade declarou-lhe que 
10 convocara para missão de suma delicadeza. Contou-lhe que em Mineiros 
do Tietê as lutas de facções e outras querelas colocaram a cidade em pol- 
vorosa. 4té assassinato na via pública ocorrera e o clima d: tensão aumen- 
tava. Recebera angustiosos apelos da população. Por isso, decidira enviar 
para 15 uma autoridade que restabelecesse a tranquilidade e a confiança; 
que possuia informações seguras sobre suas qualidades de cficial e o esco- 
lhera para a missão. E arrematou, pedindo-lhe que prestasse aquêle ser- 
viço a São Paulo. A resposta foi simples e rápida: "estou pronto e par- 
tirei inltediatamenteH. No dia seguinte, pela manhã, desembarc,ava na cida- 
de. Para evitar as hospedarias que pertenciam a elementos interessados ria 
contendl. instalou-se no quartel do destacamento. Convocou as figuras 
mais importantes, pediu-lhes colaboração, mas frizou que seria inflexível 
contra os que transgredissem a lei. Sua tarefa era restaurar a ordem e a 
paz na cidade e no município e esta êle cunipriria sobre quaisquer obstá- 
kulos. Não deniorou muito e Mineirlos do  Tietê era um oásis de paz e 
tranquilidade. Por precaução, ali permaneceu três mêses ; permaneceu cer- 
cado de respeito e consideração. Ao regressar a São Paulo, recebe de todc 
o povo da cidalde calorosa manifestação de apreço. 

Em 1932, à frente do 2.' batalhão do Regimento 9 de junho, parte 
para Riheirão Branco, na frente sul, com a missão de desalojar o inimigc- 
das posições ali construidas. Quando chegou ao local, graves aconteci- 
mentos haviam ocorrido : frações constitucionalistas renderam-se ao inimi- 
go;  outras foram batidas e recuaram. Sua tropx ficou em posição insiis- 
tentável. O inimigo percebe e envia mensageiro convidando-o a entregar-se, 
com garantias de vida, ou assumir a ~csponsabildade de um massacre inr 
vitável. O comandante Tenório de Brito solicita algumas horas de praso, 
jcom a cláusula de que se até a expiração da hora (aprasada, não chegasse 
sua resposta, as negociações estavam rompidas, ficando as partes como iii- 
teira liberdade [de ação. E decidiu - nem rendição, nem massacre; decidiu 
fazer uma retirada começando de Apiai, pelo vale da Ribeira, até Iguape. 
\Alcança,da Iguape, a tropa estaria salva. E iniciou ,a romagem por urna 
região onde não havia caminhos, nem víveres, nem comunicações. Acom- 
panharam-no na decisão históri~a, o coronel Barbosa e Silva e o capitão 
João Batista de Miranda, com suas tropas também lançadas numa ventura 
pelo Estado Maior do setor. Deslocando-se a pé, de barco fluvial e de 
trem, o major Tenório de Brito chcga a São Paulo com sua tropa já con- 
siderada perdida. Apás ligeiro descanso, é enviado para o mesmo teatro 
de operações, a pedido do coronel Basílio Taborda. Com o' seu efetivo 
aumentado por um batalhão e uma companhia de bombardas, recebe a mis- 
são de defender o corte do rio Paranapanema entre a ponte de Ligiana 



e a fazcnc'a Aterradinho. Instala-se disposto a cumprí-ia à toda risca. 
Dias (depois, seu serviço de infonnaçõeç descobre que o inimigo estava 
preparando \7igorosa 3ção. Toma suas cautelas, e uma noite descobre que 
,o h in~igo  conseguira. transpor a corrente com um regimento no seu setor 
e outros efetivos mais além. Stm perda de tempo, determina um contra- 
lataque a ser desfechado antes do adversário construir a base de partida da 
ação. Seus comandados deslocaram-se protegidos prlas sombras noturnas 
e aos primeiros clarões fazem sua investida. O inimigo, tomado de sur- 
preza, atordoado, ,bateu em retirada, dcixando mortos e feridos. Foi quan- 
to bastou. A operação Ligiana redundou em fracasso pela ação eficaz e 
oportuna das tropas do comandante Luiz Tenório de Brito. 

A legenda da retirada (de Apiai e a apoteose da ação viril do contra- 
ataque de Ligiana foram descritas pela pena vigorosa de Honório de Sy- 
los, combatente daquelas jornadas iilemol-áveis, no seu livro "Itararé! 
Itararé !" 

A um soldado dêsse porte, eficiente na paz e valoroso na guerra, era 
natural que fossem concedidas, ao lado do mais alto posto da hierarquia 
6 de, honrosas comissões, outras dignidades. E, na realidade, isto' aconteceu. 
O Poder Público Estadual condecorou-o com a "Medalha de Ouro da  Lega- 
lildade", em 1924, com as veneras "Medalha Veteranos de 1932" e "Me- 
dalha da Constituição", da jornada constitucionalista. De govêrnos es- 
trangeiros, recebeu as seguintes distinções: "Insignias de Prata", da Aus- 
iria; "Ordem da Coroa da Itália", no grau de cavaleiro; "Ordieml de Leo- 
poldo 11", da Bélgica, no grau de cavalheiro 

Apesar dos anos decorridos, guardo na memória algumas notas de 
uma belz conferência do coronel Luiz Tcnório de Brito, ao ensejo da come- 
b~raqãoi de mais um aniversário do Centro Social dos Sargentos da Milí- 

cia Paulista. Festejava-se o sétimo aniversário da entildlade. Em meio ac, 
seu bosquêjo histórico, abriu o orador pnrêntese para louvar a pompa 
das cerimônias, o que vem atestar que os diretores e associadas do Centro 
mão se deixaram levar por certas lendas supersticiosas a respaito do núme- 
ro sete. Ao contrário - afirmou o conferencista - êle assinala datas e 
episódios importantes da vida da humanidalde. E passou-os a enumerar: 
"Sete foram as cabeças da serpente, decepadas por Hércules; sete as em- 
bocaduras do rio Nilo; sete os pecados capitais ; sete as colinas de Roma; 
sete as maravilhas do mundo clássico; sete a data ida independência do 
Brasil; sete as dores de Maria Santissima". E prosseguia. Ta além, mas 
vamos nós ficar por aqui. 

O coronel Luiz Tenório de Brito teve como um dos pontos culminan- 
tes de sua carreira a passagem pela Casa Militar do govêrno de São Paulo. 
Reconduzido várias vêzes, desempenhou o elevado cargo durante dez anos 
consecurivos. Consagrou-se, de outro lado, como um administrador de al- 
tos méritos na presidência da. Cruz Azul de São Paulo. Deu muita do seu 
dinamismo e do seu calor humano para afirmar uma instituição que tinha 
por escopo cuidar da saúde das famílias dos seri idores da %orça Pública, 



kimpliar as escolas existentes e cri,ar outras para educar-lhes 0s filhos, 
dando-lhes uma base de partida. Dirigiu os destinos da Cruz Azul de São 
Paulo diirante dez anos, por fôrça de sucessivas reeleições. 

O ilustre soldado cantou, na oportunidade rememorada, o número 
sete. Está devendo, todavia, às nossas letras uma crônica sôbre o númem 
dez, sobre êsse número que assinalou triunfos memoráveis na sua carreira 
militar e na sua obra d: administrador. 

Não faz muito, saiu do prelo um trqbalho denominado ''A Força Pú- 
blica - Pioneira R Mecenas", da autoria do ilustre soldadoi paulista. Nês>e 
trabalho. o autor,  depois de um exórdio, mostrava certo número de ofi- 
ciais e figuras da Milícia que, aproveitando o clima dc ordem, disciplina 
e estímulo reinante na corpraçáo, conquistaram as mais altas posições na 
carreira e em setores vários ida sociedade. Trata-se de elementos qu:, se- 
gundo o autor, retribuiram, regiamente, à sua bemfeitora o que dela r e e -  
beram. E citou, entre outros: o cabo Luiz Gama que deixou a hlil íci~ 
para as lides do forum; Batista Cepelos que a deixou pe'o Ministério P Ú -  
blico; Pedro Dias de Campos, o soldado historiadmor; Euclides Marques 
Machado. o construtor de quartéis e da Cruz Azul. Achei a obra deveras 
interessante, mas se me fosse permitida uma sugestão, eu a faria, dizendo 
que faltam algumas nomes na galeria enumerada, que falta alí o nome do 
coronel Luiz Tenório de Brito. 

Aos treze dias do mês de fevereiro do ano da graça de Nosso Senhor 
Jesus Cristo  de mil oitocentos e noventa e sete, na fazenda Juàzeiro. mu- 
nicípio dr Pedra, Estado de Pernambuco, nasceu Luiz Tenório de Brito 
das nupcias do Sr. Manocl Tenório da Rocha Cavalcanti com Da Luiza 
Cavalcanti dc Albuqucrque Brito. Corria-lhe nas vetas o sangue das prin- 
tes,as Arcoverdes e dos fortes varões nativos que se fixaram na região. 
Descendia, de outro lado, dos Albuquerque Cavalcantis e dos Rochas, 
da antiga nobneza luso-brasileira e imperial e, do outro, dos Tenórios 
de Aguilar que fizeram, integrando as hostes de Domingos Jorge Velho, 
a famosa expedição da então vila de Parnaíba, aqui bem próxima, até a 
serra dn Barriga, na comarca pernambucana das Alagoas, para extinguir 
p Reino Negro dos Palnlares. Quando adolescente ousado e aventuroso, 
um jovem, atendendo ao chamamento da predestinação, deixava a gle- 
ba nativa e buscava São Paulo para cumprir um ld'estino e uma respon- 
sabilidade; estava longe d,c pensar que realizava uma maratona, em sen- 
tido inverso, idêntica à feita muito antes por um dos seus ancestrais. 
E m  São Aau!o, na aristocrática e formosa Campinas de scus triunfos pro- 
fissionais, encontrou a sua fada, a jovem dos devaneios de sua mocidade 
radiosa, com a qual contraiu matrimônio. Sim, casou-se co111 Da. Celí 
Camargo A,breu Tenório de Brito, dama de altas virtudes, possuidora de 
fina sensibilidade e de todos os tesouros de efetividade e ternura da mu- 
lher brasileira. Ao laldo dessa mulher admirável, conheceu Luiz Tenório de 
Brito o paraizo terreal. 
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Existe, no nordeste, uma árvore muito linda. Suas raizes buscam, 
nas mais profundas cainadas subterrâneas, o alimento fecundante. Ostenta 
um belo portc, uma copa imponente, tein a cor das esineraldas, em tôdas 
estações. Suas folhas constituem preciaso alimento para o gado, quando 
as pastagens desaparecem. Têm magníficas propriedades dentifricias . Dá 
uma peclucna fruta de sabor agra-Jiavel. Como a árvore do belo soneto 
de Olavo Bilac, também 'agazalha pássaros nos rainos e dá sombra e 
consôlo aos que padecem. Esta árvore é o juàzeiro das várzeas e das 

ribeiras. 
O coronel Luiz Tenório de Brito chega aos oitenta anos de posse 

de excelentes qualidades orgânicas, com elasticidade fícica invejável, rea- 
lizando, normalmente, as mesmas tarefas de quatro lustros pretéritos. Che- 
ga a essa idade bonita de posse de tôdas as suas qunlidades mentais, pro- 
duzindo interessantes trabalhos intelectuais, portadores sempre de inensa- 
gens elevadas, de idéias nobres. Seinpre jovial e cctnunicativo, tem s:mpre 
um pensamento bom para os amigos, um gesto de estíinulo para os indcci- 
sos, uma palavra de incentivo para os lutadores. 

Que coincidência admirável entre a figura ilustre que ora nos congre- 
ga, e a árvore que deu o noine à fazenda em que nasceu! Saudemos os oitea- 
ta anos bem vividos do coronel Luiz Tenório de Brito, saudemos a fig'ura 
nobre e humana que chega a estas alturas da existência cheio de mocidade, 
jovem como a eterna primavera do juàzeiro que encantou os seus primeiros 
dias ! 



O S  80 ANOS D OCORONEL LUIZ TENÓRIO D E  BRITO 

Saudação de José Roineu -Ferraz 

A Presidência dêste preclaro sodalício convocou-me para proferir, 
Ineste instante, ao lado dos demais oradores designados, a oração congsa- 
tuatória desta Casa ao nosso eminente aniversariante 1,uiz Tenório de 
Br,ito pelo seu acesso - graças a Deus - cheio de alegria e saúde, a 
condição de o~ctogenário. Não permitiu o Sr. 1.O Secretário do Instituto 
que o nosso querido Presidente Aureliano Leite se mantivesse, por muito 
Ibempo, desacompanhado no ~rivilégio de tão provecta ddade e, com a mes- 
\ma solércia com que o assessora n,a Diretoria do sodalício, alcançou-cr no 
patamar dos oitenta anos. E esta auspiciosa efemérild'e, que assinala, no 
tempo, o inarco consagrador de vida longa e benemérita, é, em verdade, 

uma data que se reveste de especial significação para esta Casa, tanto 
b l a  satisfação de tê-lo forte e operoso em nossa companhia, como p-loç 
expressivos e valiosos serviços que êle vem prestando às atividades do Ins- 
tituto Histórico r Geográfico de São Paulo. 

A vida militar do ilustre soldado, denodado ajudante de ordens de 
Washingtm Luis, Carlos de Canipos e Júlio Prestes, oficial de relêvo nas 
)revoluções de 1924, 1930 e 1932, caberá ao nobre colegh de Instituto CO- 
konel Arrison de Sousa Ferraz examinar. Ao nossa testemunho foi pe- 
dida uma exposição a respeito do histórico conclave que, sob a fidalga li- 

derança do saudoso e inesqu-cível Cesar Vergueiro, cemanalmente se reii- 
nia, às 12 hor,as e 40 minutos, para o ain~,ôço, sob o's olhos vigilantes do 
gerente da pensão, Dr. Enéas Cesar Ferreira. a princípio na rua Jandaia, 18, 
Idepois na A~enida  Duque de Caxias, 30. Falar dessas reuniões de amigos, 
que o espírito denso de sociabilidade, de encantamento e espi~ituali~dad~e 
Iclo inesqueível Cesar Vergueiro, como anfitrião sem igual, lograva pro- 

mover ao redor de sua mesa, é evocar aquêle extraordinário paulista, revê-lo 
ha sua afabilidade tão sedutora e fruir, przados ouvintes, na nmgia da 
recordação e da saudade, o doce enlêvo de um reencontro com o 
querido e sempre lembrado companheiro. Luiz Tenório de Brito era da 
confiança e da amizade de Gcsar Vergueiro, tanto assim, que se viu de- 
signado como um dos testamenteiros do eminente Senadcr paulista, e par- 
kicipou ativamente do agradável convívio dessas reuniõtes, como se infere 
das i~otas que transcrevo: "O tn~ago da rua Jandaia tem remédio para to- 
dos os males e o portador das preocupações mais acabrunhantes após meia 
hora de convívio com a, multildão de amigos que cercam Cesar Lacerda de 
Vergueiro, retorna satisfeito e tranquilo ao seu ambiente. Habitantes do 

interior a passeio ou a negócio pela Paulicéia, industrias e c~m1:rciantes d? 
Capital; políticos no desfaxor dos poderocos d3 dia e ndministrad~res e111 



Iplena lua de mel com os altos dirigentes do  país; jornalist,as e cantores; 
banqueiros e candidatos a Academia de Letras; médicos e advogados; fi- 
lhos de outros Estados em trânsito pela metrópole bandeirante - diaria- 
mente se defrontavam na casa de Cesar Lacerda de Vergueiro em perma- 
nente e fervoroso culto ao cavalheirismo e i amizade". Isto escrevia o Co 

ronel Tenório em 1942. Não se poderia desejar melhor retrato para o 
que enl verdade acontecia, semanalmente, ein casa do grande paulista. lue 
jcamalho Sobrinho, numa crônica escrita com argúcia definia como "tra- 
'dicional cacique, perrepista, sereno, simpático, acolhedor, que escondia, 
htravés de seu enigmático pince-nrr translúcido, uiil terrível e tenaz ba- 

talhador político, um honiern público senhor de largo prestígio e virtudei 
pessoais, despido de interèsses c destituído de vaidades". 

C~ngraqados ein tôrno de Cesar Vergueiro, seja nas reuniões-alnio- 
<os do início, posteriortn~nte jantares, w s  debates da Ordem Templária 
dos Irmãos Sofredores ou nos encontros da Pensão Recreativa Paulista, 
reunindo perrepistas, deii~c.cráticos, armandistas e outros de vários mati- 

zes políticos, na simplicidade daqueles conclaves que o espírito luminoso 
do Senador tão amavelmente suscitava e dirigia, aglutinava-se, espontanea- 
hente, a trama de uma sólida frento democrática em prol dos altos desti- 

nos nacionais, alicerçava-se uma comunhão de vontades ein tôrno dos gran- 
des ideais cívicos brasileiros e na alzgria e jovialidade dos ágapes do que- 
rido Cesar tomava forma a dispüsição íntima de cada um de não negli- 
genciar jamais a defesa dos interèsses coletivos. 

Bem se vê que, nessa fase d,a vida paulista, ganha relèvo a persona- 
lidade do nosso homenageado desta tarde, o valoroso coronel Luiz Tenó- 
jrio dei Brito, o gual, se foi um prestante auxiliar dr Washington Luis, u i ~ i  
intemerato defensor de Carlos de Campos, um dileto e fiel amigo de Júlio 
Prestes, ao dar ao Senador Vergueiro tôda sua dedicação e lealdade, dè 
bom paulista que ,indiscutiveImente foi e continua sendo, constittui-se no 
credor de nossa sincera edmiração e estima. E, a o  deixar a vida militar, 
concluida a sua fecunda atividade de homem do fogo e oficial de nossa 
milícia, Luiz Tenório de Brito se converteu no meticuloso memorialista 
dos gloriosos tempos ido Brasil de S. Paulo, e nas atividades do Insti- 
tuto encontrou forma útil de niais vilidamente continuar servindo a cau- 
ka de nossa terra e nossa gente. 

Devo-lhe o meu ingresso nesta Casa. Desde o primeiro instante, 
quando para aqui proposto, encontrei na sua solicitude aiiliga e carinho-a 
a mais decidida colaboração. 

Revendo a sua auto-biografia, pitorescamente descrita num livro doa 
mais ilustrativos e interessantes,-Mfmórias de um Ajudante de Ordens-- 
kncontrei notícia d t  um fato que não posso deixar de leqbrar agor,a: é o 
episódio do velho Nascimento, lá na Fazenda Joaztiro, que, ao! ler as li- 

nhas da mão ao jovcm Tenório, sentenciou com convicção que êle morre- 
ria aos 60 anos de id,ade. Pois, sim. O nosso querido çonsócio, com a sua 
jovialidade de moço, a pujança de seu físico, irradiando saúde e força, bem 
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que podeiria parodiar o velho Getúlio, para dizer ao confundido Nhsci- 
mento, neste vitorioso ingresso nos 80 anos - os seus 60 e mais 60. 

Meus amigos. Ao concluir, fazendo meus os vot~c~s que sinto palpi- 
tando no coração dr todmos os presentes, rendo carinhosa hon~enage~n a ve- 
neranda dona Celi Abreu Tenório de Brito. virtuosa compaheira do que- 
rido ainigo, às suas dignas filhas, genrcs e netos, que tanta alegria e esps- 
rança derramam no lar do' velho servidor CL: São Paulo, e a você, Tenório, 
hum grande abraço, os meus votos, os votos do sodalícioi que tanto deve 

ao seu trabalho e ao seu patriotismo, para que se cumpra o vaticínio e che- 
guemos com galhardia - não seja egoista - tçdos nós, a festejar-lhz 
ruidosamente, os seus cento 'e vinte janeiros. 



OS 80 ANOS DO COROSKEL LUIZ TENORIO DE BRITO 

Saudação de Vinício Stein d,r Caiilpos 

Retornanlos, pelas suas mãos firmes e honradas, ao cenário ensola- 
rado de Joazeiro, fabuloso celeiro de bandeirant-s mcdernos c0111 os quaic 
o glorioso Pernambuco tem retribuido, num refluxo de valores, a coope- 
ração de São Paulo nos séculos idos. Revemos, à luz i~~elancól ic~ da tarde, 
como no enlêvo de um cron~o antigo, a séde \da fazeiicla, alvejando na meia 
encosta, o açude porejando na barragem, rumo à várzea, as aguas da es- 
tação chuvosa; os currais; a mangueira, os cajuteiros, as nonáciaa do po- 
mar; o pátio deserto, os cercados, as cajazeiras frondosas, os redís de ca- 
bras e ovelhas, e puxado com o moinho de fazer xerém; os p~ióis,  c casa- 

rio dos agregados, e lá ao longr, perdidas na linha do horizonte, as cul- 
turas de cereais e os  mandiocais da Serra Velha. . . O imponente jcazei- 
ro, com a sua copa formidavel, abrindo um largo círculo de sombra e ini- 
pondo à paisagem a individuação de seu nome; logo abaixo, a baraúna, 
espinhenta e alta, onde se juntam em congressos canóros, a passarada 
polic$mica da terra, e onde se acasalam, na galharalda nua, o casaca de 
couro, o sanhaço, o galo da campina, o bentevi feiticeiro, e. numa for- 
quilha estratégica, o solar bem seguro do prt~cavido joão de barro.. . 
E do alpendre, meu caro Coronel, a cuja frente se desenrrola aquêly 
imenso panorama, dilatado em longinquos horizontes, num devaneio que 
nán foge à realidade, vemos altear-se a sua figur,a de moço de vinte anos, 
espicaçado pelo ímpeto bandeirante que velhos troncos paulistas instils- 
ram na genealogia de sua ilustre linhagem, e erguer-se agigantado, no 
cenário histórico de nossa terra, qual jequitibá altaneiro e indestrutivel, 
chanfrado de gloriosas cicatrizes, testemunhas indeléveis de suas herói- 
cas lutas em pró1 de São Paulo e do Brasil, galhardamente sustent&d~s 
sem solução de continuidade na sequência dêstes magnificos oitenta fe- 
vereiros ! 

Do recanto privilegiado do Joazeiro, em jornadas fecundas e des- 
bravadores,  art tiram ninhadas de Tenór,ios. É Aurbeliano Tenório de Bri- 

to, em 1905, cruzando a selva amazônica e adentrando a Bolívia no pre- 
ciso instante em que o sacrificio de Plácido de Castro abria caminho para 
a incorporação ao país do antigo Território Ido Acre, ali pagava seu ?ri- 
buto às iebres malignas e vinha depois a São Paulo emprestar o seu con- 
cu-so ao desenvolvimento econômico e social de Presidente Prudente: é 
Antônia Tenório &e Brito, pioneiro de fibra invulgar, gravando na his- 
tória dos paulistas o traço de uma vida fulgurante, quer como valoroso 
hiliciano da Fôrça Pública, providenoia1 e dcnodado herói paulista de 
1932, - professor, diretor de grupo, inspetor escolar, delegado de ensino, 
página brilhante e mcritóri.3 de nosso inais notavel magistério público. a que 
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serviu; é Manoel Tenório de Britu, um dos últimos a deixar os pagos per- 
nambucanos, para enfrentar os sertões no Vale do  Paranapanema e ins- 
crever o seu nome entre os beneméritos fundadores de Rancharia! 

Eis aí, prezado Coronel Luiz Tenório de Brito, coinq as realizaqões 
de sua proficua e laboriosa existência, consagrada com ânimo varonil à 
defesa contínua da Sociedade, da Familia e da Pátria, não constituirani 
uma linha divergente #da norma de ação do abençoado lar que Manoel Tenó- 
rio da Rocha Cavalcanti e d. Luiza Cavalcanti de Albuquerque Brito cons- 
tituiram no município de Pedras, batido, é certo, pelos duros contratempos 

das sêcas periódicas, mas iluminado, por outro lado, pelas inesqueciveis li- 
ções de serena resistência à adversidad: e de tenza apêgo ao tqabalho e ar, 
dever, o precioso talismã que legaram à sua valorosa prole. 

E111 1908 chegávamos juntos a São Paulo. 
Eu pelo nascimento, descendente de paulistas de quatrocentos anos, e 

de alemães que derramaram o seu sangue pe!o Brasil no Passo do Rosá- 
rio e deram o concurso de sua técnica à mineração do ferro na Fábrica do 
Ipanema. Tenório depois de acidentada viagem tnaritiina e ferroviária, en- 

, clausurado pelo idicma germânico e os anúncios do Fanfula, dtscia na Es- 
tação do Norte e não se esquecin de, como Washington Luis, iniciar a sua 
vida paulista por um estágio orientador na aprazivel cidade de Batatais. 

Admiravel coincidência, meu amigo, que juntou ein Batatais o ponto de 
partida dessas duas criaturas tão dedicadas no serviço de São Paulo, tãc: 
/ciosas das tradições e dos feitos da gente bandeirante, tão unidas no culto 
icívico da Pátria e tão fieis aos ,imperativos morais da Honra e da Bra- 
vura. 

O ingresso no Corpo ~die Bonibeiros, em 30 de outubro de 1908, facul- 
ta a Luiz Tenório de Brito a frequência de valores da aristocracia social, 
intelectual e cívica da terra paulista, t lhe abre, em 1912, as portas de Cam- 
pinas. A sua sêde de conheciiilentos, de preparação, de desenvolvimento cul- 
tural e técnico, leva-o As escolas da milicia, as conferências, aos concertos, 
às exposições de arte, aos teatros, às sessões do júri, aos atos religiosos. 
Ler, ouvir, exercitar-se em cópias sucessivas, acompanhar os tribunos nos 
comicios memoráveis do tempo, num afã sem limites, - eis a batalha maior 
sustentada pelo decildido homem do fogo, a abrir valorosainente o seu ca- 
minho, sem esmorecimentos. Campinas lhe proporcionou a oportunidade 
de longo e feliz contato com o ilustre paulista que foi Heitor Teixeira Pen- 
teado, bem assim de Rui Barbosa, Francisco Glicério, Olivera Lima, Julia 
I*es de Almeida, a participação no apurado ambiente social e cultural 
da cidade de Orozimbo Maia e a oportunidade tão ambicionada de um pri- 
meiro professor particular na pessoa do saudcso Oscar de Morais. E a ter- 
ra das andorinhas fez mais - completou a assiinilação paulista do romin- 
tico sonhador do Joazeiro, prendendo-o pelo vínculo matrimonial a um.? 
virtuosa cai~lpintira - ~ d .  Celi de Caiilargo Abreu, filha - nova coincidêp- 
cia washingtoniana na sua jornada bandeirante - de Manoel de A,brei*. 
ilustre fluminense de Macaé, o municipio tão faii~oso etn São Paulo. 



Delegado de Policia d: Mineiros do Tietê, em tormentosa circunstân- 
cia daquela cidade, Prefeito Municipal de Redenção e Itapecerica da Ser- 
ra. Vereador à Câmara Municipal de São Paulo, ajudante de ordens e inte- 
grante da Casa Militar dos Presidentes Washington Luis, Carlos de Cam- 
bos e Julio Prestes, - Tenório é a crônicn viva, sincera e exata de iim 
dos mais belos períodos republicanos de Sãc Paulo, que a sua pena berii 
aparada, transbordante de patriotisn~o e verdade, tem procurado reprodu- 
duzir em opulentos ensáios históricos. parn restauração da justiça e edifica- 
ção d.c nossa íilocidade. 

A palavra eloquente, autorizada e sóbria de nosso festejado historiador 
da Fôrça Pública, Coronel Arrison de Souza Ferraz, traça-lhe nesta home- 
hagem o perfil do grande soldado que êle foi em dias memoráveis de São 

outu- Paulo, notadamente nos levantes sangrentoos de 5 de julho, de3 d- 
bro e da epopeia constitucionalista de 32. Da mesma fórma o ilustre Mi- 
nistro José Romeu Ferraz, a m  a autoridade do seu testemunho, evóca 
outra faceta admiravel do Coronel Tenório, no serviço e no culto de nossa 
terra, que patrioticamente serviu. 

Recorden~os aqui, ainda que de passada, a sua presença na Casa Militar 
de Washington Luis, Presidente de São Paulo, convocado pelo destemido 
e integérrimo Marcilio Franco, quando Tenório teve ensêjo de conhecer 
mais intimamente a inatacavel figura do grande Presid-nte e acompanhar 
a magistral obra administrativa que êle realizou no Estado, preparando O 

advento do magnifico surto de progresso que se desencadeou em São Paulo. 
Lembremos a sua presença nos terriveis moinentos vividos pelo govèr- 

no de Carlos d- Campos e a fidelidade com que acompanhou no govêrno e 
fóra dêle, no êxito e na adversidade, êsse outro pat~lista terrivelmente ii-i 
Ijustiçado pelo farisaismo político - o Presidente Júlio Prestes, cuja adnii- 
nistração na direção de São Paulo se destacou con~o das mais e%traordi- 
nárias que nossa terra tem conhecido, e para a qual a palavra e a pena de 
Luiz Tenório de Brito se revelaram sempre, com exaltação tocante, sus- 
tentáculos de largo fôlego. 

Eleito para o quadro de sócios titulares do Instituto, cuja diretoria 
compõe como 1.O Secretário desde 1950, o Coronel Luiz Tenório de Brito 
tem enriqu-ecido a nossa bibliografia históricn com valiosas obras. desta- 
cando-se entre elas - Memórias de Um Ajudante de Ordens, - a Fôrça 
Pública de São Paulo, Campinas na Minha Vida, além de numerissimos tra- 
balhos divulgados pela Revista do sodalício, jornais, folhetos e dernnis pu- 
b!icações, versando os mais variados temas. 

O nobre companheiro, chefe de familia exemplar, consócio operoso e 
singular dèste sodalicio, cidadão com uma folha de serviços à cidade, ao 
Estado e ao Pais 'das mais extensas e honrosas, chega aos oitenta anos no 
Ipleno exercício das suas profícuas atividades, à semelhança do portentoso 
jequitibá do planalto que pompeia serenamente a sua fronde, indiferente ao 
rilhar dos ventos e das tempestades. 



E se nos fosse dado, prezado Coronel Tenório, a esta altura da pálida 
sudação que tentamos esboçar, uin vôo ao velho solar de Pedras, com que 
pretendemos +rir esta sumarissima recapitulação de seu passada, para obser- 
mar ido velho alpendre, onde gemem as suas s,audades mais doridas, e di- 
zer com propriedade qual o aspecto mais fascinante, hoje, de sua grltnde 
vida - não teríamos dúvida alguma em afirmar que é a comovente e con- 
tagiante vibração de sua brasilidade, êsse sentimento empolgante lde amor 
ao Brasil que pulsa generoso em seu grande coração, essa vocação apaixotia- 
da do bem público que está palpitando em todos os seus atos e essa vis50 
radiosa, verdadeira e aliciante que o seu sadio otiinismo proclama a respeito 
da terra brasileira e que ao longo da grandiosa Belém-Brasilia o seu espí- 
rito con~tatou ideslumbrado, verificando que o gigante sul-americana ali 
desponta em toda sua força criadora, numa revelação estupenda do futuro 
Igue vem chegando para a formosa terra de Santa Cruz. 

Se fixarmos bem, Tenório, do alpendre do Joazeiro, na linha distante 
do horizonte que a meia luz da tarde ainda não ocultou, veremos a grande 
reta que encantou o amigo, cortando o coração fecundo do nosso continente 
de norte a sul, mas se observarn~os bem, apurando a vista, verificaremos 
ique essa reta corta nitidamente o chão dos paulistas como ump linha se311 
desvios nem solução de continuidade, cintilante e inteiriça, firme e indes- 
trutivel, pois ela retraça para a história a caminhada sem vacilações nem 
fraquesas com que os Tenórios pelejaram com brio os santos ideais de São 
Paulo, a serviço do Brasil. 

Receba, pois, Luiz Tenório de Brito, na alegria desta hora, o tributo 
reverente do afeto do Instituto e da gratidão de São Paulo. 



O S  80 ANOS DO CORONEL LUIZ TENOIIIO 

Agradecimento do hom.enageado 

Já estava satisfeito. Nada mais almejava. De São Paulo tenho rece- 
bido em excesso. Para o; poucos merecim,:ntos de que porventura dispu- 
sesse, demais alcançara. 

Esta n~anifestação de carinho ultrapassa as medidas de minha sensi- 
bi!idã,de. Transborda os limites de minha auto-critica. Não vejo como a 
merecer. 

A hstória é simples quanto simples são tôdas as c~ isas  humi!des. 
Assim começa ela: 
Deixando há cincoenta e nove anos, a fazenda Juazeiro, propriedade de 

meus pais, encrava,da na zona pastoril do Estado de Pernambuco, onde nasci 
e me fiz homem, rumei para São Paulo. 

Guiado por b d a z e j a  estrêla, ingressei no Côrpo de Bombeiros, fa- 
zendo carreira na Fôrça Pyblica. 

A circunstância levou-me à wnvivência por longos anos com altas per- 
sonaiidades da vida pública paulista, delas recebendo preciosos estímulos de 
bem cumprir deveres e de como amar São Paulo e o Brasil - servindo-os 
com dedicacão e lealdade. 

Edifiquei urn lar, partilhando-o com aquela que, trazendo no ncme síni- 
bolos autênticos do São Paulo heróico das bandeiras, despertou no meu es- 
pírito o interêsse que êsse magno período piratiningano sugere a quem se 
volta para o drama da intzgração geográfica do Brasil, quando (a  documer- 
tação moderna põe em relêvo) a aqáo do paulista se faz sentir em todos 
os quadrantes do território pátrio, desde o Amazonas até o rio da Prata, 
do Atlântico aos Andes e nos movimentos d o  repúdio às tentativas de domí- 
nio estrangeira, de Wilegaingnon, a mais perigosa de todas, na Guana- 
bara, com filhos, netos e bisnetos de João Ranialho, à expulcáo dos holan- 
deses do Nordeste, com a expedição chefiada pelo grande R-~poso Tavares, 
segundo demonstra José Pedro Leite Cordeiro no :eu "Os Ho'andeses no 
Brasil " . 
1 Daí a minha presença em busca de conhecimentos no seio de entida- 
des culturais de porte do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e 
da Ordem Nacional dos Bandeirantts, que ora se congregam nesta amab:- 
Iíssitna reunião que tanto me engrandece, e com a qual jamais sonhara, 

Espraiando o olhar pelo recinto que nos cerca, diviso repr-sentaqc~s 
de tôdas as categorias sociais de nossa terra; fisionsmias amigas. compa- 
nheiros de ideais que nos aproximam nos mesmos anceios de cultura e co- 
tidianos esforços patrióticos e, pontilhando o ambiente, a minha gente, isto é: 
a Fôrça Pública sem cujo ponto de apoio nula tcria sido minha passagem 
pela vida. 



Completando a brandiosidade do quadro magníiic~, como que percel ,~ 
a presecça, adejando brandamente a minha fronte, os manes afetivos dos 
koroneis Manoel Soares Neiva e Marcílio Martins Franco, modê!os que io- 
ram de honradez, abnegação, desprendimento e valor - chefes queridos e 
inolvidáveis - cujos no,bilíssimos exemplos inutilmente tenho procurado 

seguir na longa caminhada. 
Ao Dr. Aureliano Leite, presidente desta cessão e que com tão alto 

critério dirige tis destinos desta Casa; aos oradores que me saudaram, co- 
ronel Arrison de Souza Ferraz, Dr. José Romeu Ferraz e Professor Vinicio 
Stein Campos, generosos amigos que conseguiram descobrir na minha mo- 
desta folha de serviços, valores que eu mesmo ignorava I5 existirem; a Mon 
senhor Manoel de Carvalho Neves, vigário da paróquia de Nossa Senhora 
do Carmo da Aclimação, brilhante ornamento do venerável clero paulista e 
que sobremodo indulgente se mostra com o seu algo descuidado paroquia- 
noo; à ilustre Comissão que promoveu e levou a bom têrmo esta cativante 
festividade; a quantos aqui se encontram, empenhados nesta ,bela manifes- 
tação de amizade, demonstrando assim que convém, na vida, alcançar a et?- 
pa que hoje venci - a todos muito obrigado. 



DA TOPONÍMIA BRASILEIRA 

Ruy Martins Ferreira 

Parece não haver nomes mais bem ajustados do que aquêles que o espí- 
rito das multidões sabe dar ás coisas. 

Também cremos que n'isso não andou errado o índio brasileiro; e se 
nas mais das v-zes não o apreciamos devidamente será pelo insuficietite 
conhecimento que temos da língua; pela estranheza dos vocábulos que já 
nos chegaram estropiados e porisso que lia no tupi-guarani sons impossí- 
veis de serem grafados. 

Todavia é iinegavel que ha entre nós muito ,agrado pelos nomes eufó- 
nicos OU sugestivos que da toponímia, da fauna e da flora brasileiras pas- 
sam para neófitos á beira da pia batismal. 

E, ás vezes, apresentam-se com mutilações foneticas por ignorância, 
preguiça, homofonia e outras causas no gênero; e assim aceitos tolerados 
repetem-se consagrados pelo uso e com imenso prazer. 

E ha de haver nisso um fundo psicológico. 
O nativismo impetuoso despertado pela Independência; o romantismo 

indianístico de Alencar e outros escritores; os nomes da corografia, da 
fiora e mais elementos naturais do país realçados nos títulos da nobrez~ 
nova do Império, vieram como valores suficientes preencher o vasio sen- 
timental no homem que via, de repente, cortadas cérce as velhas raizes 
ancestrais a prfndê-10 á Europa: - família, tradições e a ancia de retornc. 

Éle experimentou um novo sentimento a prendê-lo á nova terra inde- 
pendente, livre do passado, com nomes inéditos, cantantes, líricos, que 
eram agora de seus filhos como e'a também, já era agcra muito sua. 

O estropiamento não se dá sòmente quanto á língua-grral indigeria, 
mas com mais frequência com 3 nossa, gramaticada, policiada. 

ANADIA 

Exemplificando aí está o nome da estação de Ana  - Dias, no raniüI 
litorâneo da Estrada de Ferro Sorocabana, próxima de Itariri. 

Nome de suposta senhora a ocupar o de Anadia n'um só vocábulo, que 
lembra o do Visconde de Anadia, vice-rei do Brasil. 

Erro que a homofonia poderá explicar mas que nem porisso se quer 
toleradro. 

PARANAPUA ou PARANAPOAN 

Outro exemplo de lamentável descaso: - Uma angra vicentina cc- 
meça agora a ap,arecer até oficialmente, com o nome de praia-das-vacas, 
denominação feia, ingrata, pois que ha quatro séculos figura em documeri- 
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tos antigos, cartas geográficas, referências históricas, e falar do povo, 
como - praia de Paranapuã; nane dado pelos indígenas muito antes 
d'isso. 

Acresce que ha no lugar um estabelecin~ento escolar de certa impor- 
tância e estadual. 

Antes da c~nstrução da pont~e-pensil em 1914 ia-se até lá atravessan- 
do o canal ; e da ponta do Japuí por um caminho que mostrava restos d'urn 
calçamento de lagens dos primitivos tempos ladeando o costão, passandu 
por Prainha e Fortalezinha, hojc modernos locais de vilegiratura com 
muito boa entrada vicinal. 

O lugar é uma reentrância chã, n'uma dobra dos morros, onde vimos 
uma sólida e baixa construção de pedra meuda e cal, que nos afigurou rias 

mais velhas da região vicentina. 
Casa de antigo engenho de cana, coberta de grossas telhas de canal 

gastas pelo escorrer das chuvas, mostrava, n'uma grandc sa!a, um muit:, 
grande cocho monóxilo, e a um canto, arrimado, um eixo de roda d'água, 
talvez da que por arruinada calha de madeira ainda escorria forte dos altas 
morros ao fundo e ainda de serventia dos moradores na ocasião. 

Como particular inteerssanto recordo que h a ~ i a  uma saleta, com jan-Ia 
na fachada, um altar de madeira relativamente bem conservado despido de 
tintas e vernizes, guarnecido de dois aniinhcs nús realisticamente bem e'- 
culpidos etn madeira, igualmente "decapée", de origem visivelmente eurc- 
péia. 

Então, o "sitio", como lha chamavam passara a pertencer por com- 
pra em 1908, mais ou menos, a um comissário de café em Santos e fazcn- 
deiro em Ribeirão Prêto - o coronel Junqueira se bem me recordo do 
nome. 

O nome Paranapuã, em tupi-guarani, poderá ser decomposto silabi- 
camente em : "paraná" = água grande, mar; e puã ou apuã = redondo, 
rodeado. Efftivamente a praia é em curva côncava, cavada pelo mar, trc- 
cho apertado entre o continente e uma ponta da ilha do Porchat qu? lhc 
fica fronteira. O mar é aí um canal curvo profundo só êle navegável ~ n t r e  
o oceano e o lagamar vicentino o "Mar - pequeno", antigo Porto - das- 
Náus, condição cabida dos pescadores atuais e dos indígenas que lhe de- 
ram o nome. 

C H O R A  M E N I N O  

A Serra da Cantareira atraía pelos arredores do princípio d'este sé- 
culo gente como a que hoje pelos domingos e feriados desce a de Parâ- 
piacaba em rumo das praias. 

Ia-se ela alegremente em vagõesinhos abertos aGs grupos, em farni- 
lias com muitas crianças, carregadas de cestas e pacotes para costumad~s 
pic-nics á 'orla da floresta enorme ou a beira florida dos tanques de decân- 
tação do Serviço-de-Aguas. 
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Deixada a estaçãozinha inicial detraz do Quartel da Luz surgiam 
outras ainda escassalilente povoadas entre a mataria rala, com sitios e ch?,- 
caras de jqbuticabas, a mostrar modestamente taboletas qut  agora são no- 
mes de imensos bairros paulistanos. 

Entre êles notàdamente os de "Manuaquí" ou "Manaqui" agora 
Mandaqui; c o de Clzo~a-Menino que apesar do imperativo fazia rir e des- 
pertar eterna pergunta e imaginadas respostas. 

H a  tempos li algures uma explicação que se afigura aceitável. 
Justificada por fato presenciado, coisa do folk-lore brasileiro, usanqa 

esquecida, possivelmente de origem européia. 
- Certa vez em minha casa paterqa, já nxnino de ginásio, ao toque de 

Angelus, ao meio dia, ouviu-se vindo da vizinhança um curto e aflito c h ~ -  
rar de criancinha nova. Então uma doméstica, cabocla de meia-idade, r i -  
pida, tomando de um copo enchcu-o a meio de água que vertendo devagar 
proferia a fórmula sacramental do batismo cristão : 

- E m  nome do Padre. . . eu te batizo Fulano. E repetindo : - em 
nome do Padre . .  . eu te  batizo Fulana. Ide em paz. 

Sem que lhe fosse perguntado explicou com convicção e simplicidade, 
mais ou menos : 
- "Os inocentes qu: morreram pagãos não foram enterrados em 

chão sagrado e nem pud-ram airida ser recebidos na Eterna Glória 
por não estare111 limpos do pecado original. 

Porisso ao  bater do meio-dia, hqra em que o a n j ~  Gabriel repete a 
Anunciação, elas choram aflitas, abandonadas, lamentnndo a própria drs- 
ventura. Quem as ouvir, no mnmento poderá J~atizá-las ; na dúvida do sexo 
empregará dois nomes uin n-iasculino e outro fetninino para maior segu- 
rança". 

Efetivainentc sabemos rliie havia dúvitlas quanto ao enterramento de 
não católicos em cemitérios cla fé ;  para isso criaram-se dc outros credos. 
Quanto a "inocentes pagãos" enterravam-nos alhures e não raramente; 
o ~ U P  se explicará por causas diversas: - crenças, pobreza, dificuldad~s 
materiais e toda a série de razões cla época. 

Ora isso bem serve para o C ~ S O  

O que não parece plausível é que se dê ncmc a um lugar sòmente 
porque alguém tenha tnandado i~nperativainente um n~enino chorar. 

Aliás o imperativo e o tratamonto por fzt não são do falar paulista. 
O vós, vosso, são usuais entre caipiras e caiçaras - tzt é desaforo. 
E convenhamos em que Clzoua-Menino come toponíinico não poderá 

significar ordem dada, mais aceitivelnieiite poclerá recordar, assinalar, lugar 
londe chora menino, não acidentalmente mas com frequência por dada causa. 

Isto com o que foi dito antes e111 explicacão terá nascido do afeto hu- 
mano, piedade cristã, já dos primitivos tempos, exprcssa em toscos qra j f l  
tos das catacumbas de São Calixto a repetirem pelos corredores sornhrio:~: 



V I R A C O P O S  

Na extensão outrora toda do município de Campinas poucos nomes 
gentílicos figuram e esses mesmos são relativamente recentes, tirados da sua 
e flora pelos povoadores suocssivos das terras lavradias. 

Não encontramos na sua curta história referências e aldeiamentos ir- 
Iclígenas dignas de nota, e mesmo acidentes geográficos de importância não 
se apresentam em tuPi-guarani; os próprios rios, modestos de volume, pas- 
sam já batizados. 

Os primeiros povoadores são de terras vizinhas e falar português. 
A sua história documentada quasi toda contém de inicio a partir do 

século passado e em terras nov,as antes florestas. 
De antigo P, ignoto pouso bandeirante e rancho de tropas em demanda 

do sertão profundo, vai logo de povoado a capela; em breve reponta como 
vila de fama por organizada lavoura, extensa, de cana com engenhos, 
algodão e após no esplendor do café crescida e derramada pelo chão ondu- 
lado e fértil. 

No princípio era a flcresta imensa sem nome e em manchas de sólo 
diferente alguns campinhos de que provém "Campinas" atual. 

Depois aparecem outros impostos pelos moradores que vão arribando, 
e não parecem dados vãmente. 

Le'nbram os primeiros senhores de pequenos feudos rurais com as 
suas famílias. gentes P coisas: - 
- Camargos, Amarais, Souzas etc. ou da corografia local Chapadáo, 

Valinhos, Campo Redondo, Deserto, Descampado, e para variar em VIRA- 
CÓPOS que jornais estompam a provocar curiosidade, e até violentos pr3- 
testos quando sc pretendeu trocá-lo em homenagem a certo extinto. 

A propósito de VIRACdPOS damos testemunho do que contavam 
consócios de origem germânica e suiço germânica, do tradicional Club Con- 
kórdia, velha sociedade de canto coral fundada por antigos chapel-' P i r o ~  w 
cidade de Campinas. 

O mesmo ouvimos dlo digno e grande fazendeiro de café e algodão, ali 
sediado, Fernão Pompeu de Camargo; agora confirmado por um filho, 
conceituado clínico na cidade. 

Dando forma e com explicações necessárias diremos: 
- Houve como é sabido, no município, núcleos co!oniais agrícolas do 

Estado c entre estes 'dois já liberados; um mais afastado o "Amgarten" de 
originarios do cantão suiço do "Aarau", protestantes extremados e de dia- 
iéto áspero. Outro mais próximo, á margem dos trilhos da Companhia 
Paulista e dando nome de "Helvétia" a estação; composto de suiços cató- 
licos fervoorsos e até com um pequeno convento. 
i Estradas de rodagens para aí convergiam, transitadas por carróças 
de fazenda com café, cargueiros, tropas, tróles e cavaleiros. 

No lugar conhecido por Descampado certo suiço estabelecera típica 
venda de beira de estrada sortida de tudo-um-pouco. 



Tornara-se conhecida e frequentada principalmente pela cerveja fres- 
ca sem gelo n'um canteiro de areia humida . 

A freguezia de passagem, abancada conversava a arrefecer do estirão 
pela soalheira; suiço ao balcão com martelos de vidro grosso emborcados 
aguardava com calma o momento azado de perguntar discretamente na 
meia língua: 
- Enton, agora a gente vira copos? 
Ria-se a gente concordando, com sêd,e. O nome pegou ao dono. á 

venda; passou-se para a estrada, para as terras e o campo secreto da aviaçáo 
revolucionária em 32, ao aéro-porto internacional conhecido universalmen- 
te, e a encobrir o primitivo ide Descampado que explicava as suas condi- 
qões excepcionais, físicas e outras agora posta em valor. 

Si non é vero. . . 



AFINIDADE E N T R E  O BASCO E O CAUCASICO 

Jorge Berto!aso Stella 

Existem muitas línguas fossilizadas, como, por exemplo, o etrusco. 
O basco porém é uin idioma vivo e falado. Ele chegou até os nossos dias 
com os seus pronomes, numerais, substantivos, com o verbos e com a sua 
natureza especial. O basco não deixou inscrições como alguns idiomas, tnas 
em troca os euskalduns nos conservaram utn tesouro muito superior: um 
fato vivente, sua língua milenária (1). 

Para o linguísta, o basco tem uma importância marcante. Ele é uni 
idioma antiquíssimo, de influência larga e não um dialeto, como alguéni 
poderia imaginar, porque, nesse caso, teria sido absolvido por outras liri- 
guas Ele constitui o resto Único de um continente linguístico, d: extensão 
desconhecida, que foi submerso por ondas das invasões da língua indc- 
européia há 3.000 anos atrás. Ele serviu de ponte para outros mundos lin- 
guísticos (2) .  A língua basca é o arquivo do povo basco ( 3 ) .  

Sôbrc esta Iíngua conhecidos são os lances de Menendez Pidal. "No 
hai. diz êle, motivo para dejar de crer con Aranzadi que e1 Va- ECO cs una 
de las lenguas que se ablaran en 10s dólmenes de ln edad de1 cobre y acaso 
en las mismas cuevas quaternarias. . . " (4).  E em outro lugar, se expres- 
sa :  "No hai documento historico mas vtnerable que este docun~ento vivo, 
esta lengua conservada sobre êste trrritório desde época incalculable, quieu 
sabe se anterior a1 clima y a1 período geológico atuales" (5 ) .  

Certos estudos, no campo da flora e da fauna, conststam quão antigo 
é êsso idioma sui gener:d na esfera da linguística. 

O filólogo e mestre Dr.  Isaac Lopez Mendizahal, num trabalho pre- 
cioso de pesquisas, trata da topcnimia, alicerçada em nomes de plantas me- 
nores exist~ntes na paisagem glacial. O nos50 ailtecessor, diz êle, dalia seu 
nome euskerico a essas plantas pequenas que via cliante dos seus olhos, 
usando os mesmos nomes que empregamos hoje saci Garça, abi sorva, aro, 
irn feto, i2 junco, zlr aveleira, ziwto, zur11e~ vimeiro, inde, ebulo ; ufgtt. agcn- 
painço etc. Quando aparec-m as árvore. fêz uso das palavras que êle apli- 
cava às plantas pequenas e acompanhando-as coin alguns outros compc- 
nentes, sufixos o« temas e construiu as novas palavras que chegaram atra- 
vés de milhares do anos, até a atualidade. Dentre os muitos exemplos r;e- 
paramos alguns interessantes : de abi sgrva : nbnv, abnvi carras : nlbe árvo- 
re, trmco de árvore bravia ; abar ramaje : de elnv, belar erva : etar espinho, 
e2ar Cerejo; de zída, uru feto; udare, mztdari peral etc. A topnimia atiial 
é o reflexo da que existia naqueles tempos remotos. 
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Quanto à fauna era no passado maior do que a presente. Desaparepe- 
,ram o rinoceronte, o elefante, o mamute etc. Sòmente o touro e c, cavalo 
persistem entre os maiores. Pensa-se que os nomes de animais, chegador 
nos séculos posteriores, todos mais pequenos, tinham recebido nomes for- 
mados por diminutivos dos já existentes c alguns se trocaram, passando 
de uma espécie para outra. Consignam-se algumas terminações como -to, 
-do ou prefixos como f;x, xa-, zi, que rêin em as& burro, maindo macho, 
tmku cão txekor vitela, xagz6 rato, otso 16,ho. Por outro lado as raizes txa-, 
,$se-, x, de txakur, tml, txckov, nlnyu, podem interpretar-se como diminu- 
tivos ou resíduos da palavra etxe casa por ter sido o cão, a vitela, o novi- 
Ihc e o rato os primeiros animais caseiros. Outro grupo de nomes terrni- 
na com o sufixo -dE e às  vêzcs -i sòmente, como em ardé ovella, zaIW ca- 
valo. usei,  rapôsa, axttri-cordeiro, idi b ~ i ,  bci vaca, ari cirneiro; c,,bi le- 
bre etc. 

Por ser o basco a língua da pré-história oferece, é bein de ver, pro- 
bleinas vários. 0 s  estudiosos porém vão prccurando resolvê-los à medida 
que as pesquisas o permitein. e inegável o progresso que sc tein feito para 
esclarecer muitos Pontos escuros dêsse idioma msterioso ( I ) ,  nesses últi- 
mcs oitenta anos. 
Afinz'dhdc entre o basco~ e o caztcásico 

Se o basco tem afinidade com quase todas as línguas do mundo, per- 
gunta-se com que grupo ou língua tem êle maior afinidade. 

Como é natural as opiniões variam. 
Existe um bom núniero de estudioscs que afirma ser o bascc, afiiii 

ao caucásico mais do que a quaqluer outro grupo linguístico. 
O primeiro a fazer essa afirmação foi o glotólogo Alfredo Trombetti. 

Coni a publicação da sua obra notável 01,igilti dclla' lcngua Busca, Bologna, 
1925 Na sua conclusão, p. 152, 153, afirma que o basco é mais afim ao 
caucásico do que a qualquer outro grupo linguístico e entre as línguas c ~ u -  
cásicas aquelas que mais se aproximam do basco são o abachazo-circasso 
okharthwelico e talvez também o circaqso-thusch. Mcno, afinidade com o 
,basco têm as línguas do grupo oriental OU lesgo. 

Por ocasião do centenário do nascimento de Trombetti (1G de janeiro 
de 1866 - 16 de janeiro de 1966), uma ccmissão de profesçôres publicou 
o exemplar das Originj della leniqua Basani com o acréccimo de várias 
apostilas feitas pelo próprio Trombetti durante os anos de 1925 a 1929. 
A obra tem uma introdução do Prof. Carlo Ta~liat ini ,  glotólogo, poliglo- 
ta e bascólogo, na qual historia a marcha da afinidade da língua basca com 
a caucásica e mostra a prioridade de Trombetti na questão da afinidide 
do basco com o caucásico. 

Trombetti foi o primeiro a apresentar provas basco-caucásicas, n3 

campo da fonética, da morfologia e do léxico. 
O mérito de ter sido o primeiro a assinalar a afinidndi bacco-caucá- 

sica com provas científicas desde 1923, foi do glotólogo e bascólogo C. C.  
Uhlenbeck . 
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O bascólogo René Lafon, na sua obra L e  Systèwz,ei du Vevbe basqzc? 
au X V  e siècle, Bordeaux, 1943, ao apresentar o confronto entre o índice 
pessoal da 1.a pessoa plural do basco -gu e g e as formas caucásicas (geor- 
geano gw-, suano gw-1) e o da 2.a pessoa plural basco -zu e z-, caucásiico 
(circasso, etc.) é, reconhece honestamente, diz Tagliavini, "La concordan- 
ce entre C N (= caucasique du Nord) et le basque (Basque sur ce pcint 
a été signalée par Trombetti". 

Uihlenbeck na sua memória acadêmica, 1942, apresenta um longo lan- 
ce do qual destacamos essas referênciag a Tromb-tit. "La première en effet, 
i1 a attiré lattention sur d'importantes concordances grammaticales et le- 
xicales entre le basque et le caucasien, et cela mon Point, comme d'antkes, 
á. tout hasard, mais systématiquement et method,iquement.. ." Em sua 
outra memória, 1946, diz "Trombetti fut le premier a'tenter un effort -ys- 
tematique pour démonstrer une relation étroite entre le basque et le cau- 
casien" . 

René Lafon, ainda no dizer de Tagliavini, mostra a prioridide de 
Trombetti, dizem: "Le premier ouvrage oÚ soit exposée une tentative 
isystéinatique pour prouver l'existence de liens étroits entre Ia lengue biis- 
que et les langues caucasiques est le livre de Alfredo Trombetti, parti i 
Bologne en 1925, Les origini della, lmgwai busca. Bien qu'il ne fut vraiment 
specialist d'aucune de ces langues, i1 a été le premier á (indiquer touk un 
ensemble de concordances de grammaire et de vocabulaire entre elles", (no 
artigo L'étatl actuet du probléme des origirues de  la laflgue basqzle, na revista 
(Genih) ,  E w k o  - Jakinm, I .  (1947) p. 44. 

Outros estudiosos recentes, em suas pesquisas, têm demonstrado que 
Trcmbetti estava certo na sua análise linguística, quando1 afirmou que o 
basco em afinidade com o cauçásico mais do que com qualquer outro gru- 
po linguístico. 



CENTENARIO DO NASCIMENTO DO AIINISTRO 
FIRMINO WHITAKER 

pedra Chaves 

O Tempo, infatigável multiplicador da distância que nos separa no 
espaço infinito dos homens e dos fatos do passado, diluindo os contornós 
e esfumaçando as imagens com afã iconoclasta da destruição, sofre nesta 
Casa da Justiça um histo, uma parada breve, por um fugaz instante, deti- 
do pela mais louvável das tradições, permitindo a volta ao nosso conxí- 
vio, à nossa, presença, de um vulto, d-, um "revenant" querido, na magia 
de invocação sentimental, paar que lhe prestemos a vassalagem de nossa 
admiração, com o ritual do nosso culto. 

Apresento-vos Firiliino Antonio da Silva Whitaker Filho. Domina- 
me a emoção ao fazê-lo; faltam-me palavras para retratar a figura varonil 
do homenageado; tremem-me as mãos, exito ante a paleta das cores ccrl 
que hei-de pintá-lo de corpo inteiro, de bêrço ao túmulo, na família, na so- 
ciedade, do mundo jurídico onde se firmou pela sua obra, na magistratiiri. 
que tanto amou e cujos degraus galgou até o último, um a um, "ad astra 
per espera". 

Nasceu pobre, na honradez de um lar onde a dignidade da vida en- 
frentava com altanaría a cnrência de bens materiais, aos 13 de março de 
1866, na cidade de São Paulo. Sua infância, foi igual a dos irmãos i!us- 
tres que lhe vieram depois, o Desembargador Arthur Cesar da Silva Whi- 
taker, inteligência de escol e coração de ouro e o Ministro José Maria Whi- 
taker que o Brasil todo conhece ptlos trabalhos e pelas virtudes cívicas, 
tão provadas. Foi uma infância igual a de todos os meninos pobres, de uma 
cidade pequenina e pobre, do "meu São Paulo das brancas madrugadcis" 
onde se erguia em busca do futuro, um povo: 

. . . . . . . . "trabalhar de mãos cansadas, calado na volúpia 
de ser triste, a construir, para alguém.. . . . um palácio 
de sonhos e de fadas." 
'(Oliveira Ribeiro Neto "Estrêla D'Alva") . 

Mas, as madrugadas paulistas não são apenas brancas e frias. mar- 
cam no suceder das horas, a prelúdio do dia que se aproxima e a nostal- 
gia da noite a expirar. O dia era São Paulo, a noite a Academia. A dico- 
tomia da xida paulistana, anotada por muitos, posta em relêvo por outros, 
encontrou a interpretação feliz de Jorge Amado: 

"Se uma cidade de São Paulo, burguesa, e pacata, dorme 
com o sino que badala às nove horas, outra, satânica e moça, envelhe- 

cida porém de literárias desilusões, se movimenta pelas ruas de cuja fatila, 
às gargalhadas e aos empurrões". (Jorge Amado - A B C, de Castrc 
Alves) . 
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Era êsse o São Paulo dos estudantes bayronianos, de Alvares de Aze- 
vedo e de Fagundes Varella, que acolheu em triunfo o s t r o  genial de Cas- 
tro Alveç e serviu de platafor~ila para o melhor de sua obrã  apostólica de 
abolicionismo e republicano, soniando os anseios da mocidade brasileira do  
norte e do su!, no denominador comuiii de seu talento, marcando época 
na luta pelo ideal, pela presença catalítica, que levou notável escrito; a 
proclamar "Após a passagiin de Castro Alves, j;í nada distinguirá a -4~2- 
delilia do Recife da Academia de São Paulo." 

Vêde senhores que tão grande é a influência cla Academia na vida 
de São Paulo, tão fortes os laços que prendem a cidade aos estudantes, 
que para descrever a ambiência, a época o tempo do nascimento de utri 

grande Juiz, fui buicar inspiração entre os poetas e aurir nas fontes da 
fantasia a decoracão da paisagem. 

Estarei trilhando por uni caminho errndo? Parece-me que não. O 
,direito não é porventura uma arte? Não encerra a justiça unia certa poe- 
sia criadora e não vive o Juiz ein busca de tim ideal como os poetss.? 

O direito e a justiça, nas S L I ~ S  origens niais puras, são inegàvelmente 
um tema poético. "Ars boni et aqui'' na forma elegantíssin~n de Celso; 
ciência do justo e do injusto e ~~~~~~~~~~nto das coisas divinas e huma- 
nas, no texto de Ulpiano. Mas não era111 só pcetas e boêmios os povoaclu- 
res das vetustas arcadas franciscanas; com êles ccnviveram na ~na i s  per- 
feita e fraterna d-iiionstração de "cocxistência pacifica" cs niais notáveis 
j~irisconsultos, políticos, estadistas, legisladores, diplomatas e pensadores 
que se chamaram Teixeira de Freitas, Piinenta Buetio, Ruy Barbosa, José 
Afaria cla Silva Faranhos, Afonso Pena, Rodrigues Alves, Julio de Cas- 
tilho. Assis. Brasil e tantos outros, cuja enunieração importaria na ono- 
mistica da história da Pátria. 

Iniciados os estudos no Colégio Morton, aperf:eiqcu-os Firmino Whi- 
taker no célebre "Curso Anexo" onde a sombra romântica de Julio Frank, 
pairava acolhedora 15 amiga. . . 

Ein 1882, transpõe Firiiiino Wliitaker as barreiras vestibulares 02 inicia 
o curso jurídico, aos tropeços com os conipêndios e as apostilhas. com o 
compêndios e as apostilhas, com o Corpus Juris e com as Ordena- 
ções. Estuda os reinicolas, os praxistas e os glosndores; iticursioná pelos 
domínios de Savigny, de Poth'er, de Ortolan de Dcmolonibe, descobre 
-4ubry e Rau;  familiariza-se com Teixeira de Freitas e com, Ranialho. e, 
eiii 1886, bacharel forniado, vai despachado Prcrnotor Pil~lico, mas já em 
1898 a força da vocação o atrái para a nilgistratura e varnos encontrá-lo 
Juiz Municipal e d: Orfãns da Coni.irca de Mogi-Miriin, onde permanece 
como Juiz de Direito até 1910, data em que seu noi~ie já aureolado pela 
faina, recebe a consagração da investicliira na segund-i instância, como Mi- 
nistro do Tribunal de Jus t i~a  d~ São Paulo. Seu prestígio como magis- 
trado, era sem limites, o seu nome 11111 padrão de justiça. D e ç ~ n  época a 
sua obra de jurista: "Juri", "Terras", "Sursis", revelam a profundidade 
de seus notórios rncrecimentos. O trabalho sobre divisão e deinarcaqão, 



arrancou de Penaforte hIendes de Altneida, um dos nossos mais abaliza- 
dos juriscoilsultos, críticas e comentários dados à publicidade, c0111 o único 
títti!o que poderia justifici-10s - "Engastes tm Ouro". Não quis o destino 
que a figura ímpar de Firmino Vl'hitaker, ficasse circunscrita aos âmbi- 
tos da i~iagistratura local. Foi assim que eiil 1927, veio ocupar no Supre 
mo Tribunal Federal, a cadeira deixada vaga pelo falciciiuento de  Augusto 
Olimpio Viveiros de Castro. Neste Excelso Pretório sc manteve quasi sete 
anos, firmo, sereno, lúcido, inignífico na sua dignidade de Juiz, até o ú1- 
timo dia, até o último instante de uma judicatura quc se estendera por 
perto de meio sécu'o, encerrada pela aprsentadoria em 5 d: março de 1934. 

Pouco lhe restou da vida terrena. Dedicou o fim de seus dias à fanií- 
lia .escrevendo a própria biografia (só para seus filhos) nu111 verdadeiro 
testemunho em que os incitava a fruireii~ o legado que lhes deixava de Fé 
Ardente, Yontade Firme, Honrn e Probidade. 

Guardo na memória, traços inapagáveis de sua personalidade, da sua fi- 
gura altiva, erecta, heráldica, serena. Tinha à perfeição, não só o "phy- 
sique du role" como a luz interior da vocação sagrada, a alma do sacerdt- 
cio. Dêle me aproximei na minha mocidade e em suas honradas mãos dc- 
positei os votos do meu noviciado; dêle reccbi palavras de estímulo, ck 
perseveranqa e de confiança. 

Hoje, está morto e nós aqui reunidos para coiriemorarmos o cente- 
nário de scu nascitncnto. Cristão, profundan~ente cristão, católico prati- 
cante e temente a Deus, estará hoje alma genuflexa aos p6s do Senhor, 
aqradecendo conw o fêz em vida, as graças de que se sentiu beneficiário. 
E, talvez, parafraseando Samuel a dizer também: Senhor. eu fiz tudo qu:m- 
'to me ordenastes ; meus cabelos se fizer,am brancos na obra que me impu- 
sestes; a minha vida inteira, dediquei-a ao serviço da justiça que 4 o Vosso 
serviço. Julgai-m:. E nós, testemunharen~os perante Deus, a grandeza des- 
sa vida, a no1 reza dêsse homem, n pureza de sua toga." 



CARLOS DE CAMPOS 

CUNHA BUENO 

Fixou-se para sempre na minha sensibilidade de criança aquela tris- 
teza profunda, que escorría em lágrimas silencics3s pelas faces vincadas 
de homens graves, trajados de preto e trazendo chapéus à mão em sinal 
de respeito. 

Era um dia cinzento e frio e aquê!e povo imóvel, a chcrar em plena 
rua, causou-me tão penosa iinpressão, que jamais a cena poderá apagar-se 
da minha memória. 
Eu  sentia que um acontecimento importante ocorria, mas a confusão rei- 
toda aquela gente alí estava para prestar sua Ú'tima hoillenagem aQ morto. 
Eu sentía que um acontecoincnto importante ocorria, mas a confusão rei- 
nava em meu espírito, onde idéias e sensações se emaranhavam, impe- 
dindo-me a compreensão nitida do que se passava. 

Percebí que aquele quadro dos homens de preto chorando trazia um 
bignificado w i o r .  que transcendia a simples nlanifestações de pfzar diaii- 
te  da morte. Alguma coisa a mais existia naquelas lágrimas, que dava 
à cena característica invu!gar, que ine tocava tão fundo no coração. E u  
já vira homens chorando um parente morto. Eu já presenciara os olhos 
marejados de homens que haviam perdido urn amigo. Eu já testemunha- 
ra a dor transbordar em pranto. Mas não aquela dor, nem equele pran- 
to. Aqueles homens de preto não eram pais q u ~  choravam filhos; não 
eram a família que chorava um parante; não eram amigos que choravam 
um amigo. Por que choravam êles, então 

Só anos mais tarde compreendí. 
O sentido secreto daqueie pranto, que eu não alcançava ebtã0, mas 

cuja beleza já advinhava, foi-me revelando quando aprendi a vida do Pre- 
sidente Carlos de C a m s .  

Personalidade invulgar de advogado .e de poeta, de administrador e 
de musicista, de chefe de família e de líder político, Carlos de Campos 
Fmpunha-se à afeição do povo sob as várias formas pelas quais um 11.0- 
mem pode ser querido e amado: pcla defesa dos injustiçados, pelo 1,iris- 
mo das suas manifestações poéticas, pela excelência da administração da 
coisa pública, pela música 'de elevada inspiração, pelo exemplo de sua nu- 
merosa família, honrada e btin constituída, pelas suas manifestações de 
civisnio, de coragem na defisa das suas convicções, de sabedoria na con- 
dução dos intereses do povo. Foi forte sem ser tirânico, justo sem ser 
mesquinho. Amava o povo como a projeção de sua grande família e era 
por êle amado como um segundo pai. Inspirava respeito. admiração e 
amor. 

Eira um dos de seis filhos de Bernardino de Campos, êsse no- 
tável homem público, que na opinião de José Maria dos Santos foi "tal- 



vez a merhor, senão a única organização de administrador produzida pe- 
la República". De seu herdou a capacidade de administrador e no go- 
bêrno de São Paulo foi um continuador da obra que aquele encetara. De 
seu pai, que "recusara a notneaçáo, já publicada, para Ministro do Su- 
iprêmo Tribunal Federal, a fim de conservar a liberdade de fazer uma 
oposição construtiva" herdou o desprendimento, necessário à preserva, 
qão das próprias convicções. De seu pai, que recusara a indicação para 
suceder a Rodrigues Alves na Presidência da República, evitando com is- 
so uma revolução que se tinha como certa, Carlos de Campos herdou o 
tino político, a orientá-lo nas soluçóes de interêsse coletivo, ante o qual 
mesmo as mais legítimas aspirações pessoais devem ceder. 

A vocação política deCarlos de Campos manifestou-se desde cêdo. 
Bacharelando-se em direito advogou com seu pai na cidade de Amparo, 
Que em 1 891 o elegeu Intedente da Câmara Municipal. Nêsse mesmo 
ano foi eleito deputado estadual. E m  1896 Campos Sales, então Presi- 
'dente do Estado, convida-o para Secretário da Justiça, cargo que ocupou 
hté 1901. Voltando nêsse ano à Câmara dos Deputados do Estado, foi 
sucessivan~ente eleito Vice-presidente eni 1902, e Presidente em 1907. 
Foi um dos mais apaixonxdos prcpagadores da causa civil e democrática 
defendida na (Campnha Civilista de 1909, na qual dfsempenhou revelan- 
te e ativo papel. Enl 1915 deixou a Presidência da Câmara por ter pas- 
sado para o Senado Estadual, para preencher a vaga deixada por Bernar- 
dino, ocasião em que veio a integrar a Comissão Diretora do' Partido Re. 
ipub1,icana Paulista. Ed 1918 é eleito deputado f e a e ~ l ,  tendo sido logo 
escoIhido pelos seus companheiros líder da bancada paulista. 
I De 1920 a 1924 foi o líder da maioria na Câmara Federal, encargo 
)que desempenhou magistralmente num dos mais críticos períodos da nos- 
sa história política, em que sucederam a revolta de 1922 e o famoso epi- 
sódio das "Cartas Falsas". 

Assim se refere o insigne político paulista Mário Tavares à atuação 
de Carlos de Campos no lamentável caso das cartas. 

?'Quando alçando o colo, a onda contra a ordem partia 
'dos quartéis e contagiava o povo e o parlamento, atri- 
buindo ao Dr. Artur Bernardes, então candidato à Pre- 
sidência da República, ofensas que êlé jamais escreve- 
ra contra o Exército Nacional, estarrecendo os congres- 
sistas, emocionando a Nação inteira, - com indiscriti- 
vel e impressionante coragem clarinou do centro da Ban- 
cada paulista, alti-eloquente, contagiante, a palavra de 
Carlos de Campos, iniciando sua homérica oração dizen- 
do  : 
"A carta é falsa". 
E em sucessivas e cada vez mais empolgantes assertivas, 
transmudou o ambiente ameaçador que envolvia o espi- 
rito público, com a vitória indisfarçável da verdade, 



frente à ineiidacidade ousada e criniinosa. A imprensa 
da épcca narra o triunfo sem contraste do orador, sem- 
pre macio e etirolvente, então sopesando a responsabilida- 
de de legítima glória paulista, vibrante, com a energia 
de quem defendía a Pátria contra a desordem, com o 
pregao de quem acusa, verbera e condena com a flama 
da eloquência e os arrebatamentos patrióticos em defe- 
sa da dignidade nacional ultrajada". 

Da foirtalez? das suas convicções é prova a sua reliúncia a liderança 
da maioria, quando divergiu de Epiticio Pessoa, então Presidente da Re- 
pública, na orientação que êste pretendia imprimir à política dafeeira, 
contrária aos interêsses da lavoura que ern a propulsora do progresso 
de São Paulo. 

Indicado para suceder a Washington Luiz no Govêrno do Estada 
de São Paulo, foi eleito em 1924. Nem dois inêses haviam decorrido des- 
de que toriiara posse, quando irronipe o n~ovimento sedicioso de 5 de ju- 
lho, chefiado pelo Gtneral Isidoro Dias Lopes. O drama que v,iveu en- 
tão Carlos de Caiiipos pertence A história pátria. Cercado coni sua fh- 
inília e alguns atliigos fiéis na Palácio do Govêrno, resistiu heróicam-nte 
ao bombardeio contínuo das fórças rebeladis, que durante dias e noites 
tentaram iniitilniente vencer a cidade13 que Carlos de Campos transforma- 
ra a sede do govêrno. Convencido de que só a sua rdtirada permitiria às 
fórças legalistas dar combate aos insurretas, poii o Palácio, onde se acha- 
va, poderia ser atingido pelos obuses destinados aos revoltosos, concor- 
dou em juntar-se às tropas situadas nos arrabaldes de São Paulo, para 
onde se transferiu com seu Secretariado, permanecendo à frente dos acon- 
tecimentos até que inteiramente jugulada a intentona. 

Voltou então para os Campos Elíseos e encetou a sua obra dei goivês- 
no, que o movimento revolucionário não lhe havia permitido iniciar. 

Sua visão de administrador fê-lo dedicar especial atenção, aos proble- 
mas dos transportes, da produ,ção e da energia elétrica. Providenciou a 
completa remodelação da Estrada de Ferro Sorocabana e a construção da 
estação terminal. A produção do café foi amparada como a organizaçgo 
do Serviço de Combate à Broca e com a fundação do Instituto d a  Café 
e do Banco do Estado. Preocupado já com o d~esenvolviniento futuro de 
São Paulo, ~ampreendeu a influência que desempenharía o fator energia 
elétrica, oferecendo porisso o estímulo e a colaboração do govêrno às 
obr9s da Serra do Mar, que vinham sendo executadas pela Light. 

Compreendendo que ao café se devia a pujança econômica do: E s ~ d o ,  
Carlos de Campcs preocupou-se primeiramente em de,belar o terrível pe- 
rigo da broca, que ameaçava arrazar os cafezais. Aconselhou-se com cien- 
tistas de São Paulo e do Rio e empenhou-se numa campanha de combate 
em larga escala, à qual pssim se referiu na Mensagem que em 1925 diri- 
giu ao Congresso paulista: 



"Pode-se afirmar, seiii receio de contestação, que a cam- 
panha assim intentada foi o m3ior en~preendimento no 
seu gên~ro,  realizado até hoje em nosso País, dada a 
extensão das plantações e o volume das safras". 

A adniinistração financeira do Estado, desenvolvida por Carlos de 
Campos com inexcedível conhecin~ento e zêlo, mereceu do insigne Pan- 
diá Calógeras as mais efusivas manifestações de entusiasnio e louvor. 

A suavidade do trato era uma das característicns marcantes de Car- 
10s de Campos. Nunca permitiu que a energia e a fortaleza de ânimo de 
que era dotado, interferissem com a bondade inata do seu coração inlen- 
ço. Jamais tentou disfarçar essa bondade, como tantos que a confundem 
c-om fraqueza. Carlos de Campos fci a prova viva de que o poder e a to- 
lerância podem e devem coexistir c dêle se poderia repetir com o Viscon- 
de de Taunay, referindo-se a Caxias: "era a grandeza na simplicidade". 
Possuía tanto de dinâmico quanto de lírico. Aquéle qu'e orientava e re- 
solvía os mais áridos problemas de finanças e de en~préstimos públicos 
externos, era o mesmo que compunha i~iúsicas melodiosas e as executava 
ao piano com exímia perfeição. 

E' preciso que un1 homem possua qualidades excepcionais para que 
a sua memória perdure através dos tempos. 

Faz um século que nasceu Carlos de Campos. A razão das home- 
nagens que hoje a Pátria tributa à sua memória reside precisamente nas 
excelsas virtudes dêsse homem, cuja grandeza de alma, de gestos, de es- 
pírito e de coroação, torna pereao a sua lembrança e eterno o seu exemplo. 

A iiiorte de Carlos de Campos, naquele somhrío 27 de abril de 1927, 
provocou um vazío doloroso no coraqão do povo. 

O espetáculo comoveilte e rar3 que eu presenciara em criança, dos 
homens de preto chorando na rua, é a inanifestação mais expressiva de 
amor que pode um homem público merecer do seu povo: Carlcs de Cam- 
pos mereceu, como poucos, ayuelas Iágiimas de São Paulo e do Brasil. 

(Discurso na Câmara Federai j 



PALTLO AIRES - O "PKÍNCIPE DA FILATÉLIA" 

José Leandro dc Barros Pirilentel 

Constitue para mitn um raro privilégio o ser admitido neste gloridi- 
so Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, par,a o qual, graças à 

indicação de generosos e queridos amigos, foi o meu nome indicado e acei- 
to. Verifico também com satisfação que foi graças a FILATÉLIA, ao 
meu velho apêgo a êsses pequeninos retângulos de papel, que mereci a 
honra dessa indicação e acolhimento. Se a bondade dos meus peres neste 
Instituto me comoveu bastante, não desejo, de modo algum, deixar de re- 
conhecer ainda o meu reconhecimento a esse tão frágil, quão eficiente, em- 
baixador da \boa vizinhança, que em suas ilustrações leva p,ara além das 
fronteiras toda a vida de uina nação. suas belezas naturais. feitos histó- 

> ,  

nicos, vultos célebres, heróis e efemérides cívicas, - e que é por isso 
mesmo, um pequeno manual de Geografia e História. Uma coleção de 
selos é tôda uma biblioteca histórico-geográfica. 

Ao tomar posse desta cadeira, que tão honrosa e gentilmente me foi 
designada por éste nobre e prestigioso Instituto, não pcdia deixar de es- 
colher como patrono a figura amiga de Paulo Ayres de Almeida Freitas, 
sem dúvida uma das mais brilhantes expressões da nossa filatelía, ativida- 
de em que, pela alta seriedade de seu caráter e pela intrinseca magnitude 
do rema, pôs o escrúpu!~, a sabedoria e a proficiência que o distinguiram 
em todas as facetas da sua vida. 

Nascido eni Hotucatú, neste Estado, a 31 de agosto de 1889, era fi- 
lho do baiano Di Luiz Ayrfs Freitas, então juiz de direito naquela cida- 
de, e depois juiz e desembargador nesta Capital, e de Dona Tereza de Je- 
sus Figueiredo, senhora de  tr,adicionai família pernambucana. 

~ a u l o  Ayres era o mais velho de oito irmãos. Seus primeiros estudos 
foram feitos na cidade nqtal, vindo êle lem seguida para São Paulo como in- 
terno da Escola Americana, onde fêz o curso "Intermediário", formado- 
se em 1907 pelo M,xkenzie College, em ciências comerciais. 

O primeiro emprêgo obteve-o da Exposição do Centenário da Aber- 
tura dos Portos, por volta de 1907/8, no Rio de Janeiro, e em 1909 in- 
gressou na "Siltx", firma pertencente A família Pontual, de cujos produtos 
era vendedora a Companliia Mecâniw e Importadora de São Paulo. Em 
1915 passava a integrar o quadro de funcionários desta pres'tigiosa, em- 
prêsa, indo gerir a Laminação de Ferro e Aço de São Caetano. Em 1922 
entrou como sócio da Fundição Progresso, da qual, em 1943, quando da 
sua transformação em sociedade anônima, se tornou Dirertor Superinten- 
dente. O então Instituto Pinheiros, em momento crítico de sua vida finan- 
ceira, por vdta de 1941, reclamou a sua colaboração como Diretor, per- 
manecendo, nesse alto cargo até 1945, quando essa emprêsa passou a so- 



REVISTA DO INSTITUTO HIST~RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 399 

ciedade anônima. Em 1947 foi eleito seu Diretor Superintendente; e final-. 
mente, em 1958, Diretor Presidente. 

Casou-se em 1913 com Dona Ana Brigida Ribeiro, de quem houve 
cinco filhos, Edy, Nelson (falecido), Paulo, Milton e Else. Tendo en- 
viuvado, contraiu novas nupcias em 1946 com Dona Inês Marinho, de 
quem deixou um filho, Nelson Luiz. 

Embóra o meu ilustre patrono tenha deixado traços bem marcados 
da sua forte personalid,ade em todas as atividades que desenvolveu, não 
podendo ser esquecida a sua preciosa atuação no Rotary Clube de São 
Paulo, onde organizou um novo e minucioso Guia de Classiificações, we 
poderá eventalmente sistematiznr no mundo rotário o critério mais ou me- 
nos empírico sobre as ocupações humanas, cumpre-me, como é natural, des- 
tacar a sua atuação como filatelista. 

Cedendo ao seu pendor incoercível para a sistematização e a ordenação, 
êsse príncipe da filatelia chegou a projetar-se internacionalmente através 
de seus cs tud~s  de c,3rimbologia clássica brasileira. Presidente emérito da 
Sociedade Philatelica Paulista, participou de numeroisas exposições inter- 
nacionais e nacicnais, conquistando honrosos prêmios, como o "First Award" 
na Exposição FiIatélica Internacional do Centenário, em New York, em 
1947, e o Grande Prêmio de Honra da Exposição do Rio Orande do Sui 
em 1945. Convidado, pela Royal Philatelic Society, de Londres, ali expos 
sua coleção de "Olhos de Boi" e "Carimbos do Império do Brasil", que 
~eocbeu a honrosa visita de sua Majestade o Rei Jorge V ;  publicou di- 
versos trabalhos sobre filatelia, entre os quais o "Catálogo de Grimbos do 
Império do Brasil", em 1937, obra ainda hoje citada e consultada em to- 
dos os círculos filatélicos do mundo. 

Entre nós foi presidente da Sociedade Philatélica Paulista além de 
"expert" da Royal Philatelic Society de Londres e de numerosas outras 
entidades de gênero. 

Como homem, tinha uma enorme facilidade de conquistar relações; era 
amigo de seus amigos, prodigalizando-lhes scmpre os seus conselhos e a sua 
inesgotável sabedoria. Sabendo que a coleção de algum colega se ressen- 
tia da  falta de determinado sê:o, era quase certo que o interessado não 
tardaria 411 receber um belo exemplar do sê10 deesjado. 

Numa exposição filatélica realizada em Santos, que prestigiou com 
suas coleções, vimos Paulo Ayres, em mangas de camisa, montando suas 
f ô l h s  nos quadros e prestando ajuda aos companheiros. Deixou uma la- 
cuna impreenchível no setor de carim,bologia clássica do  Brasil, e seu en- 
tusiasnlo dificilmente será substituido no impulso que, graças à sua pode- 
rosa colaboração, receberam no Brasil a filatelia e seus estudos comple- 
mentares. 

Ernbóra sem esperanças de atribuir a esta cadeira o brilho e o pres- 
tígio devidos ao seu alto patrono, esforçar-me-ei por manter aceso o espí- 
kito & colaboraçaa que foi um dos traços relevantes do seu caráter, e 
aqueal modestia, humilde e devotada, que fizeram dêle um companheir:, 



querido, e o "príncipe" de um apreciado e valioso entretenimento1 cultu- 
ral que cada vez mais se vai alastrando em noso país. 

Eis, minhas senhoras e meus senhores, um breve resumo da biogra- 
fia de meu saudoso amigo e gr,ande filatelista Paulo Ayres de Almeida 
Freitas, meu patrono n.este Colendo Instituto. 

E como à Filatelia devo o privilégio do meu honroso ingresso nesta 
casa, peço agora licença para falar-lhe sôbre um ,assunto filatélico de mi- 
nha p~?ed.ileção, e que, por feliz coincidência, também se ajusta ao espírito 
deste Instituto: os SÉLOS PAULISTAS, os sêlos pcstais emitidos pelo 
Govêrno de São Paulo dur,ante o Movimento Constitucionlista de 1932. 

Ant,es, porém, consintam-me lêr, a guiza de preparação de espírito, u n u  
exortação do brilhante escritor Calazans de Campos sôbre a nossa epopéia: 
:'Parece que foi ontem! 

A cidade brumosa ainanheceu cheia de um ruído extranho, que sacu- 
diu e crispou todos os seus nervos, que escaldou todo o seu sangue, fazen- 
do-o correr, fervente, pelas artérias urhanas, na diástole do entusiasmo, 
na sistole da rebeldia! 

Era a guerra! 

O sopro secular das conquistas, que já arremessara por tbdas 3s di- 
reções do quadrante brasílico,, na aventura do ouro e da esmeralda, na 
febre do d~sbr,~vamento, homens, mulheres e crianças, trazia agora 
os seus descendentes aprestados para a nova luta pela liberdade. 
A cidade fe'bricitante, cujos arranha-ceus eram dedos ponteagudos 
apontando para o alto de um destino de ascenção, viu florir em suas 
ruas, evocando o poema das bsncleiras, pelotões luzidos, versos ale- 
xandrinos, vivos e brilhantes ritmados na cadência marcial do passo 
firme, ,a gravar a nova epopéia da raça, poemas que, dali a pouco, 
todo o mundo saberia dr cór. As paredes da cidade caritavam, pela 
boca escandalosa dos cartazes, que fixavajm a hora decisiva da luta. 
Eram os paulistas que sacudia111 a poeira do passado, conserv,ando 
a beleza desse esplêndido momento cle glória, que sagrou todo o va- 
lor de uma estirpe. 
Os calendários marcavam NOVE DE JULHO ! 

A esta nossa revolução, ainda hoje tão injustiçada, sobretudo por aquê- 
les que menos poderiam falar, pois estão usufrindo a liberdade de pala- 
vra que então conquist,amos à força de sangut, suor e lágrimas, deu a fi- 
latelia Brasileira uma das séries de sêlos mais valiosos e procurados, ii- 
gurando entre aquelas cuja raridade ,aumenta c a n ~  o correr do tempo, sen- 
do de nota,q que em geral os sêlos não se valorizam tanto pela antiguida- 
de como pela quantidade de exemplares emitidos. 

Uma emissão normal em nosso país é de cinco milhões de exempla- 
res, ao passo que nos Estados Unidos se coilta entre 200 e 300 milhões. 
Nos sêlos paulistas a quantidade foi variável p,ara todos os valores, pois 
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a emissão constava de onze tipos de valores diferentes, e tiragens também 
diferentes. Assim, a tiragem dos valores altos foi de 100.000 exemplares, 
e os demais oscilaram entre 500 mil, uni milhão e dois e meio n~ilhões pa- 
ra o valor de maior uso que era, na cuiasião, o de 200 réis, taxa normal 
de uma carta para circulação no país. 

Os  sêlos paulista tiveram uma boa va:orizaqão graças à sua raridade, 
'gois uma série que era adquirida nos guichês do Colrreio pelo valor de 
Rs.20$800, está sendo cotada nos catálogos atuais por Cr.$24.50. 

Embóra os catálogos espccializados os classifiquen~ entre oos "come- 
morativos", na realidade não o são, pois êles não foram emitidos para co- 
memorar a Revolução, e sim para suprir os estoques do Correio que se 
estavam esgotando. 

Achando-se o Estado de São Paul'o completamente bloqueado pelas 
fôrqaç da ditadur,a, ,e portanto sem comunicações com a Capital da Re- 
pública, não seria possível receber nossos suprimentos de sêlos, o que mo- 
tivou as providências para a sua impressão. 

Durante o período revolucionária, as repartições federais sediadas 
em São Paulo e seus municipios, passaram para o Govêrno do Estado nas 
respectivas Secretarías, e assim o Departamento dos Correios e Telégra- 
fos, do Ministério da Viação e Obras Públicas, passou á jurisdição da 
Secretaría de Estado da Viqão  e Obras Públicas, com o título de Inspe- 
toria Geral dos Correios e Telégrafos de São Paulo e Mato Grosso, cu- 
jo Inspetor, o saudoso Dr. Manfredo Costa, em data de 6 de agôsto ex- 
pedia à Sociedade Phi!atélica Pau'ista uin ofício encarecendo a necessida- 
de daquela repartição providenciar a emissão de selos para fazer faoe à ne- 
cessidades do consumol? Pedia? êle a emissão !de sêlos das taxas de 100, 200, 
400 e 1$000 réis. A Sociedade Philatélica Paulista tomou imediatammte 
as providências necessárias, respondendo 30 ofício e sugerindo a urgente 
abertura de um concurso para apresentação de desenhos, dentro de um 
prazo que O momcnto coinportasse, e pedindo igualmente a nomeaçãoi de 
uma comissão julgadra. Sugeriu também que os sêlos fossem unicolores, 
e os desenhos contivessem cxclusi~amente alegorias, evrtando-se qual- 
quer homenagem ou reprodução de retratos de pessoas, e que nas legen- 
das figurasçe o seguinte distico: Brasil-Correio - Pró- Constituiqão", 
adotando-se um único desenho para cs quxtro valores pedidos. 

No dia 10 de agôsto o Inspetor Geral pediu à Sociedade Philatélica 
Paulista que se interessase pelo caso, proinovendo o concurso de acórdo 
com as sugestões apresentadas e que haviam sido tódas homologadas. KG 
,dia seguinte os jornais estampavam o convite aos artistas, dando o prazo 
de três dias paraa apresentação dos modelos. Apesar do pr,azo curto apre- 
sentaram-se 92 desenhos, ru,bricados por 45 concorrentes. Por êsse sim- 
ples detalhe pode-se avaliar o entusiasmo do povo paulista pela causa 
constitucionalista, em todos os setores. 

A Comissão Julgadora indicada pelo Inspetor Geral dos Correios e 
Telégrafos ficou constituida pelos srs. Dr. Afonso d'Escrapole Taunay, 
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diretor do Museu Paulista e saudoso Presidente Honorário deste Sda l í -  
cio, Dr. Alexandre de Albuquerque, da Esco,a de Belas Artes, Dr. Ricar- 
do  Severo, na qualidade de representante deste Instituto Historioo e Geo- 
gráfico de São Paulo, Nestor Barreto, chefe do Tráfego Postal e Dr. Edgard 
Conceição, presidente da Sociedade Philatéliica Paulista. 

Reunidas em comissão, apreciaram os desenhos apresrntadus e jul- 
garam dignos de reprodução os trabalhos assinados pelos srs. Teofilo Da- 
bague, ]. Wasth Rcdrigues, Teodoro Braga e Waldemar Amarante. 

A Sociedade Philatélica Pauiista, em reunião realizada, depois de 
ouvir sugestões de associados e do  Presidente da Comissão de Estudos, o 
veterano filatelista José Kloke, firmou ponto de vista no sentido de que 
apenas deveriam ser emitidos os sêlos necessárics, evitando valores inúteis, 
constituindo-se assim a série de quatro valores cujüs estoques se estavam es- 
gotando, uniformidade na qualidade do papcl, tinha e outros materiais indis- 
pensáveis à confeção, a mais rigorosa fiscaiização durante os trabaihos de 
impressão, que deveria ser assistida por conzissão especial, e finalmente 
que as quantidades de cada valor fossem suficientemente grandes para evi- 
tar qualquer possível e futura especulação filatélica. 

O êxito alcanado pelo concurso, no qual se apresentaram desinteres- 
sadamente os mais acatados artistas de São Paulo, levou a Comissão a re- 
solv~er que fosse utilizado um desenho para cada sêlo. Mesmo assim, po- 
rém, sobrariam desenhos dignos de figurar na série, a qual, como fora 
projetada, devia constar dos valores de 100. 200, 400 e 1 mil réis. Pre- 
vendo-se naquela altura, meados de agosto, que o Movimento Constitucio- 
nalista duraria ainda muito tempo, o Inspetor Geral dos Correios resdveu 
solicitar a confeçáo de outros valores usados, isto é, os de 300, 500, 600, e 
700 réis, o que tornaria mais baixo o custo total da enlissão. Nesse meio 
tempo São Paulo estsva pleitfando o reconhecimento do estado de belige- 
rância, que uma bêz obtido nos proporcionaria um serviço de correio aéreo 
internacional. Pensou-se entá'o em criar sê!os aéreos especiais, mas aten- 
~dendo ao ponto de vista filatélico contrário à emissão de sqos desneces- 
sários e definidos pela Sociedade Philatélica Paulista, resolveu-se que fôs- 
sem usados para tal fim os sêlos comuns; e como o serviço aéreo exigiria 
portes altos. foi providenciada a confeção de sêlos de 2$000, 5$000e 10$000, 
além dos sêlos de depósito para o serviço interno dos correios, também 
em estoque precário. 

A 27 de agosto o Inspetor Geral dos Correios, em ofício, comunicou 
ao Secretário da Viação, Dr. F. E. Fnseca Teles, os resultados &I mn- 
curso, pedindo a expedição do decreto e autorização para a respectivz 
impressão. 

Procedeu-se a uina tomada de prêços, e a firma encarregada da im- 
pressão, Companhia Litográfica do Ipiraiiga, confcrme orçamento apre- 
sentado, conlpromenteu-se a entregar os sêlos, num total de 6.830.000 
exemplares, pela importância de dezenove contos e quatrocentos mil réis, 
no mais curto prazo possível. 
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Dessa forma, no dia 2 de setembro de 1932, o Dr.  Pedro de Toledo, 
Governador do Estado, assinava o Decreto n.5.660, autorizando a emissão 
dos selos. 

Nesse mcsino dia o Inspetor Geral dos Correios oficiava 5 Sociedade 
Philatélica Paulista agradecendo a cooperação prestada e convidava o 
Sr. Domingos Palaciino, filatelista ilustre, a integrar a comissão qiie iria 
fiiscalizar a impressão dos selos. 

Possuin~os u Relatório especial c10 Sr. Paladino à Diretoria da Socie- 
dade Philatélica Paulista, onde constam dados interessantíssimos a res- 
peito do serviço de impressão, dias em que foram entregues os selos ao 
Ccrreio, dados referente5 a rúbrica das pedras litográficas e competente 
inutilização. 

Esses dadcs permitem-nos afirmar que no dia 3 de setembro entrava 
em circu!ação o primeiro sê'o do valor de 200 réis, do qual havia maior 
demanda, seguindo-se 0s demais ~ a l o r e s  em outras datas; os últimos en- 
tregues foram os de 2, 5 e 10 mil réis e os de Depósito, no dia 22 de se- 
tembro.. Ora, como a Revolução terminou em 28 de setembro, os selos 
constituciocalistas ficaram em circulação, ein período revolucisnária, ape- 
nas alguns dias, exatamente quinze os de 200 réis, e os demais ainda me- 
nos tempo. 

Term,inado o Movimento, os estoques foram arrolados e guardados, 
até que em 19 de outubro foram nornmente fornecidos ao público, porém 
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já agora em regime do Govêrno Federal, e com circulação eni todo o Bra- 
sil, autorizada até o dia 31 de outubro. Dêsse modo os selos paulistas £i- 
carain oficializados e reconhecidos pelo !govêrno da República. 

Parece-nos que os que circularam livremente nos correios de São Paulo 
{durante o período revolucionáriu, ou seja até 28 de setembro, e carimbadcc 
até essa data, devem ser mais valiosos que 01s da data posterior, quando 
já circulavam oficialmente em todo o Brasil. Temos assim selo3 usados 
com data do perícdo da Revolu@o e datas após o término do Movimento, 
até 31 de outubro, êstes sob regime feaeral e aquê!~ts em regime revolu- 
cionário. 

Temos também em nossa coleção um rascunho do estoque arrolado 
para entrega ao Tesoureiro, já em regimen federal, e pelo qual podemos 
assegurar que, calculando-se o v,alor facial dos selos, o total da emissão 
se inteiramente vendida, deveria render a quantia de Rs.4.050:000$000, 
ou sejam quatro niilhões e cinquenta mil cruzeiros, tendo sido o custo ge- 
ral de Rs.19:400$000 ou dezenove mil e quatrocentos cruzeiros. 

0 s  selos v~ndidos ao público em São1 Paulo e no Interior, dufran- 
te  a períiodo revolucionár,io de circulação, ncnderam a importância de 
Rs. 644:660$200 send'o o saldo entregue ao novo tesoureiro no va!or 
dje Rs. 3.405 :330$800. 

Apesar dessa grande devolução, os selos deram ao correio revolucio- 
nário um lucro líquido de Rs. 625 :269$S00 nos poucos dias em que estive- 
ram à venda. Os restantes, enviados para o Rio e também vendidos até 
31 de outubro, devein ter dado aos cofres federais o vultoso lucro de mais 
de 3 mil contos. 

Os selas de valores altos, dada a sua menor tiragem, logo despertaram 
)dos fazedores de dinheiro fácil, e assim, não eram ainda decoridos três 
mêses após o término da Revolução e já a polícia de São Paulo andava às 
voltas com um inquérito para descobrir a origem das falsificações dos selos 
de 5 e 10 mil réis, ,aparecidas no mercado filatélico. O falsicador não tar- 
dou a ser desocberto, e apreendidos os aparelhamentos, cliches usados e 
material já impresso. A Sociedade Philatélica Paulista, em virtude de 
~esolução de seus associados, acompanhou com interêsse êsse inquérito, 
par,a que o assunto bem esclarecido. 

Os selos falsos podem ser iàcilmente identifiados pelo seu aspecto 
geral, isto é, pelo sistema ein que fora111 impressos. Usando o sistema de 
foto-zincogravura, o falsificador diferenciou os selos falsos dos legítimos, 
que haviam sido pelo processo litográfico. A impressão dos falsos é suja 
e menos nítida, verificando-se mesmo um pequeno aumento nas dimen- 
s%s. Além disso os falsos f'cranl impressos em blocos de quatro e as mar- 
gens externas desses blocos tinham 1 centímetro e meio de largura. 

Dias após o início da Revolução, um particular sugeriu ao Inspetor 
dos Correios que os selos em curso fossem sobrecarregados com uma le- 
genda alusiva ao acontecimento "SÁO PAULO PELO BRASIL - 
9.7.32" - sugestão que não foi aceita por não resolver o problema, que 



era a falta de selos; nada ~diantar ia  a sobrecarga dos esto~quzs rema- 
nescentes, que dêsse modo não seria riutnentados, mormente tratando-se 
de uma sobrecarga de simples legenda, sei11 valor declarado. Contudo ês- 
Se particular prcmoveu a sobrecarga tipográfica em várias fÔ!has de di- 
versos valores de série em curco, que era ,x "Vóró", e não saben~os como, 
talvez o próprio autor da idéia, franqueou correspondência que circulou 
pelo correio civil. Pouco conheci(los êsses selos, não têm valor filatélico, 
tratando-se de uma simples curiosidade ou fantasia. 

Outro particular ainda, mandou imprimir uma série de etiquetas com 
alegorias sobre a Revolução e tentou colocá-las como selos de franquia 
militar. Tendo havido um decreto que isentava d etaxas de franquia tô- 
da a correspondência militnr, principalmente a do soldado, mais unm vez 
a Sociedade Philatélica Paulista, suspeitando alguma especulação filaté- 
lica solicitou esclarecimentos ao Dr. Prudente de Moraes Netto, Diretor 
do Correio Militar M.M.D.C., entidade oficialmente ~econhecida ipe6 
govêrno do Estado, e que seincumbia de distribuir e transportar a corres- 
pondência destinada aos soldados nas diversas frentes de combate. A res- 
posta foi incisiva: "Não autorizamos a einissão de sê10 algum para os 
envelopes de cartas que transitam pelo Correio i\IilitarM. Ficou assim es- 
clarecido que se tratava dt etiquetas se111 qualquer va!or filatélico, e não 
eram "selos militares". Podem ser guardadas como "curiosidade", não 
qbstante estarem classific3das em catalogas de selos do Brasil. 

Uma etiqueta, entretanto, circulou em maior quantidade. A Liga de 
Defesa Paulista, entidade subsidiária da autarquia "M.M.D.C.", que ti- 
nha por encargo proteger as viúvas e ófãos dos heróis tombados em com- 
bate, mandou imprimir uma quantid,xde de etiquetas do valor de 200 réis 
que vendia nas casas comerciais da cidade, e cujo resultado seria em be- 
hefício dos órfãos e viúvas. 

A nosso ver essa etiqueta é muito mais valicsn, pois além de ter uni 
valor dleclarado representava uma campanha altruística e provinha de 
uma entidade realmente integrada no moviinei~to revolucionário. A prova 
Ié que a percentagem de uso dessas etiquetas é inuitissimo maior que as 
outras, vendidas em proveito de um particular. 

Perdoai, minhas senhoras e meus senhores, que trouxesse para esta 
minha alocução e exposição um pequeno episódio que, por si mesmo, se 
entrelaça com a finalidade histórica desta casa, com filatelia que motivou 
a minha eleição para ter a honra de ocupar est,a cadeira, e com a história 
e o heroismo de nosso gente. 

Deus vos pague pela bondade de vossa atenção. E, coin esse agradeci- 
mento aos presentes, termino com esta única afirmativa: a pobreza de mi- 
nha contribuição h& de d e r  pela nobreza do meu propósito. 



O COXI7EI\;TO DA LUZ 

\\7ilson Maia Fina 

Gunrepe, nos priniórd5os d:: nossa terra, era a faixa que estabelecia 
a separaçãc, gecgráiica entre os povoadores existentes nas cncostas da Ser- 
ra da Cantareira, aqui deixados por Martiin Afonso de Sousa, e os missicr- 
riários jesuitac. implantados por Nóbrega no planalto, quando OS trouxe 
para dai  inicio a missão i-eligiosu da  conversão dos gentios, e da recon- 
quisti dos l~rancos á Igreja. 

Guarepe, solo que, -região de- terra a que- todos nós os paulistas esta- 
mas ligados por afcição espiritual e n~aterial, por ter sido o cadinho que 
construiu a estrutura da raça. Foi aqui que se alimentou o paulista prinir- 
veo, da fé que o havia de fazer ui11 dos maiores, da naç5o brasileira. 

Foi esta faixa, o elo que ligou C! espírito da conrolidaçáo e a expansão 
implantando por Martiiii Afonso de Sousa; a fé na grandeza dêste torrão, 
profetisacla por Jcsé de Aiicliieta, hoje configiirada ns s fronteiras distan- 
tes d\a pátria: do Aniazonas aa Chuí ; do Atlântico aos Andes, 5 neste co- 
losso que sc ergue lia col'iia a1)raqatl;t prlos rics Anl~angahaú : o Ta11iai1- 
cluateí. I 

H a  de ser uma grande cidade, escrevia Anchieta 113 sua celebre carta. 
A paragem de Guarépe, vem sendo citada em nossos docuinlcntos avoengcis 
como sítio de grande interêsse econômico. Daí o intcrêsse na transferên- 
cia de sua 'rtesidencia, proniovida por Domingos Luiz, chamado o Carvoei- 
ro, quando em o anc; clc 1603, da paragem chamada Ipiranga vem se esta- 
be!ecer na região, trazendo, juiitaiiientc com a sua bagagem, a iiuagetii da 
v-nerada Nossa Senhora 'da Luz. 

E esta região mais se destacou, não só pelo profunJo espírito religio- 
so de seu povo, como pelos viajantes que da vila de São Paulo, invadism 
o sertão, transitando pelo caminho de Piratinitiga, rutilo -o Nort:, quandc 
ofertando as suas esmolas, adentravaiii a sua nave, para, de joeIhos, perac- 
te o altar de N.S. da Luz, yediren~ em ardentes ~7otos d? fé, pelo suceisso 
de suas bandeiras, de suas viagens. 

Se, daqui partiam com 90 curação chcio de esperanças, na volta aclui 
tambem d~escansavam antes de chegarem á vila, para novamente, em novo, 
votos de fé, agradecerem á Nossa Senhora cla Lúz, a proteção1 recebida. 

Seu sólo, regado pelas aflições da partida nu pela alegria da vdta. S 
taqbem santificado pelo martirio do padre Diogo que, apunhalado por vio- 
lento genio de um soldado espanhol, quando esmolava para a igreja, esy~a- 
Ihou o seu sangue pela terra. 

Guarepe, região histórica está ligada à vida da cidade e à v,ida dio 
Convento da Luz. Ligada à história d a  cidade por ter sido região agri- 
cola e pecuaria, pois das margens do Tietê para o norte se instalaram as 
grandes fazendas e sítios que alinientavan~ os iilocaciores da vila, e como 
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tambem foi o Guarépe o lugar reservado pelas autoridades da época p2rn 
Ler o curral que recebia o gado vindo das distancias, para Ser fornecido 
ao consumidor não só do local, como .o destinado á exportação para o Rei- 
no de Portugal. 

Ligada a histeria do Convento da Lúz, por ter sido nela abrigo de 
muitas autoridades, menores e maiores do clero, quando aqui vinham em 
missão da igreja e, mesmo porque em suas terras pretenderam os jesuitas 
construirem um Convento, dedicado ás Irmãs Ursulinas, obra esta não le- 
vada a termo, apesar de iniciada, etn virtude da expulsão destes padres. 

Deve ter s,ido neste predio inacabado qur Dom Luiz Antonio de Sou- 
sa, e o Frei Galváo, dedicaram o seu interesse quando resolveram atender 
ao pedido da Madre Helena do Sacramento, que desejava instalar na cida- 
de um novo Convento, um novo Recolhimento com o titulo de N.S. do Car- 
mo e Divina Providencia. 

: A capela de N.S. da Lúz, quase que podemos afirmar nasceu com 
S. Paulo. Domingos Luiz, juntam,ente com a sua esposa Anna Camacho, 
em. 1603, constituiu para a capela de N.S. da Lúz, patrimonio propris 
para a. sua subsistencia ccniistido em sua terça e a de sua mulher. Nomeou 
seu filho Antonio Lourenço para administrador da Capela, com o encargo 
d l  conservas, beneficiar e fazer celebrar as festividiades e oficios religiosos. 
(Azev. Marques - Apont. Bist. vol. I1 - pg. 201) - Durante muitos 
anos e sob a administração de seus descendentes conservou-se a capela de 
W.S. da Lúz até quc por morte de uns e ausencia de outros caiu em deca- 
dencia. Foi depois de 1717, que Felipe Cardoso de Campos, bisneto de 
Antonio Lourenço enviuvando-se, quando em plena decadencia economica, 
depois d,e opulencia invejada, resolveu-se tornar ermitão, dedicando us 
$eus iiltimos dias a reconstrução da antiga capela que Domingos Luiz le- 
vantou. Reergueu o frontespício, cercou-a de muros, construiu casas para 
os romeiros, que de longe vinham em perrgrinaçã,~ a Guarépe e, para seri 
pustento organisou uma horta que era regada por um veio de agua, que ele 
mesmo sangrou do leito do rio Tamanduateí. Ass,im, por dedicação e a 
paciencia deste ormitão, auxiliado por esmolas dos devotos, foi pouco a 
pouco revivendo' reorganisando o rincão de Nossa Senhora da Lúz de Gva- 
répe . 

Com a morte de Felipi, a capela cai novaniente em decadencia. 
Dom Luiz Antonio de Sousa Botelho - Morgado de Mateus - foi 

o nono governador da Capitania de São Paulo, tendo exercido o seu man- 
dato d'esde o dia 22 de Julho de 1765 até o dia 13 de Junho de 1775 (Apont. 
Hist. Azev. Marques - tomo I - pg. 300). 

Foi este um dos operósos agentes da Corôa a quem a cidade muito 
deve pelas suas iniciativas econômicas e sociais, que muito contribuiram 
Rara o progresso da comunidade em formação. Profundamente religioso 
\tinha por devoção o culto a Nossa Senhora dos Prazeres, que era a pn- 
droeira de sua casa em Portugal. Para cumprir seus sentimentos catoli- 
co, dedicou-se á reconstrução da capela de N.S. da Lúz, a quem restabe- 
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leceu suas condiçõles físicas de molde a atender às festividades realizadas 
em todos ols dias dedicados àquela santa. quando realizava as festas re1,igio- 
sas em seu adro e as pagãs no terrenos marginal ao caminhz~ de Piratinin- 
ga, ou a que festejavam o aniversario de sua posse n~c Governo da, Capi- 
tania. Procurando atender ao pedido de Frei ~Galvão e o de madre Helena 
do Sacramento no estabelecim~nto de uni novo oonvento, foi que progra- 
mou obras maiores, que em virtude do seu vulto demandavam autorisa- 
ção municipal. Em o dia 12 de N~lveinbro de 1774, endereça um reque- 
rimento ao Senado da Caniara da cidade, solicitando a devida liccnça para 
)executar as referid'as o,bras, no antigo sitio da Lúz, onde se achava a capela 
dedicada áquela. santa. 

Dizia em seu requerimento que construíria mediante as licenças ne- 
cessarias um recolhimento de mulheres devotas da Divina Providencia, para 
orarem continuadamente diante ao SS. Sacr~mento. Não pôs dúvida o 
plenario da cidade despachando favoravelnitnte o seu requerimento, cujo 
teor em detertilinado trccho assim se expressa: - "atestamos debaixo de 
juramento dos nossos cargos (dizem os vereadores), que, tudb o que se 
refere a petiqão retro é a mesma verdade, porquanto o sitio da Lúz se 
acha totalmente deixado e destituido sem haver quem tratasse dele ha mui- 
tos anos e soment: se foi conservando por algutiias esmolas limitadas que 
ali deixavam os passageiros, mas atualmente se acha tão arruinado aquêle 
edificio em decurso dos anos, que estava quase caindo e totalmente apodrc- 
cido de madeiras, de sort,e aue só a devocão do sobred.ito ilust'rissimo e ex- 
celentíssimo senhor dom Luiz Antonio de Souza é que podia empreender 
obra de tanto vulto". De fato Dom Luiz já tinha gasto inuito dinheiro na 
obra, fazendo novas paredes. abrindo portas, substituindo o riiadeiramento 
do soalho todo apodrecido. usando para tantmo madeira que mandava bus- 
car em Santo Anialro. (Atas - vol. 16 - pg. 347 ss.). 

Este pedido ao Senado da cidade, tevc origem numa carta datada de  
14 de Novembro de 1773, 'escrita por Madre Helena do Sacramento, quan- 
dio se dirige ao Governador de! São Paulo, Dai1 Luiz Aiitoiiio, qu~r conhe- 
cendo, através das informacóes de Frri Galvão. a devoção do Morgado 
de Mateus por N.S. dos Prazeres, a ele se dirige dizendo: ". . .peço a 
benção, licença e amparo de V. Excia. que está n3 lugar de Deus e em seu 
nome governa O seu povo, para fundar uni Rfco'himento com o titulo e 
lantiga observancia de Nossa Senhora do Carmo e Divina Providencia". 

Não pôs duvida o ilustre general governador ein atendê-la, escolhen- 
do os antigos sitios de N.S. da Lúz, e com obras de reforma e adaptações, 
instalou o Convento. Eiil o dia 23 de Dezembro de 1773, respondendo a 
carta, agradece a honra de servir de instrumento das disposições santissi- 
ma da religiosa. 

Humildemente diz n3 sua carta - "eu estou muito pronto para todos 
os gastos que se precisarem para ar acomodaçoes do edificio e da  igreja, 
somente desejava muito o que vou me referir (desejava, não exigia), que 
houvesse Laus Perene diante do Santissimo Sacramento", e que a padroei- 
ra fosse Nossa Senhora de Praseres, pois ela era a devota de sua !casa1. 
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Terminadas as obras de uns pequenos comodos, feitos a própria custa 
do Governador, em o dia 2 de fevereiro de 1774, foi dado como inau- 
gurado. Ouçamos as palavras de Maristela, relatando a mudança: "FG- 
ram ao Recolhimento de Santa Teresa o General Dom Luiz Antonio, O Go- 
vernador do Bispado, o Ouvidor José Gomes, o Revd. Cura José Xavier 
e o Revd. Frei Antonio de Sant'Anna Galvão com outros cavaleiros e pes- 
soas distintas desta cidade. ao romper do dia, e a Regente daquele Rlec9- 
Ihimento entregou a fundadora Madre Helena e por companheira uma so- 
brinha sua, madre Anna da Conceição; ai se embarcaram estas em duas 
cadeirinhas que para este efcito se tinham preparado, e com o maior se- 
gredo foram acompanhadas pelas pessoas acima referidas, ignorando turia 
isto até as proprias recolhidas daquele recolhimento". 

"Chegando á capela de N.S. da Lúz, o General entregou as chaves rio 
Revd. Frei Antonio Galvão e retomando com a sua comitiva para a cidade, 

onde assistiram mjissa na Catedral, seiii fazer a menor falta, e, ninguem 
saber de sua obra, até que comcçcu a publicar-se por meio de algumas pes- 
soas que passaram naquele momento pelo Recolhimento. Esta ctrimonia 
tão simples e que ocultaram as suas humildes passageiras, para dar começa 
a tão grande obra, faz leiiibrar o inisterioso nascimento de Cristo, no se- 
gredo da noite do conhecimento de todos, e tendo coiiio primeiros arautos, 
bs pobres pastores de Belem. Estava portanto tudo ao gosto de Deus que. 
se comprazia confundir o fausto do mundo com a pobrcza da cruz" - Ma- 
ristela - Frei Galvão - pg. 67).  Frei Galvão por ncasião da ocorrência 
dêstes fatos, era confessor no Recolhiniento de Santa Teresa. 

Nasceu êle em Guaratinçuetá, em 1739, filho de Isabel Leite de Bar- 
ros e Antonio Galvão de França, desceiidcndo em linha reta de I s ab l  do 
Prado, filha de João do Prado, este que veio em 1532 com Martini Afonso 
de Sousa, estabelecendo-se em São Vicente para aí casar-se com Felipa 
Vicente, esta tambem filha de povoaclor . 

Adicionou Sant'Anna em seu nome, em homenagem a padroeira di. 
sua casa. Após as primeiras letras na cidade natal, fo,i aos 16 anos de ida- 
de internalr-se no Seminario dos Josuitas em Belem tia Bahia, onde já en- 
contrava-se o seu irmão José. Em 1758 volta a Guaratingiietá com 19 anos 
de idade. Já a 1760, despede-se novamente da familia para a 15 de abril 
vestir os santos habitos no Convento dr São Boaventura, na vila de Maca- 
cau, na provincia do Rio de Janeiiro. Depois de um ano de preparação, re- 
cebeu a Ordenação Sacerdotal, pelo Bispo Dom Antonio do Desterro, em 
Junho de 1762, contando dr 23 a 24 anos de idade, no Convento de Santo 
Antonio o Rio de Janeiro. 

Após a ordte~a~ão, transferiu-se para São Paulo, onde no Convento 
de São Francisco veio terminar os seus estudos. 

No caminho parou em Guaratinguetá, para receber as homrnagens da 
cidade. Seu pai, o carinhoso capitão-nior aperta o filho nos braços com o 
coração a transbordar de felicidade; as irmãs, agora mais serias, porque 
o Antonio tornou-se um religioso e sacerdote, limitam-se a tomar-lhe as 
mãos e beijá-las com respeito. 0 s  escravos ajoelham-se e pedem benção. 
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No Convento, em São Paulo, a mesma recepção muito carinhosa, po- 
rém mais simples; o superior lhe dá a benção, os confrades o abraçam, e 
depois cada um se recolhe á sua céla a cuidar de si. 

Com 27 anos de idade, em 9 de novembro de 1766, escreveu a cedula 
irrevogavel de filial entrega á Maria Santissima, minha senhora, digna mão 
e advogada, quando diz que se "entrega por servo e perpetuo escravo da 
Virgem Santissima Senhora com a doação livre, pura e feita de minha 
pessoa para que de mim disponha conforme sua vontade, gosto e bene- 
placito, como verda,deira Mãe e Senhora Minha". - (Marisbela - Frei 
Galvão - pg. 42). Terminados os estudos, foi, a 23 de julho de 1 7 a ,  
eleito pregador, confessor dos seculares e porteiro do Convento de São 
Francisco em S. Paulo. Orador convincente e de grandes recursos, causou 
tanta impressão ao Governa,dor Dom Luis Antonio, que este o convida 7 

ingressar na Academia dos Felizes que fundára a 25 de Agosto de 1770; 
Morgado de Mateus era dado ao cultivo das artes literárias, daí o seq 
gesto fundando a Academia que seria como a nossa hoje Academia Paii- 
lista de Letras, onde nela reuniam-se os letrados da época, cultores da poe- 
sia e da literatura. Dentre tantas cbrigações, de todos os seus novos car- 
gos, recebeu ainda a de confessor, do Recolhin~ento de Santa Teresa, e en- 
tre as penitentes encontrou uma criatura verdadeiramente extraordinaria, 
que, na pu j anp  de seus 32 anos de idade, já manifestava claro pendor 
para guia espiritual. Nas suas conversações com Frei Galvão, revelava 
as vfisões que de tanto em tanto os céos lhe enviava. 

Era Helena. Nascida na vila de Parnnapanema, quc pertencia à fre- 
guesia do bispado de São Paulo; nela criou-se até aos 17 anos de idadte, 
quando veio para São Paulo, ingressando no Recolhimento de Santa Te- 
resa, na condição de servente. No Convento esteve durante 28 anos,, em 
que em todo esse tempo admiraram-se as virtudes que emergiam naquela 
filha de Deus, chamada Helena Maria do Espirito Santo, a qual todos os 
dias jejuava a pão e agua. Escolhida por Nosso Senhor para instrumento 
de seus propósitos, ela se torna digna de tão alta missão, por sua fide- 
lidade á graça. Reconhecend:, em Frei Galvão como um enviado de Deus, 
com~eçou a manifestar-lh: cetras revelações, as quais, a já muito tempo Deus 
Nosso Senhor, lhe pedia fundasse um novo Recolhin~ento para moças que 
ensejassem consagrar-se á Deus na vida religiosa. 

Daí então se comprehendt a obra de Deus ; bapu, envolvendo a Trin- 
dade espiritual que havia de criar o Convento da LUZ, nas pessoas de Dorn 
Luiz Antonio,, de Frei Galvão e de Madre Helena. 
r Porém, Deus não foi generoso com Madre Helena; não permitiu que 
a, sua alegria na nova casa durasse tanto. Aquela casa que tanto sonhara 
e que creara por inspiração divina. 

Meu Deus! Como é difícil compreender-se os desígnios doi céu? "Um 
ano e vinte dias eskve a fundadora nesta nova casa, e foi Deus servido 
levá-la para si a 23 do Fevereiro de 1775, querendo somente que di,spii- 
besse ela esta tão grande obra de seu divino beneplacito, e logo dkipis 
dar-lhe o premio de seus trabalhos e virtudes, tirando-a deste v,ale de mi- 
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seria e levando-a para o descanso eterno". (Maristela - Frei Galvão - 
pg. 77). 

Frei Galvão, apesar do impacto emocioiial, perd-ndo tão inspiradorn 
não esmoreceu, continuando a sua obra. Paulatinamente foi desenvolvendo 
o plano inicial de construção. As célas de taquara foram substitutidas Dor 
putras de taipa, da terra tirada do proprio terreno do Convento. A mão de 
obra pesa+ desenvolvida pelos escrnvos forliecidos pelos piedosos amigos 
seculares de Frei Galvão. As mais leves .eram desempenhadas pelas pro- 
prias reclusas que não temiain a ensidinha na abertura das cavas para a' 
implantação dos alicerces do predis e111 construção. Os recursos finan. 
ceiros, além das mesadas fornecidas p-10s fami1,iares das recolhidas, quasi 
todas filhas de familias abonadas, eram aumentados pelas esmolas reco- 
lhidas par Frei Galvão em suas contantes peregrinações pela cidade e as 
vezcs pelas cidades do interior. 

Terminado o mandato de Dom Luis Antonio, muda-se o governo d? 
Provincia na pessoa do novo Governador, o Capitão General, Martim Lo- 
ipes Lobo Saldanha. Com a mudança do governo, muda tanibcm o cl'ma 
politico e social da cidade. 

Com-ça então, provocado pelo genio irritadiço do novo chefe cl,a Pro- 
vincia uma serie de perseguições pela cidade, da qual não escaparam Dnril 
Luiz Antonio e Frei Galvão, que sofreu ainda mais com a ordem de fe- 
chaniento de ceii Convento. A ordem de fechamento do Convento baseou- 
se no fato dele não possuir aprovação 'regia, e o não ter patrimonío 
algum que garantisse o seu sustento. 

Aflito, Frei Galvão, com o coração em prantos, ordenolu a desocupação 
do Convento. Das dez freiras existentes, três voltaram para suas casas; 
as sete restantes reolveram ficar. Entenderam que a ordem era fechar o 
Convento e lá dentro ficaram até que a Divina Providencia se reveilasse 
poi qualquer ato, mesmo até a morte se preciso fosse. 

Resolução heroica e sublime. Portas e janelas fechadas ; hermeticrt- 
mente cerradas. Não se via signal de vi&. Elas enclausuradas, sem verem 
a luz do dia por qunlquer fresta das janelas ou portas, sofmrem resam e tjs- 
peram. E, a Divina Providencia não se fez tardar. Um mês e poucos 
dias, o tempo suficiente para que o vagoroso correio pedestre trouxesse do 
Rio de Janeiro a resposta do Marques de Lavradio, @o primeiro reiatc- 
rio de Martim Lopes. Qual não foi a surpresa para o Capiitão-Genrral, qu:. 
com grande decepção não viu aprovada a sua ordem de fechamento do 
Convento. A noticia correu celere pela cidade e ,  celere correu Frei Gal- 
vão ao Convento para anunciar a boa nova. 

Voltam as ovelhas ao aprisco, porém não deixa Martim Lopes de hos- 
tilizar o Convento até o fim de seu governo. 

Foi o seu substituto, o Genrral Francisco da Cunha Meneses, que, 
juntamente com Frei Manuel da Ressurreiçãu cotiseguhu para o Recollii- 
mento a definitiva aprovação do Governo Real, em o ano de 1782. 

Depois da temprstade vem a bonança. Começava nova fase na vida 
do Convento. 



A fama dos milagres que Deus operava a favor c10 humilde Convento 
atraiu novas vocações. Aumentara o numero de irmãs. e com isso tornou- 
se necessario melhorar as condiçócs do abrigo, desacomodadas que estavam 
nas apertadas célas . 
I Frei Galvão cuidou das novas obras, e em carta ao Governador di- 
zia. . . "como porém a igreja velha começa a ruir e está o frontespício espe- 
Lado e o dormitorio é muito acanhad'o conforme já relatei, e o numero das 
que desejam a vida dô Providencia Divina vae sendo maior, fundou-se 
novo Convento e Igreja, no qual pudessem viv,er, ainda que pobres, com 
mais respiração e d-safogo" - (Maristela - Frei Galvão - pg. 94). 

Apesar das dificuldades que se apresentavam, o Servo de Deus, com 
audaaia põem mãos á obra e, longe de contentar-se com uma construção 
rnediocre, delinea vasto e solido edificio que , para a época representava 
I I obra, que tem causado admiração aos paulistas". 

Ai, está a sua construção, sem luxo algum, porém não lhe falta a 
arte e harmonia de seu estilo colonial. É homogenea em suas linhas, lar- 
gas e singclas de sua fachada austera. Mostrou-se Frei Galvão habilissiino 
arqu,iteto e o que mais admira, é o seu tino na distribuição dos idiversos 
aposentos, todos ligados pela sua fuilcionalidade, poderosamente observada 
a vida monastica. 

Dispendeu na obra cerca de 13 .O00 cruzados, obtidos em esniolas e 
donativos valiosos. Naquela época c~rrespondiam a 5.200 cruzeiros, ou 
hoje teriamos mais ou menos a altura de uns quinze milhões de cruzeiros. 
Era o trabalho moroso e pesado; ao invés de cimento armpdo, terra soca- 
da ;  em lugar do ferro, madeira; tudo havia de s e r  transportado sem ca- 
minhões nem guincho; furar e perfurar sem energia eletrica; tudo a força 
do braço. Aproveita as arvorcs da redondeza para obter as madeiras d? 
andaimes e para as paredes interiores de pao a pique. Madeira para v;- 
gas e soalhos vinham elas de Santo Amaro. Imensas toras trazidas ern 
carros de boi. Depois toca a serra-las, no braço. Enquanto os escravos 
serravam as tóras, as irmãs socavam a taipa. Trabalho duro e penoso. 
Alrduo e causticante. Não admira que as obras levaram cincoenta anos de 
continuado trabalho. 

Após 14 anos de trabalho, ativo, quando o que estava pronto mostra- 
va suf,iciente para alojar as recolhidas, passaram-sr estas do velho conven- 
tinho para a nova casa, em 25 de Março de 1788, quando celebmraml a 
festa da Anunciação da Nossa Senhora. 

Muito longe estava ainda a obra por terminar, pois durou nada menos 
de 48 anos, quando Frei iGal~ão morr?, eui 1822, deixando aind3 por ter- 
minar a torre da igreja. 

O que deduz-se por esta informação, é que dos planos, arquitetônicos 
(de Frei Galvão, constava dotar a igreja de torres, que hoje elas não hpa- 
recem, tendo sido terminado o frontespioio como o vemos. 

A memoria de Frei Galvão, atraiu para, o Convento as melhores fanii- 
llas paulistanas. Entre seus sindicos, destacam-se o Barão de São João do 
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Rio Claro, Amador Rodrigues de Lacerda Jortlão, o Jíarquês de Itú, Dr. 
Antonio de Aguiar Barros e o Con:le d: Prates. 

O Barão dedicou-se pouco ao Conrento dadc o ceu preca'rio estado 
de saude. Foi o Marquês de I t Ú ,  Antonio de Aguiar Barros que111 m i s  
dedicou-se ao Convento. Até 1874, viviam as irmãs de esmolas, conforme 
a vontade de seus fundadores, embora tivessem grande patrimonio inver- 
tido nas muitas terras que lhe havia doado o Morgado de Mateus. 

Para mtelhorar a situação economica da comunidade, o Marquês, corn 
licença do Bispo, vendeu parte dos terrenos ao Governo, que neles conq- 
truiu os quartais. Entendeu Ele que o rendimento do capital, resultante 
dessa venda serviria para auxiliar a manutenção do Convento. Hoje estão 
novamente as irmãs em aflição economica, dado o esvaciamento moneta- 
rio de nossa moeda, não permitindo que o capital se atuaaise propcticio- 
nando um rendimento compativel, para garantir uina syl~sistencia razoavel 
a vida clausural. 

Indiscritivel a gfnerosidade do Conde Prates, durante o tempo de 
sua administração, de 1905 a 1935. Além de dadivas inumerav~is, cons- 
+ruiu as suas expensas toda a ala nova que vai desde a portarfia até a ex- 
tremidade do lado esquerdo da casa e da capela, continuando em ai~guio 
r'cto, até unir-se ao antigo puchado do fundo, cercando assim todo o rt- 
cinto do Mosteiro, div,idindo em dois pateos internos. 

E m  o dia 16 de Agosto de 1943 foi o Convento da  Luz, tombado pelo 
Departamento de Patrii~onio Historico e Artistico Nacional. 

Eis aqui, em poucas iinhas, a historia do tradicional Mosteiro das 
Santas, a construção do humile franciscano Frei Sant'Anna Galvão. 

Neste santo lugar, na terra abençoada de Guarepe, onde repousa O 

corpo sagrada de Frei Galvão, duas irmãs rezam diariamente, dia e noite, 
revezando-se, as monjas na capela-mor, diante do Santissimo Sacramento. 
As monjas em adoração ao pé do Tabernaculo, numa correntr continud 
que não se interrompe há quase dois  século^; rezam por São Paulo, rezam 
pela cidade configurada na sociedade dos homens e das cousas. A s  bençãc, 
que caem do Céu sobre a terra de Anchieta, os paulistanos são testemunhas 
de sua graça. Até hoje o ped'ido de Morgado de Mateus tem sido aten- 
dido por Deus. Proteja esta cidade pediri ele. E ela que tem passado por 

amargas provaçõ~es, a todas resistiu. sem que fosse abalada a sua estrutura 
pocial, e tampuco a sua estrutura fisica, apesar de ter enfrentado cor,- 
vulsões revolucionarias. 

Ao pé deste sacrario, devolvam os pauliistas, as preces destas monjas, 
fazendo empenho a que toda 3 socieclade volte suas vistas a este lugar 
historico e sagrado, em reconipensa a quem tanto tem feito pela sua cida- 
de, nos misterios de sua clausura. E N.S. da Lúz, continua velando por 
S. P,auIo, atendendo o voto fcrrnulado por Mrgado de Mateus - Proteja 
esta cidade. 



O SÉCULO XV:  SÉCULO D O  INFANTE D. H E N R I Q U E  
- P R Í N C I P E  ECUMÉNICO 

Tito Livio Ferreira 

Há milênios "a ocidental praia lusitana" (1)  do continente europeu, 
na dseanteira d a  península ibérica, sobre a lertente atlântica, é o ponto obri- 
gatório de trânsito dos poros do norte, do  sul, de leste e do oeste. Cruzam- 
se alí, nas embocaduras dos rios Minho, Lima, Douro, Tejo e Criiadiana, na 
ria de Aveiro, nas enseadas e baias, os caminhos marítimos da Euroipa. 
E daí Portugal tornar-se a encruzilhada ocidental aberta ao mundo: do niar 
Mediterrâneo aos mares cl'o Norte e Báltico, do mar Cáspio ao oceano 
Atlântico. 

No maciqo formado pelo continente eurásico encontram-se a Europa 
e 3. Asia. Ao sul, as peninsuhr da Grécia e da Itália avançam como braqos 
estendidos mar a dentro, para alcançar a África. Para o oeste, entre o mar 
Cantábrico e o Mediterrâneo, na penínsuln ibérica, a Lusitânia se ergue de 
peito aberto ao vai-vem contínujo e perene das ondas batendo, quebrando, 
rugindo, rumorejando, espumojando. E "Eis aqui, quase o cume da  cabe- 
ça/ Da Europa todo o Reino Lusitano,/Onde a terra se acaba e o mar cc- 
meça/ E onde Febo repousa no Oceano". (2) 

Nessa orla marítima e lusitana os ventos oceânicos oxigenam as praias 
envolventes armadas em altares rendilhados de espuma para os re:plendores 
do sol maravilh.>so cel-brarem cs  n ~ í s t i c o ~  esponsais do mar sagrado e (1.1 
terra bemdita. E o povo que ama, enfrenta e domina o mar, que abraça e 
;beija a terra, que lavra a terra e lavra o mar:  êsso povo de lavradores r 
navegantes fundiu os dois e!ementos da natureza numa quadra radiosa e 
humana, onde estrcmece e pelpita o lirismo da alta lusíada a desabrochar 
numa rosa de luz: "O mar também é carado;/o mar tnmbêm 'tem mii- 
Iher ;/é casado com a areia,/dá-lhe beijos quando quer." 

Assim o mar-oceano envolve a costa portuguesa onde so abrem portos, 
estuários, baias e enseadas para o acolhimento e o abrigo confortadores e 
repousantes dos homens se1ec;onados nas lutas permanentes contra a intem- 
péries marítimas. E êsse "jardim da Europa à beira-mar pIantado" ( 3 )  
não é um jardim suspenso, mas a proa da Eurcpa adentrada no Atlântico, 
pronta a velejar pelas sete partidas do mundo para unir, um dia, com as 
bençãos de Deus, as praias do Ocid~nte  às praias do Oriente; pgra mudar, 
como mudou, a sociedade e a econcmia europeias; para congregar sob a 
bandeira de Cristo povos diversos e diforentes espalhados por todos os qua- 
drantes do globo: para envolver a Terra, na zona inter-trcpical, numa atmos- 
fera de  paz e de lusocristianismo. 

1, 2, 3 - Luiz de Camões - "O Lusíadas". 
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ORIGEM DOS LUSIBEROS 

A Ibéria parece ter sido povoada, nos tempos imemoriais, por duas mi- 
gragóes sucessivas provinientes de Leste: a dos Iberos ou melhor dos E.- 
caldunaques, e a dos Celtas. Vieram daí as tribus dos Lusiberos e Celtibe- 
ros. Os Lusiberos continuaram no território limitado ao Norte e ao Poente 
pelo mar, e ao Sul pelo rio Tejo. A Galiza de hoje integrava-se na Lusi- 
tânia pré-histórica. Vários povos vieram depois na sua marcha no Oriente 
para o Ocidente. Chegam os 'Gregos, Fenícios e Cartagineses. quando os 
Lusos, Iberos e Celtas já estão assimilados e formam os Lusitanos. Che- 
gam os Romanos. Predomina a civilizacão latina. Roma civifiza os povos e 
dá-lhes o direito e a cidadania romana. Os Lusitanos são cidadãos romanos 
assim como mil e quinhentos anos mxis tarde, os Brasilienses ou Brasi- 
lianos, isto é, as pessoas nascidas no Brasil-Província e no Brasil-Reino, são 
Portuguesas porque vassalos do Rei de Portugal de 1500 a 1822. Província 
do Império Lusitano até 1815 e d-pois Reino, o Reino do Brasil unido ao 
Reino de Portugal e Algarves constituiam o Império Lusitano formado por 
D. João VI. esse Império de Portugal abrangia o Reino do Brasil, o Reirio 
de Portugal, os arquipélagos e ilhas do Atlântico, o Reino de Angola e MO- 
çambique, (a Província de m a  e Macau na Asia e Timor na Oceania, e era 
era duas vezes maior do que o Império Romano, cujas províncias espa- 
lhavam-se pela Europa, Ásia e África e denominavam-se : 'Itália, Gálias 
(França), Britânia, Ibéria, Dácia, (Rumânia), Grécia, Asia Menor 
(Jerusalém e Egipto, na Africa. A esta Comunidade Romana (me Cristo 
nascido na Galiléia, era cidadão romano) sucedeu a Comunidade Portuguêsa 
na Europa, Africa, Brasil, Ásia e Oceânia. E hoje a Comunidade Britânica 
conjuga os vassalos da Rainha da Inglaterra naturais da Grã-Bretanha, da 
Irlanda, do Canadá e da Austrália, continente isolado na Oceânia. 

No entanto, o Império dos Cesares assimila as civilizações antigas. Na 
Antiguidade as civilzações da Assíria, Babilônia e Egipto entraram na Eu- 
ropa através da ilhn de Creta, donde passam para a península da CTf-écia. 
Daí se transferem para a pcnínsula da Itália. Roma dissemina pelo Ocidente 
da Europa a .civilização gnecolatina. E, herdeiro da civilização romana, 
Portugal, "quase o cume da cabeça da Europa", na península ibérica, vai se- 
mear. pelo mundo inteiro. a civilização latina dinamizada pelo lusocristia- 
nismo. 

Cái o Império Romano. Do Norte para o Sul descem, em grandes mas- 
sas, os povos germânicos. São Alanos, Godos, Visigodos, Suevos. Bracchara 
Augusta dos tempos romanos, a cidade de Braga, no Minho, vai ser a ca- 
pital da Monarquia dos Suevos na Lusitânia. Todavia, a península ibérica es- 
tava romanizada. A cultura grecclatina é enriquecida com os elementos da 
cultura germânica, principalmente nas terras minhotas onde predomina O 

tipo louro de olhos azuis. Mas chegam os Arabes pelo Sul e alcançam a 
foz do Douro. Daí par,a baixo, até o Algarve, o tipo mouro, de olhos e ca- 
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belos pretos. A cultura árabe integra-se na Lusitânia. Mas a primazia é da 
civilização latina. Santo Agostinho escreve : "Os exércitos romanos traba- 
lharam para que a altiva Roma não só impuzesse o seu jugo aos povos ven- 
cidos, mas até a sua língua depois de associados pela paz", isto é, a paz ro- 
mana. E as culturas lusa, ibéra, celta, grega, fenícia, cartaginosa, romana, 
germânica, árabe e normanda conjugam-se, caldeam-se, fundem-se, amal- 
gamam-se para formar a cultura lusitana, a cultura lusocristã, em plena, 
Idade Média. 

PORTUGAL NASCE COM A S  CRUZADAS 

Com todos êsses el~mentos culturais assimilados à sua própria cultura, 
floresce a cultura lusíada. Nessa altura, a Cavalaria da Europa está prepa- 
rada para a conquista da Terra Santa. Marcha para tomar Jerusalêm em 
poder dos muçulmanos. Destacam-se dois cavaleiros gauleses, franceses di- 
riamos hoje, e vão oferecer os seus serviços a D. Afonso, rei de Leso, 
para auxiliá-lo a combatrr os mouros. Pertencem ambos i Casa de Borgo- 
nha. O conde D. Henrique espósa D. Tereza de Leão, e recebe, como dote 
de casamento, o torritório Entre-Dfouro-e-Minho. Surge o condado ou pro- 
víncia de Portucale, pelo diploma de 9 de abril de 1097, quando os &I- 

zados combatem na Terra Santa. Primo de D. Henrique, outro cavaleiro 
francês, D. Raimundo casa-se com D. Urraca, irmã de D. Tereza. E rers- 
bem, também como dote de casamento, o condado da Galiza. Assim a Ga- 
liza é irmã colaça de Portugal. D. Henrique e D. Raimundo são nobres 
húngaros. 

D. Henrique alarga o ceu condado até os campos de Coimbra. Seu fi- 
lho, D. Afonso Henriques vai substituí-lo após a sua m4orte. e l e  si: revela 
o comandante e o homem de Estado. Ei-10 aclamado há oitocentos anos 
rei de Portugal, criador da Monarquia Portuguesa e fundador da dinastia 
afonsina. O Reino de Portugal surg- no cenário político da Europa medie 
m l  em condições sem exemplo. É a primeira nação organizada em Esta- 
do. Nasce num bloco inteiriço constituido pelas três condições essenciais: 
tetritório, povo e govêrno. Essa unidade nacional reflete o homem de inte- 
ligência universal e universalista, cujo temperamento expansivo e dinâmi- 
co vai desabrochar na sua enorme capacidade de adaptação a todas as lati- 
tudes e longitudes, a todos os meridianos da, Terra, uma d'as constantes da 
alma portuguesa, inesmo derreada de saudades. E êsse poder assiinilativo 
tios Lusitanos reside na sua simpatia humana, na sua ternura pelas mulhe- 
res de todas as raças, caracterizada pelo seu temperamento amoroso. 

Assim, Portugal nasce, precisamente. quando a Cavalaria Medieval da 
Europa se arregimenta e se transforma no Exército de Cristo. Quando a 
Cavalaria cristã combate em Jerusalctn, Portugal forma o seu espírito no 
ideal 'das Cruzadas e surge armado em Cavaleiro de Cristo nas guerras da 
Reconquista contra os muçulmanos. E o lusccristianismo foi a bandeira por- 
tuguesa desde o século doze. 



PORTUGAL E A S  CRUZADAS 

As Cruzadas começai~~ ein 1096. 0 s  Condado Portucalense nasce enl 
1097. Aquelas formavam-se de grandes expedições militarts animadas pelc 
fervor religioso e pela imaginação romanesca da cavalaria da Idade Média. 
O seu objetivo era retomar aos muçulinanos os Lugares Santos. Os Arabes 
dominavam o Mediterrâneo e a Lusitânia da Figueira da Foz para as ;er- 
ras sulinas. Todo o Ocidente se levanta contra êles, numa base or- 
ganizada e cooperativa. Estamos em face de uin movimento precursor e pa- 
rclelo à organização d3 Pacto do Atlântico, em nossos dias. Em plena Ida- 
de Média é a Portugal que cabe a honra de ter conce,bido em primeiro lugar, 
a idéia de uma cooperação atlântica arganizada,como defesa contra uma ideo- 
logia militar estranha. 

Essa organização atlântica apres-ntava o aspecto militar internacional 
e cooperativo. Propunha-se a dfter os inquietantes progressos de uma ideo- 
logia exótica e armada. Nessas condições, D. Afonso HtHnriques, 1.0 Rei 
de Portugal, dá ao mundo o exemplo inédito da col-iboraçáo internacional 
politica e militar no campo ideológico. Desde o início dxs Cruzadas havia 
ccncepções dianletralm-nte opostas. Antes de tudo, para uns, tratava-:e dr-. 
retomar a Terra Santa aos muçuln~anos. O próprio Papa Inocência 111 fci 
intérprete dessa idéia no Concílio Laterano, quando estimula os Cruzados 
a partir para a Palestina. Seu sucessor, Honório I11 defende a mesma tese 
Dc 3;~ltro lado, graças ao seu pensam:nt:, uiiiversalista, os portugueces têni 
idéias opostas. Em nosços dias, os Norte-Americanos adotaram-nas para 
lhe darem o nome de "the global conception", a concepção global de um 
plano. Os Porturueses do século X I I  preconizavam coinbater o islainisiilo 
onde estivesse. E a oportunidade se apresentava: expulsá-los d? território 
lusitano. 

A diplomacia portuguêsa soube fazer triunfar a sua tese. Entre 1140 e 
1217, sete corpos expeclicionários, com elon~ei~tos de todos os pontos do 
Atlântics-norte, combateram em Portugal, unidos à cava'aria portuguesa e sob 
o comando dos reis lucitan-s. as hostes árabes. Vinham &ses regimento. 
de ingleses, escoceses, neerlandeses, flarnengos, alemães e normandos eiri 
navios costeiros. Piravanl na foz do rio Doiiro. Afonqz H0nriqiies entra 
em neqociações com os coinmd3ntes expedicionários. E dfpois o exército 
de cruzados at!ânticos, sol) o coinando do Rei de Portuglil entrava em ccm- 
bate ccnl os mouros, r-pelindo-os, rechassando-os, vencenclo-os. 

O O U T O S O  DA IDADE AIÉDIA 

O s  séculos X I I  e XIII  constituem o espigão da Idade Média. N e s v  
período estruturam-se os fundanlentos da vida social, econômica, religioca e 
intelectual do Ocidente. Inovações políticas e técnicas assinalam o "outono da 
Idade Média". Em meiados do século X I V  cada família real europeia c(:- 
meça a formar os seus vassalos e a sua ptquena corte. O rei reina mas não 



govêrna. O sentimento nacional começa a formar-se após as guerras contra 
o estrangeiro. Esse nacionalismo embrionário mergulha raizes na tradição 
e no passado. Respira-se o amor aos feitos comuns no pretérito, às glórias 
comuns dos maiores, ao desejo comum de viver e partilhar das glórias an- 
cestrais projetadas no futuro do povo da mesma língua. Povos da mesnia 
língua, como Portugal, se aquecem ao calor da lareira comum, cujas cha- 
mas altas e inquietas iluminam, no presente, o passado construid~ pela co- 
munidade, e se projetam no futuro de maneira impressionante. 

Já no fim do século XIV começa a formar-se o Ocidente em Estados, lia 
acepção de nacionalidades. A Oeste, o primeiro entre todos a organizar-se Na- 
ção, é Portugal, nacionalidade completa, em 1385. Cem anos mais tarde, 
eiil 1490. começa a esboçar-se 3 união da Espanl~a, com a reunião dos rei- 
nos de Castela e Aragão. Na terra portugucsa há unidade de .Lerritório, 
unidade de povo. unidade de govêrno, unidade de língua. A Espanha ain- 
da 'está fraccionada. A França está dividida. A Itália inteiramente repartida. 
Os  povos da Europa central desunidos. No Ocidente aind'a caótico, desarga- 
nizado e subdividido, apenas o Reino de Portugal apresenta, no outono da 
Idade Média, as características de uma Nação organizada, constituída e es- 
truturada. Tinha exército e marinha em ordem. Ei-Rei D. Diniz retifica a: 
fronteiras, planta os pinhais de Leira, cria o cargo de almirante da mari- 
nharia portuguesa. Nomeia para êsse cargo Manoel Pcçanha, genovês de 
nascime~to. E Portugal estava preparado para ser, como foi, no século XV 
o porta-bandeira da civilização lusocristã no mundo inteiro. 

No século IX, Carlos Magno, imperador dos francos, tenta restaurar 
o Império Romano do Ocidente, ao criar o Império Carolíngio. Sua ten- 
tativa falha, porque não bastava o ideal político-religioso. Faltou-lhe a pu- 
jança, autorilclade e os recursos qu,? a constituição social e econômica do tempo 
não lhe Faltou-lhc principalmente, a unidade nacional. E por sua 
morte esfarelou-se o seu trabalho, o seu ideal, o seu sacrifício. 

Cinco séculos mais tarde, Portugal vai retomar o plano grandioso d i  
Império Romano esbroado havia mil anos, recem-esboçado por Carlos Mag 
no, em plena Idade. Herdeiro da unidade cultural e nacional 'da Império 
Mediterrâneo, o Reino constituido em nação fronteiriça do Atlântico, ia re- 
criar o ideal político-religioso-económico de Roma, em começos de 1400. 
E assim como Roma extravasava do Ocidente e atingira a As,ia Menor e Nor- 
te da Asia Menor e Norte da Africa, também Portugal se prepara para 
extravasar pelo Universo. 

A CONQUISTA DE CEUTA E O SERVIÇO I)E DEUS 

Já em cormeços do século XIV, por vdta  de 1409, estava planejada a 
conquista de Ceuta, ao Norte da Africa. Nessa empresa intervêm a rei 
D. João I e os infantes. O soberano reune os fiihos para estudar o assunto. 
Dêles também decorria a sua execução em todos os seus pormenorec. 



D. João I ouve, atende, escuta o príncipe D. Duarte, e os infantes D. Pe- 
dro, D. Henrique, D. João e D. Fernando. Logo no cGmeço de quatrocea- 
tos, Portugal sente, por um lado, a espada castelhana a tocar-lhe os ílan- 
cos, e, por outro lado, a ronda negaceante das vagas atlânticas a abrir-lhe 
o caminho misterioso dos oceanos, para a fascinante epopéia dos grandes 
descobrimentos marítimos. E para tomar essa resolução imperativa, D. João I 
leva seis anos tudo prevendo, tudo examinando, tudo preparando. 

Ao pôr em ordem lógica êsses acontecimentos, observa-se como a exlie- 
dição foi bem estudada e bem executada. O fato do ministro João Afonso 
ter sugerido ao rei a conquista de Ceuta, como solução para os problemas 
portuguêses do  tempo, levaria o soberano a w r - l h e  objeções de ordem té- 
cnica e política. Na primeira estava a organização e d preparo !do exercito 
lusitano, para levar a guerra ao ultramar, em território estranho. Via-:e, 
no segundo, o problema de não deixar exposto, desguarnecido, indefeso, o 
flanco esquerdo do reino, isto é, a fronteira castelhana. Analisados êsses 
pontos capitais, o monarca adere, desde logo, à empreza para nela empe- 
nhar-se a fundo. E o rei, os infantes e o ministro se integram na expe:!i- 
ção, maduramente refletida e preparada. 

Na sua execução entravam poderosamente os princípios religiosos da 
época. Ideada a conquista, surge o problema de saber se é ou não serviço de 
Deus e acrescentamento da fé católica. Em seguida se é ou não possivel rea- 
lizá-la. O serviço de Deus tem o seu critério ético. Divide as ações que 
podem realizar-se das que Ivão devem realizar-se. Entre as causas motoras, 
o serviço de Deus vai decidir, embora não seja, em si mesma causa motora. 
Observe-se que o mundo então é teocêntrico: Deus é o ctntro de tudo. Do 
teocentrismo medieval o homem vai passar, no fim do século XV, à fase 
humanistica do homocentrismo: o homem centro de tudo. Dêste período 
homocêntrico já nos afastamos em busca do cristocentrismo, onde Cristo é o 
centro de tudo. Portugal, nesse elanguecer outonal da Idade Média, já é 
cristocêntrico. Para isso transformara a Ordem dos Templários na Ordem 
de Cristo. E os Portuguêses vão ser, na soleira da Renascença, no portal da 
Idade Moderna, os cavaleiros de Cristo dispersos por todos os quadrantes 
do mundo. 

O rei, os infantes e o ministro ccncluiram que a ação contra o infie! é 
serviço de Deus, embora a situação econâmica e financeira do reino seja 
precária. Era necessário formar dois exércitos: um guarneceria as front~i- 
kas de Castela; o outro necessita de frota para transportá-lo a o  terreno do 
combate, no continente africano. Nem se pensa em aumentar os impostos. Isso 
agr,avaria o povo. E os preparativos feitos em segredo seriam divulgados 
em prejuizo de todos. 

Assim, Portugal não podendo conquistar o reino de Granada, ainda 
em poder dos árabes, para anexá-lo ao seu território, como província & 
reino 'de Algarves; Portugal porcura evitar a expansão castelhana para as 
terras da Africa, ao dominar Ceuta, em Marrocos. 
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A CONQUISTA D E  CEUTA E A SEGURANÇA DO COMÉRCIO 

Ceuta era, então, o eixo do comércio e da navegação para o Mediterrâ- 
neo. Rsse comércio inteerssava a cristãos e muçulmanos. E a tomada de 
Ceuta foi um rude golpe no reino árabe de Granada, colocado desde logo à 
mercê do reino de Castela. 

O valor estratégico de C a t a  reside no fato dêsse porto ser a chave 
e o mercado de todo o Mediterrâneo. Dessa conquista portuguesa decor- 
rem: a )  a segurança da península ibérica ameaçada pelas invasões provi- 
nientcs do Norte africano; b) a segurança do litoral algarvio contra inr- 
cursões marítimas dos piratas rnouros com base no Norte da Africa; c) a 
seguranqa das navegações da Itália para a Flandres e para a Inglaterra, 
com escala obrigatória pelos portos lusitanos; d )  base para facilitar a pene- 
tração cclmcrcial e política dos portuguêses no Mediterrâneo; e )  segurança 
do comércio português com os mercados mediterrâneos; f )  base para im- 
pedir o auxílio marroquino ao rei de Granada, de forma que êle não viesse 
a atacar Portugal pelo flanco; g )  segurança dz Portugal com relação a Cas- 
tela e barreira para evitar incursões castelhanas em território pcrtuguês; 
h )  base para o comércio luso dominar o comércio árabe ; i )  cabeqa de ponte 
para a conquista de Marrocos ; j )  domínio das rotas comerciais do norte afri- 
cano e da zona mediterrânea. E isso se deprende, facilmente, da leitura 
atenta da Cr6nica. da T o m d a  de Ceutn e da Cróniciai do1 Conde D. Pedro de 
Meneses, escritas por Eanes de Zurara. 

A SERVIÇO D E  DE,US E DA HUMANIDADE 

Portugal se coloca a serviço de Deus humanizado em Cristo, para ser- 
vir a Humanidade. A campanha 'de Ceuta concretiza o pensamento de 
D. João I de Portugal e de seus filhos D. Duarte, D. Pedro, D. Henrique, 
D. João e D. Fernando. Pela primeira vez uma nação europeia, com suas 
bandeira4 e seu exército, ia levar a gucrra a outro continente, após a queda 
do Impér,io Romano. Se dc um lado, rei e infantes organizam o p!anoi de coii- 
quista em todas as suas minúcias; por outro, os juristas portugueses estii- 
dam, com todo o cuidado, o direito que Ihes assiste nessa empreza. O sobe- 
rano não se contenta com o parecer elaborado pels seus advogados. Solicit~ 
do Papa a licença para realiiar 9 guerra. Se ela não fosse semiço de Dects, 
não a "teria nem a faria por nenhuma guisa", pondera D. João I. Com ela 
concorda Sua Santidade. D. Duarte ,substituto dc seu pai no trono, rei-filó- 
sofo, autor do "Leal Conselheiro", estudioso e culto refletiu mnduramerte 
ssbre o assunto. Em face do problema juridico-moral das conquistas mar- 
roquinas, afirma: "A guerra dos mouros tenhamos que é bem de a fazer 
pois que a Santa Igreja assim o determina". E Portugal prepara-ce para 
arrebatar a chave do mundo oriental, cheio de sortilégios e de mistérios. - 

No limiar do mundo africano, "co'm, a posse de Ceuta, não só Portugal 
conquistaria uma excelente bnse naval no Estreito, como defesa de siias 
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próprias terras, nias possibilitaria desfraldar, em terras do Islão a bandeira 
de Cristo, pe!o qual os cavaleiros medievais con~batian~, viasndo a conqusta 
de um mundo melhor", escreve Mário Graciotti, em sua obra "Portugal". 
A frente dcssa empresa colma-se o Infante D. Henrique, o gênio ocidental 
do mundo teocrático medieval, transformado em gênio lusiada, ecumênico, 
do n~uiido cristocentrico ti~oderno e universalistn. Nele se consubstanciarn 
o misticismo e o espiritualismo cristãos 0 lusitanos. Conta apenas vinte e 
quatro anos de idade. D. Henrique, o Príncipe Ecunlênico. Sonha com o gran- 
de Império1 de Cristo, realizado quatrocentos anos mais tardc por D. João 
VI, o criador da nacionalidade lusobrasileira. quando ein 1815 constitui o 1112- 

pério Lusitano, formado pelo Reino do Brasil unido ao Reino de Portugal de 
Portugal e Algarves, as ilhas atlânticas, as províncias de Ângo'a e Moçani- 
bique, na Africa, a fndia Portuguesa e Macau, na Asia, no extremo-oriente, 
e Ti~nor, na Oceânia. E o Império Lusitano é duas vezes maior do que o 
Iml~ério Romano, no apogeu da sua grandeza. 

O Tnfante D. Henrique ao abrir as portas de Ceuta ao mundo euro- 
peu e cr:stão, tem nm mente castigar os infieis muçulmanos; obrigar a ban- 
deira do Isl-imismo a recuar diante d3. bandeira de Cristo; defender Por- 
tugal e defender a Europa da ameaça permanente do mundo maometano. 
I2 ser inici~da a gigantex., a sobrehumana e sem exemplo expansão ma- 
rítima planejada pelo Infante D. Hlcnirque. Êle é ncineado pelo rei para 
obter homens, navios e inaiitit~lentos. E "todas 3s cidades de Portugal, es- 
creve Mário Graciotti, respondem ao apelo do rei, mas ntnhiima scbrepuja 
a cidade do Porto, terra natal do grande Infante". 

O S  INFANTES DA "ÍNCLITA GERAÇAO" 

Madrugam na parte mais ao Ocidente. na vertente litoral do Atlâ~i- 
tioo, nesse outono medieval, os albores da primavera rmascentista. Por- 
tugal vai abrir, de par em par, as porta,s do mundo moderno, fechadas na 
Idade Média. sem propósitos, sem objetivos, sem interesses imperia- 
listas. Após a conquista de Ceuta, D. Henirque e seu irmão D. Pcdro pas- 
sam alguns meses na cidade africana. Nas praias do continente negro nasce- 
lhe a idéia d- apossar-se do Estreito de Gibraltar, onde o Atlântico e o Me- 
diterrâneo se unem. Para os povos mediterrâneos estava alí a porta do Mnr* 
Tewebrosu~iz. No afã de possui-la, a República de Veneza iria oferecer, mais 
tarde, muito dinheiro para obtê-la. E Portugal plantado ness', cruzamento 
marítimo de povos e do coinércio, poderia ambicionar o domínio do -4tlân- 
tico. 

De regresso a Portugal, os Infantes vão tomar rumos diversos, sem 
renunciar aos planos henriquinos. Herdeiro da Coroa Portuguesa, D. Duar- 
te participa das reuniões do Conselho del-Rei, e toma parte ativa nos pro- 
blemas administrativos e políticos da nação portuguesa. Em viagem de re- 
creio e de estudos, D. Pedro percorre a Europa. Quando passa pela Repú- 



blica de Veneza, a Senhoria faz-lhe presente do n~anuscrito da Viagem de 
Marco Polo à China. Não deixa de ser interessante seguir os passos desse 
infante lusíada através de paises e povos europeus. Serve nos exércitos do 
Imperador Scgismundo da Polónia, que o agraciou com a medalha Trevi- 
saria, ao recoiilpensar-lhe a bravura demonstrada nas guerras contra os tur. 
cos e venezianas. Visitou, em seguida, as cortes da Dinail~arca, Inglaterra, 
Castela e Aragão, onde casa com a princes-l D. Isabel. Poeta e escritor, D. Pe- 
dro deixou obra notável. SI- seu irtiião D. Duarte escreveu o tratado filosó- 
fico "O Leal Conselheiro", é a& autoria de D. Pedro o "Tratado da Vir- 
tuosa Bemfeitoria", onde o escrito,r se revela filósofo e humanista. Foi o 
tradutor do livro de Cícero "De Aplicitia", do original latino para o "por- 
tuguês casta linguagem". E era, sem dúvida, o português de maior e de 
mais vasto e profundo conhecinlento das teorias políticas do seu tempo. 

Os Infantes da "fnclita Geração" alcançaram, cada um de per si, in- 
confundivel e assinalada personalidade própria. O próprio destino traçuu- 
Ihes a autonomia e o rumo certo nas opiniões e na conduta. Embora às ve- 
zes pensassem e agissem de maneira diversa, porque ,eram independentes e 
ciosos na maneira individual de ver os seus naturais interesses, estiveram 
sempre unidos no pensamento de bem servir a nacionalidade portuguesz. 
"Estreitcu-os, diz Joaquim de Carvalho, e111 "Estudos sobre Cultura Por- 
tuguesa do século XV", apertadamente o mútuo apreço, senão o desvane- 
cimento da irmandade, a subnlissão ao escrupuloso sentido da Vida conlc 
sacerdócio, o sentimento da responsabilidade inerente à posição social q i e  
ocupavan?, o respeito pelos mesmos valores morais e o acatamento às mes- 
mas idéias normativas". E daí as decisóes viris, a constância do carater e o 
espírito de solidariedade humana reveladeres dn maneira como forarti edu- 
cados por sua mãe, princeza da Inglaterra e rainhs de Portugal, D. Felipv 
de Lencastre, mulher de D. João I, rei de Portugal. 

Os cinco igualavam-se na educação e na cultura. Todavia a obra do 
Infante D. Henrique representa o lqbor lusíada por exce'ência, porque nela 
vibra, palpita, estremece o anseio humano do espírito universalista dos pcr- 
tuguêses a serviço de Cristo e da Huamnidade. E a inteligência universa- 
lista dos Portuguêses é de tradições romanas. 

A CULTURA CIENTIFICA DO INFANTE D. HENRIQUE 

Humanista e filósofo, D. Duarte escrevera "O Leal Conselheiro". Seu 
irmão D. Pedro, humanista e político, redigira o "Tratado da Virtuosa Beni- 
feitoria". D. Henrique, escreve a obra "Secreta de dos secretmcs de As- 
trologia". Constitui surpresa e problema para os estudiosos, a existên- 
cia em podter de Fernando Colon do manuscrito intitulado "Seoreto 
de 10s secretos de Astrologia", compcsto pelo Infante D. Henrique de Por- 
tugal, porque os seus biógrafos quando escreveram, no século XVI, silen- 
ciaram a respeito. E 0s próprios documentos oficiais nada revelam. 



No entanto, informa o Professor Joaquim de Carvalho, da Universi- 
dade de Coimbra, no extrato do "Registrotum Librorum don Ferdinandi 
Colon", publicado em 1866, Bartolomeu J. Gallardo pela primeira vez notí- 
cia o fato. Sousa Viterbo, em Portugal, reproduziu-a n s  primeira parte dos 
"Trabalhos náuticos dos Portuguescs nos séculos XVI  e XVII" (Lisboa, 
1898). Na valiosa Biiblioteca Columbiana, em Sevilha, encontra-se a famc- 
sa obra do Infante D. Henrique. Lê-se no "Registrum" de Fernando Co- 
lon: "Libro en espano1 de mano llamado secreto de los secretos de astro- 
logia cõpuesto por e1 Infante don enriq de portogal. I .  aqui se comiença n 
libro q llama segredo, d.a dios fazer como su un(merced-) fuere a dios grts. 
es en 4.O C ~ s t o  en salamãca tres reales a 21 de abril de 1525". ( ) 

Correspondente ao "Abecedário", o "Registrum" apresenta os  autores 
em ordem, conforme o nome de batismo. Nêle se Iè: "Enrricus a portugalia 
in secretis secretorum astrologie hispanice et manus scriptis. 1429". Esses 
dois documentos confirmam .em dúvida algúma, afirma o Doutor Profes- 
sor Joaquim de Carvalho, da Universidade de Coimbra, o fato do filho de 
Cristovãc Colorqbo ter possuido um manuscrito em castelhano, chamado 
"Secreto de 10s secretos de Astrologia", cuja a autria é atribuida a um Iii- 
fante D Henrique de Portugal. E o Único infante de Portugal, de nomc 
Henrique, era o tilho de D. João I, capaz de escrever êsse livro, de mais a 
mais, em 1429. 

Trata-se de uma obra astrológica, ou de astronomia, conforme a lin- 
guagem de hoje. D. Henrique, o Príncipe Ecumênico cultivava o estudo 
da Esfera, nesse tempo. Do mesmo passo, escreve o "Segredo dos skgre- 
dos da Astrologia". Nêle talvez se encontre a raiz e os propósitos das pri- 
peiras viagens henriquinas, com espírito prático, científico e técnico. Por 
isso mesmo, Joaquim de Carvalho observa: "Marchar às cegas e acertar, 
guiado sòmente pelo instinto v,ital, é dom de animais, que não de seres onde 
amanheceu a razão, ou por outras palavras, a dúvida acompanhada do de- 
sejo de alcançar a certeza pela solidez dos fundamentos e a paz da conscién- 
cia pelo! acerto premeditado 'das ações ; por isso o Infante D. Henrique ca- 
receu de se conv~encer a si mesmo, e de convencer capitães e tripulações de que 
não iriam navegar com rumo ao suicídio, porque o que diziam do mar lar- 
go e do termo da Terra talvez não fosse verdadeiro e algumas razões have- 
ria para crer que 3 verdade se poderia alcançar sem o risco fatal das vids.s 
embarcadas." ( ) 

Nesse caso, a ação do D. Infante D. Henrique está patente na minii- 
ciosa preparação da conquista de Ceuta, onde todos os pormenores fora111 
~stuldados, e na reforma da Universidade de Lisboa, por êle empreendida. 
JS suas ben'emerências e iniciativas. na qualidade de "protetor" da Urii- 
versidade, transferida no século seculo seguinte para Coimbra, provam o seu 
espírita prático e intelectual de  inovador e amante dos conhecimentos mate- 
máticos. 
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A ESCOLA DE SAGRES E A JUNTA DOS 
MATEMATICOS DE LAGOS 

Ao clarear a manhã do século XV. o Infante D. Heilrique, o, Príncipe 
Ecumênico, mostra conm trouxera de Ceuta, uma visão panorâmica do mundo 
africano. Instala-se no protnontório de Sagres, a ponta mais ocidental do Oci- 
dente, erguida ccmo proa de navio sobre a vastidão infinita do Atlântico. 
C0111 decisão firme abandona todos os passatempos da corte. Alí. nêsses 
rochedos oceânicos, diz a autora da sua biografia, a eminente escritora iri- 
glêsa Elaine Sainceau, o Infante D. Henrique, o Sábio, "com Portugal e 
toda a Europa atrás de si encarava o infinito para além do mar sein linli- 
tes". Jcão Ameal o vê "fixado na extrema ponta do Sul, em Sagres, dir- 
se-à um capitão desbruçaclo na proa de um barco enorme, que é, afinal o 
País inteiro,". E alí, na proa desse barco imenso, na proa do Ocidente, ei-10, 
a mão em pala sqbre os olhos a sondar os horizontes oceânicos onde se pro- 
jetam os horizontes da Humanidade. 

Com o seu dinheiro, com a sua fcrtuna privada, com a sua forca de 
vontade, com o seu espírito científico e a sua n~agnifica intuição, o Infante 
D. Henriclue escolhera o local, o aifiicnte, ,o cenário para a instalacão ?a 
primeira Escola Naval do inundo. "É ali que êle funda a sua particular Uni- 
versidade Náutica (a  Escola de Sagres e a Junta dos Matemáticos de La- 
gos),, que passou a ser o centro nãoaficial dos estudos de geografia de toda 
a Europa, como o afirma Van Loon". ( ) E enquanto êsse desprendido 
e desinteressado infante português se dedica aos estudos científicos de náu- 
tica, nesses primeiros anos do século XV, o antigo Impér,io de Roma ainda 
retalhado, em condições medievais, não apresentava nenhutn país organiza- 
do em nxção, a não ser Portugal, já coilstituido ein nacionalidade, a pri- 
meira nação ocidental desde 1385. 

Mesnio assiiil, comenta Mário Graciotti, "os centros escolares europeus 
ferviam naquela ocasião (quando o Infante D. Henrique funda a Escola dz 
Sagres), como hoje nos centros universitários os rapazes .e atiram às espe- 
culaçóes em tivrno da energia atòmica ou das velocidades supersónicas. E 
tudo o que o Infante fazia, tudo o que em Sagres se estudava, qmlqiieir 
notícia, qualquer descoberta, corria no galopar dos cavalos por tòdas as ci- 
dades europeias. E tudo isso aliado à verdade e à lenda, às fantasias dcs 
mercadores, às histórias dos marinheiros". ( ) 

Em Lagos e em Sagres, sob a direção do Infante D. Henrique, procps- 
sava-se a mudança da Euorpa, da Idade Média em Idade Moderna, a inter- 
ligação dos povos de todas as latitudes e longitudes, através de todos os me- 
ridianos. "Os povos europeus, assinala Mário Graciotti, em sua obra "Por- 
tugal", os povos europeus pressentiani que era de Sagres que viriam p1.1- 
vr'as noras e novos caminhos dos mundos até en t ã ,~  desconhecidos." 

E Fernando Pessoa, o maior poeta contemporâneo da península ibérica, 
sua obra "M,cnsagem" escreve : 



"O Infante D. Henrique 

Enl seu trono entre o brilho das esfer'as, 

Com seu nianto de noite e solidão, 

Tein aos pés c, mar novo e as iiiortas eras - 
O único imperatlor que tem, deveras, 

O globo miin(10 ,ciii :tia ilião." 

D. H E N R I Q U E ,  NOMEADO GOVERNADOR DE CEUTA 

Após a conquista de Ceuta, nesse inesmo ano de 1415, ou pouco mais, 
o Infante D. Henrique funda a Escola de Sagres. "Recolhido no seu ro- 
deado de seus criados (familiares), alí "coniunalmente se achavam em 
sua Oresença desvairadas (várias) nações de gentes tão afastadas do nos:o 
uso, que quase todos o havia111 por niaravill~a." Entregue ao estudo - 
com licença de todos os seus cletratores - "duvidoso seria ccn7ar quantos 
pares de noites seus olhos não conheceram o scno", "quantas vezes o achou 
o sol assentado naquele lugar onde o deixara o dia antes, vclando todo o 
arco da noite sem receber nenhum descanso, cercado de gentes de diver- 
sas nações", todo à investiga~ão e à confecção das cartas de marear, ein 
que seus cartógrafos iam repstando coiil exatidão nunca atingida as cos- 
tas, os cabos, os rios e enseadas do Oceano Atlântico, a caminho do Orien- 
te." ( ) 

No ano seguinte, a 18 de fevereiro de 1416, D. João I assina a n o m e  
ção do Infante D. Henrique, numa verdadeira delegação do p d e r  real, gover- 
nador de Ceuta. Desde a tomada de  Ceuta, D. João teve a idéia de colocar 
ao serviqo da  Coroa de Portugal as rendas 'das Ordens Militares. Obtcin 
do Papa a administração de tcdas elas para os Infantes. A bula de 1418 
confia ao Infante D. João o govêrno da Ordem de Santiago da Espaidz. 
Pela bula de 20 de maio de 1420, a administração da Ordem de Cristo é 
entregue ao Infante D. Henrique. A Milícia de Cristo fora fundada Dor 
D. Dinís, para suceder à Ordem dos Templários. Embora o Infante, cão 
fosse professo da Ordein, foi investido pelo Papa Martinho V no cargo 
de Administrador Apostólico da Milícia de Cristo, com cs mais amplns 
poderes. E assim, ao sevviço de Deus o Infante coloca incondicionalmente 
a Ordem d a  Cavalaria de Cristo, "quer utilizando seus avu1tado.i rendi- 
mentos r,a conservação de Ceuta em mãos cirstãs e portuguesas, quer pr:- 
parando e municiando armadas de socorro, quer prosseguindo sem desfa- 
lecimento a empresa que concebera de alcançar a fndia, quer levando o 
lume da fé cristã a novos mundos, prograiila expressam~nte niarcndo por 
Martinho V ao entregar-lhe o seu govêrno, isto é, o "aumento da religiPo 
cristã" pela propagação do Evaiig~lho, unia das finalidades a-ssenciais da 
niesilia Ordem." ( ) 
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Ceuta foi a escola elementar onde forjou o temperamento, onde mn- 
cebeu o delineou o seu programa de vida, onde colheu precisas e preciosas 
~nformações determinantes do impulso que haviam de jogá-lo, co mperse- 
verança espantosa, no caminho das realizações do seu plano, traçados com 
absoluta certeza. A V,ila 180 Infante, no cabo de Sagres, foi a Universidade 
onde providencialmente os seus .conhecimentos, a sua cultura, a sua pai- 
xão de místico e de estudioso se transformaria na ação do homen~ dota- 
do ein alto grau da curiosidade cientfíca e da paixão investigadora. E na 
baía de Lagos madrugam os tempos modernos. 

A êssa Universidade Náutica falta, por certo, a aparelhagem de uma 
Universidade conten~porânea. Nem bancos talvez houvesse para os alunos 
pilotos. Tambein não precisam deles. A sala de aula é o mar-oceano. Mes- 
tres e aiunos são marinheiros, são pilotos, são cartógrafos, são geográ- 
fos, são astrônomos, são n~atemáticos. As salas de aula navegam. Cami- 
nham. Caminham sâbre as águas, luz do sol ou das estrelas entre o infini- 
!to do céu e o mar infinito. Trazem para a Junta dos Matemáticos de La- 
gos, os resultados de suas observações científicas. Recolhem dados para a 
correção e elaboração de mapas 'e portulanos. E a ciência náutica do tem- 
po estava a serviço de Cristo, de Portugal, do Infante D. Henrique. 

Alí no promontório de Sagres o Infante reunira os maiores cientistas 
da é p a .  Vieram da Itália, da Ásia e da Áfçica. Eram portugueses, es- 
panhois, italianos, árabes, franceses. Não importava o fato de serem es- 
trangeiros. Eram cientistas. D. Henrique representa Portugal no seu are- 
jado espirito universalista. E êsse espírito universalista é essencialmente 
português pelo sentimento de amor i pátria e pelo sentido huinanamente 
lusiada . 

ITALIANOS A SERVIÇO DE PORTUGAL E DO INFANTE 

Entre os estrangeiros a serviço de Portugal e do Infante D'. Henriqiie, 
bem próximos, rentes dos portugueses, encontram-se os italianos. Seria 
injustiça não mtencioná-10s. "Troviano gli italiani a fianco dei psrtoghesi 
anche nei momenti critici", observa o escritor Guido Po  em seu ens4o 
"Navigatori italiani nel Medio Evo a1 servizio de1 Portogallo". Não s i  
italianos como espanhois, franceses, árabes e judeus deram o seu contri- 
buto a "l'expansione portoghese nel mondo." E isso testemunha o espírito 
universal do lusocristianismo e do humanismo universalista dos Portuguêses 

Já em fins do século XI, genoveses mercadores velejam por todos oa 
partos portuguêses de Faro. no Algarve, à Galiza. Tempo adiante, no sé- 
culo XIV, el-rei D. Diniz planta os pinhais de Leiria e da Azambuja para 
a construção de barcos. "Eg:i (D. Diriiz) chiaiilò nel 1317 i1 genovese 
Emmanuele Pessagnho (mais tarde Manoel Peçanha) e concluso con 1:ti 
un contrato, che ancora si conserva." Foi redirigido em língua portuguesa." 
I1 re confirisce a1 Pessagno i1 titolo de amiraglio transmissibile pere ere- 

dità nella sua famiglia, insietne c01 feudo di Pedreira e 3.000 libr-, a e  mo- 



neta portughese all'anno. Da1 canto suo i1 Pessagno s'impegna de servirc 
com almeno 3 galere, e tener seinpre a1 servizio della marineria porto- 
ghese 20 capitani e piloti genove~i." Traziam os marinheiros mediterrâ- 
nea a experiência dos barcos impelidos a remos, para juntá-la i experiência 
atlântica dos marinheiros prtuguêses do Atlântico. E o hoiilem do Mediter- 
râneo deixa os horizontes limitados e circunscritos pela terra scmpre i vista, 
para colaborar com o homem do Atlântico e auxi1,iá-10 na conquista e devas- 
hamento dos horizontes ignotos dos oceanos Atlântico, fndico e Pacífico. 

Cristovão Colombo, genovês, nascido ein 1451, nove anos antes d l  
morte do Infante D. Henrique, quando os niarinheiros da Escola de Sagres 
já tinham quarenta anos de reconliecin~eiitos náuticos no Atlântico, de ex- 
periências marítimas e científicas, e já haviam chegado ao golfo de Guiné, 
donde regressavam a Lisboa descrevendo largo arco pelo e n t r o  do Atlân- 
tico; Colombo entra na marinharia portuguesa, em 1471, a serviço de Por- 
tugal, e, com os lusos, faz a "volta da Mina". Depois de Colombo, Antó- 
nio da Noli entra a serviço da Escola do Infante. "Fra i navigatori Ma 
liani che nel secolo XV explicavano loro attivitá e perizia sotto I'insegnl 
portoghese, sopratutto per I'impulso aniinatore dell'Infante Enrico, occiipa 
um posto de piano Alvise da Cadaiuosto, nnto a Venezia nel 1432." Entra 
ao serviço do Infante de Sagres, em 1455, quando as navegações portu- 
guesas já tinham mais de quarenta anos. Viera111 a seguir, Antoniotto 
Usodimare, Luca Cassano, Ficschi, Negri, Guano, genoveseç; Strozzi, Se- 
migi, Marchioni, Giraldi, Frescohaldi, Guaterotti, Acciauo'li (mais tarde 
Acioli) Vinetti, florentinos, e vários cremoneses. 

Em 1453 o Ocidente assiste à T o m d a  de Constantinopla pelos Turcos. 
O Papa Pio 11, o humanista Silvio Pioobomine declaira: "A Europa 

nossa Pátria". E assim, o antigo Império de Roma é batizado em 1453 
com o nome de Europa. 

UMA VIDA POR UM IDEAL 

Nascido a 4 de niarço de 1394, e Infante D. Henrique, o Príncipe 
Ecumênico, falece a 13 de novembro de 1460. Estamos portanto, a quinhen- 
tos anos de sua morte. No entanto, a sua figura planetar nunca, esteve tão 
presente entre nós, nunca esteve tão vivo pelo espírito, nunca a sua atividade 
Entelectual foi tão grande como os dias de hoje. Êle soube aliar, como raros, 
a curiosidade científica do seu espírito eminentemente investigador, à te- 
nacidade perseverante do realizador e do homem de ação e de pensamen- 
to. Rondava-lhe nas veias o sangue do cruzado do Salado, seu bisavô pa- 
terno, D. Afonso IV, o primeiro rei português e o primeiro s0,berano da 
Europa a mandar navios a descobrir terras e mares dzsconhecidos. E o 
sangue dos antepassados caldeara-se com o sangue dos Lencastre para 
transformar, no seu ânimo, as contrariedades em estímulo. 

O professor Rayniond Beazley observa: "A vida de D. Henrique, é 
de certo modo, a parte menos important:: dele próprio." ( ) Embora seja 



lxxad~xal,  força é reconhecer, nessas palavras, a verdade. "A gecgrafii. 
árabe e grega, co~iio as memórias dos pt.rcgriiios cirstãos, dos missionári~s, 
lnercad~res e viajantes, a energia exploradora e expsnsionista dos Nor- 
mando nele se cruzara111 e foarm aproveitadas na exploração prática dos 
mares. A lição das cruzadas sírias, apesar da falência, as cruzadas penic- 
sulares e o progresso científico dos séculos XI I  a XIV, contribuiram de 
algum modo para o êxito dos empreendin~entos I~enri~uinos." ( ) E s-ni 
0 século XV, o século do Infante D. Henrique, o Príncipe do1 Atlântico, o 
Renascimento do século XVI não teria, como teve, os caininhos do Uni- 
verso abertos p u a  seu expaiisionisino. 

Da escola técnica do Infante saiu Coloiiibo e pelo centro do Atlântico 
th#ega à ilha de Cuba, quando os portuguêses henriquinos já haviam re- 
conhecido toda a costa da Afi-ica, o Atlântico-norte e o Atlântico sul, ruino 
ao Oceano fndico. Da Escola d- Sagres saiu Bartolomeu Dinis, que atra- 
vessou o Calm da Esperança, e abriu o Oceano fndico A Europa. Da escala 
do Infante saiu Vasco da Gama, o primeiro europeu a ir de Lisboa a Ca- 
licute, da Europa à Asia pelos caminhos marítimos, após quase nove~ta 
anos de trabalhos, de lutas, de sacrifícios sobrehumanos. Da escola do Iii- 
fante saiu Pedro Alvares Cabral, para tomar posse oficial da Terra i l ~  
Santa Cruz, do Estado do, Brasil, guiado pelos instrumentos e nas cara- 
velas do honiem de Sagres. Da Escola do Infante saiu o grande Afonso 
de Albuquerque, o criafor do primeiro imp6rio ultran~arino europeu. Da 
escola do Infante saiu Fernão de Magalhães, para provar ao mundo a esfe- 
ricidade da Terra. Da escola de Sagres sairam "as cartas de marear quz 
o Infante inandou fazer" pelos cartógrafos que nos deixaram os primeiros 
mapas verdadeiros do mundo e para o mundo se utilizar deles. 

Nessas condições, conclui o Professor Beazley, "não é nos feitos rea- 
lizados pelos esforços do Infante que podemos medir a sua importancia 
na História. É por ter sido a sua obra infinitamente sugestiva, por ter Iari- 
çado alicerces sólidos para o movimento expansicnista da Europa e da 
Cristandade, por ter sido o orientador dum verdadeir Renascimento e dunia 
verdadeira Reforma, que êle é mais do que uma simples figura da Histá- 
ria de Portugal." ( ) E esta figura da História 'de Portugal transcende 
o seu tempo e entra, no primeiro plano, na História Universal. 

<I No fim de contas - escreve ainda o ilustre Professor inglês - n 
mundo moderno e cristão tem alguma coisa de que orgulhar-se, apesar áp 
os seus escritores passarem muito de seu teinpo a amesquinhá-lo e a 
dizerem mal dele." ( ) E o inglês Professor Beazley, notav~l especia- 
lista da história da Geografia, observa: "Se q~iisernios saber o que a hu- 
manidade deve ao mundo ocidental e cristão, olhemos para a Europa dos 
séculos X a XIV, para os mapas teóricos e fantásticos da Idade Média, 
que não estavam dle,buxados "senão ao prazer dos homens" que os faziim, 
e depois "talvez tenhamos de pensar que se este grande ayanço, o maior 
fato da história moderno queconhecemos, orgulhol e a glória dos últimos 
três séculos, é totalmente devido à inspiração e à ação de D. Henr iqu~ de 



Portugal, um obscuro príncipe do século XV, êsse obscuro Príncipe deve, 
naturalmente, passar à categoria dos graiidcs civilizadore3, dos hometls 
que mais alteraram e impulsionarai~i a sociedade. semelhantes a Alexandre 
e a César e aos fundadores das grandes religiões mundiais." ( ) 

E assim como o século V antes de Cristo foi o século ide Pericles, 
porque nessa centúria, a Grécia atingira o máxin~o de seu esplfndor; as3:rn 
como o século I da nossa era é o século de Augusto, porque Roma estava 
no apogeu de sua ação civilizadora; também o século X V  é o século do 
Infante D. Henrique, o Príncipe Ecumênico. porque Potrugal deu ao mun- 
do novos mundos. 

Homem de fé  intrépida, homem de coragzm destemida, cruzado inti- 
morato da Igreja, o Infante D. Henrique, 'o Prírcipe Ecum6nic0, como Abraão 
acreditou que seria pai de muitas nações, lutando sempre e "esperando contra 
a mesma esperança". E como o pai dos crentes, "não hesitou com a mais 
leve desconfiança, mas foi fortificado pela fé, dando glória a Deus, tendo 
por muito certo que tudo nquilo que pronleteu, é poderoso para também o 
fazer." (Rom. I V ) .  

A ESCOLA D O  I N F A N T E  E O S  DESCOBRIMENTOS 

A Terça Naval, isto é, à Escola do Infante, chamada também Escola 
de Sagres, cabe a glória sem exemplo de ter promovido e incentivado o 
ciclo dos grandes descubrimentos marítimos, ao longo do século XV, o 
século de Portugal na História da Civilização e do Infante, D. Henrique, na 
História do Lusocristianismo, ondie irradiam a civilização, grega, o espírito 
juridico romano e a teologia judeocristã. Dali saiam os  pi!otos e mais gentes 
dos navios conl os elementos práticos e teóricos necessários à marinhagem do 
tempo. E o aturado e áspero serviço do mar cimentava o conhecimento 
feito de experiência da técnica náutica. 

Assim, a Escola do Infante, na opinião do Comandante Fontoura da 
Costa, é um nome "mais simbólico e sintetiza a ciência pr.ofissiona1, a Fé 
Cristã, a indomavel e inaudita coragem dêsses homens, lusos e estrangeiros, 
que, arrojando-se sem hesitar para o mar desconhecido, puderam dar aç, 
mundo novas rotas e novos conh~cimentos, e à Civilização novas ter- 
ras." ( ) E nesse andejar pelas sete partidas do Mundo a alma dos pcr- 
tupeses  fica em peda~os repnrtida pelo Universo. 

Ein começos do século XV, os Lusitanos iniciam as suas descobertas 
"por mares nunca dantes navegados", para chegarem, como chegaran?, 
após cento e quinze anos de sacrifícios sem exemplo, de Lisboa ao Japão e 
à Oceânia, na seguinte ordem, na, diinen\são do tempo: 
1394 - Nascimento do Infante D. Henrique, na cidade do Porto. 
1415 - Conquista de Ceuta, na África. F~indação da EscoIa de Sagrer, 

pelo Infante D. Henrique. 
1416 - D. Henrique é nomeado Governador de Ceuta. 



1418 - Ocupação c povoamento da ilha de Porto Santo, por João Gon- 
çalves Zarco e Tristão Vaz Ttixeira. 

1419 - O Infante D. Henrique é noiileado Governador Perpétuo do rei. 
no do Algarve. 

1419 - Posse e povoamonto da Ilha da Madeira por João Gonçalves 
Zarco . 

1420 - O Papa Martinho V nomeia o Infante D. Henrique Admiriis- 
trador Apostólioo da Ordem de Cristo. 

1430 - Conquista e ocupação 'dos Açores. 
1430 - Gil Eanes, mandado pelo Infanbe D. Henrique, dobra o cabo Bo- 

jador, limite do mundo conhecido pelos europeus até essa data. 
1435 - Afonso Baldaia descobre o rio do Ouro. 
1437 - Expedição a Tanger, sem resultado. 
1440 - Diniz Fernandes, escudeiro do Infante D. João, chega a rio Sa- 

nagá ( Senegal) . 
1441 - Nuno Tristão descober o cabo Branco e a Senegambia. 
1442 - Os Portuguêses inventam a Caravela, substituem o braço hum.iilo 

pela fòrça do vento. E a Caravela navega a deriva, no rumo de- 
sejado. 

1443 - 0 s  portugueses ocupam a ilha de Arguim, na costa africana. 
1445 - Diniz Fernandes e Diogo Gomes descobrem e ocupam o arquipé- 

lago de Cabo Verde. Cadamoste entra a serviço do Infante. 
1447 - Os portugueses reconhecem a Serra Leoa. 
1449 - Fernão Gomes ocupa 3 Costa da Mina, na Africa. 
1450 - João de Santarem e Pero de Escobar ocupam a s  ilhas de Ar70 

Bom, o Príncipe e São Tomé, em pleno Atlântico. 
1451 - Cristovão Colombo nasce em Gênova. 
1452 - Diogo de Paiva chega à Terra Nova, no Atlântico-Oeste. 
1460 - Morte do Infante D. Henrique, o Príncipt Ecumênico, Adrninis- 

trador Apostólico da Ordem de Cristo. reformador da Universi- 
dade e autor da obra "Secreto de 10s secretos de Astrologia", 
fundatdor da Escola de Sagres. 

1471 - O piloto português Estevão Gomes atravessa o Equador e reco- 
nhece as estrelas do Cruzeiro do Sul. É o primeiro euiropeu a 
cruzar essa linha. 

1472 - João de Corte-Real vai à Groenlândia e depois ao Canadá, rr! 
busca da passagem pelo Nooreste, para a Ásia. 

1482 - João Afonso de Aveiro descobre o reino de Benim, na Africa. 
1482 - Diogo Cão d~rscobre o Zaire e o Congo, na Africa. 
1485 - Mestre José Vizinho, cosmógrafo mandado pelo rei D. João I1 de 

Portugal, determina as latitudes egográficas no golfo de Guiné 
pela altura do Srol, escreve Cristovão Colombo, seu auxiliar, a 
serviço da Coroa Portuguesa, desde 1472. 
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1487 - Bartolomeu Dias dobra o cabo da Boa Esp~rança, ao sul da Afri- 
ca. D. João I1 batizao- com êsse nome. As naus portuguesas en) 
tram no oceano fndico. Estava descoberto o caminho marítimo 
para a Asia. 

1487 - Martim Homem tenta a passagem do Noroeste, atingindo Nova 
Zembla, ao norte da Sibéria. 

1487 - D. João 11, grande incentivador das navegações, manda Pero de 
Covilhã e Afonso de Paiva a Calecut, na Ásia, pelo Cairo. Eni 
navios árabes, Pero de Covilhã, que falava árabe com9 falava O 
português, chega ao seu destino. 

1488 - Corte-Real vai dos Açores à Terra do Bacalhsu, no Atlânticc- 
norte. 

1490 - 0 s  portugueses constroem o castelo de Fernãobuc, mais tarde 
Pernambuco. 

1491 - Martim Homeili descobre a Terra Nova. 
1492 - Pedro de Barcelos e João Fernandes Lavrador descobrem a Ter- 

ra do Lavrador no Atlântico-oeste. 
1492 - Cristovão Colombo a serviço do r i  de Castela atravessa o Atlân- 

tico-central e chega A ilha de Cuba. Desde 1415, havia 77 anos, 
os portugueses devassam o Atlântico-norte e o Atlântico-sul. 

1494 - D. João 11, rei de Portugal, pelo Tratado de Tordesilhas, feito 
entre as coroas de Portugal e Castela, procura garantir as terras 
descobertas pelos portugueses, em oitenta anos de navegação atlân- 
tica, e incorpcrou a Iutura Província de Santa Cruz, mais tard: 
Estado do Brasil, ao Império Lusitano. Assina êsse documento 
como testemunha, o cosmógrafo lusitano Duarte Pacheco Pereira. 

1497 - Vasco da Gama conclui o descobrimento do caminho marítimo de 
Portugal à Asia, onde chega em Calecut. 

1498 - Duarte Pacheco Pereira vem reconhecer e localizar geogràfica- 
mente a futura Terra de Santa Cruz, por ordem de D. Manoel 1, 
rei de Portugal, e escreve a narrativa dessa viagem na sua obra 
"Esmeratdo de situ Orbis". 

1499 - Mandados pelo rei de Casttla, Vicente Ianez Pinzon e outros na- 
vegantes espanhois, na rota marítima de Colom,bo, vem reconhe- 
cer os limites das terras de Espanha, dentro da Linha de Tor- 
desilhas. Chegam ao rio Oiapock, batizado com o nome de rio de 
Vicente Ianez Pinzon, donde não passam para diante. 

1500 - Pedro Alvares Cqbral toma posse oficial da Província de Santa Cruz 
por ordem de D. Manoel I, no dia 22 de abril de 1500. De Lisboa 
a Porto Seguro, na Bahia, Duarte Pacheco Pereira serve de guia 
à esquadra cabralina. De Porto Seguro, rumo ao Cabo da Boa 
Esperança, através do Atlântico-Sul, Bartolomeu Dias conduz 
a armada na rota aberta por êle treze anos antes, para morrer ns 
'entrada do oceano fndico. E D. Manuel incorpora a Província de 
Santa Cruz ao patrimônio da Ordem de Cristo. 
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bito. Alargain-se para sempre. Ein frente das cartas de marear de cada utr:. 
Ibn Madjid e o Gama entreolham-se e medem, inebriados pela alegria 
inefavel que dá o conhecimento, as novas diinensões da Terra e do Ho- 
mem. Do cruzamento dos dois olharrs nasce uma luz nova; e naquele 
momento histórico, único, muda-se a face da História. A superfície os ho- 
mens combatem-se, mas nas profundid'ades secretas, para além do quoti- 
diano e do transitório. ccmeça P avoluma-se di3 a dia um patrimônio de 
cultura e um sentido de vida, comum aos dois mundos do Ocidente e (10 

Oriente. Até então havia apenas homens, povcs, religiões diftrentes. Mas 
naquele dia nasce a Hum~nidade, que hoje está no quinto século da siia 
breve infância. Daquí por diante a verdadeira história dos povos desen- 
volve-se como um corolário desse encontro." 

Assim, graças à projtção histórica e ciêntifica do Infante D. Henri- 
que, o Ocidente se une ao Oriente e envolve a Terra numa faixa de luso- 
cristianismo, onde Pc~rtugnl e Cristo estão vinculadoa para, a eternidade. 
E todo esse sacrifício sobreuinano foi realizado, para que foss-s nosso; 5 
mar, e para que n gente portuguêsa, que é a gente brasileira, a nossa iítr- 
gua e nosso sangue levasse, acss quatro ventos da Terra, aí deixando "a sua 
alma em pedaços repartida". 
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1487 - Bartolomeu Diss dobra o cabo da Boa Esperança, ao sul da Afri- 
ca. D. João I1 batizao- com esse nome. As naus portuguesas en)  
tram no oceano fndico. Estava descoberto o carninho marítimo 
para a Asia. 

1487 - Martim Homem tenta a passagem do Noroeste, atingindo Nova 
Zembla, ao norte da Sibéria. 

1487 - D. Joáo 11, grande inoentivador das navegações, manda Pero de 
Covilhã e Afonso de Paiva a Calecut, na Ásia, pelo Cairo. Eni 
navios árabes, Pero de Covilhã, que falava árabe como falava 11 

português, chega ao seu destino. 
1488 - Corte-Real vai dos Açores à Terra do Bacalhau, no Atlânticc- 

norte. 
1490 - Os portugueses constroem o castelo de Fernãobuc, mais tarde 

Pernambuco. 
1491 - Martim Homeni descobre a Terra Nova. 
1492 - Pedro de Barce:os e João Fernandes Lavrador descobrem a Ter- 

ra do Lavrador no Atlântico-oeste. 
1492 - Cristovão Colombo a serviço do rci de Castela atravessa o Atlân- 

tico-central e chega à ilha de Cuba. Desde 1415, havia 77 anos, 
os  portugueses devassam o Atlântico-norte e o Atlântico-sul. 

1494 - D. Joáo 11, rei de Portugal, pelo Tratado de Tordesilhas, feito 
entre as coroas de Portugal e Castela, procura garantir as terras 
descobertas pelos portugueses, em oitenta anos de navegação atlân- 
tica, e incorporou a futura Província de Santa Cruz, mais tarú. 
Estado do Brasil, ao Império Lusitano. Assina êsse documento 
como testemunha, o cosmógrafo lusitano Duarte Pacheco Pereira. 

14517 - Vasco da Gama conclui o descobrimento do caminho marítimo de 
Portugal à Asia, onde chega em Calecut. 

1498 - Duarte Pacheco, Pereira vem reconhrcer e localizar geogràfica- 
mente a futura Terra de Santa Cruz, por ordem de D. Manoel I, 
rei de Portugal, e escreve a narrativa dessa viagem na sua obra 
"Esmeralldb de situ Orbis". 

1499 - Mandados pelo rei de Castcla, Vicente Ianez Pinzon e outros na- 
vegantes espanhois, na rota marítima de Colom,b, vem reconhe- 
cer os limites das terras de Espanha, dentro da Linha de Tor- 
desilhas. Chegam ao rio Oiapock, batizado com O nome de rio de 
Vicente Ianez Pinzon, donde não passam para diante. 

1500 - Pedro Alvares Cqbral toma posse oficial da Província de Santa Cruz 
por ordem de D. Manoel I ,  no dia 22 de abril de 1500. De Lisboa 
a Porto Seguro, na Bahia, Duarte Pacheco Pereira serve de guir 
à esquadra cabralina. De Porto Seguro, rumo ao Cabo da Boa 
Esperança, através do Atlântico-Sul,, Bartolomeu Dias conduz 
a armada na rota aberta por êle treze anos antes, para morrer na 
mentr,ada do oceano fndico. E D. Manuel incorpora a Província de 
Santa Cruz ao patrimônio da Ordem de Cristo. 



1501 - João da Nova descobre a #ilha da Ascensão, no Atlântico. 
1502 - João da Nova, no regresso de sua viagem à Asia, descobre a ilha 

de Santa Qelena, no Atlântico. 
1503 - 0 s  portugueses ahatfrn o poderio com:rcial dos n~uçulmanos no 

Oriente e salvam a Europa da ameaça de nova invasão árabe, com 
a toiil3da de Cochim a prmeira fortaleza lusitana na Asia. 

1508 - Os portugueses chegam a Mnclagascar. 
1508 - Conquista de Ormuz, Goa c Malaca, pelos portugueses. 
1511 - Posse e ocupaqão de Sonda, Java, Borneu, Sumatra nas Molu- 

cas, pelos portugueses. Hoje é a Indonésia. 
1514 - João de Lishoa descobre o cabo de Santa Maria. 
1515 - João Dias de Solis descobri o rio da Prata. 
1516 - António Taveira ocupa ri ilha de Tinlor, na 0c.eânia. Duarte Coe- 

lho chega a Conchichina. 
1518 - Ceilão é ocupado pelos portugueses. Simão de Andrade chegri a 

Cantão, na China. O imperador da China faz presente à Coroa 
de Portugal de BIacau. 

1519 - Fernáo de Magalhães, piloto português a serviço de Castela, dá a 
volta ao mundo. 

1527 - D. Jaime de Menescs percorre a costa da Austrália. 
1530 - Os  portiigueses chegam ao Japão, unem o Oriente ao Ocidente e 

São Francisco Xavier semeam o lusocristianistno no Japão e em 
todo o Oriente. 

O INFANTE D. HENRIQUE E A HUMANIDADE 

Em pleno sécu!o X V  os P'ortugucses inventaram a caravela. Adaptu- 
ram-lhe o leme, a búcsola, a balestilha, o sextante, o astrolabio, as cartas 
de marcar, corrigidas e autnentadas pelos sábios da Escola do Infante. Vie- 
ram em seguida o quadi-ante, o nônio inventado pelo português Pedro N u  
nes, a cartografia, a astronomia, os roteiros, os portulanos, emfim toda 
a ciência náutica e a técnica aa serviço de Portugal e Portugal a serviço da 
Humanidade. E por essa forina desinteressada e valorosa de heroismo - 
êsse heroismo, consciente e pacífico, - os Portugueses disseminaram pelo 
Mundo o Lusocristianismo onde fundiram a civilização grega, o espírito 
jurídico latino e a teologia judeu-cristã. 

"Ao terminarmos, qutrcinos e devemos registrar a nossa mais since- 
ra admiração, e prestar a nossa mais justa homenagem aos pilotos dos sé- 
culos XV ao XVIII,  muitos deles absolutamente ignorados, que, disponr!c, 
dos mais grosseiros e escassos meios de navegar, puderam espantar o 
mundo com as suas arrojadas viagens e seus monumentais desco,brimentis, 
de que hoje todos os poros se aproveitam." (Comandante Foutoura Cos- 
ta. "A Marinharia dos Descobrimentos." 

Por isso os povos do Universo renderam, no ano da graça do Se- 
nhor de 1960, no quinto aniversário de sua morte, as mais altas homena- 



gens ao imortal Infante D. Henrique, o Príncipe Ecumênico, o homem-sábio 
cuja vida foi inteiramente corisagrada à tarcfa sobrehuinana de abrir os cami- 
nhos do mundo para senxar pela Terra a beleza humana da palavra di- 
vina a florir no humanismo renascentista criado pelos italianos. 

Assim, os Portugueses deitam suas raízes nas cinco continentes. 
Levaram por todos os quadrantes do globo a nossa Língua Portuguesa, pyra 
que nós, polvos dêsse idioma, possamos dizer: Nossa Pátria é a Língua 
Portuguesa. Essa língua, que na dizer de João Ribeiro é a "língua do pe- 
quenino Portugal", hoje universalizada. E "foi essa e não outra a que pri- 
meiro praguejou com as tempestades oceânâicas ; a primeira que traduziu a 
alma das distâncias - a saudade", na voz da "Gente ousada mais que 
quantas / No mttiido cometeram g rades  cousas". E dcpois de Luiz de 
Camões, o maior poeta português contemporâneo, Fernando Pessoa. fala- 
nos tudo isso, nesta nossa língua amoravel como o canto de ave na manhã 
radiosa, forte e rude qual trovão e111 pléno meio dia, quebrada e meigz 
quando a tarde se encomprida na serenidade roxa do Sol poente, - Fer-, 
nando Pessoa, dizia eu, em s-u maravilhoso poema intitulado Mar Pol'tx- 
guês, em cujos versos palpita, estua e vibra todo o coração português e 
toda a alma portuguesa. 

MAR PORTUGUÊS 

16 mar salgado, quanto do teu sal 
São lágrimas de Portugal! 
Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 
Quantos filhos em vão rezaram! 
Quantas noivas ficarão sem casar. 
Para que fosses nosso, ó mar! 

Valeu a pena? Tudo vale a pena 
Se  a alma não é pequena. 
Quem quer passar além do Bojador. 
Tem que passar além da dor. 
Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 
Mas nele é que esp~lhcu o céu. 

Por isso, mesino, Jaime Cortezáo ein sua obra "Os Descobrin1en:os 
Po~rtugueses" refere-se aos "Três Roteiros Desconhecidos de Ahmad 
Ibn Madjid, o piloto árabe de Vasca dia {Gama", escritos em árabe, tradu- 
zidos recentemente para o russo e deste idioma para o português, para des- 
crever o encontro providencial de Madjid e de Gama, essas duas. figuras 
exponenciais das culturas do Oriente e do Ocidente. E Jaime Cortezác 
fixa êsse momento único na história do Universo, nestas palavras : ''Quaq- 
do o capitão português e o piloto árabe, naquele dia se comunicam os seiis 
conhecimentos, o mundo geográfico e o espírito humano alargam-se de síi- 
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hito. Alargam-se para sempre. Em frente das cartas de marear de cada urr:. 
Ibn Madjid e o Gama entreolham-se e rnederu, inebriados p ~ l a  alegria 
inefavel que dá o conheciiuento, as novas dimensões da Terra e do Ho- 
:nem. Da cruzamento dos dois olhar-s nasce uma luz nova; e naquele 
momento histórico, único, muda-se a face d3. História. A superfície os ho- 
mens combatem-se, mas nas profundidades secretas, para além do quoti- 
diano e do transitório, ccmeça P avoluma-se di3 a dia um patrimônio de 
cultura e L I ~ I  sentido de vida, comum aos dois mundos do Ocidente e clo 
Oriente. Até então havia apenas homens, povos, religiões diferentes. Mas 
naquele dia nasce a Humnnidade, que hoje está no quinto século da siia 
breve infância. Daqui por diante a verdadeira história dos povos desen- 
volve-se conm um corolário desse encontro." 

Assim, graças à projcção histórica e ciêntifica do Infante D. Henri- 
que, o Ocidente se une ao Oriente e envolve a Terra numa faixa de luso- 
cristianismo, onde Polrtugal e Cristo estão vinculados para a eternidade. 
E todo êsse sacrifício sobreurnano foi realizado, para que fossis nosso, 3 
mar, e para que n gente portuguêsa, que é a gente brasileira, a nossa Iítr- 
gua e nosso sangue levasse, acs quatro ventos da Terra, aí deixando "a sua 
alma em pedaços repartida". 



ATA DA SESSÃO DE 6 DE OUTUBRO DE 1962 

E m  sua sede social a rua Benjamin Constant, n.O 158, realizou a 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo uma sessão com a finali- 
dade exclusiva de elerger 3 diretoria para o triênio 1963/1966. Assina- 
ram o livro de presença noventa e quatro sócios. Abriu a sessão o Dr. Au- 
reliano Leite, vice-presidente do Instituto no excrcício de presidente que 
depois de declarar a finalidade da sessão, acrescentou que se julgava po  
dever de determinar que fosse constituida mesa especial para dirigir OS 

trabalhos do dia visto terem sido incluídos na chapa da diretoria a ser 
eleita para o próximo triênio todos OS componentes da atual diretoria eiti 
exercício. Sugeriu para presidir os trabalhos o nome do prof. Carlos da 
Silveira que foi aceito pelos presentes. Assumindo a Pres,idencia, m v i -  
dou o prof. Carlcs da Siiveira o sr. Carlos Alberto Nunes para servir como 
secretário e os drs. Geraldo Cbulart c Oscar Campiglia para escrutinado- 
res. Passando-se a proceder a eleição foram chamados os sócios presentes, 
por ordem de assinaturas no livro d: presença, colocando todos êles seus 
votos, em envelope fechado. na urni apropriada que antes do inicio dos 
trabalhos tinhn sido examinada pe'os escrutinadores. Encerrada a votaçio 
na hora regulamentar, ou seja, às 16 horas, foi feita a contagem dos envó- 
lucros depositados na iirna, tendo sido encontrados 93 ao todo, sendo de 
presumir que algum dos sócios deixara de depositar o seu voto. Aberitols 
os envolucros foi verificado pelos escrutinadores que a chapa impresqa, 
apresentada por um grupo de associados constava de todos os envólucros 
sendo 81 (oitenta e uma) sem alterações e 12 (doze) com modificaq6.s 
parciais, de um ou mais nomes para os cargos eletivos. Goncluida a apu- 
tração dos votos, declarou o Sr. presidente oficialmente eleita a diretoria 
para o triênio 1963/1966, assim constituída : Presidente, dr. Aurelianr 
Leite ,(90) votos; 1.O vice-presidente, dr. Ernesto Leme (90 votos) : 2.O 

vice-presidente, dr. Tito Livio Ferreira (90) ; 3.O vice-presidente, prof. 
Sergio Buarque de Holanda (83) ; 1.O secretário, Cel. Luiz Tenório d~ 
Brito (89) ; 2 . O  s-cretário, prof. Vinicio Stein Campos (90) ; 3." secre- 
tário, prof. Alfredo Gomes (89) ; 4.O secretário, Carlos Henrique Lihe- 
ralli (90) ; 1.' orador, d,r. Francisco Teive de Almeida Magalhães (90) ; 
I." tesoureiro, prof. Salvador Rocco (91); 2.O tesoureiro, dr. Alexandre 
d'Alessandro (91 ) ; 1 .O bibliotecario, d8r. Carlos Peateado de Rezende 
(90) ; 2.O bibliotecaria, dona Mirian Ellis (88). Foram também votados 

para os cargos adiante especificados: presidente, dr. Leite Cordeiro (1 vo- 
to) ; 1.O vice-presidente, Sergio Buarque de Holanda ( 1  voto) ; 2.0 vicc- 
presidente, dr. Sebastião Pagano (1  voto) ; 3.O vicc-presidente, prof. Euri- 
pedes Simões de Paula (4  votos) ; 3.O vice-presidente, dr. Sebastião Pa- 
gano, (1 voto) ; 2.O secretário, Menezes Drummond (1  voto) ; 3.' secre- 
tário, Brasil Bandecchi (1  voto) ; 3.O secretário, Mirian Ellis, ( 1  voto) ; 
4.O secretário, Divaldo Gaspar de Freitas (1  voto) ; 1.O bibliotecario, Bue- 
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no de Azevedo Filho (1  voto) ; 2 .O bibliotecario, Bucno de Azevedo Fi- 
lho, (1 voto). Já estava enoerrada a votação, quando compareceu dona 
Ligia Ferreira Lopes, consócia do Instituto, que justificou Por motivo de 
doença, o atraso em que chegara. 0 prof. Tito Livio Ferreira cêngratula- 
se com a casa e especialmente com a mesa constituida para dirigir os t ta-  
Ealhos pela presteza e correção com que todos desempenharam suas fun- 
qões. Com a palavra o Cel. Arrisson de Souza Ferraz, saúda a nova dire- 
toria e congratula-se com o Sodalício pela cscolhri dos nomes que a com- 
põr-tn. Em nome da nova diretoria agradece o dr. Almeida Magalhães. 
'Falou ainda, o prof. Alfredo Gomes, pedindo que ccnstasse da ata um voto 
de pesar pelo falecimento do dr. Frederico de Barros Brotero, e tanqbsn~ 
pelo falecimento do dr. Lineu Cordeiro, pai do dr. J. P. Leite Cordeiro, 
atual presidente do Instituto. Nada mais havendo a declarar, foi encerra- 
tia a sessão e lavrada a presente ata que vai assinada por mim que a !a- 
vrei: Cnrlos Alberto Nunes, secretário designado para êsse fim. (aa) : 
Carlos Alberto Nunes, C a r l ~ s  da Silveira, Geraldo Goulart, G. Oscar Cam- 
piglia, Aureliano Leite, Isaac Grinberg, Arrison dc Souza Ferraz, JGP- 
quim Alfredo da Fonseca, Gabriel Marques, assinatura ilegivel, Celcs- 
tino Euzébio Fazzio, Lycurgo de Castro Santos Filho, Alfredo Gomes, 
Theodorc de Souza Campos Júnior, Tito Livio Ferreira, Jcsé de Me10 
Pimenta, Ernesto de Souza Campos, assinatura ilegível, Luiz Tenório de 
Biito, Orentino Martins, Divaldo Gaspar de Freitas, Nicolau Duarte Si!- 
va, José Camargo Mendes, Odemar Adriano do Couto, Alceu Maynardl 
Araújo, Salvador Rocco, Paulo da Silveira Santos, Carlos Penteado de 
Rezende, A!rneida Magalhães, Cel. José Hipólito Trigueirinho, Affonso 
de Freitas Júnior, assinatura ilegível, Vinicio Stein Campos, Ricardo Ro- 
man Blanco, Alezandre d'Alessandro, Joaquim Duarte Alves Feitosa. 

(x)- 

Ata .da Assembléia Geral de 2 de outubro de 1965, para eleição da 
Diretoria para o triênio a inicar-se a 25 de janeiro de 1966. 

Nesta data supra mencionada, em sua sede da rua Benjamin Cons- 
tant n.O 158, realizou o Instituto Hstórico e Geográfico de São Paulo, As- 
sembléia Geral, na forma dos seus Estatutos, iniciando-a às 14,30 horas, 
para eleiçãor da Diretoria que presidirá a vida do sodalício, no triênio qtie 
se iniciará a 25 de janeiro de 1966. Com o número legal de sócios prc- 
sentesj que assinnram o livro de presença, iniciou-se a eleiçáo formando se 
a seguinte meça para d,irigir os trabalhos: presidente da assemblkia, fio- 
fessor Dr. Jorge Aniericano, escolhido por aclamação ; secretário, o pyo- 
fessor Agostinho V,icente d.e Freitas Ramos e advogado Joaquim Duarte A. 
Feitosa, designados pelo Professor Jorge Americano, ficando a redação da 
ata a cargo do segundo mencionado, que redige de scu próprio punho e 
assina. Precisamente às 14,00 horas iniciou-se a votação por chamada dos 



sócios, na ordein do Livro de presença. Por proposta do S r .  Presidente, 
aprovada pela Assembléia, foi resolvido que os secretários, já indicados, 
servissem também como escrutinadores. Realizada que foi a votação, que 
transcorreu sem quaisquer dúvidas ou incidentes, procedeu-se ao escrtití- 
nio, com o seguinte resultado, convindo assinalar que compareceram 79 
votantes. Fica também, consignado que o inicio da Assembléia foi às 13,30 
(catorze e trinta horas) e não às 14 (catorze) como acima fora escrito. 
/Aberta a urna, foram encontradas setenta e nove cédulas, número coinci- 
dente com o de assinaturas constantes do Livro de presença. Concluída a 
apuração, verificou-se o seguinte resultado: sessenta e oito chapas com- 
pletas, com o seguinte resultado: presidente, Dr. Aureliano Leite; 1.O vi- 
ce-presidente, Professor Ernesto Leme ; 2 .O vice-presidente, Prof . Tito 
Livio Ferfieira; 3.O vice-presidente, Professor Carlos H.R. Liberalli; 1.O 

Secretário, Cel. Luiz Tenório de Brito; 2 . O  Secretário, Prof. Vinicio Stein 
Can~pos; 3.O Secretário, Dr. Alvaro Amaral; 4.0 Secretário, Dona Maria 
bmélia Arruda Botelho de Souza Aranha; 1.O Tesoureiro, Dr. Salvador 
Rocco; 2.0 Tesoureiro, Dr. Wilson Maia F i m ;  1." Orador, Dr. Almeidz 
Magalhães ; 2.O Orador, Professor Alfredo Gomes ; 1.0 Bibliotecario, Sr. An- 
tonio Barreto do Amaral; 2.' Bibliotecário, Dr. Carlos Penteaiio de Re- 
zende. Foram apurados mais onze chapas, contendo cada uma dez nomes 
das chapas completas e um nome riscado, o que eleva a setenta e oito vo- 
tos atribuídos a cada um dos candidatos aciina n~encionados, os quais fi- 
cam, assim, eleitos por quase unanimidade. Pelo Sr. Presidente da -&ssem- 
bléia, Prof.  Jorge Americano foi proclamada entre palmas, a nova Dire- 
toria, para iniciar-se a 25 de janeiro de 1966. Fêz uso) da palavra o Pro- 
fessor Agostinho Freitas Ramos, saudando os Diretores eleitos. A se- 
guir, falou, agradecendo sua reeleição e dizendo1 dos nlotivos porque acei- 
tou sua indicação, o Dr. Aureliano Leite. Pelo Dr. Barros Pimentel foi 
proposto um voto de louvor à Mesa que dirigiu os trabalhos; voto apio- 
vado por aclxnação. Foram riscadas na pág. 27 verso Desesseis palavras 
que foram substituídas pelas seguintes : tiveram também votos para pt.e- 
sidente o professor Jorge Americano; para 2.O Secretario, Dona Maria 
Amélia Corrêa Giffoni; para 2 . O  Oradcr, Leão Machado e para prime'rn 
tesoureiro Benito Serpa. Por solicitação para terceiro secretário, coin c10is 
votos, o dr. A. D'Alessandro. Por solicitação do candidato, foi completado 
nesta ata o nome do Sr. 3.O Vice-Persidente, Dr. Carlos Henrique Robertson 
Liberalli: Lida e aprovada a presente ata, fica assinada pelos membros 
da Mesa e numerosos sócios presentes como se segue: Jorge Ameticano, 
Presidente; Joaquim D. Alve.; Feitosa, Secretário. Agostinho Vicente de 
Freitas Ramos, José Roil?eu Ferraz, Leda Maria Pereira Rodrigues, &Ta- 
ria Amélia Arruda Botelho de Souza Aranha, Jorge Bertolaso Stella, Tito 
Livio Ferrcira, Antonio d'Avila, Paulo Romano, Alfredo Gomes, Mari!ia 
Antunes Alves, Gabriol Marques, Antonio Barreto do Amaral, Lycurgo 
ide Castro Santos Filho, Alberto Prado Guimsrães, A.B. Machado Flo- 
rence, Alvaro h a r a l ,  A. Veiga dos Santos, Leão Machado, C.H. LiEe- 



ralli, Ernesto Leme, Theodoro de Souza Campos, Ruy Bebe110 Pinho. assi- 
natura ilegível, Dom S,alvador Cutolo, Paulo Oliveira Castro Cerquaira, 
Ruy Martins Ferreira, Mário Leite. Paul Kigar, Lucia De Tomasi, Assi- 
natura ilegível, Dom Salvador Cutolo, Paulo de Oliveira Castro' Cerqueira, 
Serpa, Ce estino Euzébio Fazzio, Tsuneso Sato, Célio Debes, Luiz Tenór:o 
de Brito, J.L. de Barros Pimentel, Maria Amália Corrêa Giffoni, Brasil 
Bandecchi, Aureliano Leite, Oldemar Adriano do Couto, Salvador Rwco, 
Fausto Ribeiro de Barros, Carlos Penteado de Rezende, Almeida Maga- 
lhães, Reynaldo Kuntz Busch, Cel. José Hipólito Trigueirinho. 
Obs.: - Cartório Dr. Arruda, 1.O Ofício de Registro de Titulos e DG- 

cumentos. 
Oficinl: - DI. Mário da Cunha Raizgel. 

ATA DA SESSAO SOLENE DE 25 DE JANEIRO D E  19G6 

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de mil novecentos e sessenta 
e seis - dia da fundação de São Paulo, o Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo reuniu-se solenemente em sua séde-social, à rua Renja- 
min Constant, 158, As catorze horas, para a d e n c  abertura do ano social 
do sodolício e posse da Diretor,ia eleita para o triênio - 1966-1969. Acha- 
vam-se presentes os seguintes consócios: Aureliano Leite, Luiz Tenório de 
Brito, Vinicio Stein Campos, Francisco Teive de Almeida Magalhães, 
Ernesto de Souza Campos, Tito Livio Ferrrira, Salvador Rocco, Carlos 
Henrique Robertson Liberalli, Celio Salomão Debes, Alvaro da Veiga 
Coimbra, Alfredo Gomes, Re~naldo Kuntz Busch, Agostinho Ramos, Mon- 
senhor José de Castro Nery, Joaquim Alves Feitosa, Jorge Americano, Paul 
Donovan Kigar, Tomaz Oscar Marcondes de Souza, Pedro de Oliveira 
Ribeiro Neto, Mario Leite, Celestino Fazzio. ~Gabri'el Marques, Ble- 
nito Serpa, Henrique L. Alves, J. L. Barros Pimentel, Alberto 
Prado Guimarães, representantes das autoridades civís, militares e reli- 
giosas, e excelentíssimas famílias do escol social, paulistano .e a corpora- 
$20 musical da milicia estadual. A mesa esteve assim constituida na fornu 
preconizada pelos Estatutos: Presidente - Dr. Aureliano Leite. l0 Se- 
cretário - Coronel Luiz Tenório de Brito. 2 . O  Secretário - Prof. Vinicio 
Stein Campos. Orador oficial : Prof. Francisco Teive de Almeida Ma,- 
galhães. A convite do Sr. Presidente participaram da mesa o dr. Ernesto 
de Souza Campos, Presidente Honorário, e demais pessoas gradas pre- 
sentes. Aberta a sessão procedeu-se à introdução no recinto dos pavilhses 
do Brasil e de São  pau!^, conduzidos pelos consócios Alvaro da Veiqa 
Coimbra e Salvador Rocco, recebidos sob palmas de toda a casa. A seguir 
Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo, acolitndo por Monsenhor 
José de Castro Nery, procedeu à benção das bandeiras. A corporação mu- 
sical executou o hino nacional, estrepitosamente aplaudido. O Sr. Presi- 



dente explicando rapidamente as finalidades da sessão, deu a palavra ao 
dr. Celic; S. Debes, que proferiu calorosa saudação à ncva Diretoria cujo 
mandato se inicia com a presente sessão, realçando ao niesmo tempo os frii- 
tos da administração ora concluida, de tão assinalada importância na vida 
do sodalicio. Falou por fim o Orador Oficial do Instituto Dr. Almeida 
Magalhães, que em brilhante oração recordou as grandes figuras do soc!a- 
licio desde a sua fundação em 1894, historiou a constituição e o desenvol- 
vimento desta grande casa de cultura histórica, agradeceu a saudação do 
Dr. Celio Debes e conclciu 'o seu belo e eloqiiinte discurso co11; uma vi- 
brante saudação a São Paulo. O Sr. Presidente declarou empossada a nova 
Diretoria para 1966-1969 e que é a seguinte: Pres,idente - Dr. Aureliano 
Leite (reeleito); 1.O Secretário - Coronel Luiz Tenório de Brito (re~1.1-i- 
&) ; 2.O Secretário - Prof. Vinicio Stein Campos (rteleito) ; 3 . O  Secre- 
tário - Dr.  Alvaro do Arnaral; 4.O Secretário - Maria Amelia Arruda 
Botelho Souza Aranha; 1.O Tesoureiro - Salvador Rocco (reeleito) ; 
2.0 Tesoureiro - Wilson Maia Fina; 1.O Bibliotecario - Antonio Barre- 
to Amaral ; 2 . O  Bibliotecario - Dr. Carlos Penteado de Rezende ; 1.O Ora- 
dor - Francisco Teíve de Almeida Magalhães - 2 . O  Alfrcdo Gomes. 
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão. Para constar lavrou-se 
a presente ata que lida e achada conforme será devidamente assinada. 

Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito e Vinicio Stein Campos. 

ATA DA SESSAO ORDINÁRIA D E  5 DE FEVEREIRO D E  1966 

Aos cinco dias do mês de f~evereiro de mil novecentos e( sessenta e 
seis, nesta cidade de São Paulo, à rua Benjamin Constant, 158, às catorze 
(horas e trinta minutos, reuniu-se o Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo presentes os seguintes conqócios: Aureliano Leite, Tito Livio Fer- 
geira, Luiz Tenório de Brito, Vinicio Stein Campos, Celestino Fazzio, 
(Salvador Rwco, Mario Leite, José Leandro Barros Pimentel, Agostirqho 
Ramos, Ruy Martins Ferreira, Celio S. Debes, Moncenhor Paulo Florên- 
cio da Silveira Camargo, Gabriel Marques, João Gualbtrto de Oliveira, 
Benito Serpa, Reynaldo Kuntz Busch, Cesar Salgado, Carlota Pereira de 
Queiroz, Isaac Grinberg, Henrique Turner, Jaymc Cortez digo James Mar- 
tins Harvey, Alberto Prado Guimarães, Henrique L. Alves, Salvador de 
Moya, D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, e d. Conceição Borges Ca- 
margo. A mesa que presidiu os trabalhos esteve assim constituida: Prcsi- 
dente - Dr.  Aureliano Leite. 1.O Stcretário - Corcneí Luiz Tenório de 
Brito. 2 . O  Secretário - Prof. Vinicio Stein Campos. Aberta a sescãr: o 
Sr. Presidente comunicou ?i casa que se encontravam na ante-sala os novos 
consócios dona Conceição Borges Ribeiro Camargo e Henrique Orciiiolli, 



pelo que se designavam os srs. Celio S. Debes, José Leandro Barros Pimentel 
Salvador de Moya, para iiitroduzí-10s com as formalidades do estilo. Re- 

cebidos sob palmas do plenário leram o respectivo têrmo de coiiipromisso 
e posse, na  forma usual. A seguir o Sr. Presidente deu-lhes as boas vindas 
km rápido discurso, diztndo da satisfação de todos e da esperanqa do SO- 

dalício em que venham com assiduidade emprestar ol seu valioso concur- 
so ao desenvolvimento das atividades do Instituto. Registrou o Sr. Pre- 
sidente, em sua oração, coill emoção, a presença na sessão de Sua Eminên- 
cia o Senhor Arcebispo de Aparecida D. Carlos Carrnelo de Vanconcelols 
Mota, dirigindo-lhe carinhosa saudaqão. Para saudar os novos C Q ~ S Ó C ~ O S  
foi dada a palavra ao Sr. Agostinho Ramos, que em palavras fluentes e en- 
tusiásticas proferiu o elogio de ambos, alongando-se na enumeração dos 
títulos e serviços de dona Conceição Borges Ribeiro Camargo, heroina de 
32 e pesquisadora de arqueologia. Lida e aprovada, a ata da sessão anterior, 
o sr. Presidente passou às Efemérides Brasileiras do Barão do Rio Branco 
e às Efemérides Paulistas, na forma do costume. Expediente: Pelo Sr. Co- 
ronel Luiz Tenório de Brito foi apresentado o seguinte expediente: Ofi- 
cios dos srs. Desembargador Rafael de Barros Monteiro, Presidente do 
Tribunal de Justiça, e Alberto Nicolau, Presidente do Club Piratininga, 
justificando-se do não comparecimento às festividades do dia 25 de janeiro; 
oferta ao sodalício, de dr. Alvaro da Veiga Coimbra, do Último volume pu- 
blicado de suas Noções de Numismática; convite para o V I  Congresso cle 
História da América, a realizar-se em ~ u t q b r o  do corrente ano, e par2 o 
qual se acham inscritos os Srs. Aureliano Leite, Mario Leite, Tito Livio 
Ferreira e Carlos Henrique Robertson Liberalli; carta de dona Franci3ca 
Maia Figueiredo, oferecendo um livro sôbre a Inv,nsão de Mato Grosso; 
número do Diário Oficial da  União que publicou discurso do deputado 
Cunha Bueno; carta do Prefeito Municipal Brigadeiro Faria Lima comu- 
nicando que colocou à disposição da biblioteca do sodalicio uma funcioná- 
ria municipal; dossiê da estrada de ferro Santos-Jundiaí enviado peh  
consócio Luiz Alberto Whately, sobre o sistema ferroviário. Arica-Santos. 
;O Sr. Presidente comunica que o Instituto recebeu do Sr. Felisberto Fra- 
ig;alle um medalhão de brcnze de Martins Fontes, encaminhando-o ao Mu- 
seu; dada a palavra a dona Conceição Borges Ribeiro Camargo a oradora, 
após agradecer as s,audações recebidas por motivo de seu ingresso no 50- 
dalicio, leu extenso trabalho sôbre a personalidade de seu patrono - o Cm-  
de de Assumar, historianao o encontro da imagem de Nossa Senhora Apa- 
recida nas aguas do Paraíba, a 17 digo em outubro de 1717, durante a vi- 
sita do Conde a Guaratinguetá; o dr. Henrique Orciuoli, com a palavrn, 
agradece também a sua eleição para o quadro social do Instituto d lê Q 

elogio do patrono escolhido - o Barão do Rio Branco. Moções: Forain 
apresentadas as seguintes moções - do dr. Tito Livio Ferreira, voto de 
pesar pelo falecimento do consócio prof. Carlos digo Arlindo Drummond 
Costa, oficiando-se à família sobre esta homenagem do Instituto. DO Sr. Jo- 
sé Leandro Barros Pimentel, comunicação a respeito do sê10 comernorati- 



vo do centenário de nascimento de Euclides da Cunha, emitido na série 
,ordinária, exposição das atividades da Comissão Estadual dc Filate!ia e 
oferta ao Museu do Instituto de exemplar - envelope e carinibo comemo- 
rativo; informou ainda o Sr. B-irros Pimentel qur o erro notado no ensaio 
(do sê10 de Warnhagen - Afoi~so em vez de Adolfo, fora corrigido a teni- 
po. O sr. Benito Serpa propôs um voto de pesar pela morte do consócio 
Manoel dos Reis Araújo. O Sr. Vinicio Stein Campos coinunicou haver 
'representado o sodalicio na reunião, em Itu, que deu origem ao Centrc 
Cívico daquela cidade; ofereceu à biblioteca uni exemplar do volun~e pu- 
blicado pela Secretaria da Educação do Estado sôbre o censo escolar cle 
,1944, explicando a natureza e importância do trabalho realizado pelo pr+ 
fessorado de São Paulo; por fim relatou à casa as reformas projetalías 
pela Prefeitura Municipal de Capivari, cqn  relação às duas praças cen- 
trais da cidade, e segundo as quais serão abatidos magníficos carvalhos do 
jardim público e o histórico edifício da Câmara Municipal, tão proft~n- 
damente vinculado à vida de Cesário Mota Júnior naquela cidade: solici- 
tou a manifestação do Instituto junto àquela autoridade municipal, no sen- 
tido de serem poupados êsses bens floristicos e históricos do municipio, 
ressaltando a absoluta e urgente necessidade de ser modificada a legisla- 
qão que criou o I V  Distrito da Diretoria do Patritnônio Histórico e Arrís- 
tico Nacional, a fiin do que São Paulo conte com recursos hábeis para. o 
cumprimento de seus encargos, de proteção dos monumentos históricos, 
etc. O dr. Carlos Henrique Liberalli discorre sôbre a importância do Cetl- 
ro Escolar, o centenário de Porto Seguro e a notavel ação do prof. Carlos 
Pasquale junto do Conselho Estadual de Educação. Foi oferecida ao hiu- 
seu do Instituto a medalha de prata douracla. comemorativa da abertura 
ida Avenida Rio Branco; Alherto Prado Guiinarães propõe um voto de 
pesar pelo falecimento de Ciovis Sales Santos, comunicando-se à famiiia 

à Paresp esta homenagem. O Sr. Bueno de Azevedo Filho propõe um 
voto de congratulações pela passagem do centenário de Candido Menc'es 
de Almeida. O Sr. Presidente propõe um voto de congratulações com o 
Pe. Helio Abranches Viotti, Alvaro do Ainaral e Barreto Amara1 pela láu 
rea obtida no concurso de obras sôbre o Padre José de Anchieta. Tôdas 
as propostas foram aprovadas. Nada mais. Para constar lavrou-se a pre- 
sente que lida e achada conforme será devidamente aprovada. 

Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito e Vinicio Stein Campos. 

ATA DA SESSÃO DE 36 DE FEVEREIRO DE 1966 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de mil novecentos e Lesserita 
e seis, nesta cidade de São Paulo, à rua Benj?niiii Constant, 158, às cc- 



torze horas e trinta minutos, presentes os sócios Aureliano. Leite, Luiz Te- 
nório de Brito, Vinicio Stein Campos, Tomás Oscar Marcondes dr Souza, 
Carlos Henrique Liberalli, Henrique Alves, Hernani Donato, Alfredo Co- 
mes, Mario Leite, Jacob Penteado, Célio S. Debes, James Harwey, José 
Leandro de Barrcs Piiilentel, Pedro Brasil Baiidecchi, B-nito Serpa, I,i:iz 
Wanderley Torres, Salvador Rocco, Alvaro da Veiga Coimbra, Celestitio 
Fazzio e Rleyna!do Kuntz Busch. realizou o Instituto Histórico e - eog rá -  
fico de São Paulo a segunda sessão ordinári~ do mês. A ni:sa esteve cons- 
tituida na forma prevista Pelos Estatutos, pelos srs. dr. Aureliano Leite, 
Presidente, Coronel Luiz Tenório de Brito, 1.O Secretário e Vinicio S t ~ i n  
Canipos, 2 . O  S~cretário. Lidas as Efemérides Brasileiras do Barão do Rio 
Branco e as Efemérides Paulistas elaboradas pela Comissão do Instituto, 
o Sr. Presidente ccmunicou à casa que as Comissóes Permanentes fora111 
~econstituidas em r-união da Diretoria c'erendo a divulgaçáo ser feita no 
próxin~o número da Revista do sodalicio. O Sr. 1.O Secertário leu o Expe- 
diente seguintle: carta do acadêmico Austregesildo de Ataíde agradecendo 
as congratulações do sodalício pela sua eleição para 3 presidência da -4ca- 
demia Brasileira de L ~ t r a s ;  con~unicação do Prefeito de São Paulo Rri- 
gadeiro Faria Lima sôbre a designação de funcionário da Biblioteca BIu- 
nicipal para auxiliar a organizaqão da biblioteca do Instituto durante ses- 
senta dias; carta do C.cronel Benito Serpa acompanhada da rrlação do va- 
lioso donativo feito ao sodalício pela exnia. senhora d. Marina Stela Qui- 
rino Marchini e constante de jornais antigos de Campinas, trechos fac-sinii- 
lados dos Luziadas, revistas etc.; publicações argentinas doadas pelo go- 
vêrno d,aquele país à biblioteca do sodalício; O dr. Salvador Rocco comu- 
nicou i casa o falecimento do notável artista Augusto Estews, discípulo 
de Pedro Strina e colaborador de Vital Bra,sil, traçando ligeiramente a 
biografia do ilustre morto, sua contribuição para cs trabalhos do Insti- 
tuto Butantã, concluindo por solicitar o registro de um vcto de profunrio 
pesar na ata desta sessão, o que foi deferido. O dr. Carlos Henrique 
Liberal!i acentuando o grande merecimento de Edgard Cerqueira Falcão, 
ofereceu à biblioteca c10 Instituto as obras fac-similadas do Patriarca José 
Bonifácio de Andrade e Si:va, de responsabilidade do benemérito histc- 
riador e da coniissão santista dos festejos do bi-centenário do nascimentq 
do ilustre Andrada, e btni assiiii foi um volunie do censo escclar de 1961. 
O Sr. Alfredo Gomes participou haver representado o Instituto na pbsse 
do dr. Wilson Castej.cn Dias, procurador do Estxdo, refere-se a Augusto 
Esteves e discorre :obre a vida e a obra do prof. Joaquim Silva, recente- 
mente falecido nesta capital, solicitando a consignação em ata de um votc 
de pesar, o qu: foi atendido. O sr. Barros Pimente; falou sôbre o sesq~ii- 
centenário do Viscolide de Porto Seguro, a emissão do sê10 comicmorativo 
dia 17 e ofereceu ao Museu do Institutto diversas reliquias enltre as quais um 
exemplar ,dos bonus emitidos pelo govérno revolucionário paulista, enr; 1932, 
com as assinaturas de vários v~~!toi  do levante. O Sr. Prcsidente ao agra- 
decer, informou que essas assinaturas foram apostas nas cédulas pelos 



exilados do movimento constitucionalista a bordo do navio que os condu- 
zia para a Europa. O sr. Henrique L. Alves propõe um voto de congra- 
tulações com o poeta Cassiano Ricardo pela conquista do troféu Juca Pato, 
como intelectual dí;. ano, e solicitou a inscrição em ata de um voto de pejar 
v l o  falecimento do poeta alagoano Cipriaiio Juca. Ambas as propostas 
foram aprovadas. O Sr. Benito Serpa comunica que a doação feita por 
d. Mariana Stela Quirino Marchini ccmpreende 20 volumes de jornais, cln- 
cadernados, e outras publicações dc interésse para a Hemeroteca que di- 
rige. O sr. Marcondcs de Souza pediu a pzilavra para se associar às hon~g- 
nagens a Jcaquim Silva, cujo merecimento como autor didático de livros 
de História foi salientado com justiça pelo prof. Alfredo Gomes. O dr. ,41- 
varo da Veiga Coimbra ofereceu ao Museu do Instituto cinco medalhas. 
O dr. Céljo S. Debes propõe um voto de congratulações com o dr. Astoir 
Guimarães Dias, pelo acesso ao cargo dc Procurador do Estado, o que foi 
aprovado. O Sr. Celestino Fazzio propõe um voto de congratulações c3m 
o consócio dr. Manoel Vieira Neto, pela sua investidura no cargo de 
Desembargador do Tribunal de Justiça, o que igualmente foi aprovaio. 
Foram em seguida propostos à admiração digo propostos para o quadro so. 
cial os seguintes candidatos, todos votados e aprovados nesta sessão: 1.O - 
Dr. Cassio da Costa Vidigal, 2.O escrutínio, sócio correspondente nacio- 
nal; 2.O - José Bandeira de Mclo, 2.a votação, sócio correspondente na- 
cional; 3.O Ministro José Américo de Almeida, 2.a votação, sócio corres- 
pondente nacional; 4.O - Pau10 Nogueira Filho, l.a votação, sócio titti- 
lar;  5.O - José Freitas Nobre, l.a votação, sócio titular; 6.O - Ruy Car- 
Idoso de Me10 Tucunduva, votação, sócio honorário ; 7.O - ValPrio 
Giuli, l.= votação - sócio honorário. Em tempo o 1.O candidato, Dr. Cas- 
sio da Costa Vidigal, foi votado para sócio honorário e não como cms- 
tw. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente encerrou a sessão. la- 
vrando-se a recente ata para a todo o tempo constar. Lida e achada con- 
forme vai devidamente aprovada e assinada. Nada mais. 

Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito e Vinicio Stein Campos. 

ATA DA SESSAO DE 5 DE hIARÇO DE 1966 

Aos cinco dias do mês de março de mil novecentos e sessenta e seis, 
nesta cidade de São Paulo, à rua Benjamin Cons'tant, 158, às catorz: ho- 
ras e trinta minutos, presentes os sócios Aureliano Leite, Luiz Tenório 
de Brito, Vinicio Stein Campos, Tito Livio Ferreira, Arnaldo Amado 
Ferreira, Carlos Henrique Liberalli, Gabriel Miarques, Leão Machado, 
Benito Serpa, Alfredo Gomes, l'lilton Rodrigucs, Mario Leite, Celestino 
Fazzio, Salvador de Moya, Pe. Abranches Viotti, Reynaldo Kuntz Busch, 



José Gomes de Morais Filho, Henrique L. Alves e Wilson Maia Fina, 
realizou o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo a sua primeira 
sessão ordinária do mês de março. h mesa esteve assim constituida: Dou- 
tor Aureliano Leite, Presidente, Coronel Luiz Ten8rio de Brito, 1.O St- 
cretário, Professor Vinicio Stein Campos, 2.a Secretário. Transferida para 
a próxima sessão a leitura das atas, conforme proposta do Sr. Celestino 
Fazzio, o Sr. Presidente leu as duas Efemérides, na forma do costume. 
O sr .Coronel Luiz Tenório de Brito leu diversos oficios e cartas de agra- 
decimentos de consócios e entidades. Dada a palavra ao Dr. Carlos Wen- 
lrique Liberalli, discorreu o emérito professor com a erudição e eloquên- 
cia que lhe são peculiares, sôbre o tema = Coube a Anchieta a p'rimeira 
referência à ipecacuanha? = sendo muito aplaudido ao concluir seu bri- 
lhante estudo. Seguiu-se com a palavra o dr. Milton Rodrigues, para o 
elogio de seu patrGno - Afranio Peixoto. O i:ustre professor desenvolveti 
notavel estudo biográfico, da vida e obra do consagrado polígrafo, em lin- 
guagem amena e envolvente que a todos encantou, traçando com mão se- 
gura o perfil do grande brasileiro, de quem foi amigo pessoal, pelo que 
pôde ajuntar informaçks inéditas para a reconstituição de sua marcante 
personalidade, de hcmem e escritor. Falou p r  fim o professor Alfredo Go- 
tnes sôbre o antigo mestre de direito e presidente da Província de São 
Paulo - João Teodoro Xavier, substancioso trabalho igualmente muito 
aplaudido pela casa. O Sr. Presidente congratulou-se com os oradores e o 
sodalicio pelo valor das pcças históricas que acabavam de ser proferidas, 
demorando-se no elogio de cada um dos oradores. Moções: Foram apro- 
ivadas as seguintes: Do Coronel Benito Serpa, de homenagem ao Coronel 
Salvador de Moya, que a 2 do corrente completou sessenta anos de ingres- 
so na Força Pública do Estado; recordou os serviços do Coronel Moya ein 
11932, quando foi ferido a 23 de julho no acidente que vi(timou o Coniazi- 
$ante Julio Salgado, a sua dedicação como Presidente da Sociedade Ge- 
mealógica, etc. Falaram corroborando as palavras do Coronel Scrpa, os 
srs. Coronel Luiz Tenório de Brito e o Coronel Arrisson de Souza Fcr- 
raz. O Sr. Presidente propós a consignação em ata de um voto dc pesar 
pela morte da espôsa do sr. General Carlos Luiz Guedes, e do jornalista 
Berto Condé. O dr. Tito Livio Ferreira ofereceu ao Instituto as coleciíes 
klo Jornal de São Paulo, encadernadas, correspondentes aos quinze m&es 
em que dirigiu aquela folha, por designação do Magnífico Reitor dâ LTni- 
versidade de São Pau!o Dr. Lineu Prestes, tendo por secretário o escritor 
Galeão Coutinho. O Sr. Presidente agradeceu o generoso gesto do prof. 
Fito. O professor Vinicio Stein Campos, lembrando o transcurso, nesta 
data, de mais um aniversário de nascimento do Dr. Cesário Mota Júnior, 
$seu patrono e 1.O Presidente do sodalicio, propôs que o Instituto realizas- 
ise um "Concurso de Docum~entação Fotográfica dos Imóveis Antigos, si- 
'tios e Monumentos Históricos do Estado de São Paulo", com encerra- 
bento em 25 de novembro do corrente ano. Ta1 concurso viria poss;bilitar 
ao Instituto a reunião de precioso documentário fotográfico sôbre igrejas, 
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capelas, casas, engetihos, praças e monumentos históricos paulistas, amea- 
de destruição, cornpromctendo-se o proponente, na qualidade de Di- 

retor do Serviço de Museus Históricos da Secretaria da Educação, a colo- 
car os recursos materiais de que viesse a carec-r o sodalício para reallza- 
são do certame. Concluiu por requerer a audiencia das Con~issões de Eis- 
tória .e de Museus, para elaboração do regulamento do concurso, o que foi 
aprovado. O sr. Alfredo Gnles ofereceu três fotografias do Marechal Ron- 
don para o arquivo do Institutoi e sugeriu que a primeira parte da próxima 
sessão, de 19 do corrente, seja consagrada ao culto de Anchieta. O Sr. P& 
sidente, acoihendo a proposta, designou o próprio Sr. A1f:cdo Gniil:s para 
organizar um grupo de seis oradores que falarão durante Qz minutos cada 
um, sobre a figura do imortal patrono da escola paulista. O dr. Wilson 
Maia Fina recebeu no decurso da sessão a hor digo a Medalha Cultiiral e 
Comenlorativa da Imperatriz Leopoldina e ofertou ao Museu do Instituto 
uma telha, tijolos e cravos batidos a mão. O Sr. Henrique L. Alves p r o g s  
um voto de congratulaçóes com o Centro Ifapirense de Letras pela realiza- 
cão da Primeira Semana da Juca Mulato, em Itapira, de 14 a 20 de marco. 
Nada mais. Para constar lavrou-se a presente que lida e achada conforme 
será devidamente aprovada e assinada. 

Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito e Vinicio Stein Campos. 

ATA DA SESSÃO DE 19 D E  MARÇO DE 1%6 

Aos dezenove dias do mês de março de mil novecentos e sessenta c 
seis, nesta cidade de São Paulo, à rua Benjamin Constant, 158, às catorz- 
horas e trinta minutos, presentes os consócios Aureliano Leite, Luiz Terió- 
rio de Brito, Vinicio Stein Campos, Salvador Rocco, Celestino Euzebio 
,Fazzio, Tito Livio Ferreira, Benito Serpa, Raul Votta, Alfredo Gomes, Ma- 
rio Leite, Celio S. Debes, Carlos Henrique, Robertson Liberalli, Morise- 
ahor Paulo Fiorêncio da Silveira Camargo, Alvaro da Veiga Coimbra, Ni- 
co!au Duarte e Silva, Padre Helio Abranches Viotti, Tzunezo Sato, James 
Martin Harwey, Leão Machado, Jacob Penteado, Américo Bologna, Luiz 
Wanderlq To'rres, Alberto Prado Guimarães, e Cmtídio de Moura Cam- 
pos, realizou o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo a sua se- 
gunda sessão ordinária do mês. A mesa dos trabalhos esteve assim consti- 
tuida: Pr~sidente - Dr. Aureliano Leite. 1.O Secretário - Coronel Luiz 
jrenório de Brito; 2 . O  Secretário - Prof. Vinicio Stein Campos. Aberta 
a sessão foram lidas, aprovadas e assinadas as  atas das sessões anteric- 
ires. O Sr. Presidente, como de costume, leu as Efemérides Brasileiras e 
Paulistas. O Sr. Secretário Coronel Luiz Tenório de Brito leu o Expe- 
pediente do qual constou, entre outras comunicações d- carater social, o con- 



vite do Mov,imento Nacional Pró-Canonização de Anchieta para a recep- 
ção das relíquias do Taumaturgo, dia 23 do corrente, ofício do Serviço 
de Museus Históricos - prof. Vinicio Stein Can~pos, assumindo o encar- 
go dos prêmios a serem conferidos aos vencedores do Concurso de Do- 
cumentação Fc~tográfica dos imó~eis  antigos, sítios, e monumentos histó- 
ricos do Estado de São Paulo, apêlo da Comissão Pró-Monumento ao Co- 
lono Paulista no sentido de o sodalicio apoiar o citado movimento, carta 
do Sr. Cassio Vidigal ccmunicando haver escolhido para seu patrono no 
Instituto o Senador Alvaro de Carvalho. Dona Maria Amélia Arruda Ro- 
telho de Souza Aranha, 4.a secretária, ofereceu ao Instituto um artistico 
retrato a pastel, de sua autoria, da 2.a Imperatriz do Brasil, d. Améiia. 
,A seguir teve inicio a homenagem ao Padre José de Anchieta, falando OS 

,seguintes oradores: Alfredo Gomes, "O Exemplo de Ançhicta", Antonio 
!Barreto Amara1 "Anchieta na Poes,iaW, Henrique Robertson Liberalli - 
,"Anchiêta Naturalista", Padrr Helio Abranches Viotti - "A Relíquia de 
Pnchieta", Leão hlachado - "Anchieta na Literatura Brasileira" e Titn 
Livio Ferreira, que discorreu sobre Nobrega e Anchieta, encarecendo a 
necessidade da ~anonização também do Padre Manoel da Nobrega. 01 Sr. 

Presidente após elogiar as orações dos oradores, acolheu a palavra de Mon- 
senhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo que deu à homenagem do 
sodalício a Anchieta o aplauso e a solidariedade do clero secular de Sãc! 
Paulo. Na segunda partc da sessão foram votadas as seguintes propostas. 
Valerio Giulii sócio honorário, 2.a votação, aprovado; Ruy Cardoso de 
Melo Tucunduva, 2.a votação, s8cio honorário, - aprovado; Engenheiro 
~Victor Figueira de Freitas, 2.a votação, sócio honorário, aprovado; Dr. 
Paulo Nogueira Filho, sócio titular, 2.a votação, aprovado; José Freitac 
Nobre, sócio titulrir, 2.a votação, aprovado ; Levy Fernandes, sócio cor- 
respondente nacional, l.a votação, aprovado; Alceu de Toledo Pontes, só- 
cio honorário, l.a votação, aprovado. Nada mais havendo a tratar o Sr. Pre- 
sidente declarou encerrada a sessão, agradecendo o comparecimento dos 
prs. s ó c h  presentes. Para constar lavrou-se a presente que lida e achada 
conforme será devidamente aprovada. 

Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito e Vinicio Stein Campos. 

ATA DA SESSAO D E  2 D E  ABRIL D E  1966 

I Aos dois dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e seis, nes- 
ta  cidade de São Paulo, à rua Benjamin Constant, 158, às catorze horas 
e trinta minutos, reuniu-se em sessão ordinária o Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo,. presentes os sócios seguintes: Aureliano Leite, 
Luiz Tenório de Brito, Vinicio Stein Campos, Leão Machado, Tito Livio 
Ferreira, José Carlos de Macedo Soares, Carlos Henrique Liberalli, Ga- 
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briel Marques, Mario Leite, Arrisson de S O U Z ~  Ferraz. Reynaldo Funtz 
Busch, Alvaro da Veiga Coimbra, Pedro Brasil Bondecchi, Lucia De To- 
masi, Salvador liocco, \TTiison hI3ia Fina, Antonio D'Avila, Alberto Pradc 
Guimarães, Hernaili Donato, José Me10 Pimenta, Celestino Euzebio Faz- 
zio, Cassio Vidigal, Alfredo Comes, Car!os Ptrez Canepa, Acácio Vilalva, 
Alvaro do Amara!, Henriqu: L. Alves, James Jlartin Harwey, José Eu- 
genio de Paula Assis. A mesa diretora dos trabalhos, de acordo com G S  

Estatutos, foi constituida pelo Dr. Aureliano Leite, Presidente, Coror.el 
Luiz Tenório dc Brito, 1.O Secretário e prof. Vinicio Stein Campos, 2 . O  

Gecretário. Abertos os trabalhos, lidas as Efemérides Br~sileiras do Bar50 
do Rio Branco e Efeméridcs Pauktas,  as atas da sessão anterior, discuti- 
das e aprovadas, foram solenemcnte recebidos, como sócio correspondente 
Fstrangeiro o Sr. Carlos Perez Canepa e como sócio honorário o engenhei- 
ko Cassio Vidigal, saudados peIo 2 . O  orador sr. Alfredo Gomes. O sr. Cls- 
si0 da Costa Vidigal agradeceu a saudação e declarou haver escolhido para 
seu patrono o senador Alvaro de Carvalho, cuja Siografia leu à casa. O 
sr. Carlol9 Gnepa também proferiu um rápido improviso de agradecimento. 
Expediente: O Sr. Coronel Luiz Tenório d-, Brito aprestntou o expediente 
que constou de divcrsos ofícios de agradecimento. Neste ato o sr. Pres~i- 
dente Aureliano Leite passa a ~rexidéncia ao Vice-presidente Tito Livio 
Ferreira e acompanhado do Embaixador José Carlos de Macedo Soare? 
retira-se da sessão. O dr. Mario Lcite ~ ro fe r iu  uma saudação ao dr. José 
Pugenio de Paula Assis, que compareceu para fazer o elogio de seu patro- 
no, Dr. Armando de Arruda Pereira. O orador refetiu-se demoradamente 
à vida pública do grande paulista, que tanto se ilustrou na direção do mu- 
nicipio paulistano e onde teve ensejo de prestar relevantes serviços a ,550 
Paulo. Destacou a sua atividade como Presidente do Rotary Internaciona!, 
ps seus pendores de estudioso da história e de patriota, as publicações que 
fêz sÔ,bre OS herois esquecidos da guerra *do P~raguai ,  sepultados em Mato 
Grosso, a sua iniciativa da construção do cenotafio do monumento do Ipi- 
ranga, e a moção das cinzas de d. Leopoldina para êsse histórico local. O 
Presidente Tito Livio Ferreira elogiou o trabalho do conferencista e escla- 
receu que o dr. Armando de Arruda Pereira, quando o Instituto teve de 
se transferir para outro local, durante a construção da sede atual, ofereceu 
ao sodalicio um andar inteiro do prédio da rua Florêncio de Abreu, qlie 
abrigou a biblioteca e demais instalações do Instituto, gesto amigo e betie- 
jnérito que não se pode esquecer. O Coronel Tenório de Brito deu também 
P seu testemunho quanto à construção do centotafio e participação do In;- 
tituto nas homenapns à primeira Imperatriz, por soli~itação do dr. Ar- 
mando. O dr. Alvaro do Amara1 informou que recebeu da família do dr. Ar- 
maqdo uma lrelação de livros doados à biblioteca do sodalicio. Em mme 
da  família do homenageado falou o dr. Armando do Vale Pereira, filho do 
saudoso benfeitor do Instituto. O sr. Corotiel Arrisson de Souza perraz 
)discorreu com elegância e brilho sobre a figura do Brigadeiro Rafael To- 
bias de Aguiar, lendo substancioso trabalho a respeito da vida e obra dc 



ilustre paulista, criadsor da Fôrça Pública do Estado. O Sr. Celestino Faz- 
zio propôs um voto dc homenrigem ao poeta Vicznte de Carvalho, cujo czc- 
tenário transcorre a 5 do corrente, ~rometendo apresentar trabalho, opor- 
tunamente, sôhre o notavel beletrista. O Sr. Leão Machado, em nome 
da Academia Paulista de Letras, a propósito do voto so~licitado p l o  Sr. Faz- 
ziu, esclarece quo a Academia vai promover sessão comemorativa 3.a fei!a, 
12, para a qual convidava todos os presentes. O Sr. Alfredo Gomes propõe 
um voto de congratulações com o Estado de S. Paulo pela publicação d~ 
um suplemento literário a respeito de Vicente de Carvalho e de congral11- 
lações com a Academia pelas comemorações programadas, lendo em segui- 
& alguns versos do poeta. O sr. Alberto Prado Guimarães prop6ç a come- 
moraçãú. em três sessões distintas. dos centenários de Euclides da Cunha, 
Vicente de Carvalho e Olavo Bilac. O dr. Reynaldo Kuntz Busch Propõe 
se oficie à Prffeitura e Cainara Municipal de Limeira no sentido de ser 
desapropriada a casa do Barão de Cascalho naquela cidade para servir de 
sede ao h'íuseu Histórico e Pedagógico Major Levi Sobrinho, criado nesta 
cidade por ato do Govêrno. E que nèsse mesmo sentido seja oficiado ao Go- 
vêrno do Estado. Nada mais havendo a tratar o sr. Presidente aeclarw 
encerrada a sessão, agradecendo o comparecimento e a colaboração dos s6- 
Fios presentes. Para constar lavrou-se a presente que lida e achada cor?- 
forme será devidamente aprovada. O sr. Presidente Tito Livio Ferreira 
agradeceu ao sodalicio as manifestações de pesar recebidas quando do fa- 
Jecimento de sua irmã, dona Elisa Ferreira Ferraz Prado, que foi casada 
com o Sr. Antonio Ferraz Prado. Nada mais. 

Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito e Vinicio Stein Campos. 

ATA DA SESSAO D E  16 D E  ABRIL D E  1966 

Aos dezesseis de abril de mil novecentos e sessenta e seis, nesta cidade 
de São Pau!o, à Rua Benjamin Constant n.O 158, sede do Instituto Histó- 
yico e Geográfico de São Paulo, às catorze horas e trinta minutos, presex- 
tes os sócios: Aureiiano Leite, Luiz Tenório de  Brito, Acacio Vilalva, Ee- 
bito Serpa, Tito Livio Ferreira, Leão Machado, Salvador Rocco, Ruy 
Martins Ferreira, José Eugenio de Paula Assis, Alvaro da Veiga Coim- 
bra, José Furtado Cavalcante, Lorena Guaraciaba, Alfredo Gomes, Alvaro 
do Amaral, Céiio Debes, Cassio da Costa Vidigal, A l c ~ u  Maynard de Araw 
jo, Mario Leite, Luiz Alberto Whately, Wilson Maia Fina, Hernani Do- 
nato e Henrique L. Wallace, realizou êste Instituto' a sua stgunda sessão 
ordinária do corrente mês de abril. A mesa (diretora dos trabalhos ficcu 
assim constituida : Presidente, dr. Aiireliano Leite; 1.O Secretário, Cel. Liiiz 
Tenório de Brito e 3 . O  Secretário, Alvaro do Amaral, substituindo o 2 . O  



Secretário que não compareceu por motivo justificado. O sr. Presidente 
convidou para tomarem assento à mesa, os consócios : acadêmico Leão Ma- 
chado, acadêmico dr. Alceu Maynard Araujo e engenheiro dr. Luiz Al- 
berto 'CVhatel~, Diretor da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí. Deixou de 
\ser lida a Ata da sessão anterior devido a mencionada ausência do 2 . O  se- 
cretário, que nela funcionou. O sócio Dr. Cássio da Costa Vidigal pel i i~ 
a palavra e requereu que, antes da leitura da Ata da sessão anterior, na qual 
êle ao tc4nlar posse como sócio dêste sodalício foi saudado pelo Orador Ofi- 
cial, Prof. Alfredo Gomes, - fosse feita uma retificação nas brilhan4es 
palavras por êste ditara a fim de ficar esclarecido que êle, engenheiro doutor 
\Cássio da Costa Vidigal não é neto, e sim sobrinho neto do dr. Francijcn 
da Costa Carvalho, e igualmente que não é descendente em linha reta 
ido Marquês de Monte Alegre, e sim seu descendente em linha cc~lateral. 
p sr. Presidente louvou o escrúpulo do dr. Cassio da Costa Carvalho e! 
declarou que ficariam tais retificações constantes desta Ata. A seguir o 
Sr. Presidente leu as Efemérides Brasileiras de autoria do Barão do Rio 
Branco, relativas ao dia de hoje, e, em prosseguimento, procedeu B leitura 
das Efemérides Paulistas, desta data, elaboradas pelos consócios Enge- 
nheiro Mario Leite, Cel. Anrissoa de Souza Ferraz e Prof. Alfredo Gomes. 
Passou-se ao expediente, que foi lido pelo Sr. 1 . O  Secretário, Cel. Luiz Te- 
nório de Brito, nada tendo constado de maior relevância, ficando arquiva- 
dos os documentos lidos. Concluido o Expediente o Sr. Presidente declaro11 
que daria a palavra a quem d~ela quisesse fazer uso para apresentação 
de rápidas moções. O Engenheiro dr. Acacio Vilalva apresentou uma nio- 
ção  comunicando^ qu~e, ao visitar o Caminho do Padre José, ou seja, a 
antiga estrada de São Paulo a Santos, e especialmente o Rancho do Padre 
José, verificou que êste está praticamente abandonado, tendo sido depre- 
dado e dêle arrancadas as placas de bronze com dizeres alusivos aos acon- 
tecimentos históricos por êlme comemoirados. 4 vista disso, solicitavs qae 
êste Instituto tomasse as providências necessárias junto As Autoridades 
responsáveis pela conservaqão daquele monumento e do edifício que lhe é 
pnexo, que pertencem à Fazenda do Estado, para que repuzessem as men- 
cionadas placas, lembrando que deveriam elas ser agora executadas cai.- 

material tal como azulejos, que não desperte a cobiço dos malfeitores que 
certamente tornariam a arrancá-las se fossem novamente executadas em 
bronze. Requereu ainda que êste Inlstituto, juntamente com outras entidades 
do  mais alto padrão cultural e histórico, nomeasse uma Con~issão para es- 
tudar a loca!ização exata do Primitivo Caminho Padre José c do local onde 
existiu a Vila de Santo Antdré da Borda do Campo, lembrando que c.3ir-i 

as máquinas e outros elementos técnicos atualmente existentes, certamente 
será possível o encontro dos vestigios daquela mais antiga das Vilas de PI- 
ratininga. Concluiu indicando os nomes dos consócios, Padre Helio Abrari- 
ches Vlotti, acadêmico dr. Alceu Maynard de Araújo i eng. dr. Mario Sa- 
velli para fazerem parte da Comissão. O Sr. Presidente solicitou a entrega 
do escrito do qual constam as mencionadas moções e terein consideraqões 
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encomiásticas à mesma, pedindo aos seiihores sócios que se n~anifestassen~ 
sôbre a sua aprovação, o que foi feito unanimemente, tendo então o Sr. Pre- 
sidente declarado que incluia o próprio Sr. Acacio Vilalva para completar 
a Comissão. Após, o Professor Alfredo Gomes apresentou urna moção re- 
lativa à eleição da nova Diretoria da Academia Paulista de Letras, Iem- 
brando que da mesma fazem parte numerosos ilustres sócios dêste Insti- 
tuto que é mesmo um verdadeiro celeiro de onde tem saido os acadêmicos. 
Assim, propunha um voto de louvor a tais novos Diretores, dos quais hoje 
encontra-se fazendo parte ida mesa de nossos trqbalhos, o acadêmico Lcãu 
Machado. Requereu ainda fosse enviado um Oficio a Acadcmia Pau!ista 
de Letras coiuunicando tal voto de coligratulações. Consultada a caça pelo 
sr. Presidente foi tal requerimento unanimente aprovado. E m  seguida pe- 
diu a palavra o dr .  Célio Debes e requereu um voto de pesar pelo faleci- 
mento da Exrna. Senhora Dona Celina Barbosa Pereira, esposa do De- 
sembargador dr. Pedro Barbosa Pereira, solicitando que lhe fosse comu- 
nicada tal manifestagão dêste Instituto. O secretário em exercício, Alvaro 
doi Amaral, ptdindo vênia para falar da mesa, requereu ao Sr. Presideiitr 
para providenciar junto aos srs. membros da comissão que em Junho de 
1965 foi nomeada para dar parecer sôbre a proposta que êle apresentou 
a fim de ser colocada uma Cruz com a imagem de N.S. Jesus Cristo, i10 

Salão de Sessões dêste Instituto, para que apresentem as suas conclus5e:: 
a tal respeito. Solicitou que eportunaiiiente fosse designada com antecedên- 
cia a data da sessão em que a mesma será discutida e votada a fim d e  
proporcionar a todos s senhres sEcias que se interessem pr ela, a possi- 
bilidade de comparecertem. Pediu ainda que preliminarmente fosse resol- 
vido se a mesma infringe dispositivo dos Estatutos dêste Instituto, ou 
Assim, sòmente depois de resolvida tal n~atér,ia é que se deverá discutir 
e votar o mérito dessa proposta. O sr. Presidente declarou que ia atender 
a essas solicitações. O mesmo sócio con~unicou que, em cumprimento à de- 
terminação do Sr. Presidente, compareceu a duas reuniões promovidas ri(,- 
diversas entidades femininas desta Capital, congregadas pelo "h/lovinien:o 
(de Arregimentação Feminina - M A F", que estão organiza~ido uiil "Mo- 
lvimento Cívico pró-São Paulo" que visa, sem qualquer objetivo politico. 
arregimentar a população e entidades paulistanas para a solução dos prin- 
~ i p a i s  problemas que afligem a nossa cidade, - tendo sido recebida ta! 
comunicação com manifestações de apoio de t o d ~  o plenário, e sendo ain- 
d a  aprovado o lançamento nesta Ata de um voto de congratulações ct,m 
aquela Entidade de Senhoras paulistas, a quem deverá ser enviada comu- 
nicação dessa resolução tendo ainda sido aprovada a atuação que teve o 
mesmo sócio, ora secretário desta sessão. Ainda por êste mesmo sócio foi 
oferecido um pergaminho com a "Prece à Brasília", de autoria do ilustre 
membro da Academia Brasileira de Lctras, e nosso consócio dr. Guilherine 
de Almeida, por quem está autografada, assim procedendo em comenio- 
ração ao 6 . O  ani~ersário da nova Capital da República, que @e celebrará 
dentro de po~icos dias, ou seja, a 21 de abril corrente. O çr. Presidentt 



agradeceu a oferta. A seguir c acaclêmico dr. Alceu 1Iayilard de Araujo 
ofereceu à Bibliotfca do Instituto a obra do snr. Douglas Alichalany, inti- 
tulada "Universo e Humanidade", em três volumes, ricamente encaderna- 
dos, Etmbrando que a sua Editora tem publicado obras do\ niaior valor cul- 
tural. O acadêmico Leão Machado requereu ficasse constando nesta Ata seu 
agradecimento aos votos de congratulações pela sua eleição para a Direto- 
.ria da Academia Paulista de Letras, que haviam sido aprovados nesta ses- 
são e solicitava fossem tais votos extensivos aos demais membros daquela 
Diretoria, lembrando que todos êles fazem parte dêst ,~  Instituto. E m  coil- 
tinuação pediu ,a palavra o Cel. Beníto Serpa que discorreu sôbre o seu 
Patrono, José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, que é conieinoracio 
em todo o Brasil, no próximo dia 21, requerendo fosse enviada uma mo- 
ção ao sr. Presidente da República, em regosijo pela promulgação do De- 
creto tornando Tiradentes o Patrono de nossa Pátria, e um voto de con- 
gratulações com o sr. Governador de Minas Gerais. Posta em discussác~ 
tal proposta foi a mesma aprovada unanimemente. A seguir, o mesmo 
sócio requereu que êste Instituto tome as providências necessárias junto 
as  Autoridades responsáveis, para que se restabeleça o nome de Tiraden- 
tes para toda a Avenida existente no bairro da Luz, que tradicionalinente 
sempre teve êsse nome glorioso, e que no entantc, agora trocaraili o nome 
de um dos seus trechos para o de Santos Dumont, certamente outro grsndt 
brasileiro. Sôbre êsse assunto falaram os sócios engenheiros drs. Acacic 
Villalva e Luiz Alberto Whately, tendo ficado acertado que o Instituto se 
entenderá com a Sociedade Amigos da Cidade que mais aparelhada está 
para tratar de tais assuntos, ficando mantido o critério dêste Instituto de 
não se alterarem os nomes tradicionais de ruas e praças desta Capital. E m  
prosseguimento aos trabalho passou-se a votação de propostas para o qua- 
dro social, dos seguintes candidatos, todos aprovados nesta sessão: 1.0 - 
Dr. Levi Fernandes Carneiro, 2.O escrutinio, sócio correspondente nacio- 
nal ;  2 . O  - Alceu Toledo Pontes, 2.O escrutitlio, sócio hotiorário, 3.O - 
Celsu Maria de Mello Pupo, 1.O escrutinio, sócio honorário; 4.O - Geraldo 
de Rezende Martins, 1.O escrutinio, socio honorário; 5 .O - Francisco de 
Carvalho Soares Brandão Neto, 1.O escrutinio, sócio honorário 6 .O  - Fei- 
nando Homem de. Mello Lacerda, 1.O para sócio honorário. Finalmente o 
sócio dr. Hernani Donato discorreu sôbre um aspecto que de ccrta forma 
considera pouco conhecido na vida do grande poeta .e jurista dr. Vicente 
de Carvalho, cujo centenário está sendo comen~orado em todo o paíi, pric- 
cipalmente aqui em São Paulo, e que é o relativo ao interêsse que o mesnlo 
tinha pelas questões sociais e trabalhistas. 1,emhrou que foi dos primeiros 
juristas a se interessarem pela defesa dos operários sendo um grande estu- 
dioso dos assuntos p-rtinentes a tais questões, tendo escrito largamente s6- 
bre tal matéria, e sempre com o seu peculiar brilhantisnio, chegando meç- 
mo a sofrer sérios aborrecimentos por êssa razão. Terminou solicitando 
voto de congratulações com a Acsdemia Brasileira de Letras e com o Povo 
paulista pelo ensejo do Centenário do admirável hotneil~ de letras, dr. Vi- 



cente de Carvalho. O mesmo sócio requereu u)m voto de congraitulaq6es 
pelo transcurso do 1 1 1 . O  aniversário da fundação da cidade de Bo.tuc:ltii. 
Trata-se de cidade de elevado nível cultural, possuindo diversos renomados 
estabelecimentos de ensino, e dalí tendo saído personalidades de grande va- 
lor intelectual, tais como os acadêmicos: dr. Alceu Maynaad de Ar,aujo, e 
dr. Francisco Marins, e da Exnia. Snra. Leandro Dupré, dr. Genesio de 
,Almeida, Idbiapaba Martins e muitos outros. Disse o sr. Presidente que ner- 
'sa lista deve ser incluido o nome do mesmo dr. Hernani Donato, e consiil- 
tados os sócios foram unânimes em aprovar ambas as propostas. Nada mais 
ten'do sido tratado foi pelo sr. Presidente encerrada a sessão. Para cionstar 
lavrou-se a presente que depois de lida e achada conforme será devida- 
mente assinada. 

Au-e'iniio Leite, Liiiz Telibrio de Brito ,c Vinicio Stein Campos. 

ATA DA SESSÃO D E  7 D E  MAIO DE 19% 

Aos sete dias do mês de maio de mil novecentos e sessenta e seis, nes- 
ta cidade de São Paulo, à rua Benjamin Constant, 11.O 158, às catorze ho- 
ras e trinta niinutos realizou o Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo a sessão cultural do mês, presentes os seguintes cons6cios: Aure- 
lia110 Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinicio Stcin Campos, Alvaro da Veiga 
Coimbra, Monsenhor Paulo Fiorêncio da Silveira Camargo, Tsuneso Sato. 
Mario Leite, Jorge Americano, Raul Votta, Paulo Rornatio, Ruy Martins 
Ferreira, Padre Helio Abranches Viotti, Benito Serpa, Gabriel Marques. 
Arrisson de Souza Ferraz, Salvador Rocco, Reynaldo Kuntz Busch, Carlos 
Henrique Liberalli, Henrique L. Alves, João Gualberto de Oliveira. Albrrio 
Prado Guimarães, Celestino Euzébio Fazzio, Wilson Maia Fina e Peclrc, 
Brasil Bandecchi. A mesa diretora dos trabalhos foi constituida pelo dou- 
tor Aureliano Leite, Presidente, Coronel Luiz Tenório de Brito, 1.O Se- 
~retár io e Vinicio Stein Campos, 2 . O  Secretário. Aberta a sessão o sr. se- 
gundo Secretário procedeu à leitura das atas das sessóes anteriores, que 
foram aprovadas e assinadas. O Sr. Presidente na forma do costume, leu 
as Efemér.ides Brasileiras do Barão do Rio Branco e as Efemérides Pau- 
listas, da comissão do Instituto. Estavam inscritos para falar na sessão nada 
menos de seis oradores, cujos traballios foram lidos na snguintd ordem: 
1.O - Professor Jorge Americano, que discorreu sobre a aholição da es- 
cravatura, detendo-se na análise folclórica da vida brasileira sob o regime 
#da escravidão negra, usos e ccstumes. O orador foi muito aplaudido. 2.O -- 
Celestino Euzébio Fazzio, discorreu com muita propriedade e entusiasmo 
sô,bre Vicente de Carvalho, o poeta do mar, ccncluindo a sua biografia li- 
terária do autor de Pocmas e CançGes com a declan~açáo dos belos verses 



do homenageado. Foi também muito aplaudido. 3 . O  - Dr. Alberto Prado 
Guimarães apresentou interessante trabalho sôbre Vicente de Carvalho - 
Fazendeiro de Café, recordando as idéias da poeta sobre valorização e ex- 
portação do famoso produto. A casa aplaudiu-lhe os judiciosos e patrióti- 
cos conceitos. 4 . O  - Capitão Donovan Kigar, leu magistral discurso 
biográfico da vida e obra de Joaquim da Silva Lisboa, o Almirante Ta- 
mandaré, patrono da Marinha de Guerra do Brasil. O estudo do Ca- 
pitão Kigar foi um trabalho que causou a mais profunda impressão, pela 
elevação das idéias, pelo ineditismo de certas revelações, pelo conta,' aiante 
civismo que envolveu todo seu brilhante discurso, ouvido com agrado e 
até mesmo com enlevo pelo auditório. Foi calorosamente aplaudido ao con- 
cluir sua magnífica oração. 5.O - O Doutor Fausto de Almeida Prado 
falou a seguir sobre a personalidade e a obra artistica do &,andle pintar 
paulista Joaquim da Rocha Ferreira, recentemente falecido e a cujo pin- 
cel o próprio Instituto deve parte da galeria de retratos que ornamentam 
as paredes da sala de sessões. Aludiu aos prêmios por êle ganhos nos' salões 
de arte brasileiros, às suas obras mais notáveis e ao seu grande espirito, 
de artista, e companheiro. O orador foi muito aplaudido. 6 . O  - O Sr. AI- 
fredo Gomes falou encerrando a série de orações, lefirando que a vinte 
e quatro do corrente transcorre o primeiro centenário da Batalha de Tuiuti 
e a êste ensejo recapitulou a Guerra do Paraguai e leu uma biografia do 
General Osório. Foi também muito aplaudido ao terminar. O Sr. Vinicio 
Stein Campos propôs um voto de pesar pelo falecimento do progenitor do 
consócio Desembargador Vieira Neto e o Sr. Presidente sugeriu igual ma- 
nifestação com relação à progenitora da consócia d. Lígia Lopes. O dr. Ma- 
rio Leite propôs um voto de congratulações com o Sr. Gabriel Marques e 
com d. Carlota Pereira de Queirós pelos valiosos livros que publicaram 
sôbre aspectos antigos de São Paulo e da época cafeeira. O Sr. Vinicio Stein 
Campos comunica à casa que o atual Prefeito de Capivari, desatendendo 
os apêlos do sodalicio e da opinião esclarecida da cidade, deitou abaixo o 
histórico edifício da Prefeitura, único monumento restante na praça cpti- 
tral da cidade e com imrnsa vinculação com a própria história paulista. 
em face dos acontecimentos nêle desenrolados de 1864 até hoje. Leu a 
carta-protesto do Sr. Oseas Mader, que manifestou o repúdio do povo ca- 
pivariano a essa criminosa destruição de uma relíquia histórica, de inapre- 
ciavel valor. Lembrou o prof . Vinicio que havia solicitado o tombamento 
dêsse prédio à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
para evitar o acontecido, mas que, infelizmente, êsse serviço federal não 
funciona, e o resultado aí está. Nada mais havendo a tratar foi encerrada 
a sessão lavrando-se a presente ata para a todo o tempo constar. Lida e 
achada conforme, foi aprovada e assinada. 

Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinlício Stein Campos. 



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DE 18 D E  MAIO DE 1966 

Aos dezoito dias do mês dr maio de mil novecentos e sessenta e seis, 
nesta cidade de São Paulo, à rua Benjamin Constant, 158, às catorze ho- 
ras e trinta niinutor, no auditório do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, reuniu-se em assembleia geral extraordinária o referido soda 
licio, por convocação da Diretoria na forma prevista Pelos Estatutos, para 
pequena alteração na redação de dispositivos dos Estatutos, como adiante 
se declara. Estiveram presentes, assinando o livro de comparecin~ento, 
os seguintes consócios: 1 - Aureliano Leite, 2 - Luiz Tenório de Brito, 
3 - Vinicio Stein Campos, 4 - Tito Livio Ferreira, 5 - Alfliedo Go- 
mes, 6 - Tomás Oscar Marcondes de Souza, 7 - Jorge Americano, 8 - 
Benito Serpa, 9 - José Anthero Pereira Junior, 10 - Wpldomirol Sil- 
veira, 11 - José Bueno Oliveira Azevedo Filho, 12 - Cassio Vidiga], 
13 - Ruy Martins Ferreira. 14 -, Salvador de hioya, 15 - Leão Ma- 
chado, 16 - Lucia De Tomasi, 17 - Salvador Rocco,, 18 - Raul Votts, 
19 - Alvaro do Amaral, 20 - Antonio Barreto do Amaral, 21 - Arr i s sa  
de Souza Ferraz. 22 - Eldino da Fonseca Brancante, 23 - Tsunezo Satn, 
24 - Luiz Wandelrley Torres, 25 - Laurck de Barros Siciliano, 26 - Jo- 
sé de Oliveira Orlandi, 27 - Maria Helena Brancante, 28 - Cantidio rlc 
Moura Campos, 29 - Jacob Penteado, 30 - Igor Dogorusky, 31 - Ma- 
rio Leite, 32 - Nicolau Duarte e Silva, 33 - José Leandro de Barros Pi- 
mentel, 34 - MTilson Maia Fina, 35 - João Gualberto de Oliveira, 36 - 
Felio S.  Debes, 37 - Gabriel Marques, 38 - Hermes Vieira, 39 - F'e-. 
idro Brasil Bandechi. Abertos os trabalhos, compondo a mesa o Doutor 
Aureliano Leite coin o presidente, Coronel Luiz Tenório de Brito, primeiro 
Secretário e Vinicio Stein Campos, segundo Secretário, o Sr. Presidente 
declarou que a presente ass~n-ibleia foi convocada com estrita observância 
do clisposto no l~arágrafo quarto do artigo trinta dos Estatutos, coillbinado 
com o parágrafo sexto do ti~esmo artigo, tendo a convocação sido ampla- 
mente divulgada pela imprensa oficial, rádio e imprensa em geral, falada 
e escrita. Verificando-sc número legal, isto é, comparecimento superior a 
trinta, o sr. Presidente apresentou a matéria que motivara a convocac;ão 
- a!teração da redação dos dispositivos estatutários que estabelecem não 
usufruirem sócios e diretores quaisquer lucros, bonificações ou vantagens, 
na seguirite forma: o artigo 15 dos Estatutos fica assim redigido: A D i r ~ -  
toria do Instituto coiilpor-se-á de catorze cargos assim relacionados: Pre- 
sidente, 1 .O Vice-presidente, 2.O Vice-presidente, 3.O Vice-presidente, 
1.O Secretário, 2O Secertário, 3.O Secretário, 4.O Secretário, 1.O Tesourei- 
ro, ! . O  Orador Oficial, 2 . O  Orador Oficial, 1.O Bibliotecário e 2 . O  Biblio- 
tecário. Ao artigo 41, in fine, de acordo com emenda do Sr. Leão Ma- 
chado, fica assim redigido: "bein cotno é vedada a distribuição de lucros, 
bonifica~óes ou vantagens, a dirigentes, mantenedores ou associados, sob 
nenhuma fornla ou pretexto". Atnhas as alterações submetidas à delibe- 



ração do plenário, foram aprovadas por unan;iriidade. O Sr. Presidente de- 
clarcu que não poderia deixar, no momento de ltito da nação brasileira, 
como o presente, o Instituto Histórico e Geográfico Je São Paulo dc par- 
ticipar da niágua geral pelo falecimento do preclaro brasileiro Doutor Wen- 
ceslau Braz, ex-presidente da República, propondo um voto de pesar, q ix  
foi aprovado ~~nanimemente pela casa, de pé. O sr. Presidente determinou 
que se desse conhecimento dêsse voto ao Governador de Minas, ao Pre- 
feito de Itajubá e à família do ilustre morto. Nada iilais havendo a trntar 
foi encerrada a assembléia convocando-se outra para as dezesseis horas des- 
ta data, na forma do edita1 de convocação. Para constar lavrou-so a pre 
isente que lida e achada conforme assinam. 

Aureliano Leite, T.O.  Marcondes de Souza, Maia Fina, Salvador RLC- 
co, Maria Helena Brancante, Cantidio de Moura Campos, José Bueno c!e 
Oliveira Azevedo Filho, Jorge Americano, Cassio Vidigal, Benito Serpa, 
Arrisson de Souza Ferraz, Celio S. Debes, João Guallierto de Oliveira, 
Leão Machado, Alvaro do Amaral, T . O .  Marcondes de Souza, A1frc.d~ 
Gomes, Jacob Penteado, Tsunezo Sato, Waldomiro Franco da Silveira, A!- 
varo da Veiga Coin~bra, Antonio Barreto do Amaral, Hertnes Vieira, Ele- 
lio Damante, Lucia De Tomasi, Tito Livio Ferreira, Reynaldo Kuiitz Burch, 
Arrisson de Souza Ferraz, Mario Leite, Eldino da Fonseca Brancante. 
Lauro de Barros Siciliano, Salvador de Moya, Luiz Tenóris de Brito, Raul 
Votta, N. Duarte Silva, Geraldo Goulart, Vinicio Stein Campos, 
Observação: Os srs. sócios que subscreveram a ata e não estão citados na 
abertura da ata compareceram durante os trabalhos. Vinicio Stein Campos. 

A T A  DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DO 
DIA 18 DE AIAIO DE 1966, eiii 2.a convocação. 

Aos dezoito dias do iiiês de maio de mil novecentos e sessenta e seis, 
neata cidade de São Paulo. a rua Benjaniiil Constant, 158, a s  dezesseis ho- 
ras, reuniu-se e111 Assembléia Geral Extraordinária e cnl segunda convo- 
cação o Instituto Hist5rico e Geográfico de São Paulo, presentes os sócios 
que subscrevem esta ata. A mesa esteve constituida como prescrevem os 
Estatutos e o Regimento Interno, pe'o doutor Aureliano Leite, Presiden- 
te, Coronel Luiz Tenório de Brito, Secretário, e Vinicio Stein Cain- 
pos, 2.O Secretário. O Sr. Presidente, verificando a presença de mais rle 
trinta sócios, número legal estabelecido expressamente pelos estatutos, de 
clarou aberta a sessão, apresentando a matéria já aprovada por unanimi- 
dade pela primeira assembléia. Ninguém pedindo a palavra foi a mcdi- 
ficaçáo dos Estatutos subiiletida a votos, sendo $provada por unanimidade 
a alteração proposta, que é a seguinte: "Artigo 15 - A Diretoria do Ins- 
tituto compor-se-á de catorze cargos, assim relacionados : Presidente, 1.O 
Vice-presidente, 1 . O  St.cretjrio, 2 . O  Secretário, 3 . O  Secretário, 4.O Secre- 
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tário, 1.O Tesoureiro, 2.O Tesoureiro, 1.O Orador Oficial, 2.O Orador Ofi- 
cial, 1.O Bibliotecário e 2.O Bibliotecário" Artigo 42, digo Artigo 41, in - 
fine, ,acrescente-se : "bem como é vedada a distribuição de lucros, bonifi- 
caçóts ou vantagens, a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhil- 
ma forma ou Pretexto". E m  razão do soberanamente decidido pelo plenário 
fica a Diretoria do sodalicio autorizada a promover + averbação das mcdi- 
ficações ora feitas nos Estatutos no respectivo termo de registro em car- 
tório para os devidos e legais efeitos. Nada mais havendo a tratar foi en- 
cerrada a Assembleia Geral Extraordinária, lavrando-se a presente ata para 
a todo o tempo constar. Lida e achada conforme foi aprovada e a seguir 
assinada por todos os presentes : 

Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinicio Stein Campos, T . 0 .  
Marcondes de Souza, Benito Serpa, Arrisson de Soiiza Ferraz, Salvbclor 
de Moya, Alvaro do Amaral, Celio Salomão Debes, Lauro de Barros Si- 
piliano, Reynaldo Kuntz Bursch, Cantidio de Moura Campas, Alfredo Go- 
mes, Leão Machado, Raul Votta, Jorge Americano, Wilson Maia Fina, Her- 
mes Vieira, Helio Damante, Tsunezo Sato, Waldoiniro Fr,anco da Silveira, 
Gumercindo Fleury, Jacob Penteado, Ruy Martins Ferreira, Mario Leite, 
Antonio Barreto do Amaral, Lucia De Tomasi, Alvaro da Veiga Coimbra, 
Eldino da Fonseca Brancance, Salvador Rocco, N. Duarte Silva, Tito Livio 
Ferreira, Gabriel Marques, Fausto Ribeiro de Barros, Domingos Laurito, 
Paulo Romano, Aureo de Almeida Camargo, Henrique L. Alves, Ibrahim 
Nobre, José Augusto César Salgado, A. D'Alessandro, T. O. Marcondes 
de Souza Junior. 
Nada mais houve. Encerrada a assinatura no mesmo ato. Eu, Vinicio Steit-i 
Campos, Secretário, escrevi: Confere - Luiz Tenório de Brito, 1.O Secre- 
tário ; Aureliano Leite, Presidente. 
Obs.: - Ao pé da original encontra-se Registro de Titulos e Documentos, 
averbado sob o n.O 3 462, devidamente selado com Cr$ 15 (quinze cruzei- 
ros), estadual inutilizados, em data de 24 de maio de 1966. 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA D E  21 DE MAIO DE 1966 

Aos vinte e um dias do mês de maio de mil novecentos e sessenta e 
seis, nesta cidade de São Paulo, à rua Benjamin Constant, 158, às catorze 
horas e trinta minutos, pnesentes os sócios Aureliano Leite, Luiz Tenório 
de Rrito, Vinicio Stein Campos, Alvaro da Veiga Coimbra. Lucia De To- 
masi, Mario Leite, Salvador Rocco, Tito Livio F'erreira, Henrique L.  AI- 
ves, Paulo Romano, Benito Serpa, Antonio Barreto do Amaral, Alvaro ::o 
Amaral, Alfredo Gomes, Celio S. Debes, e Ernani Donato, re,alizou o Ins- 
!tituto Histórico e Geográfico de São Paulo a segunda rfunião ordinária 
do mês. A mesa dos trabalhos foi constituida pelos srs. dr. Aureliano Lei- 
te, Presidente, Coronel Luiz Tenório de Brito, 1.O Secretário, e Vinicio 



Steiii Campos, segundo Secretário. Abertos os trabalhes o Sr. Presidente, 
ma forma do costume, procedeu a leitura das Efemérides Brasileiras do 
Barão do Rio Branco e Efemérides Paulistas preparadas no sodalicio. 
Expediente - O Sr. Coronel Luiz Tenório de Brito apresentou a expe- 
diente a seu cargo, diversos oficios de con~unicações e agradecimentos. Co- 
municações: Dada a palavra aos srs. consócios para breves comunicacões 
falarctm os seguintes: Alvaro do Amaral, participando haver representado 
o sodalicio na entrega da estátua do bandeirante brasileiro Antonio Rapci- 
so Tavares pela colonia prtugêsa em São Paulo e destinada a Portugal; 
Alvaro da Veiga Coimbra, voto de pesar pelo falecimento de d. Elide De 
Tomasi, irmã da consócia e benfeitora do Instituto d. Lucia De Tomasi, 
aprovado por unanimidade; Tito Livio Ferreira, voto de congratulações 
com o vespertino A Gazeta pelo retorno de Américo Bologna à sua skcre- 
taria e bem assim pelo transcurso do 60.O aniversário da folha ; Alfredo Go- 
mes propõe voto de pesar ptlo falecimento de d. Judith Mesquita e indaga 
do Presidente se não preferiria apresentá-lo diante dos laços de amizade 
que c prendem à famíiia do extinto; o Sr. Presidente declara que como c 
voto já havia sido aprovado nada mais havia a ser resolvido pelo plenário; 
o nlcsmo Sr. Alfredo Gomes propõe v o t a  de congratulações coin os srs. Ed- 
gard Cerqueira Falcão, Menotti de1 Pichia, Mario Graciotti, Carlos Rizini. 
Abilio Pereira de Almeida, e Maria José Duprat pelos prêmios recebidos 
do Pen Club; o sr. Alfredo Gomes p q õ e  ainda os  seguintes votos: de con- 
gratulações pela eleição de Cesar Salgado para a Academia Paulista de Le- 
tras, com o casal Joaquim Carlos de Souza Aranha pela condecoração re- 
~eb ida  da Ordem de Malta; o Sr. Presidente declara aprovadas todas as 
propostas; a Dr. Célio S. Debes propõe um voto de júbilo pelo centenário 
da Batalha de Tuiuti, que transcorre a 24, e bem assim pelos centenários 
da Batalha da Ilha da Redenção e do tratado da Tríplice Aliança; o Sr. Vi- 
picio Stein Campos manifesta sua solidariedade a homenagem proposta pelo 
jdr. Veiga Coimbra à memória de d. Elide De Tomasi, comunica ao soda- 
licio o magnífico trabalho do dr. Alvaro da Veiga Coimbra na classifica- 
gão e exposição das armas e medalhas do Museu Militar de São Paulo, 
apresentadas no Museu Histórico José Bonifácio; apresenta voto de con- 
gr+tulações com os drs. Antonio Barreto do Amaral e Carlos Hien~ique Li- 
beralli pela fundação do Instituto Histórico de Ribeirão Preto e participa 
a realização da comemoração do centenário da Batalha de Tuiuti pelo Pri- 
meirc Batalhão de Carros Leves de Combate, sediado em campinas, e 
para a qual o Museu Militar contribuiu com diversas rdíquias da guerra 
inclusive o retrato do heroico tenente de atiradores capivariano Luiz An- 
tonio da Casa Aguiar, que teve nessa refrega o seu batismo de fogo; h 
sr. Presidente designou ao prof .  Vinicio para representar o sodalicio nes- 
sa solenidade e lembrou a figura do Coronel Luiz Americano, pai de Jorge 
Americano e sogro do dr. Mario Leite e que foi ferido nessa mesma ba- 
talha de 24 de maio, contando então 17 anos de idade; recordou o 5r. pie- 
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sidente que no govérno republicano quando se pretendizu dar o seu nome a 
uma das ruas da Capital, o Coronel Luiz Americano sugeriu que se desse 
a essa via pública o nome de Tuiuti, que até hoje conserva. O dr. Mario 
Leite esclareceu que a atual rua Coronel Americano foi doada à cidade pe- 
los filhos do ilustre brasileiro. Propostas : Fernando Homem de Ale10 La-- 
cerda, para sócio honorário, aprovado em 2.a votação; Celso Maria de Mtio 
Pupo, para sócio correspondente estrangeiro, aprovado em votação: 
digo Celso Maria de Me10 Pupo, para sócio honorário, aprovado em 2.a 
votação; Dr.  Luiz Soares de Oliveira, para sócio correspondente estran- 
geisro, aprovado em 1.a dliscussáo~; Dr. Adelino Ricciardi, para s&io hono- 
rário, aprovado em l.a discussão. Nada mais houve e lavrada a presente 
para a todo o tempo constar, foi lida, aprovada e assinada na forma usual. 

Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vin,ício St-in Campos. 

A T A  DA SESSÃO DE 4 DE J U N H O  D E  1%6 

Aos quatro dias do mês de junho de mil no~ecentos e sessenta . seis, 
nesta cidade de São Paulo, à rua Benjamin Constant, 158, às catorze ho- 
ras e trinta minutos, realizou o Instituto Histórico e Geográf ic~ de São 
Paulo a primeira sessão ordinária dci mês, presentes os seguintes consó- 
cios: Aurelio Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinicio Stein Campos, Va- 
Iério Giulli, Alfredo Gomes, Leáo Machado, Antonio Barreto do  Amaral, 
Tito Livio Fererira, Geraldo Rezende Martins, Henrique L. Alves, Mario 
Ltite. Paulo lioinano, Jacob Penteado, Freitas Nobre, Reynaldo Kuntz 
Busch, hlonsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo. Salvador Rocco, 
Benito Serpa. Celio S .  Debes, A l v ~ r o  do Amaral, João Gualberto de Oii- 
veira, James Martin Harwey, Luiz Alberto Whately, Arrisson de Souza 
Ferraz, Carlos Villaça, Hernanni Donato, Adall~erto Prado Guimarães. A 
mesa, na fonna prescrita pelos Estatutos, esteve constituida pelos srs. dr. 
Aureliano Leite, Preqidente. Coronel Luiz Tenór;o de Brito, 1.O Secre- 
tário e Vinicio Stein Campos, 2." secretário. Instalados os trabalhos o sr. 
Presidenlte designou os srs. Salvador Rocco, Tito Livio Ferreira, Alfre- 
do  Gomes e Jaco,b Penteado para, em comissão, introduzirem no recinto 
os novos sócios honorários c10 sodalício - Professor Valério Giulli, (;e- 
raldo Mar - digo Geraldo Rezende Martins e Freitas Nobre. Lido e as- 
sinado o respectivo termo de compromisso, foram êltcs sauclados pelo 
professor Alfredo Gomes, 2 . O  orador oficial. O dr. Luiz Alherto Wha- 
tely saudou também, em breve discurso, ao dr. Geraldo Rezende Mar- 
tins. O professor Valério Giulli agradeceu as homenagens recebidas 
e reiterou os termos do compromissio. O dr. Freitas Nobre também apre- 
rsentou agradecimento à casa e discorreu a seguir sobre a figura do Pa- 
dre José de Anchieta. O dr. Geraldo Rezende Martins declara haver 
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escolhido para seu patrono o dr .  Carlos Euler e agradeceu o carinhoso 
acolhimento. Monsenhor Paulo da Silveira Camargo recorda a passagem 
do aniversário do falecimento do Santo Padre, João XXIII,  a 3 do corren- 
te, e propõe um voto de saudade à sua memória, o que foi aprovado. Expe- 
diente: Pelo Sr. 1 . O  Secretário foi lido o expediente, constante de niguns 
ofícios de (agradecimento. O sr. Colronel Luiz Tenório de Brito doou ao  
Museu Histórico José Bonifácio o seu binóculo d: campanha de 1932. 
A famiIia Armandino Seabra ofereceu ao sodalicio uma arma do século XIX. 
O S r .  Vinicio Stein Campos informou haver representado o Instituto na. 
solenidades comemorativas do centenário da Batalha de Tuiuti, em Cam- 
pinas, no Quartcl do Primeiro Batalhão de Carros Leves de Combate. 
quando ali foi inaugt~rada a herma do Patrono da Infantaria, Coronel An- 
tonio Sampaio; relatou a visita que fêz ao Museu Municipal de Pinhil, 
que encontrou em lamentável estado, e Propôs uficios ao Prefeito daquela 
cidade, pedindo providências em defesa , do !rico acêrvo do museu, 
e ,bem assim, uma representação ao Diretor do Patrimônio His- 
tórico e Artístico Nacional, s6bre mutilaçõe~ que estão sendo fei- 
tas na basílica de Iguape; o Sr. Hernani Donato relata a sua visita a 
São Carlos, no Uruguai, tendo escrito no livro cle registros históricos 
uma página de saudade aos intrépidos portuguêses que ali estiveram em 
1730, lançando os alicerces da pcvoaqão; o dr .  Acácio Vilalia discorre 
sobre as destruições praticadas no monumento que evoca o caminho do 
Padre José, documentação fotográfica. a restauração do monumento da 
estrada do mar, no Paranapiacaha e as pesquisas sobre o locd em qiic 
existiu a primitiva povoação de Santo André da Borda do Campo, O sr.  
Josué Callander Cos Reis proferiu interescante paleqtra sobre a vida e obra 
do General Tiburcio, seu patrono, ressaltando os grandes e heróicos feitos 
dessa lendária figura da História Militar do Brasil. Dada a palavra no 
segundo conferencista inscrito, Dr .  Alvaro do knara l ,  declinou o nobre 
consócio, de proferir a sua oração, pelo adiantaclo da hora, reserv,ando-se 
para falar em outra oportunidade. Nada mais havendo a tratar o sr. Pre- 
sidente agradeceu a todcs os presentes o comparecimento e participaGãc 
nos trabalhos, declarando a seguir encerrada a sessão. Para constar la- 
~rou-se  a presente ata que lida e achada conforme será devidall~ente assi- 
nada. 

Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vi.niício Steili Can~pos. 

ATA DA SESSÃO DE 2 DE JULHO DE 1966 

Aos dois dias do mês de julho de mil novecentos e sessenta e seis, 
nesta cidade de São Paulo. à rua Benjamin Constant, 158, as catorze ho- 
ras e trinta minutos, rcuniu-se em sessão crdinr\ria o Instituto História 



e Geográfico de São Paulo, presentes os seguintes consócios: Aureliano 
Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinicio Stein Camps ,  Ttito Livio Ferreira. 
Cesar Salgado, Adalberto Prado Guiniarãzs, Antonio Barreto do Amaral, 
Mario Leite, Celio S. Debes, Alvaro da Veiga Ccimbra, Agostinho Ra- 
mos, Paulo Romano, Salvador Rocco, Cassio Vidigal, Gabriel Marques, 
Wilson Maia Fina, Tsunezo Sato, Henrique L. Alves, Alceu de Toledo 
Pontes, Ruy Cardoso de Mclo Tucunduva, José de Barros Pimentel, e Ai- 
fredo Gomes, aléni de numerosos visitantes de Jundiaí e Cachoeira-Pau- 
lista. A mesa esteve assim constituida: Presidente, Aureliano Leite, 1 .O Se- 
cretário, Luiz Tenório de Brito, 2.O Secretario - Vinício Ste,in Campos. 
O Presidente Aureliano Leite comunicou que deverão chegar esta tarde, 'ao 
aeroporto de Congonhas, às  17 horas, as  urqas m t e n d o  as cinzas de Ale- 
xandre de Gusmão e Padre Bartolonieu Lourenço de Gusmã~,  trasladadas 
kie Portugal e Espanlia graqas aos bons ofícios do deputado Antonio Sil- 
pio da Cunha Bueno. Comunicou ainda as diligências que vêm sendo feitas 
pela diretoria para que o sodalicio seja reconhecido como entidade de in- 
iterêsse pUb!ico pelo Govêrno Federd. Encontrando-se na casa os novos 
sócios Alceu de Toledo Pontes e Ruy Cardoso de Me10 Tucunduva foram 
recebidos e empossados com as solenidades do estilo. Saudados pelo se- 
gundo orador oficial Alfredo Gomes, falaram a seguir agradecendo. O pri- 
meiro dêles, Alceu de Toledo Pontes, escolheu para seu patrono Rafael de 
Oliveira, o Velho, fundador de Jundiaí, enquanto que cr segundo derlaroii 
fazê-lo oportunamente. Retira-si neste ato o Presidente Aureliano Leite 
para aguardar em Cmgonhas as cinzas dos santistas Alexandre e Lourenço 
de Gusmão, assumindo a direçãd dos trabalhos o Vice-Presidente Tito Livio 
Ferreira. O dr. Alberto Prado Guimarães leu iim trabalho sobre os pau- 
listas Gregório e Augusto Prates da Fonseca que eni 1916 realizaram s 
viagem a remo, p o ~  via fluvial, de S. Paulo a Buenos Aires, 'bem icompb 
esportista Alceu Prestes, e qm faleceu de febre nessa excursão. Lido b 
expediente pelo Sr. 1.O secretário Luiz Tenório de Brito, a qual constou de 
vários oficios de agradecimento. o Sr. Presidente Tito Liv.io Ferrcira deu 
a palavra ao conferencista inscrito, Sr. Agostinho Ramos, para exposicão de 
seu trabalho - O Brasil politico de 1889 a 1950. O orador foi antzs sau- 
dado, em nome de Ibrahim Nobre, pelo dr. Geraldo (Goulart. O 'conferencis- 
ta, revelando prodigiosa memória, procedeu ao desfile de vultos e fatos 
do Brasil republicano, no plano federal e estadual, prfndendo por mais 
de duas horas a atenção do gr,ande auditório presente à sessão. Foi muito 
aplaud,ido ao concluir sua interessante palestra. O Sr. Alfredo Goinfs pro- 
pôs um voto de pesar pelo falecimento da General Iberê Leal Ferrei- 
e o Sr. Tenório de Brito, pelo do engenheiro Persio Periira Mendes, con- 
sócio e construtor do edifício - sede do Instituto. Deferidos ambos os 
'votos, o Sr. Presidente encerrou a sessão agradecendo o comparecimento 
de todos, notadamente do Sr. d. Antonio de Siqueira, Arcebispo de Jun- 
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diaí. Nada mais. Para constar lavrou-se a presente ata, lida e assinada 
na forma do costume. 

Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, Viaicio Stein Campos. 

ATA DA SESSÃO DE 16 D E  JULHO D E  1966 

Aos dezesseis dias do mês de julho de mil novecentos e secsenta e seis, 
nesta cidade de São Paulo, à rua Bcnjamin Constant, 158, às catorze h+ 
ras e trinta minutos, realizou-se mais uma sessão ordinária do Institutc 
Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes os seguintes consócios: 
Aure!iano Leite, Luiz Tenório d: Brito, Vinicio Stein Campm, Tito Livio 
)Ferreira, Cesar Salgado, Ruy Martins Ferreira, Padre Helio Abranches 
Viatti, Monsenho~ Paulo Florêncio da  Silveira Camargo, Mario IA- 
te, Sebastião Pagano, Alvaro da Veiga Coimbra, Tsunezo Sato, Wil- 
Eon Maia Fina, Arrisson de Souza Ferraz, Salvador Rocco, Celestino 
Euzébio Fazzio, Carlos Henrique Liberalli, Célio S. Debes, Pedro Brasil 
Bandecchi, Henrique L. Alves. A mesa diretora dos trabalhos esteve 
assim constituida: Presidente - Aureliano Leite. 1.O Secretário - Luiz 
íí'enório de Brito. 2 . O  Secretario - Vinicio Stein Campos. Abertos oC 
[trabalhos, lida e assinada a ata da sessão anterior, o Sr .  Presidente leu 
as Efemérides brasileiras e paulistas na forma do costume. Apreentado O 

expediente pelo Sr. 1." secretário Luiz Tenóraio de Brito, 0 Sr. President? 
relatou 3. chegada a São Paulo, mino constou da ata anterior, das urnas 
contendo as cinzas de Alexandre de Gusmão e Padre Bartolomeu Louren- 
ço de Gusmão, recebidas no aeropcrto por uma comissão do sodalicio inte- 
grada por êle Presidente, Plcdro Brasil Bandecchi e Mario Savelli. Pelo 
Sr. Tesoureiro Salvador Rocco foi apresentado o ,balancete do 1.O stmestre 
do corrente ano, o qual recebeu da Comissão de Finanças o seguinte pa- 
recer: A Comissão de Finanças por seus membros abaixo assinados, exn- 
minando o balancete financeiro do 1.O semestre de 1966, julgou em per- 
feita ordem todos os elementos da contabilidade do sedalicio. São Paulo, 
30 de junho de 1966. Luiz Tenório de Brito. Celestino Euzé- 
bio Fazzio. O dr. Alvaro da Veiga Coimbra, diretor do Museu José 
Lido e digo Fazzio. O dr. Alvaro da Veiga Coimbra, diretor do Museu José 
Bonifácio, ofereceu ao mesmo as seguintes peças de sua Propriedade: 3 Me- 
dalhas comemorativas do Ano Santos Dumont, celebrado em 1956. AC 
besmo Museu foram ainda doadas - Medalha comemorativa da visita do 
Principe Frei Angelo de Mojana, a São Paulo, oferta da Ordem de Mal- 
ta;  coleção de selos e bônus da Revolução Paulista de 1932, e selos postais 
do I V  centenário da  fundação da cidade de São Paulo, ofertas do consó- 
cio Alvaro do Amaral. O Sr. Carlos Henrique Liberalli relata viagem fel- 
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ta às cidades de Minas Gerais e visita aos museus da Inconfidência e Ma- 
riano Procópio, em Ouro Prêto e Juiz de Fora, respectivamente, propondo 
oficio de congratulações do sodalicio com a direção dos rnesmos. Propóe 
um voto de congratulações com o consócio Leão Machado pela sua no- 
meação para a Casa Cívil do Governador do Estado, como sub-chefe da 
mesma. Foram aprovados, com a proposta do Sr. Tlenório de Brito de que 
esssa congratulações se estendessem ao 2.O Secretário Vinicio Stein Cani- 
pos, tambem nomeado na mesma Casa Civil como assessor do Governador 
Laudo Natel. O Sr. Vinicio Stein Camps  agradeceu e propôs um voto de 
pesalr pelo falecimento da esposa do Sr. Olynto de Moura, conceitusdio co- 
merciante de livros que se especializou na compra e venda de obras raras, 
notadamente históricas, tendo prestado importante serviço i divulgação das 
letras históricas e sendo grande amigo de t d o s  nesta casa. Foi aprovado. 
Referiu ainda o Sr. Vinicio à inauguração do Museu Histórico da Boitu- 
va, ii 1.a sesta da cana, de Palmital, ao aniversário de fundação de Ca- 
piva~i. Votação de novos sócios: l.' Prof. Virginia Rau sócia colrrespon- 
dente estrangeira - 2.a votação - Aprovado. 2 - Sócio Honorário -- 
Embaixador João Hermes Pereira de Araujo - 2.a votação - Aprovado. 
3 - S.A.F. Príncipe Frei Angelo de Mojana - Sócio C;orrres,pndeiite 
Estrangeiro - 2.a votação - Aprovado. 4 - José Chiachiri - sócio ho- 
norário - l .a votação aprovado. - 5 - Fe. Fernando Pedreira de Cas- 
tro S.J. sócio honorário - l.a votação Aprovado. Retirando-se a Sr. Pre- 
sidente Aureliano Leite, o Sr. Vice-presidente Tito Livio Ferreira assume 
a direção dos trabalhos e prossegue a votação: 6) - Dr. Nelson Augustu 
Pedra1 Sampaio, sócio honorário - l.a votação - aprovado. Nada mais 
havendo a tratar foi encerrada a sessão, lavrando-se a presente ata para 
a todo o tempo constar. 

Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinicio Stein Campos. 

ATA DA SESSAO DE 6 DE AGÔSTO DE 1966 

AOS seis dias do mês de agosto de mil novecentos e sessenta e seis, 
nesta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, às catorze ho- 
ras e trinta minutos, reuniu-se em sessão ordinária o Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, presentes os seguintes consócios: Aureliano Lei- 
te, Luiz Tenório de Brito, Vinicio Stein Campos, Tito Livio Ferreira. An- 
tonio Silvio da Cunha Bueno, Lucia P.iza I'alkenberg, Alfredo Gomes, Car- 
10s Henrique Liberalli, Alvaro da Veiga Coimbra. Salvador Rocco, José 
Leandro de Barros Pimentel, Jacob Penteado, Henrique L. Alves, Arrisson 
de Souza f i r raz,  Celestino Euzébio Fazzio, Celio S. Debes, Pedro Brasil 
Bandecchi, Ruy Matrins Ferreira, Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira 
Camargo, Mario Leite, Tsunezo Sato, Wilson Maia Fina, Antonio Barre- 
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to do Amaral, Pe. Hélio Abranches Viotti, tendo a mesa constituída, na for- 
ma regulamentar, pelo Presidente Aureliano Leite, 1." Secretário Luiz 
Tenório. de Brito e 2.O Secretário Vinicio Stein Campos. Abertos os tra- 
ibalhos o Sr. Presidente leu as Efemérides Brasileiras do Barão do Rio 
Branco e as Efemérides Paulistas elaboradas pelo Instituto, na forma do 
costume. A seguir foi dada a palavra ao consócio Cunha Bueno, que em 
longa dissertação narrou todas as peripécias da busca e remoção das cin- 
zas de Alexandre de Gusmão, em Portugal, e do Padre Bartolomeu de 
Gusmão, em Espanha, trabalho de que se encarregara por delegação expres- 
sa do sodalício e que lograra levar a bom termo, como é do conhecimento 
da casa. O seu relatório, acompanhado das cópias das atas de pesquisas e 
identificação então lavradas, foi entregue ao Sr. Presidente para oportuna 
divulgação. 0 Sr. Presidente louvou calorosamente o solerte consócio Cunha 
Bueno pelo trabalho feito, realçando o valor dessa contribuição tão ambi- 
cionada pelo Instituto. O dr. Cunha Bueno foi muito aplaudido ao findar 
a sua eloqüente exposição. O Sr. Cônsul de Portugal proferiu uma palestra 
&bre Augusto Severo, personalidade que escolheu para seu patrono no SO- 
dalício. O dr. Alberto Prado Guimarães propós um voto de ccmgratu- 
laçóles com Portugal pela inauguraçã~. em Lisboa, da ponte sobre o Tejo. 
Retirando-se o 2 . O  Secretário, Prof. Vinicio Stein Campos, a convite do 
Presidente assume a 2.a secretaria, em substituição o Sr. Cdestina Euze- 
bio Fazzio. Prossegue a sessão. O sr. Barros Pimentel apresenta interes- 
sante comunicação sobre o sê10 postal no Brasil, especialmente sobre a emis- 
são de 6-8-1966 ssbre o centenário de Carlos de Canlpos. O Sr. Alfredo 
Gonies oferece um fuzil de 1932 que conservava como reliquia da campa- 
nha de 1932 quando acudindo ao chamada de São Paulo acorreu a fim de 
dar a sua vida pela causa da lei e da constituição. O Sr. Presideqte agra- 
deceu a oferta e a encaminhou ao Museu Histórico José Bonifácio a carg3 
do consócio clr. Alvaro da Veiga Coimbra. Informa ainda o sr. Presiderite 
que o dr. Alfredo Gomes foi nomeado pelo Governador do Estado para 
0 alto cargo de meiilbro do Conselho Estxlua! de Educação, ressaltando os 
méritos ido ilustre educador e apresentado-lhe as congratulações da casa. 
O Sr. Presidente informou que, ao ausentar-se o prof. Vinicio, 2.q secre- 
tário, que se retirara a fim de proferir em Tatuí uma conferência Ghre 
Carlos de Can~pos, cujo centenário de nascimento hoje transcorre, a subs- 
tituição daquele diretor deveria ser feita pelo 3." secrettário e na ausência 
dêste, pelo 4.O secretário. Não tendo notado a presença de nenhum dêles 
convocara o Sr. Celestino Fazzio para o exercício da função como secrr- 
tário ad-hoc. Verif,ica agora que está presente a 4.a secretària d. Maria 
Amélia Arruda Botelho Souza Aranha, e pede-lhe excusas pela involun- 
tária onlissão. O Sr. W.ilsan Maia Fina leu um belo trabalho sGbre a Casa 
da Marquesa de Santos, hoje sede da Companhia Paulista de Gás, e pro- 
põe um voto de luuvor a mencionada einprêsa, por haver conservado aquêle 
histórico local. O sr. Presidente enaltece o trabalho lido e aprova a pro- 
posta do voto de louvor, o qual será comunicado à Companhia de Gás. 
O Sr. Hernani Donato pede a palavra para transmitir à casa um convite ein 



nome da Miercedes - Benz do Brasil Sociedade Anonima, a saber: "Este 
final de ano de 66 tem um signiiicado histórico: marca o primeiro decê- 
nio da indústria autoinobilística lxasileira, responsável pelo maior e mais 
rápido avanço econômico de nosso país. É o décimo aniversário da GEIA 
e o início de produção de várias de nossas marcas principais. O aconteci- 
mento está sendo comemorado de formas diversas. A Mercedes-Benz do 
Brasil S.A. decidiu-se rt comemorar o acontecintento de forma toda especial: 
criando 9 operação Gruzeiro do Sul. Aplicando a constelação homonirna 
sobre o Mapa do Brasil obteve os quatro pontos mais afastados do nosso 
território. Chuí, Fortaleza, Belém do Par i  e Rio Branco, no Acre. a r a  
cada um desses locais partirá uma caravana de veículos, em datas difzren- 
tes, e terão nome das estrêlas: Alfa, Beta, !Gama e Delta. O encontrg das 
mesmas será a 28 de setembro, já de volta de seus itinerários, no marco 
zero da Via Dutra, quando será inaugurado o monumento ao Motorista 
do Brasil. Pretende-se com isso mostrar que o territbrio devassado pela 
bota do bandeirante, aberto pelo cargueiro, trafegado pelo carro de bois, 
hoje é unido pelos caminhões brasileiros. A Mercedes - Benz do Brasil 
convida carinhosa e insistentemente o Instituto Histhrico e Geográfico de 
São Paulo a enviar um de seus sócios, como enviado especial, a cada unia 
dessas caravanas". O Sr. Presidente agradece o amável e honroso convite 
e promete abrir inscrições para mandar repres~cntante às caravanas. O Sr. 
Fazzio comunica o falecimento o.corrido em Bauru do historiador e jorna- 
lista José Fernandes solicitando a inscrição em ata de um voto de pesar, 
n que foi atendido. O Sr. Coronel Luiz Tenório de Brito propôs um voto 
de homenagem à memória d e  Carlos de Campos, cujo centenário de nas- 
cimento ora branscorre, o que foi aprovado. Nada mais. Para constar la- 
vrou-se a presente que lida e achada conforme será devidamente assinada. 

Aureliano Leite, Liiiz Tenório de Brito, Vinicio Stein Campos. 

ATA DA SESSÃO DE 20 DE AGOSTO D E  1966 

Aos vinte dias do mês de agosto de mil novecentos e sessenta e seis, 
e111 sua sede social, a rua Benjamin Constant, 158, às catorze horas e trinta 
minutos, realizou o Instituto Histórico e Geográfico ,de São Paulo mais 
uma sessão ordinária. Socios presentes: Aureliano Leite, Luiz Tenório de 
Brito, Vinicio Stein Campos, h4ario Leite, Martin Hanvey, Celio S. De- 
bes, Antonio Barreto do Amaral, Carlos Htnrique Liberalli, Alfredo Go- 
mes, Lucia De Toillasi, Alvaro da Veiga Coiinbra, Ruy Martins Ferreira, 
Tito Livio Ferreira, Gabriel Marques, Salvador Rocco, Celestina Euzébio 
Fazzio, Alexandre ld'Alessandro, Hernani Donato, João Gualberto de Oli- 
,herto, Rqvnaldo Kuntz Busch, Alberto Prado Guimarães, Luiz Wan- 
derley Torres. A mesa esteve assim constituida: Aureliano Leite - Pre- 
sidente Luiz Tenório de Brito - 1.O S~ecretário - 2 . O  Secretário - 



- Vinicio Stein Campos. Aberta a sessão o sr. Presidente discorre sôbrt 
o livro do dr. Paulo Nogueira Filho - Ciclo das Revoluções Brasileiras 
e o romance Boswroca, de delwl~ado Florence, acentuando o valor dêsses 
trabalhos. Comunica haver o Instituto oferecidto a Medalha da Imperatriz 
Leopoldina, em sessão da Universidade, aos membros da Sociedade Gul- 
berkian. O Sr. Vinicio Stein Campos propôs um voto de pesar pelo faleci- 
mento da dra. Beatriz de Menezes Drurnmond, filha do dr. Menezes Druin- 
mond, solicitando a designação de uma comissão para visitar o distinto 
consócio. Foi designada a seguinte comissão: Vinicio Stein Campos, Alvaro 
da Veiga Coimbra e d. Lucia De Tomasi. O Sr. Tito Livio propõe u m  
representação de protesto do wdalício contra o emprêgol do vocábulc ban- 
deirista para substituir a palavra bandeirante, já çon5agrada pelo uso, o que 
foi aprovado. O Sr. Alfredo Gomes propõe voto de congratulações com 
Manoel Bandeira e Antenor Nascentes pela conquista do prêmio Moinho San- 
tista, o que foi aprolvado. O mesmo orador propõe votos de congratulações 
com Mario Savelli pela inauguração da efigie de Tiradentes, no saguão da 
Light, e sugere que se proponha àquele consócio igual medida, com relação a 
Alexandre de Gusmão; lembra a Medalha do Círculo Militar a ser oferecida 
ao Presidente Aureliano Leite no Dia do Soldado e sugere a criação do Mu- 
seu Republicano no Palácio dos Campos Elíseos, contra o que falou divergin- 
do, o Sr. Mario Leite. Para examinar o assunto o Sr. Presidente sugeriu a 
formação de uma Comissão integrada pels srs. Mario Leite, Alfredo Go- 
mes e Vinicio Stein Campos. O rr. Capitão Paul Donovan Kigar d e -  
receu ao Museu um Capacete da Guerra. O sr. Presidente agradeceu e 
encaminhou o trofeu ao dr. Alvaro & Veiga Coimbra. O Sr. Hernani Do- 
'nato discorrreu sobre Carlos de Campos e propôs um voto de congratula- 
ções com o pároco de S. Luiz do Paraitinga pela realização das festas fol- 
clóricas locais, o que foi aprovado. Foram a seguir votadas as seguintes 
propostas de novos sócios: Sócios honorários : José Chiachiri - 2.a vo- 
tação - aprovado; Pe. Fernando Pedreira d8- Castro S.J. - 2." votação 
- aprovado; Nelo Garcia Migliorini - l.a votação - aprovado; Sebas- 
tião dai Silva Barreto - 1.a votação - aprovado; Antonio Machado de Santa- 
na - 1.a votação - aprovados; - sócio correspondente - aprovado; Dr. Nel- 
son Augusto Pedra1 Sampaia - 2.a votação - sócio honorário - 
aprovado. Durante esta votação o Sr. Presidente Dr. Aureliano Leite pas- 
sou a presidência ao Vice-presidente Dr. Tito Liviq Ferreira e retirou-se 
do recinto. O sr. Henrique L. Alves representou o sodalicio níls homena- 
gens de Lorena a Euclides da Cunhs. O Sr. Ce!estino Fazzio propôs um 
voto de pesar pelo falecimento da viúva de seu patrono, Otoniel Motta, 
d. Rosalina de Barros Motta e voto de congratulações com Hernani Donato 
pela inaguração, em Botucatu, de uma( B,iblioteca Infantil com o seu nome. 
Nada mais. Para constar lavrou-se a presente que vai devidamente assi- 
nada. 

Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinício Stein Campos. 



A S A  DA SESSÃO DE 3 D E  SETEMBRO D E  1966 

Aos três dias do mêS de setembro de mil novecentos e sessenta e seis, 
às  catorze horas e trinta minutos, no edificio de sua séde social à rua Ben- 
jamin Constant, 158, reuniu-se 01 Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, presentces os seguintes consócios: Aureliano Leite, Luiz Tenório de 
Brito, Vinicio Stein Campcs, Tito Livio Ferreira, Salv,ador Rocco, Cello 
S. Debes, Celestino Euzébio Fazzio, J.L. Barros Pimentel, João Gua!- 
berto de Oliveira, Mario Leite, Alfredo Gomes, Henrique L. Alves, Jacoh 
Penteado, Dr. Paulo Nogueira Filho, Luiz Soares de Oliveira, Ernesto 
Leme, Geraldo Rezende Martins, Ibrahim Nobre, Pedro Brasil Ban- 
decchi, Reynaldo Kuntz Busch, Cassio Vidigal, João Gualberto de Oli- 
veira e Nicolau Duarte e Silva. A mesa esteve sob a presidência do Dr. AU- 
reliano Leite, funcicnando como secretários, respectivamente 1 .O  e 2.O)  O 

Coronel Luiz TlcnÓrio de Brito e Vinicio Stein Campos. Sob a ciceronia dos 
consócios Ibrahim Nobre, Guilherme de Almeida e Ernesto Leme, foram 
introduzidos no recinto. para posse, os novos consóci~s: Paulo Nogurira 
Filho e o Cônsul Português Dr. Luiz Soares de Oliveira. Lidos e assina- 
dos os termos de compromisso foram saudados pelo orador ad7hoc Alfredo 
Gomes. O dr. Luiz Soares de Oliveira discursou em primeiro lugar, fa- 
zendo o elogio de seu patrono, o engenheiro português Ricardo Severo. 
Seguiu-se uma homenagem ao prof. Adriano Moreira, saudado pelo con- 
sócio Ernesto Leme, e que se fêz acompanhar 'de associaçóes portuguêas 
de São Paulo vestidas a caráter. O Sr. Presidente entregou a,o prof. Adria- 
no um exem,pla*r da Polianteia de José Bonifácio e a anchietana. O dr. 
Paulo Nogueira Filho fêz o elogio histórico de seu patrono - o Conse- 
lheiro Antonio Prado. Com a palavra o dr. Pedro Brasil Bandecchi traçou 
O perfil de R d r i g o  Otavio Langard Menezes, ilustre can~pineiro cujo 
centená'r,io de nascimento ora transcorre. Pelo sr. Celestino~ Euzebio Fazzio 
foi sugerido a quem de idireito a wlocaçãa do busto do Conselheiro Antonio 
Prado na praça que tem o seu nome, o que foi unanimemente ,aprovadio(. 
;O Sr. Presidente agradece a todos o? presentes o comp~recimento à kes- 
são, elogia os novos mnsócios, que vieram a,brilhantar o quadro social dc 
Instituto e declar,a encerrados os trabalhos. Nada mais. Para constar la- 
vmu-se a presente ata, que liga e achada conforme, será devidamente assi- 
nada. Eu, Vinicio Stein Campos,, Secretário, escrevi. 

ATA DA SESSAO REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 1966 

Aos 17 dias dp mês de setembro de mil novecentos e sessenta e seis, 
nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Constant n.? 158, sede d,êste 
,Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, às catorze horas e trinta 
minutos, presentes os sócios: Celestino Euzebio Fazzio, Antonio Barreto 
do Amaral, Mario Leite, Vinicio Stein Campos, Tito Livio Ferreira, Ja- 
cob Penteado, Aifredo Gomes, Aureliano Leite, Salv9dor Rocco, José Lean- 
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dro de Barros Pimentel, Cassio da Costa Vidigal, José Furtado Cavalcan- 
te, João Gualberto de Oliveira, Henrique Alves, Lycurgo de Castro San- 
tos Filho, Reynaldo Kuntz Busch, Alvaro do Amaral e Célio Salomão 
Debes, realizou éste Instituto a sua 2.a Sessão Ordinária, do corrente m& 
de setembro. A inesa diretora dos trabalhos ficou assim constituida: Pre- 
sidente, dr. Aureliano Leite, Secretário, Prof. Vinicio Stein Campos, 
substituindo o Cel. Luiz Tenório dr Brito, que se acha ausente desta Ca- 
pital, conforme justificação, e 2 . O  Secretário, Alvaro do Amaral. O Sr. Pre- 
sidente determinou que o Sr. 1.O Secretário procedesse à leitura das Ata? 
das Sessões realizadas em 6, e em 20 de agosto último, as quais lidas e 
cucessivamente postas ein dicussão foram unanimemente aprovadas, sem 
qualquer reclamação ou discussão. A seguir o Sr. Presidente determinou 
que para regularidad: dos trabalhos dêste Sodalicio, não houvesse qual- 
quer atrazo na remessa das comunicações dos votos e mogões que se5am 
aprovadas ein suas Sessões, às pessoas interessadas e que das mes- 
mas devsm tomar ccmhecimento. O Sr. 1.O Secretário declarou que estava 
de inteiro acordo com as palavras do snr. Pr~sidente e ressaltou que O 

snr. 1.0 Secretário sempre manteve rigorosan~ente em dia tais comunica- 
ções, tendo ùltimamente havido um único caso de atraso, porque a comu- 
nicação fora feita antcriorinente, a ~ r ó p r i a  pessoa do sócio interessado. 
E111 prosseguimento, o snr. Presidente leu as "Efemérides Brasileiras", 
de autoria do Barão do Rio Branco, relativas a data de hoje, e em seguidli 
leu as "Ef:mérides Pau;istas". elaboradas pelos consócios: engenheiro 
Mario Leite, prof. Alfredo Gomes e Cel. Arrisson Ferraz. O 1.0 Secre- 
tário passcu a ler o Expediente, que constou de algumas comunicações 
e dc Oficios de agradecimentos. Disse o snr. Presidente que foram reali- 
zadas homenagens por ocasião da chegada à esta Capital, de restos mor- 
tais dos ilustres brasileiros, Alexandre de Gusmão e do Padre Bartolomeu 
Lourenço de Gusmão, traziclas pelo nosso consócio, o Dcputado Federal, 
Dr. Antonio Silvio da Cunha Bueno, respectivamicnte de Portugal e Espa- 
nha, onlde se encontravam, e que foram transladadas para a Cripta da Ca- 
tedral Metropolitana desta Capital. Comuiiicou qur, no dia 15 do pró- 
ximo mês de outubro. as cinzas, terra e detritos retirados das naves do 
Convento da antiga Igreja c'e Xossa Senhora dos Remédios, em Lisboa. 
onde foi sepultado o grande paulista, AI-xanclre de Gusmão, considerado 
como o "Avô da Diplomacia Brasileira", - serão trazidas para o nosso 
Museu "José Bonifácio", onde ficarão guardadas até ser resolvido sôbr? 
o destino definitivo a ser dado aos mesmos. Nesse dia será realizada uma 
Sessáo Solene, com a presença de Altas Autoridades Civis, Militares e Re- 
ligiosas, desta Capital, que já foram convidadas. Ainda o snr. Presdente 
comunicou que já foi publicaclo o Decreto n.O 59.151, de 26 de agosto do 
corrente ano, que "Declara utilidade pública" o "Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo", cujo teor é o seguinte: "O Presidente da Repú- 
blica, usando das atri,buições que lhe confere o artigo 87, item I da Cons- 
tituição Federal, e atendendo ao que consta do processo M.J.N.I., 0,038. 
de 19ó6, decreta: Artigo único. É declarado de utilidade pública, nos Yer- 



mos do artigo 1.O idg Lei 91, 28 de agosto de 1935, combinado com o arti- 
go 1.O do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio 
de 1961, o "Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo" com sede 
em São Paulo, Estado de São Paulo - Brasilia, 26 de agosto 1966; 145.O 
da Independência e 78.O da República. - H. Castello Branco - Carloç 
Medeiros da Silva", - o qual foi publicado à página 10.014, do "Dia- 
rio Oficial" da União, do Executivo, Seção I, Parte I ,  de Quarta-feira, 31 
de Agosto do corrente ano de 1966. O snr. Presidente congratulou-se com 
o Instituto por êsse reconhecimento dos seus méritos e dos serviços que o 
mesmo tem prestado à coletividade brasileira. Pediu então a palavra o 
Prof. Alfredo Gomes para fazer duas Comuicações; a 1.a constante de 
Indicação por escrito, que fica arquivada, no sentido de que êste Instituto 
se dirija ao Exmo. Snr. Governador do Estado, para sediar no Palácio 
dos "Campos Elíseos", de onde foi transferida a sede of,icial do Govêrnio 
Estadual para o Palácio dos Bandeirantes, no1 bairro do Morumbi, - dp 
um Museu destinado, de modo particular, a evocar oi passado republicano 
de São Paulo, na fase após a Convenção dle 1870, abrangendo a implan- 
tação e a duração do regime vitorioso a 1889. E a 2.3 Comuniqão re- 
ferente às homenagens que foram prestadas ao Príncipe dos Poetas Bra- 
sileiros, pelo transcurso do 50.O aniversário da publicação do seu primeiro 
livro de poesias, denominado "Nós", - requerendo fossem enviados votos 
de congratulações ao ilustre poeta, o Acadêmico Guilherme de Almeida, 
e à Academia Paulista de Letras. Postas em discussão essais duas props-  
tas, falaram sobre a primeira, o eng. Cassio da Costa Vidigal, o eng. Dr. 
Mario Leite e o Presidente Dr. Aureliano Leite, - tendo ficado aprova- 
da a Indicação no sentido de Bicar o Govérno Estadual com inteira liber- 
dade de escolher a denominação do referido Museu, considierando-se que 
já existe o "Museu Republicano" da cidade de Itu. Quanto à segunda In- 
dicação, foi aprovada com entusiasmo pela homenagem prestada ao poeta 
da Revolução Paulista de 1932. Pelo Prof. Alfredo Gomes foi também 
proposto o envio de congratulaçóes ao ilustre consócio e acadêmico Leãcs 
Machado, pela sua nomeação para Chefe da Casa Civil do Govêrno do Es- 
tado, o que foi aprovado unanimemente. A seguir o snr. Presidente apre- 
sentou proposta para ficar constando desta Ata um voto de pesar pelo fa- 
lecimento do ilustre paulista, de grande cultura e projeção na nossa socie- 
~dade, o dr. Carlos Pinto Alves, so~licitandó fosse enviada comunicação a 
Exma. Família de extinto, o que tudo foi aprovado. O snr. Leandro de 
Barros Pimentel pede a palavra, para fazer uma Comunicação sobre o 
escrúpulo havido na aplicação dos dinheiros públicos, por parte da Câma- 
ra Municipal de Bragança, quando foi da  visita feita àquela cidac'e, pelo Ini- 
perador D. Pedro 11. - O Sr. Celestino Fazzio propòs um voto de con- 
gratulações à cidade de Beja, em Portugal, berço do bandeirante e serta- 
ii,ista Raposo Tavares, bem como ao Govêrno Português, a serem envia- 
dos por intermédio 'do Snr Cônsul de Portugal, nesta Cidade, - demonsç 
trando preito de fraternal gratidão dêste Instituto, por ter sido ali erigida 
uma estátua àquele intrépido d-sbravador dos nossos sertões, que foi, ao 
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mesmo tempo, um grande português e u111 grande brasileiro, - proposta5 
estas que foram aprovadas coin palmas dos presentes. Em seguida, o Sr. Vi- 
nicio Stein Campos apresentou uma Con~unicação a respeito de oração 
proferida por Victor Hugo, na Assemblea Nacional da França, contra a 
atuação do Brasil na Guerra do Paraguai, declarando que apresentará 
uma monografia sôbre o assunto, a fim de ser encaminhada à Comiissão 
de Redação da "Revista" dêstc Instituto. - Finalmente, passando a fun- 
cionar em Sessão Secreta, com a l~esença  exclusivamente de senhores só- 
cios, foram discutidas e votadas as seguintes Propostas para novos sócios 
deste Instituto: em votação, as relativas à eleição para a categoria de 
Honorários, dcs. senhores Paulo EmiLio d'Alessandro e Alexandre Nelson 
de Mello, - tendo ,ambos sido aprovados. Em 2.a votação, foram dis- 
cutidas as Propostas para Sócios Honorários, dos snrs. Sebastião da Silva 
Barreto e Nello Garcia Migliorini, e, para Socio Correspondente Nacional, 
do snr. Antonio Machado Sant'Ana, tcndo sido aprovados os três, - os 
quais foram assim declarados eleitos. - Nada mais tendo sido tratado 
pelo senhor Presidente foi declarada encerrada esta Sessão. 

ATA DA SESSÁO D E  1 . O  D E  OUTUBRO DE 1966 

A primeiro de outubro do ano de mil novecentos e sessenta e seis, 
no salão principal (auditório) da sede dêste Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo, situado à Rua Benjamin Constant, númer:, 158 (cento 
e cincoenta e oito), às catorze horas e trinta minutos, e ncsta Capital de 
São Paulo, coni a presença de grande númfro de associaidos, sendo de 
notar-se, entre êles, os senhores Antonio Barreto Amaral, Mário 
Leite, Celestino Euzebio Fazzio, Tito Livio Ferreira, Jacob Pentea- 
do, Henrique Alves, Lycurgo de Castro Santos Filho, Reynaldo 
Kuntz Busch, Alvaro do Amaral, Salvador Rocco, José Leandro Pimcntel, 
Sa'omão Debes e Gabriel Marques, verificando-se, ainda, a prescnça de 
grande número de pessoas gradas, bem assim de senhoras s senhorinhas 
da nossa mzlhor sociedade, tiveram inioio os trabalhos, cuja mesa diretora 
esteve assim constituida : Presidente - Dr. Aureliano Leite ; Coronel Luiz 
Tenório de Brito, Secretário Geral do Instituto. e Gabriel Marques que 
a convite do Exmo. Sr. Presidente da Sessão, e do Instituto, Dr. Aure- 
liano Leite, substituiu o Senhor Prim-iro Secretário Professor Vinicio Steiri 
Campos, que não pôde comparecer tendo justificado a sua ausência; tam- 
bém não pode comparecer o senhor Secrettário - 2.<' (segundo) Secretá- 
rio, Alvaro do Amaral, por motivos também justificados. Pelo Exmo. Se- 
nhor Presid,inte, Dr. Aureliano Leite, foram convidados a tomar parte na 
mesa Diretoria dos Trabalhos, e aquiesceram, prontamente, os senhores Co- 
ronel Francicco Bianco e Jesuíta H lio Abranches Viotti. A seguir, foi 
então dado inicio aos trablhos respectiv7u.s passando, assim, o Senhor Se- 
cretário Geral, Coronel Luiz Tenório de Brito, a ler o expediente, dando 



ciência à Casa, na ocasião, da viagcm recreativa, por grande extensão do 
Território Naciorial, que Sua Senhoria havia feito como representante do 
Instituto e a convite de bem organizada emprêsa de Õnibus de São, Paulo. 
Concluida a sua narração, o Exrilo. Sr. Presidentr passou a ler as efemé- 
rides do dia, nacionais a paulistas, após o que foi, ainda pelo Senhor 
Presidente, designada Comissão de consócios para que introduzissem, no 
recinto, as pessoas que, aguardando na ante-sala, liam ser naquela sessã~ ,  
agraciadas com a Medalha "Imperatriz Leopcldina", e que eram os senho- 
res seguintes: Mario Fitipaldi ; Salvio Fitipaldi ; Prof. Joaquim Theodoro 
de Souza Campos; Eng. José Brune110 Bombana; Dr. Paulo E. von Kautz- 
ky-Ditscheiner, Dr. Augusto Aurelio da Mota Pacheco; Alceu de Toledo Pon- 
tes e Armandino Seabra o qual em nome de todos os agraciados, falou ao 
f,inal da cerimônia, agradecendo a honraria que, comovidos, recediam. A 
comissão designada pelo Senhor Presidente, para conduzir ao recinto os 
agraciados, foi constituida pelos senhores associados, engenheiros: Mario 
Leite, Mano'el Ferreira Rodrigues, .e Lycurgo de Castro Santos filho. 
Ato continuo, foi pelo Exmo. Sr. Presidente, dada a palavra ao Pkidre 
Fernando Ribeiro de Castro' o qual eni hela oração, que foi fartanlente 
aplaud,ida falou sôbre o seu patrono, no Sodalício, Pedro Vicen$e 
Rodrigues. Saudando os novos membros do Instituto falou, por 
fim, o Professor Tito Livio Ferreira. que foi grandemeiltlz aplaudi- 
do. Falou, também, Bispo Celso Maria de Mello, sôbre Frei Antôn~iol de 
Padua Teixeira, Primeiro Vigário de Campinas. Sua oração, segura e 
brilhante, foi fartamente aplaudida. Usou também da palavra, discorrendo 
sôbre o imortal poeta Olavo Bilac, o prof. Celestino Euze,bio Fazzio. Sua 
oração, com declamações de poesias do saudoso poeta brasileiro, foi muito 
aplaudida. Por fim, usou da palavra o Prof. Tito Livio Ferreira, a fim de 
comunicar aos presentes a transladação, que sr iria verificar no próximo dia 
quinze, às dez horas e 45 (quarenta e cinco) minutos, após rniissa solene 
na Catedral Mertopolitana de São Paulo, na P r a ~ a  da Sé, a ser rezada 
pelo Capelão do Instituto, das cinzas do notável brasileiros Alexandre & 
Gusmão. A seguir e após apresentar congratulações ao Senhor representan- 
te da Fôrça Pública de São Paulo, presente à Sessão, pela data do anivelr- 
sário daquela briosa milícia, que muito honra São Paulo, 0 Exmo. Senhor 
Presidente do Instituto Dr. Aureliano Leite, em sugestiva e brilhante alo- 
cução agradeceu a presença de todos, consócios e não consócios, à sessão, 
que transcorreu sem incidentes, e deu a mesma por encerrada. E nada mais 
havendo a ser consignado, eu, abaixo assinado, convidado para substituir 
ps senhores secretários. ausentes, como já ficou esclarecido, atrás, encerro 
a presente ata, - que assino : Gabriel Marques. 

ATA DA SESSAO EXTRAORDINARIA REALIZADA AS DEZ 
E TRINTA HORAS DO DIA QUINZE D E  OUTUBRO D E  MII. 
NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS, a fim de receber a urna conten- 
ido cinzas dos irmãos (digo) do doutor Alexandre de Gusmão, cognorni- 



nado o avô da diplcniacia brasileira. Aberta a sessão, pelo presidente Aure- 
liano Leite, tomaram assento à mesa cônsules e autoridades presentes. A 
urna que estava depositada na cripta da catedral metropolitana, vinda de 
Portugal, ficará neste Instituto H,istórico e Geográfico de São Paulo, sob 
a guarda do museu "José Bonifácio". A retirada da uma da cripta da 
catedral obedeceu a cerimonial constante do programa prèviamente organi- 
zadc. A missa foi rezada pelo bispo auxiliar Dom Gabriel Souto, sabendo a 
Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo fazer o panegírico do 
homenageado, doutor Alexandre de Gusmão - após o que rumou o cbr- 
tejo da Praça da Sé pelas ruas Barão do Paranapiacaba, Quantino Bocaiú- 
va, José Bonifácio, Senador Paulo Egidio e Benjamin Constant até o Ins- 
tituto Histórico. Uma guarda de honra, composta de elementos da Fôrça 
Pública sob o comando do tenente coronel Francisco Bianco Júnior, em 
auto oficial conduziu a urna referida ao seu destino. A saímda da Cai 
tedral,, na Praça da Sé, prestou continençia, tocando marcha batida 
a f an fa~ ra  do  Instituto de Educação "Alexandre de Gusmão". Recebendo 
O Presidente Aureliano Leite a urna em apreço, deu a palavra ao deputado 
Antonio Silvio Cunha Bueno que, inicialmente, comunicou representar, 
na solenidade, o senhor Presidente da ReRpública, marechal Castelo Bran- 
co, falando ein seguida em nome da grande Comissão, cujo entusiásftic~~ 
discurso arrebatou a assistência. notadamente quando pôs em relêvo o pa- 
pel 'de Alexandre de Gusrnáo na fixação das fronteiras do Brasil, djecor- 
rentes do famoso tratado de Madri, de mil setecentos e cinqüenta, de ini- 
ciativa do grande diplomata santista. Falou após o cônsul geral de Rortu- 
gal ein São Paulo, doutor Luiz Soares de Oliveira, que leu a biografia d:. 
Alexandre de Gusmão. O arasdor seguinte foi o professor Tito Livio Fer- 
reira que leu a moção apresentada ern conjunto por êle próprio e pelo dou- 
tor Aureliano Lcite ao plenário da reunião das Comunidades Luzíadas, 
ocorrida em Lisboa em mil novecentos e sessenta e quatro, na qualidade 
de representantes do Instituto Histórico, naquele notável certame. E' a se- 
guinte a moção que branscreve nesta ata comemorativa do recolhimento 
de cinzas de Alexandre de Gusmão ao museu "José Bonifácio": - Moção. 
Os Presidentes e vice-presidentes do Instituto Histórico e Geográfico cle 
São Paulo e mais componentes da representação da Comunidad(e Pmm- 
guêsa de São Paulo apresentam ao exame do Primeiro Congresso da Cot 
munidade Portuguêsa no mundo a s~eguinte moção: Considerando a ne- 
cessidade premente de reviver, cada vez mais os vínculos da Comunida- 
de Lusobrasikira, para robustecer e dinamizar os laços de sangue e de  
cultura pulsantes entre Brasil e Portugal; Consideranldo a vivência da 
Bistória Lusolxasileira, escrita por mais de trezentos anos, pela von- 
tade e decisão dos vassalos de sua Majestade o ReRi de Portugal onde 
avulta o nome do doutor Alexandre de Gusmão, natural de Santos, no 
atual Estado d o  Brasil (digo) dr São Paulo; considerando que o Tratado 
de Madrid, assinado a tneze de Janeiro de mil setecentos e cinquenta, há 
duzentos e catorze anos, entre Portugal e Espanha, pelo qual lusobrasi- 
leiros a hispanoamericanos definiram para o todo o sempre, as fronteiras 



da América Portuguêsa com a América Espanhola, assegurou os funda- 
mentos da unidade, continuidade e solidanieclade dos Portuguêses no Estado 
do Brasil, Provincia da Monarquia Portuguêsa, foi obra do eminente ho- 
mem de Estado o doutor Alexandre de Gusmão, secretário particular do 
Rei Dom João Quinto, Embaixador de Portugal junto à Santa Sé e &e. 
sidente do Conselho de Ministros de Sua Majestade Fidelíssima; Id ica-  
mos em consequência, que o primeiro congresso das Comunidades Portii- 
guêsas no Mundo interceda a quem de dimito para que acr cinzas do imor- 
fal Português nascido no Brasil, que tanto serviu à Monarquia Poh-tuguè- 
sa, porque servia a Portugal e ao Brasil, com OS lusos do seu talento e 
$a sua cultura jurídica e intelectual, com a fidelidade íntegra do vassalo 
da Coroa R com a seu profundo conhecimento dos problemas políticos sul- 
americanos, possam repousar na cidade de Santos, berço do insigne diplomata 
luso-brasileiro do século XVIII .  Caso seja impossivel a realização da 
idéia apresentada, sugerimos que a trasladação das cinzas seja feita sim- 
bolicamente, p2ra assinalar, por essa forma e de maneira evidente, um doa 
mais altos pontos da unidade indissolúvel e vivas das ,duas Pátrias irmãs 
- Portugal e Brasil - filhas legitimas do luso cristianisnlo e da Monar- 
quia Portuguêsa. São Paulo para Lisboa vinte e cinco (25) de novembro 
de mil novecentos e sessenta e quatro. Aureliano Leite - Tkto Livi01 Fer- 
reira. Deu ainda o professor Tito Livio Fererira cópia da seguinte ata: 
"Acta. Aos vinte e quatro de junho de mil novecentos e sessenta e sehs, 
ás catorze e trinta horas, na igreja de Nossa set~hora dos Remédios, s i t ~  
á rua das Janelas Vêrdes, freguesia de Santos - a - Velho da cidade 
de Lisboa e que hoje é propriedade da Igreja Lusitana Evangelica de São 
Paulo (Católica Apostólica Evangélica), presentes o senhor Deputado 
Federal Antonio Silvio Cunha Bueno, acompanhado dos senhores doutor 
Orlando Bastos Vilela, do Departamento de Relações Culturais do Minis- 
tério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, doutor Marcos de Salvo 
Coimbra, primeiro Secretario da Embaixada do Brasil em Lisboa, doutor 
Arthur Cupertino de Miranda banqueiro e membro do Conselho consui- 
fivo da Sociedade de Estudos Brasileiros "Dom Pedro Segundo", doutor 
Nuno Simões, antigo Ministro, jornalista, economista e escritor, dom 
Antônio Lencastre Alvares da Cunha, Conlselheiro ido Institutto Histórico 
~Guairujá-Bertióga, senhor Luiz Carlos Amorim, funcionário doi Consulado- 
Geral do Brasil em Lisboa, na impossibilidade de Edentificarem-se os 'des- 
pojos, apesar de se conhecer o recinto onde foi1 enterrado Alexandre de 
Gusmão, isto é, a nave do Convento da referida igreja, procedeu-se o xe- 
colho !de detritos encontrados na terra de referido local. Neste ato  oram 
lidos os seguintes documentos : 1) - "Na fôlha cento e trinta e dois e verso 
do livro cinco dos assentos de óbitos da freguesia de Santos - o - Vle? 
lho da cidade de Lisboa, incorporado no arquivo dos registros paroquiais 
ida mesma cidade, encontra-se um assento com o seguinte teor: "Aos trinta 
e um dias do mês de Diezembra de mil setecentos e cinqüenta ie tres, fale- 
ceu sem sacramento por morrer de um Estupor, Alexandre de Gusmã~,  
casado com dona Izabel Maria Teixeira Chaves; foi sepultado no Gon- 



vento Nossa Senhora dos Remédios desta freguesia"; fiz este assento que 
assinei era Nt  Supra. O cura João da. Rosa. A margem: "Alexandre de 
Gusmão a sepa ao Convento dos Remédios". 2)  Carta do senhor Corone! 
Pinheiro Corrêa, de vinte e oito de março de mil novecentos e\ sessenta 
e seis, dirigida ao senhor Cônego Eduardo Moreira, solicitando escliare- 
cimentos sobre a sepultura de Alexandre de Gusnião". 3) Carta do senhor 
doutor Nuno Simões, dirigida ao Presidente do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo, senhor doutca Aureliano L-ite, juntando esclareci- 
mentos e informações sobre Alexatdre de Gusmão". 4) Carta do senhcr 
Amadeu Saraiva, com esclarecimentos sobre a sepultura de Alexandre de 
Gusmão": "A sepultura de Alexandre de Gusmão está localizada na Igre- 
ja Lusitana Evangélista de São Paulo, á rua das Janelas Verdes, antiga- 
s ~ ~ e n t e  Igreja de Nossa Senhora clos Remédios que pertenceu a uma irman- 
dade d.c Carilielitas Espanhóis e em conseqüência da Lei que destituiu O 

Convento na época da perseguição religiosa desencadeada pelo Marquês 
de Pombal, ao tempo de dom José I, foram o Convento e a Igreja, abian 
donados em mil e oitocentos e trinta e quatro a mil e oitocentos e setenta 
e seis pelos mencionados Carmelitas e finalmente, vendido a um inglês que, 
por sei1 falecimento deixou-os à seita protestante de sua confissão". 5) 
Carta do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, de vinte sete de 
janeiro de mil novecentos e sessenta e seis, dirigida ao senhor doutor Nu- 
no Simões, apresentando o senhor dom Antonio Lencastre Alvares da 
Cunha, para colaborar nos trabalhos da remoção dos restos de Alexandre 
de Gusmão". 6) Credencial conferida pelo Instituto Histórico ei Geográ- 
fico de São Paulo ao stu consóoio Deputado Federal Antônio Silvio Cunha 
Bueno, dando-lhe poderes, para tratar da trasladação para São Paulo, Bra- 
sil, das cinzas da  grande figura do diplomata Alexandre de Gusmão qu? 
se acham inumadas sob a nave do Convento de Nossa Senhora dos Renié- 
dios, conforme certidão do Arquivo Nacional da Torre de Tombo". A ter- 
ra e os detritos premencionados foram colocados em urna apropriada a qual 
foi lacrada na presença dos qur assinam êste documento e confiada à guar- 
da do Deputado Federal Antônio Silvio Cunha Bueno, para os fins dc in- 
tegral cumprimento do mandato que recebeu do Instituo Histórico e Geo- 
páfico de S,o Paulo. Na, presença do Deão da Catedral de São Pgulo, Ke- 
verendíssimo João Soatles de Carvalho, foi lavrada a presente ata, que de- 
pois de lida e aprovada por todos os presentes acima referidos, foi assina- 
da. 1 - Reverendíssimo João Soares de Carvalho, (Deão da Catedral de 
s ã o  Paulo). 2 )  - Doutor Leopoldo de Figueiredo, representante do prio- 
prietário. 3 - Antonio Silvio Cunha Bueno, Deputado Federal do Brasil. 
4 - Orlando Bastos Vilela, Departamento das Relações Culturais do Mi- 
pist6rio dos Negócios Estrangeiros de Portugal. 5 - Marcos de S l v o  
Coiqbra, primeiro Secretário da Embaixada do Brasil em Lisboa. 6 - Ar- 
thur Cupertino de Miranda - Conselheiro Consultor da Sociedade de Es- 
tudos Brasileiros "Dom Pedro 11". 7 - Nuno Simões - Antigo Minis- 
tra - jornalista-economista. 8 - D. Antonio Lencastre Soalres da Cunha 
- Conselheiro do Instituto Histórico e Geográfico Guarujá-Bertióga. 9 - 



Luiz Carlos Amorim - Consulado Geral do Rrasif em Lisboa. 10 - Ar- 
quiteto João de Queiróz de Abreu Castelo Branco do Banco* Português. 
Feita a leitura das atas acima transcritas, o orfeão do Instituto "Alexandre 
dq Gusn~ão", de Educação, ocupando a galeria do salão nobre do Sodali- 
cio. cantou o Hino do próprio Instituto de Educação "Alexandrr de Gus- 
mão". O senhor Presidente Aureliano Leite agradeceu a presenqa de auto- 
ridades, cônsules, senhores, pessms gradas e sócios 'do Sodalíçio que ocupa- 
ram todas as localidades da sala de conferências, suspendendo a sessão. 
Na ausência do senhor segundo secretálrio, foi por mim, Luiz Tenório iiie 
Brito, lavrada a presentc ata.  

ATA DA SESSAO DE V I N T E  E DOIS DE OUTUBRO 
DE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS  

Aos vinte e dois de outubro de mil novecentos e sessenta e seis, na 
sede do Instituto Histórico e Geográfico d- Sã9 Paulo, às catorze e triritl 
horas, realizou-se a sessão solene em homenagem aos socios falecidos du- 
rante o ano: Aristeu Seixas, Adelfa Rodrigues Figueiredo, Francisca Pe- 
reitra Rodrigues, (D. Chiquinha), Noemia do N~sciinento Gama, José de 
Moura Rezende, Manoel dos Reis Araujo, Joaquim Silva, Joffre Martins 
Vieira, Louis Wirion, Percio Pcreira Mendes, Arlindo Drumond Costa 
IIenrique da Silva Fontes, Igor Do'gorukij e Raul de Frias Sá Pinto. 
Presentes os sócios : Salvador Rocco, Agostinho Ramos, Gabriel Marques, 
Tito Livio Ferreira, Mario Saveli, Nicolau Duarte Silva. Alfredo Gmnes, 
Ibrahim Nobre, Tsunezo Sato. Alberto Prado Guimarãeq, Antonio Barre- 
to de Amaral, Reynaddo Kuntz Busch, Mario Leite, Cassio Vidigal, Paul 
Donovan Kigar. Aureliano Leite, Henrique Alves, José Furtado Cavalcan- 
te, e Alvaro Veiga Coimbra. Assumindo a presidência dos trabalhos e nai 
ausência justificada ,dos dois primeiros e segundo secretário, o senholr Pre- 
sidente convida os consocios Mario Saveli e Alvaro da Veiga Coimbra para 
assumirem os cargos respectivamente, convidando a seguir para tomarem 
assento a mesa os repreqentantes das familias dos socios desaparecidos, 
dando a seguir a palavra ao orador Prof. Alfredo Gomes, substituindc3 
também o orador oficial Proif. Alnieida Magalhães, ausente por motivo de 
doença. O orador c n ~  palavras de intensa eilioção evoca os companheiros 
desaparecidos durante o ano com infinda saudade, eternecido preito aos 
que se foram para nunca mais voltar. Foram êles: D. Adelfa Rodrigiies 
Figueiredo, formada em Biblioteconomia e que pelo seu talento chegou a 
diretora do Departamento de Cultura da Municipalidade e que tanto se 
destacou nos gloriosos dias de 1932; Noemia do Nascimento Gama, m q -  
nifica declamadora e que chegou a ser Inspetora Federal do Ensino Secun 
dario; Francisca Pereira Rodrigues, a D. Chiquinha como era conhecida, 
notavel educadora, fundadora da Bandeira Paulista de Alfabetização e que 
recebera da Assembléia Legislativa do Estado o diploma honroso de "Pm 



fessôra Emérita"; Louis Wirion, nascido no GrãwDucado de Luxemburgo 
e abalizado heraldista; Henrique da Silva Fontes, natural de Santa Ca- 
tarina, Presidente Perpétuo do Instituto Histórico Catarinense, da Acade- 
mia de Letras de Santa Catarina e fundador da Faculdade Filosofia, Giên- 
cias e Letras de seu Estado natal: Jofre Martins Vieira, excelente joriia- 
lista. membro da Associação Blrasileira de Imprensa e Associação Paulista 
de Imprensa, tendo deixado várias obras de expressão cultural; Arlindo 
Drumont Costa, professor de português e francês do Colegio Pedro 11. 
tendo deixado entre outros, o magnífico trabalho "A nobreza espiritual de 
D. Aquino Corrêa"; Igor Dolgorukij, da nobreza russa, geógrafo e genea- 
logista de merecimento, bibliógrafo apaixonado e que no antigo regime 
imperial russo foi coronel de todas as armas; Raul de Frias Sá Pinto, 
natural de Macak, crítico literálrio, homem de ciência e antigo diretor do 
Departamento de Assistência Pública do Estado; Manoel dos R~eis Araujo 
('O Manéco" como era conhecido, técnico renomado. tendo exercido o cargii 
de diretor de Departamento de Nacionalização do Trabalho, onde mostrou 
exuberantemente seu talento; Joaquim Silva, de Sorocaba, ilustre profes- 
sor, educador dos mais destacados, tendo exercido a cátedra de História 
do Brasii e Geral; Alristeu Seixas, p e t a  e Presidente da Academia Pau- 
lista de Letras. O orador referindo-se à obra 'deixada pelo ilustre morto, 
lê dois sonetos publicados em velhos jcrnais de nossa imprensa de autoria 
de Aristeu Seixas, verdadeiramente formoqos; Percio Pereira Mendes, en 
genheiro c? a quem se deve a construção do) edifício onde se localiza nosso 
Instituto e finalmente José de Moura Rezend-, ilustre político paulista. 
tendo ocupado vários cargos públicos inclusive o de Secretário de Estado 
e primoroso orador. Terminada a brilhante oração do Prof .  Alfredo Go- 
mes, o senhor Presidente da a palavra ao dr. Ibrahin~ Nobre que pede seja 
inserido em ata um voto de pesar pelo falecimento do dr.  Anezio Augusto 
do Amaral Filho, o "Anezito do Amaral" coma era chamado e levada ai0 

conhecimento de sua Exma. família a manifestação do sodalicio o que foi 
aprovado par unanimidade. Em seguida faz uso da palavra o engenheiro 
Mario Savelli que lê o 'relatório sôbre os trabalhos realizados pelo Con- 
gresso de História da America reunido em Buenos Aires e ao qual estive- 
ram presentes vários membros dêste Instituto, Yerminando por oferecer à 
Biblioteca social o volume carinhosamente organizado. O senhor Presidente 
dá a palavra aos membros das familias enlutadas, tendo falado em agra- 
decimento ao representante das familias de D. Adelfa Rodrigues de Fi- 
gueiredo (por sua sobrinha), D. Francisça Pereira Rod'rigues (por sua 
nora) e Arlindo Drumont Costa (por seu sobrinho). Do expediente lido 
a seguir, constou: rec&imento de oficios, cartas e telegramas assim dis- 
trihuidos; do Instituto de Engenharia agradecendo o comparecimento do 
Presidente do sodalicio As suas festividades; do Insituto Histórico Gua- 
rujá-Bertioga, convite para a inauguração da iluminação da velho Forte de 
São João em Bertioga; da Obra de preservação dos Filhos de Tuberculo- 
sos, lenlbrando o centenário de nascinlento da Viscondessa de Cunha B~le- 
no; do Museu Militar de São Paulo, pedindo um voto de pesar pelo fale 



cimento do senhor Germano Graiser, antigo funcionario do Patrimonio 
Histórico e Artistico Nacional e a quem se deve o farto documentário fo- 
tográfico dos mmuinentos históricos espalhados em nosso País; da Rede 
Ferroviária Federal Santos-Jundiaí, solicitando o auditório do sodalício 
para ,as com~emoraçóe~ de 16 de fevereiro vindouro, quando passará o pii- 
n~eiro centenario da inauguração dessa Estrada. Cartas: do senhor Emi- 
lio Meneghini, Presidente da Camara Municipal de São Paulo, desculpando- 
se pelo não comparecimento às solenidades de transladação das cinzas de 
Alewndre de Gusmão; da senhora Maria do Carms Alvarenga e Cas- 
tro, wradecendo o convite para assistir as homenagens prestadas ao seu 
falecido espòso-Arlindn Drummond. Convites: do Reitor da Universida- 
de de São Paulo, para a p s s e  do Prof. Julio Garcia Marejon, no carga 
de diretor da Escola de Coinunicacões Culturais da Universidade. Tele 
gramas do senhor Euro do Vale Nogueira e Hcnrique Fontes, pela impna- 
sibilidade de suas presenças às comemorações dos socios falecidos e da 
engenheiro Silvio Fernandes, Prefeito de Santos, por sua ausência às sole- 
nidades da trasladação das cinzas de Gusmão. O senhor Presidente dá & 

palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se matlifesltasse 
agradece o comparecimento de todos e dá por encerrada a sessão e para 
que tudo conste, eu, servindo de secretário lavrei a presente ata que vai 
pelo senhor Presidente assinada e pol- mim secretário subscrito. 
Alvaro da Veiga Coimbra. 

Aos vinte e um dias do mês de noveqbro de mil novecentos e sesr 
senta e seis, nesta cidade de São Paulo, à rua Benjamin Constant, 158, A!; 
vinte horas, reuniu-se em sessão extraordinária o Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo para o flim especial de prestar carinhosa home~~z- 
gern ao Presidente Aureliano Leite, pelo transcurso de seu 80 .O  aniver- 
sário de nascimento. Presentes numerosos consócios e suas excelentíssimas 
>famílias, integraram a mesa, além do Presidente de Honra do sodalicio Dr. 
Ernesto de Souza Campos, o 1 .O Vice-presidente Dr. Ernesto de Morais 
Leme, o 1." Secretário Coronel Luiz Tenório de Brito e o 2." Secretário 
Vinicio Stein Campos, mais as seguintes personalidades : Leão Machado, 
representante do Governador Laudo Natel, Desembargador Pedro Chaves, 
do Supremo Tribunal Federal, Ministro José Rcmeu Ferraz, DT. Lucas No- 
gueira Garcez, ex-governador do Estado, Dr. Cesar Salgado, Luiz Soares 
de Oliveira, cônsul de Portugal, Dr. Joaquim Moreira. da Soberana Or- 
dem Miliitar de Malta, Acadêmicos Cassiano Ricardo, Ibrahim Nobre, Ata- 
liba Nogueira, Desembargador José Gomes de Oliveira, Arruda Camargo 
representante do Pcresidente d i  Assembléia Legislativa do Estado, Tito Li- 
vio Ferreira, 2 . O  Vice-presidente, Dr. Machado Florence, da Ordem de 
Santo Sepulcro, Dr. Fernando Rudge L-ite, representante da família Aure- 



liano Leite. O homenageado foi ,introduzido no recinto por uma Comissã~) 
de Honra assim constituída: Ac;dêmico Leão Machado, Ministro Pedro 
Chaves, Dr. Manoel Gomes de Oliveira. Sob a presidência do Ministro Er-  
nesto de Souza Campos deu-se, então, inicio à sessão iii3gila. Dizendo <i? 
sua ufania em presidir tão notável sessão, o dr. Ernesto cl;sccrreu ligeirz- 
mente sobre a vida paulista do dr .  Aureliano Leite, seu amor, rua dedica- 
ção a São Paulo, seus servipos ao sodalício. declarando ainda ser estai uma 
das mais belas reuniões de quantas tem assistido no Instituto. Dada a na- 
lavra ao dr. Ernesto de Morais Leme, um dos oradores designados para 
falar na solenidade, O {ilustre consócio proferiu magistral oração, na qual 
 destaco^ o carater de exaltação das lutas $e Aureliano Leite em prol de 
São Paulo, tanto no setor histórico como cívico. Referiu-se aos antepassa- 
dos paulistas de Aureliano Leite, esclarecendo que nas homenagens ora tri- 
butadas ao Presidentr, foi-lhe reservada a parte politica de sua vida de 
patriota. Serviu a São P a ~ l o  na paz e na guerra. Evocou ràpidan~ente o 
período do colégio Silvio de Almeida, em 1902, a Faculdade de Direito, 
em 1906, para dar comêço às suas atividades políticas na campanha her- 
mista, cuja corrente partidária pzrfilhou como oposição no Estado. Revi- 
veu a fundação da Academia Paulista de Letras, onde sucedeu à poetisn 
Presciliana Duarte de Almeida, na cadeira de Bárbara Eliodora. Citou os 
seus grandes livros - Eistória da Civilização Paulista, Memórias de um 
Revolucionário, Martírio e Glória de São Paulo. Toda ciclo revolucioná- 
rio brasileiro E revivido com vigor, recortando-se em perfil de medalha o 
denodado trabalho de Aureliano Leite, de 1926 a 1932, desde a fundação 
do Pafrtido Demccratico, o govêrno dos 40 dias, a ocupação de São Paulo. 
que foi desaguar no glorioso levante de 9 de julho de 1932, onde o entu- 
siasmc e o desassombro de Aureliano Leite são uma reafirmação de sua 
vocação política na defesa apaixonada de São Paulo. Relata 3s prisões, 
os exílios, os sofr~imeiltos que curtiu nessa longa vida heróica. Focalizou a 
sua atuação como constituinte de 1946, e assinalou como dos mais alitos 
serviços prestados a São Paulo e ao país a revisão do laudo que demarco11 
as fronteiras entre São Paulo e Minas, por delegação do saudoso Armando 
de Saks Oliveira. E num fêcho eloqüente, em que procurou condenar tô- 
da vida política do homenageado, vitoriosa z fecunda, concluiu sob ca!o- 
rosa salva de palmas. Seguiu-se coin a palavra. que numa cração sóbria 
e elegante, proferida com emoção e entusiasmo, analisou o merecimento de 
Aureliano Leite como escritor, reavivando as influências que sofreu da 
Faculdade, na formação de seu espírito, destaca o valor de sua obra histó- 
rica, inclusive sob o ponto de vista artístico. Compara Aureliano Leite :I 

Amador Bueno, estuda o conteúdo, dos vocábulos - revolucionário e re- 
voltos~, - e conclui examinando brilhante os liyros de Aureliano Uite ,  
cuja obra litaária honra e dignifica a Academia de Letras a que pertence. 
Cessados os aplausos que coroaram as úlitmas palavras do Dr. Tito Livic. 
o dr. Joaquim Monteiro digo dr. Joaquim Mcreira, e111 nome da Soberana 
Ordem Militar de Malta confere ao dr. Aureliano Leite a Cruz de Cava- 
leira no Grau de Oficial. Dada a palavra a Sr. Almeida Bessa, como o 



mais antigo discípulo de Aureliano Leite, recebido com grande aclamação 
saudação. Fala por fim Aureiiano Leite, recebido com gande aclamação 
por todos os presentes. Agradece cordialmente ao Dr. Joaquim Moreira a 
oferta das insignias. Ao dr. Ernesto d: Sousa Campos, aç suas amáveis 
palavras. Lê então as palavras que coordenara para o momento, d,iz de sua 
reação ao saber da homenagem que lhe iria ser prestada, informando qu? 
pensara em fugir. Alude ao gesto de Amador Bueno, ditado pelo patriotis- 
mo, e declara não ter igual direito a semelhante deserção, pois não $me 
os 80 an0s.E afirma que seus 4/5 de um século não o desan;mam. Dis- 
corre espirituosamente sobre macróbios ilustres, no país, e no estrangeirc, 
cita estatisticas de boa fonte, e dcclara se envaidecer de chegar a esta altura 
da, vida cercado de tão ilustr,es, numerosos estimáveis amigos. Morando 
em São Paulo 64 anos aqui sempre encontrou hospitalidade gasalhosa i: 

nêle nunca se sentiu em terra estranha. Faz comovido confronto entre as 
características de São Paulo de ontem com o de hoje, para declarar ao fi- 
nal que entre os sofrimentos e as lagrimas, fruiu horas de alegria e entu- 
siasmo, sentindo-se desvanecido de haver podido concorrer, ainda que como 
moidesta formiga, para a obra gigantesca que o formigueiro paulista criou; 
teve palavras emocionadas para com as memórias que lhe foram ficando 
pelos caminos - a espola, os  irmãos, os amigos, - e disse dd seu agra- 
decimento. Não nasceu em São Paulo, mas paulistas eram seus avós, 
sua esposa, seus filhos e em São Paulo tem na cemitério da Consolaçã(ol 
o seu túmulo. Recqbeu de São P'aulo tudo, inclusive o título de cidadão 
Paulistano.. Em seu coração há, entrelaçados, São Paulo e Minas Ger,ais, e 
no seu coração cabem êsses dois amores, pois São Francisco de Ouro Fino 
é o quinhão do solo brasileiro que lhe tocou por heranqa maiterna: refere- 
se à solução da pendência Entre pauhtas e mineiros, com relação às fron- 
teiras, e !realça nesse trabalho o concurso de Armando Sales Oliveira, de 
Francisco Morato r Milton Campos; anuncia a publicação de suas memó- 
rias, onde reproduz toda sua vida, na multiplicidade de suas facetas, o que 
fêz e o que não fêz, lamentandlo não haver enriquecido1 essas lembranças 
com esta página de ouro. Reitera sua profissão de fé e seu apêgo a São 
Paulo e Minas, e conclui agradecendo as homenagens com que vêm de 
ser distinguido. O dr. Aureliano Leite foi bastante ovacionado ao) termi- 
nar seu belo discurso. Nada mais. Para constar lavrou-se a presente que 
lida e achada conforme vai devidamente assinada. Aureliano Leite, Luiz 
Tenório de Brito e Viinicio Stein Campos. 
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RELATÓRIO DA DIRETORIA REFERENTE AO ANO DE 1967 

Cumprindo as disposições estatutarias, vem a Diretocia do Inst. Hist. 
e Geográfico de S. Paulo! oferecer à apreciação dos ilustres Consócios, na 
primeira sessão plenária do Sodalício, realizada em 1968, informações mi- 
nuciosas de suas atividades dentro de sua vida administrativa, social e cul- 
tural, durante o exercício de 1967. 

Para melhor ordem na exposição dessas informações, o Sodalício da- 
qui por diante, passará a encerrar o relatório a que é obrigado, em 31 de 
dezembro de cada ano, ficando assim em perfeita harmonia com o balan- 
ceie financeiro kchado na mesma d,ata. 

PRIMEIRA ÇESSÁO PLENÁRIA DO ANO 

A 14 de janeiro de 1967 rcalizou-se a primeira secsão plenária do ano 
dedicada ao expediente, apresentação de relatório da Diretoria relativo a 
1966 e balancete de contas, também dêsse ano, que foi unânimemente apro- 
vado. 

EFEMÉKIDES DA CIDADE 

A 25 de janeiro, "Dia de São P,aulo", foi evocada a data da funda- 
ção da Cidade e da criação do Sodalício, com a orasão de praxe proferida 
pelo segundo orador oficial, Prof. Alfredo Gomes, na ausência, por motivo 
de prolongada e lamentável moléstia, do primeiro orador Prof. Almeida 
Magalhães. 

Sócios Nozlos 

Foram admitidos durante o ano social os seguintes: 

Titulares: Dom Agnelo Rossi (Cardeal Arcebispo de S. PauIo), Dr. 
Mário Graciotti e Dr. Gilberto Leite de Barros; 

Correspondente nacional: Gen. Francisco Jaguaribc Gomes de Matos; 

Honorários: Dr. Alexandre Nelson de Melo, Dr. Antonio Roberto de 
PauIa Leite, David Antunes, CeI. Heliodoro Tenorio da Rocha Marques, 
Dr. Luis de Azevedo Castro, Mafstro Luis Ellmerich, Dr. Moacir de Fa- 
ria Jordão, P r ~ f . ~  Neise Gomes, Dr. Paulo Emilio d'Alessandro, Dr. Re- 
ginaldo Moreira de Miranda e Prof. Waldemar de Almeida Barbosa. 

Efeitos da declamção de utilidade pública 

C a)  Registro concedido no Conselho Nacional de Serviço Social para 
auxilio e subvenqão; 



b) Certificado obtido de entidade de fins filantrópicos, valido até 10 
de agosto de 1969, o que já valeu requerer ao INPS  a isenção de contri- 
buição do Sodalício como empregador, aguardando-se o respectivo defe- 
rimento; 

c) Requerimento ao BNH das seguintes isenções: da contribuição re- 
lativa ao recolhimento sobre as folhas de pagamento dos empregados; do 
recolhimento percentual de alugueis reoebidos (subscrição de letras imo- 
biliárias) ; do recolhimento relativo ao fundo de garantia do tempo de ser- 
viço ; 
\ d )  Pedido ao INPS da dispensa de contribuição, em 30-8-67, bem 
como da d~evolução do pago por êste Sodalício em 30 de 8-66 (também 
>sem resposta até o momento). 

Alexandre de Gusmã.o 

Em sessão plenária e extraordinária de 14 de janeiro de 1967, come- 
morou-se a chegada a São Paulo, em pequena urna fiinerária, de um pu- 
nhado de terra colhido no local aonde fora sepultado, na cidade de Lisboa 
(Portugal), o grande brasileiro. Deveu-se a esforços, entre outros, de nos- 
so consórcio Dirputado Cunha Bueno êsse acontecimento. Está guardada 
e exposta em nosso Museu José Bonifacio essa relíquia. 

As homenagens do Instituto, seguiu-se a cunhagem da Medalha Cul- 
tural, trazendo a efigie de Alexandre de Gusmão. Estiveram os respectiivos 
trabalhos a cargo de  comissão composta dos consócios Alvaro da Veiga 
Coimbra (autor do projeto artistico da Medalha), Alfredo Gomes, Alvaro 
do Amaaal, Antônio Barreto do Arnaral e Antonio Augusto de  Menezes 
Drumond. A outorga dlessa venera reger-se-á pelo Regimento aprovado em 
sessão plenária de 14 de janeiro de 1967. Pela Diretoria do Instituto e a 
ratificação de sessão plenária, foi designado o seguinte Conselho da Me- 
dalha: Aureliano Leite, Presidente; Salvador Rocco, Tesoureiro ,(seirá 
substituido pelo novo Tesoureiro da Diretoria eleito, Wilson Maia Fina) ; 
Luiz Tenório de Brito, Secretário; membros : Ttito Livio Ferreira, Alvaro 
do Amaral, Alvaro da Veiga Coimbra. Eldino da Fonseca Brancante, Lú- 
cia De Tomasi, Antônio Augusto de Menezes Drumond, Mário Savelli, 
Antônio Barreto do  Amaral e Antanio Sylvio da Cunha Bueno. Foi con- 
vidado para receber a primeira Medalha o Presidente da República, Ma- 
rechal Artur da Costa e Silva. A entrega far-se-á, caso o convite seja atei- 
to, a 25 do corrente, data magna de São Paulo, em sessão solene. 

Medallin Inzperaltriz LeopoCdina 

Concedida no decorrer de 1967 às seguintes pessoas: Agostinho Ra- 
mos, Bernardo Pedroso, Aldo Famá, José rjrmin Birman, Maria de Lour- 
des Teixeira Santos, Roberto de Aquino Lordy, Henrique de Gandia, Em- 
baiqador José Maciel de Magalhães Pessoa e Fragoso, Osvaldo Linares, 



Rcsa Bianco Linares, José Carlos Bianco, Estelita Ribas, Benjamin de, Me- 
10 Filho, Pianista Guiomar Novaes. Carlos José da Gama Lobo Alves Car- 
doso, (Portugal), Luis Queiroz Botelho de Sousa (Portugal), Antônio 
Fernandes Maria (Portugal), Marianna de Queiroz Filha, Agostinho Mon- 
teiro (V8ice-Governador do Pará),  e Celestino Eusébio Fazzio. 

Lembrando a Inzperatriz Leopoldina 

A 7 de setembro, data da Independência, como em todos os anos, O 

Instituto fêz realizar na Capela Imperial do Ipirang,a a Missa em mamória 
de nossa Imperatriz Leopoldina, rezada como d4r costume por Monsenhor 
%ulo Florencio da Silveira Camargo. 

Mz~seu José Bomlifácio 

Permanece sob a direção do consócio Alvaro da Veiga Coimbra, que 
apresentou minucioso relatório, onde registra as últimas doações, destacan- 
do-si? o velho piano, em estado de perfeita c~nservação doada pela P r ~ f . ~  
Mariana de Qiieiroz Filha. Nessa relíquia histórica tocou a Princesa Isa- 
bel e, mais tarde, iniciou os seus estudos a consagrada pianista Guiomar NO- 
vais. Destaca-se ainda entre outras valiosas doações, o leque francês com 
varetas de marfim e madrepérola, exemplar do século XIX, no seu estojo 
original forrado de sêda, doado por Dona Dulce Leite Pedral Sampio,  
esposa de nosso consórcio Dr. Nelson Augusto Pedral Sampaio. Merece ain- 
da menção a histórica e magnífica miniatura de velha lucomotiva oferecida 
pelo Major Brigadeiro Sampaio. Foi o Museu visitado por 402 pessoas, 
em 1967 e, desde a sua fundação, por 1.113 pessoas. 

Arquivo Histó~ico 

Contou com a colaboração de Dona Iolanlda Baroudi, funcionária 
posta à disposição do Instituto pelo Prof. Vinicio Stein Cw~pos ,  diretor 
do Museu Militar de São Paulo. Do nelatório apresentado por essa fun- 
cionária consta a fichação e catalogaqão, durante o ano, de 580 documentos, 
os quais, com 2.483 peças arquivadas anteriormente, perfazem um total de 
3.063 unidades. 

Biblioteca - 1Mapoteca - lie~neroteca: 

Sob a direção do consócio Antônio Barreto do Amaral, que apresentou 
relatório, informando ter sido a Biblioteca consultadh por 880 pessoas 
ter recebido 442 volumes, tendo mandado encadernar 149 volumes. A Bi- 
blioteca continua a manter intercâmbio com inúmeras entidades culturais de 
todo o mundo, através da remessa de nossa "RevistaJ' e de outras pubili- 
cações. As duas primeiras secções estão sempre franqueadas ao públiw, 
especialmente aos estudantes, para cujo atendimento contou durante o ano 
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com as dqas funcionárias, D.a Mar,ia Odete e D.& Renata Sousa. O acervo 
de livros foi aumentado por doações e aquisições, entre estas, da "Enciclo- 
pédia Mérito". 

Quanto a Hemeroteca, não houve a possibilidade ainda, por motivos 
vários, de completar-se a sua reorganização. A Fundação Gulbenkian, de 
Portugal, em carta recebida de seu ilustre Presidente Perdigão, prometeu 
colaborar com o Sodalício no propósito da resolução do problema. En- 
quanto se aguarda essa possível ajuda, vai se cuidando da seçção, como se 
pode. 

P~~ilestiras e Gom{mências nD Instituto 

Nas várias sesções culturais de 1967, foram pronunciadas por sócios 
do Instituto as seguintes: - Agostinho Ramos - "Troia", "Suas origens 
mitologicas"; Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo - "Cen- 
tenário de D. Duarte Leopoldo e Silva"; Slrilson Maia Fina - "Fnei 
Sant'ana Galvão (Convento da Luz)" e "Confirmação do Chão de Pira- 
tininga"; Sebastião da Silva Barreto - "José do Patrocínio" ; Arnaldq - 
Amado Ferreira - "Guilherme Milward"; Losé H. Trigueirinho - "Co- 
e 

rònel Antonio Batista da Luz" e "Centenario da Retirada da Laguna"; 
Alvaro do Amaral - "Retirada da Laguna"; Paulo d'Alessandro - "José 
Ataidc Marcondes" ; Hélio _ Damante - "Trilogia Ituana, do Patrocinio -- 
ao São Luiz"; Alfredo Gomes - "Ocupação e Povoamento da Arnazo- 
nia"; Alberto P Z ~ O  Guimarães - "Segundas Jornadas Luso-Brasileiras"; 
Mario Savelli - "Dados Para a História de uma Grande Via9';-A.R. de 
Paula Leite - "Pervivência de Alberto Sales"; Jacob Penteado - "Mar- 
tins Fontes e Mario de Andr,adeV; Luiz de Azevedo Castro - "Arnolfo 
Azevedo"; dr. Julio dc Mesquita Filho - "O Presidente Cerqueira Ce- 
a r " .  Em comemoração ao centenário da Retirada de Laguna, o çr. Alvaro 
Amaral, que proferiu conferência sobre a participaçáo dos paulistas nessa 
epopeia militar, propôs a dnauguração de placa alusiva, no Quartel de Qui- 
tauna, sem ônus para o Instituto, o que foi aprovada. 

Curso de Museus Histórioos Brasileiros 

Realizou-se a 6 de outubro, no Sodalício, a abertura da exposição de 
peças de vários Museus Históricos do Brasil. Os  trabalhos do referido 
Curso, que tiveram a colabração do Instituto, foram dirigidos por Dona 
'Lúcia Falkenberg, Presidente do Inst. H. de Guarujá-Bertioga, Prof. Vi- 
picio Stein Campos, daretor do Serviço de hTuseuç Históricos da Secreta- 
ria da Educação e o dr. W.R. Marinho Lutz, Presidente do clube dos 21 
Irmãos Amigos. 

A 13 & fevereiro, o Instituto abriu as  suas portas, para render cari- 
nhosa homenagem ao seu Primeiro Secretário, Coronel Luiz Tenório de 
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Brito, por seus oitenta anos, feitos nessa data. Verificou-se grande compa- 
recimento de sócios e suas Exmas. Famílias, além de personalidades do 
mundo oficial e cultural do Estado, entre os quais, elementos da Fôrça; 
Pública, jornalistas etc. Falaram por esta ocasião os seguintes oradores: 
Aureliano Leite, Arrisson Ferraz, Vinicio S. Campos. 

Pela noite, foi oferecido ao homenageado, no Restaurante da Associa- 
ção Paulista de Medicina, um jantar de iniciativa da ordem dos Bandei- 
rantes, em que tomaram parte, lotando o recinto, os seus amigos e admira- 
dores. Nessa ocasião usaram da  palavra os seguintes oradorics : Ibrahim 
Nobre, Tito Lívio Ferreira, Gurgei do Amaral, Coronel Hipólito Triguei- 
vinho e José Pedro Leite Cordeiro. A todos respondeu comovidamente 
o Cornel Luiz Tenório de Br,ito que necebeu na ocasião a Medalha do Mé- 
rito Bandeirante. 

Representações 

O Presidente Aureliano Leite representou o Instituto na Escola Poli- 
técnica da  Universidade de S .  Paulo, quando da concessão do título dotutor 
honoris-cn~ai a Francisco de Paula Leite, Ministro de Portugal e Prof. da 
Universidade de Lis,ba; representou ainda o Instituto no Primeiro Con- 
gresso 'de História e Geografia, realizado em Brasília; ainda em Jacareí, 
em solenidades realizadas no Lions Clube, em homenagem à Imperatriz 
iLesopldina; também na sessão magna dedicada à mesma Imperatriz Leo- 
poldina, pela Embaixada da Austria. na Academia Paulista \de Letras, ao 
ensejo do transcurso, a 5 de novembro, de 150 anos de sua chegada ao Bra- 
isil; também nas solenidades comemorativas do centenário do poeta luso 
Antonio Nobre, no Clube Português; e, finalmente, no Juri da Fundação 
do Moinho Santista, no Simpósio Cultural de Piracicaba e na Comissão 
de Liter,atura do Estado. 

O Coronel Luiz Tenório de Brito representou o Instituto na Semana 
Comemorativa do Cinquentenário do Congresso de Estradas de Rodagenl, 
realizada pela primeira vez em 1917, nesta Capital. 

C) Prof. Tiito Lívio Ferreirta compareceu ao 1I.O Congresso das Co- 
munidades Portuguêsas, realizado em Mqambique, a bordo do navio "Priil- 
cipe Perfeito", no Oceano fndico; compareceu ao Primeiro Centenário da 
Loja Maçônica Independente de Campinas; compareceu ao Primeiro Sim- 
póçio de Estudos Piracicabanos, realizad~o em comemoração do segundo 
Centenário da Fundação da Cidade, contribuindo com o estudo: "Pjra- 
acaba na Lmdk e na História". 

O Dr. Keynaldo Kuntz Busch representou o Instituto no Festival de 
Vila Maria, em comemoração da Independiência, assim como na conferèn- 
cia do Ministro Macedo Soares, durante o ciclo de estudos econômicos e 
financeiros, no Inst. de Engenharia de S. Paulo. 

O Prof. Vinicio Stein Campos representou o sodalício em reuni50 
'cívica em Bagé, R. G. do Sul. 
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O Prof. Jacob Pente,ado represeritou o Instituto na Casa de Galizia- 
Hogal Eil~lanhol, na homenagem prestada ao Padre José de Anchieta. 

O Dr. Geraldo Gouhrt representou o Sodalício em várias Solenidades 
para as quais foi o Insti$tuto convidado. 

Agostinho Ramos representou o Instituto em Solenidades no inte- 
rior do Estado. 

O Prof. Amaral Lapa representou o Instituto em Solenidades Cívicas 
realizadas em Marilia. 

O Dr. Alvaro do Alq~ra l  representou o Sodalício na sessão do Insti- 
)tuto H.* Brasileiro em homenagem ao saudoso Wanderley Pinho e tam- 
bém na Academia Brasileira de Letras, para convidar o seu Presidente a 
vir receber a medalhla Imperatriz Leopoldina, que lhe foi outorgada. 

O Dr. A.R. Paula Leite, em homenagem a Luis Gama, na Casa 
de Cultura Afro-Brasileira. 

O Prof. Vinicio Stein Campos na IV Convenção dos Irmãos Amigos 
de  Ribeirão Preto falando Gbre Muçedogia Paulista. 

O Dr. Hcnrique Orciuoli, no Congresso de História Fluminense e na 
União Geográf,ica Intrrnacional. 

O Dr. Alvaro do Amaral, representou ainda o Sodalício, na missa do 
30." dia em sufrágio da alma do Marechal Castelo Branco, cujo trágico de- 
saperecimento foi objeto de sentidíssimo voto de pesar do Instituto. 

Henrique Almcs, nas solenidades do 85.' aniversário da morte do +O- 
licionista Luis Gama. 

Vinicio Stein Campos, na inauguração do predio do Museu Histórico 
Pe. João Teodoro Xavier, de Mogi-M,irim. 

Atividades Extertwrs ds  Sóci'os 

Para comemoração do décimo aniversário da Fundação do Ateneu 
Paulista de Histótria, realizou essa entidade um curso sôbre Cidades 
Históricas Paulistas. Proferiram ali, na Casa de Anchieta, membros do 
SodaSício várias palestras. Aureliano Leite falou sobre Guaratinguetá; 
Luis Tenório de Brlto, sôbre Itapecerica da S~erra; Mário Leite, s,&bre 
São Paulo no século XX em Franca do Imperador; Ernesto de Moraes 
Leme, sô,bre Bragança; Vinicio Stein Campos, sôbre Capivari, Campirias 
e Bertioga; Licurgo de Castro Santos Filho, sobre Jundiaí; Wilson Maia 
Fina, sôbre Taubaté; Célilo S. Debes; sôbre Mogi das Cruzes; Tito Lívio 
Ferreira, sôbre São Paulo do século XVIII ;  Alfredo (Gomes, sobre São 
Paulo do século XIX;  Alvaro do Amaral, sôbre São Vicente e S. Pau90 
do  século XVI ;  Monsenhor Paulo Florencio da Silveirta Camargo, sôhre 
Sant'Ana do Parnaíba; Padre Hélio Viotti, sobre Itanhaem; Leão Macha- 
do, sobre U,batuba; Acáçio Vilalva, sobre São Sebastião; Alberto Prado 
Guimarães, sôbre Bananal; Cássio da Costa Vidigal, sóbre I tu ;  Carilota 
Pereira de Queiroz, sôbre Lorena; M.A. Vieira Nieto, sobre Sorocaba; 
P.A. Oliveira Ribeiro Neto, sôbre Porta Feliz; A. Barreto do Amaral, 
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sôbre Piracicaba; Padre Fernando F. de Castro, sôbre Btrrtioga e S. Paulo 
do século XVII;  J.A. Cesar Salgado, sobre Pindamonhangaba; Jacob Pen- 
teado, sôbre Atibaia; e Mario Savelli, sôbre São Carlos. 

O Coronel L. Tenório de Brito proferiu uma conferência na cidade 
de Bauru, discorrendo, a convite da Prefeitura Municipal, sôbre a fun- 
dação da comuna. 

O b ~ m  PublicarEaa pelos Sócios 

"Uma Convivência de dais anos e Meio" (Perfis em poesia) - A g ~ s -  
tinho Ramos; "A Guerra Cívica" (1932) dois tomos - Paulo Nogueira 
Filho; "Páginas de Uma Longa Vida" - Aureliano Leite; "A Margem 
do meu Caminho" - Alberto Prado Guimarães; "A cidade e o planalto" 
- Gilberto Leite de Barros; "Aqui a Epopéia é Vivente" - Geraldo 
Goulart; "História de Limeira" - R. Kuntz Busch; "Cobrobó" - Arri- 
son de Souza Ferraz; "Anchieta - Apstolo do Novo Mundo" - J. Frei- 
tas Nobre; "Mauá" (2.a edição), "Por Mares Nunca Dantes Navega- 
dos" (2.a edição), " João Teodoro" - Alfredo Gomes; "Estudos sôbre 
a Arqueologia Brasileira - José Anthero Pereira Junior; "Um Velho 
Fazendeiro Paulista do sec. XIX" - Carlota Pereira de Queiroz; "Ham 
ilet e Macbeth" (S~hakes~eare)  - traduções de Péricles da Silva K;i- 
mos; "Estudo de Sílvio de Almeida" - Leonardo Arroio; "Elementos 
de Museologia" - Vinicius Stain Campos; Vários Trabalhos de Ernesto 
de Souza Campos; Críticas Literárias de Fernando Góes; "Bastos Tigre" 
Raimundo de Menezes; "Genocídio" - Luiz Wanderley Torres. 

Moções Aprovadas em Sessões Plend&s 

De R. Kuntz Busch solicitando interferência junto aos poderes mu- 
nicipais de Limeira para que não fosse desapropriado o mais velho prédio 
da cidade e fosse o mesmo destinado1 ao "Museu Histórica e Pedagógico 
Major Levi Sobrinho." Do Prof Tito Livio Ferreira propondo voto de 
congratulações com os consócios L. Alberto Whately e M,ario Leite, pelas 
festividad~es do centenário da E.  de F. Santos Jundiaí e inauguração do 
Museu Nacional Ferroviário. De Jacob Penteado propondo voto de pesar 
pelo falecimento do Maestro Alberto Marino, autor da valsa "Rapaziada 
do Braz". De Vinicio Stein Campos, voto de pesar pelo falecimento do 
Desembxrgador Euclides Custódio da Silveira, ex-presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado. De Mário Leite, pelo fallccimento de Dona Lucia 
Vidigal Xavier da Silveira. De A. Barreto do Amara1 voto de cyngratu- 
lações à União Brasileira de Escritores, por seu jybileu de prata. Da mesa 
diretora, voto de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Estadual, jmna- 
lista e Prof. Alberto Americano e do Prof. José Inácio Benevides de Re-  
sende. De Celestino Euzebio Fazzio voto de congratulações pelo evento cio 
~egundo centenário de Piracicaba. Finalmnte de Alfredo Gomes, o w t o  cle 
p a r  pela morte do jornalista carioca José Eduardo de Macedo Soares. 



Em 16 de dezembro do ano corrente, realizou-se a Assembléia a r a 1  
E~tr~aordinária para eleição e preenchimento dos cargos vagos na Diretoria 
de primeiro 1: segundo tesoureiros e segundo bibliotecário. Foram escolhi- 
dos: para primeiro tesoureiro, o Dr. IVilson Maia Fina e, para segundo, 
o Dr. Célio Salomão Debes; para segundo bibliotecario. Dona Maria Hele- 
na Brancante. 

Sessões Plcdvk . .~  0i.dimím'as 

Foram realizadas durante o ano 17 sessões ordinárias, plenarias, das 
quais se lavraram as atas devidas, que serão publicadas, a seu tempo na 
Revisha Anuul. 

Subvenções Federais 

Recebeu o Instituto, do Banco do Brasil, a subvenção líquida de Cr$ NO- 
VOS 4.987,26. Para êste exercicio há promessas de alguns deputados pau- 
Iistas de novas subvenções. São êsses parlamentares o Dr. Cunha Bueno, 
consócio do Sodalício, e o Dr. Nicolau Tuma. 

Curso de Museotoç+ia 

Pmlloveu o Instituto, nos meses de maio e junho. um Curso de Mu- 
seologi,3 a cargo dos conaócios d'r. Alvaro da Veiga Coimbm, diretor do 
Museu José Bonifácio e Vinicio Stein Campos, diretor do Museu Militar. 

Proferiu a aula inaugural dêsse curso, bastante concorrido, o profes- 
sor Dr. Antonio Barros de Ulhoa Cintra, Stecretário da Educação do Go- 
vêrno Abreu Sodré. 

Distinções a Sócios 

O Coronel Carlos Meira Matos, que exerceu interinamente o Governo 
de ~Goiás, foi nomeado Diretor da Escola Superior de Guerra. 

Outras distinções a sócios 

O jornalista Júlio de Mesquita Filho participou do Congresso Inter- 
nacional de Imprensa das Américas, realizado êste ano em Jamaica, diri- 
gindo-lhes os trabalhos como seu Presidente, extinguindo-se então o seu 
mandato. 

O Arcediago Castro Nery foi designado para alta comissão no %ti- 
cano. Lucas Nogueira Garcez, alto posto no Gov. &breu Sodré. 

O Prof. Cantídio de Mcsur,a Campos, eleito Presidente do Liceu Pas- 
teur. O Prof. Valério Giuli, reeleito deputado estadual. 

Dr. J. Cesar Salgado e Péricles E. da Silva Ramos, eleitos para B 
Academia Paulista de Letras. 



Leão Machado, A. R. Pau1,a Leite e Fernando Góes, escolhidos para 
Comissão de Literatura do Estado. 

Lúcia Falkenberg, designada para a Comissão de Turismo do Es t ad~ .  
O escultor Illiel Gilbert ofereceu ao Instituto o seu tra,balho de escultura 

da cabeça do Presidente Aureliano Leite. 
Benedito Pires de Alme8ida foi eleito Presidente da Camara Muni- 

cipal de Tietê. 
Fernando de Azevedo foi escolhido p,ara a Academia Brâsileira de Letras. 
José Leandro de Barms Pimentel passou a ser o Vice-presidente dá 

Comissão de Filatelia do Conselho de Cultura do Estado. 
Carlos Henrique R. Liberalli foi escolhido para Presidente da Câmara 

do Ensino Superior do Conselho Estadual de Eiducação. 
Ariosto Gonzales, correspondente .estrangeiro (Uruguai), designado 

Embaixador de seu país no Paraguai. 
Geraldo de Rezende Martins, escolhido para Conselho de Economia 

Nacional. 
Alfredo Gomes, reeleito orador do Círcul~o Militar de S. Paulo. 
V,icente de Azevedo passou a ocupar uma cadeira na Academia Pau- 

lista de Letras. 
Pedro de Oliveira Ribeiro Neto, escolhido para Presidente da Comis- 

são Estadual de Literatura. Alvaro do Amarai e Aureliano Leite foram 
diplomados pelo Instituto Libertador Ramon Castilho e receberam a me- 
dalha respectiva. 

Distinções (FO Instituto 

Agraciado com a Medalha "Símbolo Honorífiço do Círculo Militar". 
Visita do Embaixador de Portugal José Manoel de Magalhães Pessoa 

e Fragoso, que foi agraciado pelo Instituto com a Medalha da Imperatriz 
Leopoldina. 

O ministro do Peru. Carlos Cánepa ofereceu ao Instituto um retrato 
ra óleo do Mantçhal Ramon Castilho. 

Visita do Ministro Adriano Moreira, Presidente da União das Comu- 
nidades da Cultura Portuguêsa. 

Visita do Príncipe Governador da Ordem de Malta, que condecorau 
o Instituto e o seu Presidente. 

Vida e Obra de Pedro de Tolsdo 

Foi instituido e está corrtendo o prazo de inscrições, um concurso para 
o melhror trabalho sobre a vida e a obra do grande pauliska. 

Aos 1.O e 2.O colocados caberão, respectivamente os prêmios de . . . . 
Cr.$ Novos 1.500,00 e Cr.$ Novos 500,OO. O primeiro colocado terá ainda 
o seu trabalho publicado em volume pelo Sodalicio. 
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Aureliano Leite foi homenageado na sessão de 3 de junho, pela pu- 
blicação de seu livro "Páginas de uma Longa Vida". 

Horfienagem aos sócioir falecidos 

Em 21 'de outubro, ultima sessão do ano, realizou-se a homenagem aos 
saudosos sócios falecidos, a saber: Dr. Joaquim Duarte Alves Feitosa, ex- 
Preslidlente do Inst. H. e Geografico de Santos, escritor luso Fidelinol de 
Figueiredo, Desembargadoir e acadêmico Manoel Carlos de Figueiredo 
Ferraz, Prof. José Ináçio Benevides Rezende, escritor Vivalldo Coaracy, 
Dr. Afonso de Freitas Júnior, Dr. Plínio Travasses dos Santos e Dr. Jorge 
Godofredo Felizardo. Encarregou-se do elogio aos ilustres consócios fale- 
cidos o orador oficial Prof. Alfredo Gomes. 

Vida e Obra de  Waslz i~tg fon Luiz 

O Instituto está re~eben~do de vários pontos do País colaboração para 
a Poliantéia dedicada a Washington Luiz, que será ,impressa nas ofi- 
cinas da Gráfica Municipal, graças ao dereciniento da Ilustre Prefeito Bri- 
gadeiro Faria Lima. 

Seguros 

Mantêm-se na devisda forma os seguros dr fogo sobre o prédio e os 
de acidentes, de elevadores e de empregados. 

"Revista" 

Está sendoi distribuído o vol. LXIII,  destinado As Efemérides Pau- 
listas relativas ao primeiro semestre. O vol. LXIV, destinado ao segundo 
semestre das mtesmas Efemérides, está senda ultimado, devendo ser distri- 
,buido em fins do! próximo mês. Nos meados do ano corrente, será publica- 
do o vol. LXV, destinaldo exclusivamente a trabalhos de história de vários 
dos nossos consócios. 

Edificio Social 

Até dezembro dêste ano, foram pagas para sua aquisição cento e cin- 
lqiienta e quatro prestações, importando cada uma em Novos Cr$ 48,35, 
mensais, à Caixa Econômica Federal de São Paulo. Com mais algumas pres- 
tações estará o edifício social inteiramente liberado. 

Com o chorado falecimento do Diretor Dr. Salvador Rocco, a 25 de 
outubro do corrente, passou a dirigir o segundo tesoureiro o Dr. Wilwn 
Maia Fina,, auxiliado por Dona Maria Luz Navarro. Foram ppresentados 



normalmente os balancetes exigidos pelos estatutos. 0 iilovimento financeiro 
do SodaIíuia vai alcançando melhoria sensível, aumentando dessa forma 
as suas dispcnibilidades. Será oferecido em separado o balancete anual fi- 
nanceiro do exercício de 1967, assim como a relação das disponibilidades. 
Êsses documentos já receberam o devido parecer de aprovação da Comis- 
são de Contas, composta dos consócios Cor. L. Tenório de Brito, R o f .  
Celestino Fazzio e Ministro Romeu Ferraz. 

Secretaria 

Continua essa secção entregue aos esforçados cuidados dos seçre- 
tários Colmnel Luiz Tenór,io de Brito, Prof. Vinicio Çtein Campos Dr. Al- 
varo do Amara1 e Dona Maria Amélia Arruda Bottlho de Souza Analnhk, 
tendo funcionado normalmente a contento geral. 

Mdhorammtos e Ref onizas 

Alguns pavimentos do prédio passaram por iiielhoramentos e refor- 
mas, tais como : 

A )  O fòrro do oitavo andxr, totalmente refeito, devido seu es- 
tado ruinoso ; 

B) As iluminações da biblioteca e Museu José Bonifacio substitui- 
das e atualizadas; 

C)  Alguns conjuntos foram reformados e repintados; 

D )  Os elevadores foram revistos, readaptados e conservados rigoro- 
samente pelas Indústrias Villares S.A. 

Foram adqui~idos paar a biblioteca algumas novas estantes de aço e 
para o arquivo vários fichários e gavetários também de aço. Para o audi- 
tório foi adquirido e competentemente instalado um altofalante. Para s 
secretaria foi adquirida uma nova máquina de escrever do último tipo, sen- 
do revizadas as já existentes. 

Foi o nosso Sodalício convidado a participar dessa instituição, passan- 
do a figurarem como elementos fundadores vários consócios, tais como o 
Dr. Júlio de Mesquiba Filho, o Dr. Peid'ro de Oliveira Ribeiro Nic'to e o 
Presidente Aureliano Leite, entre outros. 

Amador Bueno, "o  Acla.t.tziado" 

O Governo Abreu Sodré, através da Slccretaria de Turismo, dirigida 
pela Deputado Orlando Zançaner, fêz colocar no Largo de São Bento, 
colada na parede do velho mosteiro, uma placa de bronze alusiva ao gesto 



do paulista Amador Bueno, recusando a coroa de Rfei de São Paulo. A 
legenda adotada é de autoria do Presidiente Aureliano Leite. 

Concluindo, a Diretoria apresenta as caros e ilustres Consócios agra- 
decimentos sinceros pela calaboraçãu inteligente, sábia e proveitosa que lhe 
prestaram durante o exercício de 1967 e deseja a todos que lhes corra 
feliz e próspero o ano entrante. 

São Paulo, 13 de janeiro de 1968. Pela Diretoria. 

Luiz Tenório de Brito Auerliano Leite 
Secretário Presidente 



PARECER DA CQMISSAO DE FINANÇAS 

Tendo examinado detidamente o BALANÇO do exercício finanwiro 
$e 1967, bem como a respectiva escrituração e os documentos e anexas que 
p instruem, achamos tudo na melhor ordem. e somos de parecer, por isw, 
que o documento em aprêço pode ser aprovado. 

Devemos ressaltar, e o fazemos com satisfação, que o trabalho de 
nossa dedicada auxiliar D. Maria Luz Navarro, a quem esteve afeto êsse 
setor administartivo, pelo cuidado, atenção e clareza com que foi executa- 
do, merece o nosso louvor. 

São Paulo, 31 de deucmbrc rle 1967. 
Dr. José Romeu Ferraz 
Luiz Tenório de Brito 
C. E. Fazzio 

INSTITUTO HIST6RIC0 E GEOGRAFICO D E  SAO PAULO 
DISPONIBILIDADES EM 31 de dezembro de 1967 

Compra de 9 (nove) Bonus para vencimento e111 fev.O 68 . . .  7.200,00 
BANCO ITAMARATI S/A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  366,56 
BANCO DO ESTADO D E  SAO PAULO S/A. . . . . . . . .  106,47 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE SAO PAULO . . 13,17 
CAIXA ECONOMICA DO ESTADO D E  SAO PAULO . 74,50 

BONUS ROTATIVOS: 

Compra de 9 (nove) Bonus para vencimento em fev.O 68 . . .  7.200,00 
Compra de 50 (cinqüenta) B o n ~ s - v ~ ~ n c . ~  em março de 1968 . . 5.000,00 

. . . . . . . .  Compra de 6 (seis) Bonus-venc.O em abril de 1968 2.600,00 
Compra de 88 (oitenta e oito) Bonus-venc.O junho 1968 . . . .  16.800,00 

LETRAS D A  FINA SINGER S/A. 

Compra de 9 (nove) Letras (KCr$ 13.000,OO) +Correção 
. . . . . . . .  mnetária a 16% - VencP 2 de abril de 1968 15.080,00 

São Paulo, 29 de dezembro de 1967 
(último dia Útil do ano) 

Dr. Willson Maia Fina Aureliano Leite 
1 .O Tesoureiro Presidente 

Cel. Luiz TenÓr.io de Brito 
1.O Scretário 
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B A L A N Ç O  A N U A L  

EXERCÍCIO DE 1 9 6 7 

R E C E I T A  

SALDO DE 31 de JANEIRO DE 1966 . . . . . . . . . . . . . .  
REVISTAS E JORNAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALUGUÉIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
EVENTUAL (Dotação Federal e outros) . . . . . . . . . . . . . . . .  
BANCO ITAMARATI S/A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BANCO AUXILIAR DE SAO PAULO S/A . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COKSERVAÇAO 
MEDALHAS E DISTINTIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . .  BOKUS ROTATIVOS DO ESTADO (venda de) 
. . . . . . . . . . . . . . .  APÓLICES FERROVIARIAS (resgate) 

TELEFONE (retorno) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NCr$ 110.822,62.1 

D E S P E S A  

EDIFfCIO SOCIAL (na Cx . Ec . Federal) . . . . . . . . . . . . . .  592,21.7 
LUZ E FORCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.630.34 
AGUA E ESGOTOS (1.q 2.O e 3.' trimestres de 1967) . . 993.70 
TELEFONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  343. 74 
G A  S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96. 76 
ELEVADORES (Conservação) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.663.12 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.N.P.S. 1.957,29 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SALARIOS + 13.O '(líquidos) 13.628.27.4 

. . . . . .  BONUS ROTATIVOS DO ESTADO (compra de) 41.378.90 
DESPESAS GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.467.31 
BANCO' AUXILIAR DE SAO PAULO S/A . . . . . . . . . . .  22.190.79 
SEGURO IMÓVEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  459. 51 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SEGURO ELEVADORES 49. 90 
SEGURO EMPREGADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197. 41 
TAXA DE VIAÇÃO E SANITARIA (ele 1964 e 1966 com 

abono) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  966. 50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  SALDO PARA JANEIRO DE 1968 206. 86 

São Paulo. 29 de dezembro de 1967 (último dia útil do ;ano) 
Dr . WILSON MAIA FINA 

1 .O Tesoureiro 
AURELIANO LEITE 

Presidente 
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DIRETOR-IA PARA O TRIÊNIO 1966/1969 

Presidente Honorário : Prof. Ernesto de Souza Campos 
Presidente : . . . . . . . . Dr. Aureliano Leite 

1.O Viice-Presidente: . . . . Prof. Ernesto de Moratis Lern'e 
2.O Vice-presidente: . . . . . Prof. Tito Lívio Ferreira 
3.O Vice-presidente : . . . . Prof. Carlos Henrique Robertson Liberalli 
1.O Secretário: . . . . . . . . Cel. Luiz Tenório de Brito 
2 . O  Secretário: . . . . . . . . . Prof. Vinício Stein Campos 
3 .O Secretário: . . . . . . . . Dr. Alvaro do Amaral 
4.O Secretário: . . . , . . . . . . D.a Maria Ainélia Arruda Botelho de Souza 

Aranha 
1.O Tesoureiro : . . . . . . . . Dr. Salvador Rocco (*) falecido 
2.O Tesoureiro: . . . . . . . . Arquiteto Wilson Maia Fina (**) 
1.O Orador: . . . . . . . . . . . Prof. Francisco Teive de Almeida Magalhees 
2 . O  Orador: . . . . . . . . . . . Pr,cf. Alfredo Gomes 
1 .O Bibliotecário : . . . . . . . Antônio Barreto do Amara1 
2 . O  Bibliotecário: . . . . . . . . Dr. Carlos Penteado de Rlezende (***) 

( * ) - Substituído pelo Arquiteto Wilson Maia Fina. 
( ** ) - Substituído pelo Dr. Célio Salomão Debes. 
(***) - Substituído por Dona Maria Aiilélia Arruda Botelho de Souza 

Aranha. 

COMISSõES ORGÂNICAS PARA O TRIÊNIO 1966/1969 

1 - Min. José Romeu Ferraz 
2 - Prof. Celestino Euzébio Fazzio 
3 - Cel. Luiz Tenório de Brito 

1 - Manoel Ubaldino de Azevedo 
2 - Cel. Benito Serpa 
3 - Prof. Jacob Penteado. 

Cowtiss60 de Sindicâwcia e Ad~~ihsão de Sócios 

1 - Dr. Áureo de Alrneida Camargo 
2 - Dr. Eurico Branco Ribeiro 
3 - Dr. Pedro Antônio de Oliveira Ribeiro Neto 



- 
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1 - DT. Alvaro do Amaral 
2 - Sr. Antônio Barreto do Amaral 
3 - Dr. Célio Salomão Debes 

COMISSÕES PERMANENTES PARA O TRIÊNIO 1966/1%9 

1 - Leonardo Arroyo 
2 - Prof. Nicolau Duarte Silva 
3 - Dr. Pedro Brasil Bandecchi 
4 - Prof. Vinício Stein Campos 
5 - Prof. Alfredo Gumes 
6 - Dr. Célio Salomãa Debes 

ComissZo de ReCalções Públicas 

1 - Prof. Sebastião Pagano 
2 - Dr. Domingos Laurito 
3 - Cel. Benito Serpa 
4 - Eng. Alberto Prado Guimarães 
5 - Salv,ador Cútolo 
6 - Com. Paulo Romano 

ConzZssiio de Hidtóriia d e  São Paulo 

1 - Prof.* Myriam Ellis 
2 - Prof. Vicente de Paulo Vicente de Azevedo 
3 - P r ~ f . ~  Maria da Conceição Martins Ribeiro 
4 - Prof. Thomaz Oscar Marcondes de Souza 
5 - Arquiteto Wilson Maia Fina 
6 - Isaac Grinberg 

Coil.nissiio de História dos Movime*ntos Cívicos de São Paulo 

1 - Dr. Ibrahim Nobre 
2 - Cel. Luiz Tenónio de Brito 
3 - Dr. Aureo de Almei,da Camargo 
4 - Dr. Honorio de Sylos 
5 - Dr. Antônio Benedito Machado Florence 

Coimissão d e  Gzkfória do Brasil 

1 - Prof. Tito Lívio Ferreira 
2 - Pmrof. José Pedro Leite Cordeiro 
3 - Dr. Divaldo Gaspar de Freitas 
4 - Dr. José Augusto Cesar Salgado 
5 - Dr. Lycurgo de Castro Santos Filho 



ConzB'ssEo dc  Geografia do Brasil 

1 - Prof. Aroldo de Azevedo 
2 - Prof. Jacob Penteado 
3 - Gabriel Marques 
4 - Eng. Mário Leite 
5 - Prof. Alfredo Gomes 

C o w ~ s s ~ o  de  Hittória da América 

- r .  Antônio Silvio da Cunha Bueno 
2 - Prof. Astrogildo Rodrigues de Me10 
3 - Dr. Alvaro do Amara1 
4 - Dr. Arlindo Veiga dos Santos 
5 - Cel. Henrique Oscar Wiederspahn 
6 - Dr. Luiz Wanderley Torres 

ComissEo de Hisitória Geral 

1 - Fernando Ferreira de Góes 
2 - Prof. Eurípedes Simões de Paula 
3 - P r ~ f . ~  Olga Pantaleáo 
4 - Prof. Sebastião Pagano 

Comissão de Hhfória Militar 

il - Cel. Arriswn de Souza Ferraz 
2 - Cel. José Hipolito Trigueirinho 
3 - Cel. Hfnrique Oscar IVieclerspahn 
f - Dr. Amando Franco Soares Caiiiby 
5 - Dr. Geraldo Goulart 
6 - Prof. Alfredo Gomes 

Comissão de Geografia Ffiica 

1 - Prof, João Dias da Silveira 
2 - Prof. Joaquim Alfredo da Fonseca 
3 - Gumercindo de Pádua Fleury 

Comissão de Geograh. Hum~lra~  

i1 - Prof. Alfredo Ellis Júnior 
2 - Prof. Ari França 
i? - Prof. Fausto Ribeiro de B,arroç 
i4 - Eng. José Gomes de Morais F,ilho 
5 - Prof. José Anthero Pereira Junior. 



Conuissáo de Hisfóriu da Medicina 

1 - Dr. Salvador Rocco - (falecido) 
2 - Prof. Arnaldo Amado Ferreira 
3 - Prof. Carlos Henrique Robertson Liberalli 
4 - Prof. Cantidio de Moura Campos 
15 - Dr. Loreqa Guaraciaba 
6 - Dr.a Carlota Rereira de Queiroz. 

Comissão de História do Direito 

1 - Prof. Emérito Jorge Americano 
2 - Des. Manoel Augusbo Vieira Neto 
3 - Prof. Ernesto de Morais Leme 
4 - Dr. Pedro Brasil Bandlccchi 
5 - Dr. João Gualberto de Oliveira 
6 - Dr. Rui Rebello Pinho 

1 - Prof. Antonio Carlos Cardoso 
2 - Eng. Mário Leite 
3 - Eng. Mário Savelli 
4 - Eng. Alexandre D'Alessandro 
5 - Eng. Manoel Rodrigues Ferreira 

1 - Dr. Honório de Sylos 
2 - Eng. José Gomes de Morais Filho 
3 - Prof. José de Oliveir,~ Orlandi 
4 - Dr. Raul Votta 
5 - Américo Bologna 
6 - Prof. Milton Camarge da Silva Rodrigues 

Co fnissão de Genealogia 

1 - Com. Theodoro de Souza Campos Júnior. 
2 - Dr. José Bueno de Oliveira Azevedo Filho 
3 - Dr. Waldomiro Franco da Silveira 
4 - Cel. Salvador de Moya. 

Cowiissão de Bibliografia e Ciên-cia do8 Incunábzdos 

1 - Dr. Francisco Pires Martins 
2 - Eng. Alexandre D 'Alessandro 
3 - Lucia Piza Figueira de Me10 Falk,enberg 



1 - Prof. Herbert Baldus 
2 - Prof. José Anthero Pereira Júnior 
3 - Pe. Hélio Abranches Viotti 
4 - Prof. Giulio Dav,ide Leoni 

Comissão de F20iteliai 

1 - Cel. Arrisson de Souza Ferraz 
2 - Dr. Alvaro da Veiga Coimbra 
3 - Ligia Ferreira Lopes 
4 - José Leandro de Barros Pimentel 
5 - Antônio Barreto do Amara1 
6 - Paul Donovan Kigar 

Comissão & Ico.niografk. e Epignfia 

i1 - Mons. Paulo Florêncio da Silveira Camargo 
2 - Dr. Carlos Ptenteado de Rezende 
3 - Dr. Edgard de Cerqueira Falcão 

Comissão da História da Igreja no Brasil 

1 - Pe. Hélio Abranches Viotti 
2 - Mons. Paulo Florêncio da Silveira Cam3rg-o 
3 - Mons. Deusdedit de Araújo 
4 - Mons. José de Castro Nery 
5 - Madre Maria Ângela (Lêda Maria Pereira Rodrigues) 

Comissão de Paleoyafia 

1 - Pe. José Afonso de Morais Bueno P,assos 
2 - Prof. Agostinho Vicente de Freitas Ramos 
13 - Dr. Carloç Penteado de Rezende 

Comissão de Linigúistica e Topon ímio. 

,1 - Rev. Jorge B~rtolaço Stella 
2 4 Prof. José de Oliveira Orlandi 
i3 - Dr. Reynaldo Kuntz Busch 
14 - Leão Machado 
5 - Prof. Hernani Donato 

Contissão d e  Museobogia 

(1 - Dr. Alvaro da, Veiga Coimbra 
2 - V,início Stein Campos 
3 - Dr. Pedro Antonio de Oliveira Ribeiro Xeto 
4 - Maria Helena Brancante 
5 - Lucia De Tomasi 



1 - Prof. Rossini Tavares de Lima 
2 - Maria Arnáiia Corrêa Giffoni 
3 - Prof. Fausto Ribeiro de Barros 
4 - Dr. Alceu Maynard Araújo 
5 - Maria Amélia Arruda Botelho de Souza Aranha 

1 - Dr. Alvaro da Veiga Coimbra 
2 - Dr. Aureo de A1meid.a Camargo 
3 - Prof. Nicolau Duarte Silva 
4 - Prof. Rui &'la.rtins Ferreira 

1 - Dr. Antônio Augusto de Menezes Drummond 
2 - Ligia Ferreira Lopes 
3 - Cel. Henrique Oscar Wiederspahn 
4 - Dr. Ricardo Gumbleton Daunt 
5 - Dr. Eldino da Fonseca Brancante 

DEPARTAMENTOS PARA O MESMO TRIÊNIO 
DEPARTAMENTO D E  ARQUIVO, DOCUMENTAÇÁO E MUSEU 

1 - Cbefe: Dr. Alvaro da Veiga Coin~bra 

Departantento de Cineliua' Educativo 

1 - Chefe: Prof. Fausto Ribeiro de Barros 

Departalmento~ de Cursos Phblicos 

1 - Chefe: Prof. Tito Lívio Ferreira 

1 - Chefe: Dr. Pedro Antônio de Oliveira Ribeiro Neto 

Deplarrai~zentos: Biblioteca, Hevrzeroteca e ~Wtzpobeca 

1 - Chefe: Antônio Barreto do Amara1 

11 - Eng. Mário Savelli 
2 - Dr. Pedro Brasil Bandecchi 
3 - Eng. Alberto Prado Guimarães 
4 - Henrique Losinkas Alves 



Depuflh~u~rnto du Sede Social 

1 - Chefe: Prof. Celestino Euzehio Fazzio 
2 -- Prof. Jacob Penteado 
'3 - Dr. Geraldo Goulart 

CONSELHO DA MEDALHA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 

Presidente : 1 - Dr. Aureliano Leite 
Membros: 2 - Cel. Luiz Tenório de Brito 

3 -4 Dr. Antônio Augusto de Menezes Drummond 
4 - Dr. Salvador Rocco - (falecido) 
5 - Dr. Alvaro da Veiga Coimbra 
6 - Prof. Ca r l~s  Henrique Robertson Liberalli 
7 - Cel Henrique Oscar Wisoderspahn 
8 - Dr. Eldino da Fonseca Brancante 
9 - Prof. José Anthero Pereira Júnior 

10 - Prof. Rui Martins Ferreira 
11 - Ligia Ferreira Lopes. 

CONSELHO NA MEDALHA ALEXANDRE DE GUSMAO 

Presidente : 1 - Dr. Aureliano Leite 
Membros: 2 - Cel. Luiz Tenório de Brito 

3 - Prof. Tito Lívio Ferreira 
4 - Dep. Antonio Sylvio Cunha Bueno 
5 - Dr. Alvaro da Veiga Coimbra 
6 - Dr. Álvaro do Amaral 
7 - Dr. Eldino da Fonseca Brancante 
8 - Lúcia De Tomasi 
9 - Dr. Antônio Augusto de Menezes Drummcnd 

10 - Antônio Barreto do Amaral 
11 - Eng. Mario Savelli 
12 - Arqaiteto Wilson Maia Fina 



QUADRO SOCIAL RELATIVO AO ANO DE 1967 

Sócios Grandes Bcwe~~~.éritos Patronos 

Dr. Aureliano Leite Amador Bueno da Veiga 

Prof. Ernesto de Souza Campos Antônio Souza Campos 
- 

Emb. José Carlos de Macedo Soarcs D. Bernardo Rodrigues 
Prof. José Pedro Leite Cordeiro Nogueira 
Cel. Luiz te nó ri,^ de Brito Luiz h r b a l h o  Bezerra 
Prof. Thomaz Oscar Marcondes de 

Souza Oliveira Lim,a 
Prof. Tito Livio Ferreira Fco. Adolfo Varnhagen 

Eng. Alexandre D'Alessandro 

Dr. Antônio Sylvio da Cunha Bueno 
Cel. Arriscon dr Souza Ferraz 
Dr. Carlos Alberto da Costa Nunes 
Dr. Eldino da Fonseca Brancante 
Prof. Fausto Ribeiro de Barros 
Prof. Francisco Teive de Almeida 

Magalhães 
Prof. Joaquim Canuto Mendrs de 

Almeida 
Prof, José Anthero Pereira Júnior 
José Ribeiro de Sá Carvalho 
Dr. Nelson Marcondes do Amara1 
Monls. Paulo Florêncio da Silveira 

Camargo 
Prof. Vinício Stein Campos 

Antônio Francsico de Paula 
Souza 

- 
Brig. Rafael To-bias de Aguiar 
João Francisco Lisboa 

- 

Orvile Derby 

Cacique Tibiriçá 
Cesário Nazianzeno de Azevedo 

Motk  Magalhães Júnior 

Sócios Benfeitores 

Américo Bologna Sílvio de Almeida 
Dr. André Nunes Júnior - 
Dr. Cantídio Nogueira Sampaio - 

Eng. Dimas de Mello Pimenta Bartolomeu Lourenço de 
Gusmão 

Com. Francisco Matarazzo Sobrinho - 
Dr. José Cássio de Maced.2 Soares 

Júnior. - 
Manoel de Mel10 Pimenta Antônio Raposo Tavares 



Dr. Mário Ottqbrini Costa 
Dr. Pedro Monteleone 
Salvador Cútolo 
Lúcia De Totnasi 

- 
Vital Brasil M,ineiro da 

Campanha 

Sócios Enzéritos 

Dr. Afonso Antônio de Freitas Júnior Afonso A. de Freitis 
Prof. Alfredo EI6is Júnior - 
Prof. Alfredo Gomes Rui Bar,bosa 
P r ~ f . ~  Alice Piffer Canabrava - 
Dr. Alvaro da Veiga Coimbra Dom Duarte Leopoldo e Silva 
Dr. Amando Franco Soares Caiuby 
Dr. Antônio Augusto de Menezes Antônio hlenezis Vasconcelos 

Drummond de Drummond 
Antônio Barreto do Amara1 - 
Prof. A. Ferreira Cesarino Júnior - 
Dr. Antonio Paulino de Almeida - 
Prof. Arnaldo Amado Ferreira Piof. Guilherme Bastos 

Millward 
Prof. Arcldo Edgard de Azevedo - 
Prof. Astrogildo Rodrigues de Melo 
Carlos Borges Schinidt - 
Prof. Celestino Euzébio Fazzio Otoniel Motta 
Cyro Tassara de Padua - 
Dr. Domingos Laurito José Alberto PelÚcio 
Enzo Silveira Getulio Vargas 
Prof. Eurípedes Simões de Paula - 
Dr. Fausto de A1meidn Prado 

Penteado Alberto Penteado 
Com. Francisco Pettinati - 
Dr. Francisco Pires Martins Jean Ferdinand Denis 
Dr. Gcfredo Teixeira da Silva Téles E1 Rei D. Diniz 
Dr. Guilherme de Almeida Washington Luiz 
Ten. Cel. Henr;que Oscar W,ieder:pahn Cal. A. Tasso Fragoso 
Prof. Herbert Baldus Marechal Rondon 
Dr. Honório de Sylos Jú'io Prestes de Albuquerque 
João Fernando de Almeida Prado 
Prof. Joaquim Alfredo da Fênseca 
Dr. José Benedito da Silveira 

Peixoto - - 

Prof. Jorge Bertolaso Stella Peter IIrillian Lund 
Prcf. José Bueno de Oliveira Azeveclo 

Filho Vicente de Azevedo 
Prof. José Carlos de Ataliba Nogueira D. João Bntista de Castro Nery 
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&tons. José de Castro Nery 
Prof. José de Oliveira Orlandi 
Dr. José Eugênio de Paula Acsis 
Dr. José Maria Whi t~ker  
Prof. José Solres de Me10 
Dr. Júlio de Mesquita Filho 
Des. Manoel Carlos de Figueirdo 

Ferraz 
Prof. Nicolau Duarte Silva 
Mons. Paulo Aurisol Cavalheiro Freirc 
Des. Paulo Barbsa  de Campos Filho 
Dr. Plínio de Barros Monteiro 
Dr. René Thiollier 
Dr. Ricardo Gumbleton Daunt 
Dr. Rivadávia Dias de Barros 
Dr. Rui Calasans de Araújo 
Prof. Sebastião Pagano 
Des. Theodomiro Dias 

Sócios Titulaves 

Em." Revma. D. Angelo Rossi 
Cardeal Alcebispo de S. Paulo 

Dr. Alceu Maynard Araújo 
Dr. Anladeu Nogueira 
Pmf. Antonio Soares Amora 
Prof. Ari França 
Dr. Arlindo Veiga dos Santos 
Dr. Arnaldo Arantes 
Dr. Aureo 'de Almeida Camargo 
Prof. Aziz Nassib Ab Saber 
Cel. Carlos de Meira Matos 
Prof. Carlos Drummond 
Prof. Carlos Henrique Robertson 

Liberalli 
Dr. Carlos Penteado cle Rezende 
Dr. Clovis de Oliveira 
Dr. Divaldo Gaspar de Freitas 
Dr. Edmundo Zenha 
Prof. Eduardo $Oliveira França 
Prof. Emanuel S. d a  Veiga Garcia 
Profa. Emília da Costa Nogueira 
Dr. Eurico Branco Ribeiro 

Prof. Flamínio Favero 
Dr. Flavio de Almeida Prado GKilvão 

- 

Santos Dumont 
Armando Arruda Pereitx 

- 
Dr. João Mendes de Almeida 

Júnior 
Júlio Mesquita 
Pedro Dias de Campos 

- 

Diogo Antônio Feijó 
- 

Cornélio Pires 
Antonio Bento 

- 

Joaquim Nabuco 
Bernardino de Campos 

- 
José Bonifácio de Andrada e 

Silva 
Alexandre Levi 
Pedro de Toledo 

- 
Benedito Carneiro Bastos 

Barreto (Belmonte) 
Ovíd8io Pires de Campos 
Américo de Campos - O 

Velho 
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:Dr. Femando Ferreira de Goes 
Francisco Ferrari Marins 
Dr. Francisco Patti 
Dr. Frederico Lane 
Dr. Genésio Cândido Pereira F,ilho 
Dr. Geraldo Cardoso de Me10 
Dr. Geraldo Goulart 
Dr. Gilberto Leite de Barros 
Prof. Guelfo Oscar Oswaldo Campiglia 
Gumercindo de Pádua Fleury t 

Pe. Hélio Abranches Viotti 
Dr. Hélio Damante 
Prof. Hernani Donato 
James Martin Harwey 

João Benedito Martins Ramos 
Dr. João da Cruz Costa 
Prof. João Dias da Silveira 
Dr. João Gualberto de Oliveira 
Dr. João Nery Guimarães 
Prof. Jorge Ignácio Penteado da Silva 

T e l a  
Prof. Emérito Jorge Americano 
Dr. José Corrêa da Silva Júnior 
Cel. José Hipólito Trigueirinho 
Dr. José de Me10 Pimenta 
Dr. José Eduardo Macedo Soares 

Sobrinho 
Prof. José Ferreira Carrato 
Dr. José Freitas Nobre 
Eng.O José Gomes de Morais Filho 
Prof. José Inácio Benevides de Rezencic 

Prof. José Ribeiro de Araújo Filho 
Prof. Josué de Camargo Mendes 
Sr. Leonardo Arroyo 

,Ligia Ferreira Liopes 
Dr. Luís Câmara Lopes dos Anjos 
Luís Corrêa de Me10 
Prof. Luís Washington Vita 
Prof .a Mafalda Piva Zemella 
Eng. Manoel liodrigues Ferreira 

Luiz Gama 
- 

- 
Cacique Piquerobi 
A. Goulart Penteado 

- 
Padre Diogo Nunes S.J. 

Adolfo Augusto Pinto 
Amadeu Amara1 
Francisco de Assis Carvalho 

Franco 

- 
Batista Cepeles 

- 

- 
Gabriel Osório de Almeida 
Casper Líbero 

Pe. Manoel da Nóbrega 

Clóvis Bevilaqua 
D.J. de T.P. Castelhanos 
Salvador Corrêa de Sá Benevi- 

des 

R1.G. de Oliveira Roxo 
Francisco José Lacerda e 

Alnleida 
- 

José da Costa Carvalho 

- 
Pedro Taques de Almeida 

Paes Leme 
P r ~ f . ~  Mari,a de Lourdes de Paula 

Martins 
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Dr. Mario Graciotti 
Eng.O Mário Leite 
Eng.O Már,io Savelli 
Prof. Emérito Milton Camargo da 

i Silva Rodrigues 
Dr. Moacyr Lobo da Costa 
Prof? Myriam Ellis 
P d .  Nice Lecocq Muller 
Nícia Vilela Luz 
Prof. Odilon Nogueira de Matos 
P r ~ f . ~  Olga Pmtaleão 
Dr. Olavo Batista Filho 
Dr. Paulo Bonfim 
Dr. Paulo Nogueira Filho 
Prof. Paulo Ricardo da Silveira 

Santos 
Dr. Pedáo Brasil Bandecchi 
Prof. Pedro Moacyr Campos 
Ministro Pedro Rodovalho Marcondes 

Chaves 
Dr. Raimundo Alvaro de Menezes 
Prof. Raul de Andrada e Silva 
Dr. Raul Votta 
Prof. René de Oliveira Barbosa 
Dr. Salvador Rocco 
Prof. Sérgio Buarque de Holanda 
Gal. Sílvio Corréa de Andrade 
Prof. Sólon Borges dos Reis 
Dr. Ulysses Guimarães 
Prof . Valdemar Baroni Santos 
Dr. Valdomiro Franco da Silveira 
Prof .a Vera Athayde Pereira 
Dr. Viktor Leintz I 

- 
Afonso D'Escragnolle Taunay 
Roberto Simonsen 

Afrânio Peixoto 
- 

Basílio de Magalhães 

- 
Cons. Antônio Prado 

Joaquitil da Silveira Santos 
Pe. José de Anchieta 

Dr. Matheos da Silva Chaves 
Capistrano de Abreu 

- 
Frei Gaspar da Madre de Deus 
Laurindo de Brito 
Caetano de Campos 
Otávio Tarquinio 

- 

Carlos Von Martius 
Luiz Gonzaga Silva Leme 

- 

Prof. Abelardo Duarte - 
Eng. Acacio Villalva - 
Adelino Ricciardi - 
Prof. Agostinho Vicente de Freitas Cons. Pedro Luiz Pereira de 

Ramos Souza 
Dr. Adalberto José Pizarro Loureiro - 
Eng.O Alberto Prado Guimarães D. José Gaspar de Afonseca e 

S(i1va 
film. Alberto dos Santos Franco Alberto I, de Monaco 
Alceu de Toledo Pontes Rafael de Oliveira 



Prof. Alcindo Muniz de Souza 
Eng.O Aldo Andreoni 
Dr. Aldo de Assis Dias 
Dr. Alexandre Nelson de Mel10 
Prof. Alfredo João Rqbaçal 

Cel. Alfredo Feijó 
Emb. Alfredo Lencastre da Veiga 
Prof. Aloísio de Carvalho Filho 
Dr. Alvaro dmol Amara1 
Comand. Amadeu da Silveira Saraiva 
Dr. Amador Cintra do Prado 
Prof. Américo Jacobina Lacombe 
Dr. Américo Neto do Rêgo Cavalcante 
Prof. Anibal Pinto de Matos 
Prof. Antenor Romano Barreto 
Prof. Antônio D'Avila 
Dr. Antônio Augusto de Litiia Júnior 
Dr. Antonio Benedito Machado 

Florence 
Prof. Antônio Carlos Cardoso 
Prof. Antônio Carlos Pacheco e Silva 
Dr. Antônio Gontijo de Carvalho 
Prof. Antonio da Rocha Almeida 
Prof. Antônio Rocha Penteado 
Bel. Antônio Roberto de Paula Leite 
Antônio Santos de Oliveira Junior 
Dr. Arnold Wildberger 
Dr. Astor Guimarães Dias 
Dr. Augusto Gonzaga 
Prof. Benedito Montenegro 
Tte. Cel. Benito S r p a  

Dr. Bento Munhoz da Rocha Neto 
'Cândido Fontoura da Silveira 

Des. Cândido Martins de Oliveira 
Junior 

Mhistro Cândido Mota Filho 
Prof. Cantídio de Moura Campos 
Prof. Carlos Aldrovandi 
Cardeal Dom Carlos Carmelo de 

Vasconcelos Motta 
AIm. Carlos da Silveira Carneiro 
Dr. CarIos de Andrade Rizzini 

- 
Emílio Lang Júnicr 

- 
Gustavo Barroso - (João do 

Norte) 
Gal. Júlio Marcondes Salgad~ 

- 

Duque de Caxias 
Júlio Cesar Ribeiro de Souza 

- 
- 
- 
- 
- 

João Lourenço Rodrigues 
- 

Loco-tent. Antonio de Oliveira 
Prof. Edgard Egídio de Souza 

- 

Fco. Gonçalves Martins 
Brasílio AIachado 

Arnaldo Vieira dè Carvalho 
Tiradentes (Alferes J. J. da 

Silva Xavier) 
- 

Mons. Ezechias Galvão da 
Fontoura 

D. José Arcoverde - 
Hipólito José da Costa 
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Dr. Carlos de Morais Andrade 
D. Carlos Tasso de Saxe Coburgo e 

Bragança 
Dr. Carlos Torres 
Dr. Carlos Xavier Pais Barreto 
Dr." Carlota Pereira de Queimz 

Prof Carolina Ribeiro 
Eng. Cassio da Costa Vidigai 
Dr, Célio Salomão Debes 

Celso Maria de Me:o Pupo 
Eng.O Copernico Pinto Coelho 
Dr. Coriolano Roberto Alves 
Dr. Cristovam de Camargo 
Prof. Dante Laytano 
Prof. David Antonio da Silva Carneiro 
Dr. Dulcídio Tavares de Lacerda 
Dr. Edgard de Cerqueira Falcão 
Dr. Eduardo Vilhena de Morais 
Prof. Jacob Penteado 
Dr. Elmano Gomes Cardim 
Mons. Emilio José Saiim 
Epifanio da Fonseca Doria de Menezes 
Prof. Erasmo D'Almeida Magalhães 
Prof. Ernesto de Morais Leme 
Mal. Eurico G,aspar Dutra 
Prof. Ezequiel de Morais Leme 
Prof. Fernando de Azevedo 
Dr. Fernando Homem de Me10 Lacerda 
Pe. Fernando Pedreira de Castro 
Prof. Florencio de Abreu 
Prof. Francisco de Assis Chateaubriand 
, Bandeira de Me10 
Pmf. Francisco Martins dos Santos 
Gal. Francisco de Paula Cidade 
Eng.0 Frederico Abranches Brotero 
Gabriel Marques 
Eng. Geraldo de Rezende Martins 
Prof. G~iuIio Davide Leoni 
Dr. Hélio Silveira 
Cel. Heliodoro Tenório da Rocha 

Marques 
Dr. Henrique Alberto Orciuoli 
Henrique Losinskas Alves 

D. Pedro I1 

Gov. Armando de Sales 
Oliveira 

- 
Senador Alvaro de Carvalho 
Sen. Nicolau Pereira de 

Campos Vergueiro 

- 

Venancio Ayres 
- 

- 
Benedito Calixto 
Martins Fontes 

- 

- 
Artur Ramos 
Reynaldo Porchat 

- 

Barão do Cerro Largo - 
Monteiro Lobato 
Dr. Carlos Euler 

- 

Barão do Rio Branco 
Nina Rodrígues 
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Dr. Henrique Paulo Bahiana 
Dr. Hermes Pio Vieira 
Prof. Honório Fernandes Monteiro 
Dr. Humberto Galliano Mel10 Nóbrega. 

Dr. Ibrahim Nqbre 

Isaac Gr,inberg 
Dr. Ivolino de Vasconcelos 
R. Jayme de Sá Menezes 
João Alfredo Pegado Cortez 
Mons. João Batista de a r v a l h o  
Cel. João Batista Magalhães 
Dr. João de Scantimburgo 
Prof. Joaquim Chiarini 
Prof. João da  Cunha Caldeira Filho 
Mons. Deusdedit de Araújo 
Dr. João Hermes Pereira de Araújo 
Prof. João Horta de Macedo 
Prof. João Pereira Dias 
Tte. Cel. Joaquim Vitorino Portella 

Ferreira Alves 
Prof. João Emerenciano 
Prof. Jorge Calmon Muniz de 

B,itsencourt 
Pe. José Afonso de Morais Bueno 

Passos 
José de Almeida Santos 
Dr. José Alves da Cunha Lima 
Dr. José Armando de Macedo Soares 

de Affonseca 
Dr. José Auguçto Cesar Sdgado 
Dr. José Ayres Neto 
Prof. José Bento Faria Ferraz 
Prof. Jcdsé Calasans Brandão da Silva 
Prof. José Candido de Andrade Muricy 
José Chiachiri 
Prof. José da Costa e Silva Sobrinho 
Pe. José Danti - S.J. 
Mons. José do Patrocínio Lefort 
Dr. José Duarte Gonçalves da Rocha 
Dr.  José Eduardo de Macedo Soares 
Dr. José Eduardo Pizzarro Drummond 
Prof. José Fernandes Soares 
Dr. José Ferreira de Carvalho 

Joaquim Ribeiro 
- 

Dom Plaulo Pedrcsa 
Tte. Cel. Manoel Martins do 

Couto Reis 
Mon's. Francisco de Paula 

Rodrigues 
- 

- 

Dom José de Camargo B a r r ~ s  
- 

- 

Maestro Vila Lobos 
- 
- 
- 

- 
- 

Euclides da Cunha 
- 
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Prof. José Gonçalves Salvador 
Dr. José Furtado Cavalcante 
Eng.O José Hlonorato Gago da Câmara 

Medeiros 
Dr. José Jaym:: Ferreira Vasconcelos 
José Leandro de Barros Pimentel 
Dr. José Nogueira Sampaio 
Prof. José Pedro Galvão de Souza 
Min. José Roineu Ferraz 
Dr. José da Veiga Oliveira 
Prof. José Wanderley de Araújo Pinho 
Prof. Josué Callander dos Reis 

Leda Maria Pereira Rodrigudcs (Madre 
Maria Angela) 

Eng.0 Lauro de Barros Sicifiano 
Leão Machado 
Pe. Leqoldo Ayrei 
Prof .a Letícin Paganmo 
Bel. Luís de Azevedo Castro 
Luís Ellmerich 
Dr. Lycurgo de Castro Santos Filho 
Prof. Lino de Morais Leme 
Dr. Lorlina Guaraciaba 

Prof. Lucas Nogueira Garcez 
Lúcia Piza Figueira de Melo Falkenberg 
Eng.O Luiz Alberto Whately 
Prof. Luís da Câmara Cascudo 
Dr. Luís de Castro Souza 
Dr. Luís Fernando Whitaker Tavares 

da  Cunha 
Dr. Luís Gonzaga Noveli Júnior 
Dr. Luís Sérgio Tliomaz 
Dr. Luís Piza Sobrinho 
Dr. Luís Wanderley Torres 
Prof. Manoel Albano Amora 
Des. Manoel Augusto V i ~ i r a  N:to 
Eng.0 Manoel Chambers de Souza 
Manoel Ubaldino de Azevedo 
Dr. Manoel Vasconcelos Pehrosa 
Maria Amélia Arruda Botelho de 

Souza Aranha 
Pr0f.a Maria Amália Gorrêa Giffoni 
Maria Helena Brancante 

José Fi ancisco da Rocha Pon13Jo 
Viaente de Carvalho 

- 
Estêvão Mendonça 
Dr. Pau1.o Ayres 

- 
- 

José Alves de C. Cesar 
- 
- 

Gal. Antonio Tibúrcio Ferreira 
de Souza 

Prudente José de Morais 
Barros 

- 
Fernáo Dias Pais 

- 
Batista Caetano Almeida 

Nogueira 
Alberto Souza 
Antônio de Toledo Piza 
Dr. Oscar Weinshenck 

- 

Artur Cesar da Silva. Whitaker 

- 
André Vida1 de Negreiros 

- 
- 
- 

Pedro Augusto César Lessa 
- 

Imperatriz Leopoldina 

Braz Cubas 



Dr.a Maria Xavier da Silveira 
Pr0f.a Marília Antuneç Alves 
Dr. Mário Botelho de Miranda 
Dr. Mário Rolim Telles 
Martinho da  Silva Prado Júniar 
Dr. Moacyr de Earia Jordão 
Sr. Nello Garcia Miglicrini 
P r ~ f . ~  Neise Gomes 
Dr. Nelson Augusto Pedra] Sampaio 
Dr. Nicanor Teixeira de Miranda 
Dr. Oldemar Adriano do Couto 
Orentino Martins 
Eng.0 Oswaldo Monteiro de Fleury 

Prof. Pascual Nufies Arca 
Prof. Paulo de  Campos Porto 
Dr. Paul10 Emilia D'Alessandro 
Dr. Paulo de Oliveira Castro Cerqueira 
Dr. Paulo Penteado de Faria e Silva 
D. Paulo de Tarso Campos 
Prof. Paulo Henrique da Rocha C o r r ê ~  
Paul Donovan Kigar 
Prof. Paulo Nathanael Pereira Souza 
Dom Paulo Rolim Loureiro 
Dr. Pedro Antônio de Oliveira Rilxirn 

Neto 
Prof. Pedro Calmon 
Dr. Pedro Monteleone 
Dom Pedro Gastão de Orleans e 

Bragança 
Des. Percival de Oliveira 
Dr. Pericles Eugênio da Silva Ramos 
Dr. Plinio Salgado 
Dr. Pompêo Rossi 
Mons. Primo Vieira 
Prof. Rafael Pinheiro de Ulhoa Cintt-a 
Dom Pedro Henrique de Orleans e 

Bragança 
Pmf. Raul Apocalipse 
Dr. RauI Cardoso de Mello Tucunduva 
Eng.0 Reginaldo Moreira de Miranda 
Dr. Reynaldo Kuntz Busch 
Dr. Roberto Coriolano Alves 
Prof. R,o,berval Francisco Bezerra de 

Menezes 

Gal. Luiz B. Horta Barbosa 
Brig. José Vieira Couto de 

Magalhães 

Bar50 Homem de Mel'o 

Brig. Lysias Rodrigues 
Almirante Tamandaré 

-- 

- 

Antônio da Gama Rodrigues 
Alarico Silveira 

- 
- 

- 
- 

Prof. João Arruda 
- 

Oswaldo Gonçalves Cruz 
- 
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Prof. Rodrigo Me10 Fran.co de Andrade 
Dr. Rodrigo Soares Júnior 
Prof. Rossini Tavares de Lima 
Rubens José dos Santos 
Dr. Ruy Cardoso de Me10 Tucunduva 
Prof. Rui Martins Ferreira 
Dr. Rui Rebello Pinho 
Cel. Salvador de Moya 
Dr. Sebastião da Silva Barreto 
Cel. Sebastião da Silva Furtado 
Prcf. Thomaz Oscar Malcondes cle 

Souza 
Prof. Thales Cxtanho de Andrade 
Tsuneso Sato 
Dr. Ulysses Lemos Torres 
Sr. Ulysses Lins de Albuquerqur 
Prof. Valerio Giuli 
Min. Vicente d,: Pau!a Lima 
Des. Vicente de Paulo Vicente de 

Azevedo 
Dom Vicente Marchetti Zioni 

(Sacerdote) 
Eng. Virgilio Alves Corrêa Filho 
Victor Figueira de Freitas 
\tTaldemar de Almeidx Barhsa  
Prof. Waldemar Panadés 
Prof. Walter Fernando Piazza 
Dr. JVilson Dias Castejón 

Eng.O Wilson Maia Fina 

Frei Adalberto Ortman 
Dr. Afonso Rui de Souza 
Pe. Alcionílio Bruzi Alves da Silva 
Dr. Alfredo Vieira Pimentel 
P r ~ f . ~  Anfrísia Santiago 
Pe. Ângelo Jayrne Venturelli 
Prof. Antenor Ribeiro 
Dr. Antônio Loureiro de Souza 
Antônio Machado Sant'Ana 
Antônio Tavares Pinhão 
Apolônis Carneiro da Cunha Nóbregn 
Aristides Monteiro Carvalho e Silva 
Dr. Arquimedes P. Guimarães 

- 

José Maria Lisboa 
Mário de Andrade 

- 

José Ferra= de Almeida Júnior 

-- 

José do Patrocínio 

Leôncio do Amara1 Gurgel 
- 

Luís de Queiroz 
- 

Jerônimo de Albuquerque 
- 
- 

José Vicente de Azevedo 

-- 

Anibal Freitas 

- 
- 

Ainérico Brasibiense de Almeida 
Mello 

Tenente gen. Arouche Rendan 



Dr. Arthur Napoleão Figueiredo José Veríssimo 
Dr. Augusto Meira - 
Sr. Benedito Pires de. Almeida - 

Gal. Carlos Studart Filho - 

Dr. Carlyle de J?igueiredo Martins - 

Prof. Celso Ferraz de Camargo 
Dr. Celso M. Schroeder 
Prof. Celso Vieira Camargo - 
P r ~ f . ~  Conceição Borges Ribeiro D. Pedra Migue] de Almeida 
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EFEMÉRIDES P A U L I S T A S  

J U L H O  A DEZEMBRO 

C O R R E Ç Ó E S  

h í E S  DE JULHO 

T e x f o  apresentado T e x t o  correto 

Dia: 6 

1726 - Padre Diogo Juar,:s - S.S. 1726 - Padre Diogo Juares - 
S.  J. 

1362 - A Vila de São Paulo sofre 1562 - A Vila de São Paulo sa- 
fcrte ataque dos índioi, f r i  forte ataque dos íi1- 
sendo salva graças aos es- dios sendo salva graça- 
farços dos jesuítas e a? aos esforços dos jesuítns 
denodo de Tibiriçá e s ~ u >  e ao denodg de Tibiriçi 
índios fiéis. (J.J.R.). (J.J.R.1 

n'of f l :  - O ataque, como est' a nai  
"Cartas dos Jesiiíta5" r1 
Padre Serafim Leice, ,{.O 

~ o l u m e ,  foi a 9 de julhc. 

Dia 26 

Rui Barbosa e Olavo Bilac - 
vêm a São Paulo para ex- 
citar o entusiasmo da ma- 
cidade acadêmica, sendo eri- 
tão fundada a Liga Nacio- 
nalista, chefiada por Fre- 
derico Vergueiro Steidc!, 
apoiado por Julio Mesquita. 

Rui Barbosa e Olavo E:- 
lac vêm a São Paulo pa- 
r a  excitar o ientusi~asr~c 
da mocidad: acadêmica 
sendo fundada no dia 37 
9 Liga Naciotialista, che- 
fiada pi.r Frederico Stei- 
de1 e apciada por Júiio 
Mesquita. 

MES DE OUTUBRO 

Dia 29 

1967 - F)alece nlo f i o  de jaruriro - O fa'ecirnento do Dr.  Jo- 
o Dr. José V?'anderley de sé '\I7anclerley dc Arauj J 

Araujo Pinho, sócio d s  Ins- Pinho ocorreu em 7 dt: 
tituto Histárico ,r Geográ- êutubro d: 1967. 



fico do Rio de Janeiro e 
de São' Paulo. 

Dia 29 

1598 - D. Franci,sco de Sauza., 7.O - D. Francisco de  Souza, 
Vice-Rei do Brasil nomeia ... Governador Geral d~ 

Brasil, nomei,a,.. 

MÊS DE NOVEMBRO 

1876 - Parte para sua diocese Frei 1872 - Parte para a sua diocc- 
Vital Miaria Gonçalves de se Frei Vital Maria Gon- 
Oliveira, bispo de Olinda, çalves de Oliveira, bispo 
sag~ado na Catedral de São de Olindfa, sagrado na 
Paulo ... Catedral de São Paulo. 

MÊS D E  DEZEMBRO 

Dia 2 Dia 2 

1.318 - É determinado ao procura- 1818 - É determinado ao pro- 
dor Antonio José Vieira curador Antonio Jos4 
Barbosa "que mandasse ia- Vieira \ Barbosa "que 
zer o pallio para a posse d~ mandasse fazer to pai110 
novo excelentissimo gene- para a posse do now ex- 
ral. E r a  ele João Garlos çelentissimo capitão ge- 
Augusto Oyenhausen ... neral. Era ele João Car- 

10s Augusto Oyenhau- 
sen ... 

Dia 23 Dia 27 

1822 - Falece Frei Antonio de 1822 - Falece Frei Aa,toni~o~ dc 
Sant'Ana Galvão, natural Sant'Alna Galvão, f ran- 
die Guaratinguetá, diretor ciscano, natural de Gua- 
do R~olhirn~ento de N. S. ratinguetá, diretor do 
Luz. Recolhimento de N.S. da 

Luz. 

Dia 27 Dia 27 

1804 - O recenseamento da Capi- - Anular êste verbete. 
tal dá para ,a mesma 36.163 
habitantes. 



ALGUJIAS OMISSOES 

MES DE JULHO 

Dia 9 

1954- É funclada, na Capital, a Smcciedade de Vl-teranos de 1932-M.M.D.C. 

Dia 27 

1917 - A Liga Nacionalista, na sua sessão inaugural, aprova uma re- 
prascntaqão aos Congressos Nacional e de São Paulo, pedindo a 
cvnversao etn lei do voto secreto e obrigatório. 

WIÊS DE AGOSTO 

Dia 9 

1924 - Monteiro Lobato dirige ao Pnrsidente da Repúb:ica longa cart3 
sôbre Ias vantagens da adoqão do voto secreto no Pais. 

MÊS D E  NOVEMBRO 

Dia 20 

1919 - O Partido Municipal de São Paulo, no manifesto d\os motivos dt 
sua dissolução, ress~lta e lan~enta a ausência do voto secret.3 no 
País. 
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